
 

رنجن  آئی سی سی نے سیریز:ٹی ٹونٹی کے خالف بنگلہ دیش 

 کردیامیچ ریفری مقررکو مدوگالے 
 

 احسن رضا اور شوزب رضا آن فیلڈ امپائرز مقرر 
 

 ء: 1212جنوری12،الہور

 

 آفیشلز کا اعالن کردیا میچ کے لیے ٹی  ٹونٹی سیریز کے درمیان بنگلہ دیشاور  پاکستان

کے ایلیٹ پینل میں شامل سینئر رکن رنجن مدوگالے  زآئی سی سی میچ ریفری ہے۔گیا

 کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ریفری سیریز میں شامل تینوں میچز میں 

 

 کو احمد شہابآن فیلڈ امپائرز جبکہ کوقومی امپائرز احسن رضا اور شوزب رضا 

کے درمیان دونوں ٹیموں اور طارق رشید کو فورتھ امپائر مقرر کیا گیا ہے۔  امپائرتھرڈ

جنوری کو قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیلے جائیں  42اور  42، 42کے تین میچز سیریز 

 گے۔

 

اور  یٹونٹ یلنکا ٹ ی، سر زیریس یٹونٹ یٹ زیانڈ سٹیبون)و وڈیرنجن مدوگالے سے قبل ڈ

کرافٹ  یپائ ینڈی(، اچیم سٹیلنکا کے خالف پہال ٹ یکرو )سر فی(، جزیریروزہ س کیا

چند  ہی( نے حالونیرچرڈسن )ورلڈ ال ی( اور رچچیم سٹیلنکا کے خالف دوسرا ٹ ی)سر

 ۔ےیفرائض انجام دئ ںیسے پاکستان م تیثیح یک یفریر چیم یس یس یآئ ںیماہ م

 

میں پاکستان اور  4002رنجن مدوگالےاس سے قبل بطور ریفری آخری مرتبہ جنوری 

 بھارت کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ذمہ داریاں نبھانے پاکستان آئے تھے۔ 

 

الہ س 20نے والے ٹی ٹونٹی  انٹرنیشنل میچوں میں ریفری کے فرائض انجام دی 204

 2991دسمبر کیا تھا۔ ڈیبیو قبل پاکستان میں ہی  سال 42جن مدوگالے نے بطور ریفریرن

میں پاکستان اور زمباوے  کے  درمیان ٹیسٹ میچ میں پہلی مرتبہ ریفری کی ذمہ داریاں 

 ڈیبیو بھی اسی ماہ کیا تھا۔ایک روزہ نے نبھانے  والے رنجن مدوگالے 

 

ہ داری کے ذمٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں کسی پاکستان میں  اس سے قبل نے مدوگالے



آئی ٹیسٹ اور  22سیریز کے  2فرائض انجام نہیں دئیے تاہم وہ پاکستان میں کھیلی گئی 

ایک روزہ میچوں میں ریفری کی ذمہ  40کل سمیت میچز  2کے  2992سی سی ورلڈکپ 

 داریاں نبھاچکے ہیں۔

 

سری لنکا کی  جانب سے میچ ریفری کی حیثیت سے تعیناتی سے قبل رنجن مدوگالے 

اپنے کرکٹ کیرئیر کے  ایک روزہ میچوں میں شرکت کرچکے ہیں۔  21ٹیسٹ اور  42

سری لنکا کرکٹ ٹیم کی  ایک روزہ میچز میں 21ٹیسٹ اور  4دوران رنجن مدوگالے 

  کپتانی بھی کرچکے ہیں۔

 

 میچ آفیشلز:

 

بجے  4دوپہر ڈیم الہور بوقت بمقام قذافی اسٹی4040جنوری  42ٹی ٹونٹی میچ  بتاریخ پہال 

طارق )تھرڈ امپائر(،  احمد شہاب)آن فیلڈ امپائر(، شوزب رضااور  احسن رضا: آغاز

 )میچ ریفری( رنجن مدوگالے)فورتھ امپائر( اور رشید

 

 4بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور بوقت دوپہر 4040جنوری  42ٹی ٹونٹی میچ  بتاریخ  دوسرا

بجے آغاز: احسن رضا اور شوزب رضا)آن فیلڈ امپائر(، احمد شہاب )تھرڈ امپائر(، 

 طارق رشید)فورتھ امپائر( اور رنجن مدوگالے )میچ ریفری(

 

 4بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور بوقت دوپہر 4040جنوری  42ٹی ٹونٹی میچ  بتاریخ تیسرا

بجے آغاز: احسن رضا اور شوزب رضا)آن فیلڈ امپائر(، احمد شہاب )تھرڈ امپائر(، 

 طارق رشید)فورتھ امپائر( اور رنجن مدوگالے )میچ ریفری(

 

کے درمیان پہلےٹیسٹ میچ کے لیے آئی سی سی کی  جانب سے  بنگلہ دیشپاکستان اور 

 امپائرز اور میچ ریفری کی تعیناتی بعد میں کی جائے گی۔

 

 :ڈولیش

 

 بمقام الہور چیم یٹونٹ یپہال ٹ بروز جمعہ: یجنور12

 بمقام الہور چیم یٹونٹ یدوسرا ٹ بروز ہفتہ: یجنور 12

 بمقام الہور چیم یٹونٹ یٹ سرایت :ریبروزپ یجنور 12

 یبمقام راولپنڈ چیم سٹیپہال ٹ :یفرور 22تا 2

 یبمقام کراچ چیروزہ م کیواحد ا بروز جمعہ: لیاپر3

 یبمقام کراچ چیم سٹیدوسرا ٹ :لیاپر9تا 2
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its 
goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout 
the country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket 
centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral 
series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation 
of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality 
training provision for officials and coaches. 
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