
 

میچ کے  درمیان ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان اور سری لنکا 

 کی تعیناتیآفیشلز 
 

 ء: 9102دسمبر4،الہور

 

آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن  پاکستان اور سری لنکا کے درمیانانٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے

کے دونوں ٹیموں آفیشلز کا اعالن کردیا ہے۔کے لیےٹیسٹ میچز  دوشپ میں شامل 

 جاری رہے گی۔دسمبر تک  32سے  11درمیان سیریز 

 

 میچ ریفری کی ذمہ داریاںمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی دسمبر تک  11سے 11

پہلے ٹیسٹ میچ کو مائیکل گفاور کیٹل برونبھائیں گےجبکہ رچرڈ اینڈی پائی کرافٹ 

ئر اور شوزب امپا رچرڈ ایلنگ ورتھ تھرڈفیلڈ امپائرز مقرر کیا گیا ہے۔  آن  کے لیے

 رضا فورتھ امپائر کے فرائض انجام دیں گے۔

 

میچ کوجیف کرو  کے لیےی رہنے والے  دوسرے ٹیسٹ دسمبر تک جار 32سے  11

کی ذمہ آن فیلڈ امپائرزجوئل ولسن جبکہ بروس اوکسن فورڈ اور  کیا گیا ہےمقرر ریفری 

ری بریتھ ویٹ گریگنیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شیڈول ٹیسٹ میچ میں ۔ داریاں نبھائیں گے

 انجام دیں گے۔کے فرائض فور تھ امپائر احسن رضا اور تھرڈ امپائر 

 

مائیکل گف اور جوئیل ولسن اس سے قبل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایک روزہ 

 امپائرنگ کی ذمہ داریاں نبھاچکے  ہیں۔ سیریز میں بھی 

 

 آفیشلز:میچ 

 

رچرڈ مائیکل گف اور رچرڈ کیٹل برو)آن فیلڈ امپائر(، دسمبر: 11تا11پہال ٹیسٹ میچ

اینڈی پائی کرافٹ )میچ فورتھ امپائر( اور شوزب رضا )ایلنگ ورتھ )تھرڈ امپائر(، 

 ریفری(

 

)آن فیلڈ امپائر(، جوئل ولسناور  بروس اوکسن فورڈدسمبر: 32تا11دوسرا ٹیسٹ میچ

)میچ  جیف کرو)فورتھ امپائر( اور  احسن رضا)تھرڈ امپائر(،  ویٹ بریتھری گریگ



 ریفری(
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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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