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 ہے۔ی جاری کرد قسط  چودہویں کیپاکستان کرکٹ بورڈ نے پوڈ کاسٹ 

 

 مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل ہے:قسط تازہ ترین 

 

 قومی رکنی اسکواڈ پر61ٹیسٹ سیریزکے لیے اعالن کردہ  سری لنکا کے خالف

 کا اظہار خیاللحق ہیڈ کوچ مصباح ااورسلیکٹرکرکٹ ٹیم کے چیف 

 رونارتھنے کا پاکستان آمد سے قبل کے کپتان ڈیموتھ کا ٹیم سری لنکا ٹیسٹ کرکٹ

 خصوصی انٹرویو

  انگلینڈ کے خالف سیریز سے قبل کپتان قومی ویمنز کرکٹ ٹیم بسمعہ معروف اور

 ناہیدہ خان کے درمیان مکالمہ

 ٹیم میں نسیم شاہ  61قومی انڈر  سربراہ سلیم جعفر کاشن کمیٹی کے  جونیئر سلیک

 کے انتخاب پر تبادلہ خیالسالہ محمد شہزاد  61اور 

  کا خصوصی انٹرویوملتان سلطانز کے ہیڈ کوچ اینڈی فالور 

 بالترتیب کے فائنل میں پہنچنے کا سفر قائداعظم ٹرافی کاپنجاب اور ناردرن  سنٹرل

 زبانیاحمد شہزاد اور نعمان علی کی 
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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. 
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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. 

 
 

 

 


