
 

لپنڈی ٹیسٹ کےمہمان خصوصی اوورناپورا ر بندوالجاوید میانداد اور 

  ہوں گے 
 

 ء : 9102دسمبر8، الہور

 

اور قومی ٹیسٹ  ورنا پورا  بندوال سری لنکا کے سابق کپتانپاکستان کرکٹ بورڈ نے 

بطور مہمان خصوصی روالپنڈی ٹیسٹ میں کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جاوید میانداد کو 

سابق کپتانوں کی کرکٹ  دونوں یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ نےکی دعوت دی ہے۔شرکت 

پاکستان اور سری لنکا کے درمیان  ۔کیا ہےکے لیے خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 

 دسمبر تک پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈ میں کھیال جائے  گا۔ 11سے  11پہال ٹیسٹ میچ 

 

میں  1891مارچ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہال میچ 

میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت جاوید میانداد اور  نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیال گیا۔ 

رنز  102میچ میں پاکستان نے  بندوال ورناپورا نے  کی تھی۔ قیادتسری لنکا کرکٹ ٹیم کی 

دوسری اننگز اور 683نے میچ کی پہلی اننگز میں میزبان ٹیم  ی حاصل کی تھی۔سے کامیاب

مہمان ٹیم پہلی اننگز  رنز بناکر اننگز ڈکلیئر کردی تھی۔ 601وکٹوں کے نقصان پر 2 میں

 رنزبناکر آؤٹ ہوگئی تھی۔ 128اور دوسری اننگز میں  622میں 

 

سے دسمبر  11دونوں ممالک کی ٹیموں کے درمیان جاوید میانداد اور بندوال ورنا پورا 

دسمبر کو سیریز کی ٹرافی کے فوٹو شوٹ میں  10شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ سے قبل 

پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈول میچ کےپہلے روز کھانے  کے  وقفے شرکت کریں گے۔ 

اہتمام کیا خصوصی تقریب کا اعتراف میں دونوں سابق کرکٹرزکی خدمات کے کے دوران 

 جائے گا۔

 

 چیئرمین پی سی بی احسان مانی:

 

پاکستان کرکٹ بورڈ کا دعوت نامہ قبول چیئرمین پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہےکہ 

وہ دونوں سابق کپتانوں کے مشکور ہیں جو اپنے مصروف شیڈول میں سے وقت کرنے پر 

پاکستان کرکٹ اور انہوں نے کہا کہ یہ  آرہے ہیں۔راولپنڈی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم نکال کر 

 خبر ہے۔اس کے مداحوں کے لیے ایک اچھی 



 

جاوید   اہم دن ہے اور وہ یخ میں ایکدسمبر قومی کرکٹ کی تار11احسان مانی نے کہا کہ 

 یہ وہانہوں نے کہا کہ مل کر اس کا جشن منائیں گے۔  میانداد اور بندوال ورنا پورا کے ساتھ

  کا کوئی ثانی نہیں۔خدمات  کرکٹ کے لیے کیجن آئیکونز ہیں 

 

ہے  کا معترفکی خدمات چیئرمین پی سی بی نے کہاکہ پاکستان کرکٹ بورڈسابق کرکٹرز 

پی سی بی سابق کرکٹرز کی خدمات نے کہا کہ انہوں یہ اس کی ایک مثال ہے۔اور 

 اعتراف کرتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھاتا رہے گا۔اک
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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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