
 

 انیشاہ کے  حوالے سے ب میکا نس یب یس یپ
 

 ء:0707جنوری  70الہور، 

 

کرتا  دیترد یخبروں ک یشاہ کے حوالے سے آنے وال  مینس ںیمایڈیکرکٹ  بورڈ م پاکستان

 یس یشاہ  کانام  آئ مینسؤلر ہے کہ  فاسٹ با یگئ یکوشش ک یک نےیتاثر د ہی ںیہے جس م

سے زائد العمر      میٹکرکٹ  91پاکستان  انڈر  یےکرکٹ ورلڈ کپ  کے ل 91انڈر   یس

  ہے۔ ایگ ایوجہ سے واپس ل یہونے ک

 

کے تما م  میٹکرکٹ  91کرکٹ بورڈ  نے  معمول کے مطابق   پاکستان انڈر  پاکستان

کے  میٹ 91دسمبر کو  پاکستان انڈر  6عمل    ہی اور  یک قیتصد یعمر ک  یک وںیکھالڑ

ورلڈکپ کے لیےمنتخب نام شاہ کا   میتھا۔ نس ایگ ایمکمل کر ل  ںیانتخاب سے قبل نومبر م

 یک یس یس یشامل  تھا جو  آئ ابتدائی اسکواڈ میںاس کرکٹ ٹیم کے  91کردہ قومی انڈر 

 اس ایونٹ کے لئےکھالڑیوں کی ۔ہیںپر پورا اترتے تیاہل  یکردہ  عمر ک یسے جار نبجا

  ۔یتھ یگئ یمقرر ک 0222ستمبر  کمی  تیا ہل یعمر ک

 

 یس یکہ   آئ کرچکا ہےوضاحت  ںیم ئےیدسمبر کو اپنے اعالم 19کرکٹ بورڈ   پاکستان

 منیجمنٹ  یک میٹکرکٹ سینئر شاہ کا نام پاکستان  میکرکٹ ورلڈ کپ  سے نس91انڈر    یس

 ہے۔ "کرکٹ  "وجہ صرف یاس ک ہے اور ایگ ایدرخواست پر واپس ل کی

 

ساکھ کو مجروح   یک ،کہ نوجوان کرکٹر کا اظہار کرتا ہے یوسیما اس بات پر  یب یس یپ

 ہے۔ روشن جس کا مستقبل ،ہے یگئ یکوشش ک یکرنے ک

 

 کریں۔ کلکنسیم شاہ سے متعلق گذشتہ پریس ریلیز پڑھنے کے لیے یہاں 
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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. 

 
 

 

 


