
 

 وبمسدگیوں کب اعالنکے لیے  4242پی سی بی ایوارڈز 
 

 تیي  هختلف کٹیگزیش هیں  ثبثزاعظن، دمحم حفیظ اور شبہیي شبٍ آفزیذی

 شبرٹ لظٹ

  ایوارڈس جیتٌے والے کھالڑیوں کے ًبهوں کب اعالى یکن جٌوری  کو پی

 طے کیب جبئے گبطی ثی کے ڈیجٹل پلیٹ فبرهش 

 

 ء:4242 دسمبر  53الہور، 

 

کو حتوی شکل ًبهشدگیوں کے لیے  0202پی طی ثی ایوارڈس پبکظتبى کزکٹ ثورڈ ًے 

پی طی کھالڑیوں کے ًبهوں کب اعالى یکن جٌوری کو ایوارڈس جیتٌے والے۔ دے دی ہے

 ثی کے ڈیجٹل پلیٹ فبرهش طے کیب جبئے گب۔

 

کٹیگزیش ثبرٍ هختلف ًے  آسادجیوری هعشس اور کزکٹ کی هوتبس شخصیبت پز هشتول 

کھالڑیوں کٹیگزیشاى ثبرٍ هیں طے دص کے لیے ًبهشدگیوں کو حتوی شکل دے دی ہے۔ 

کی کبرکزدگی،  وںکھالڑیاص دوراى جیوری ًے ہیں۔ طے هتعلق اًفزادی کبرکزدگی کی

 طویت کئی پہلوؤں کو پیش ًظز رکھب۔اص پزفبرهٌض طے هیچ پز هزتت اثزات ، حزیف ٹین

 

 دمحم حفیظ اور فبطٹ ثبؤلزٹی ٹوًٹی اطپیشلظٹ پبکظتبى ٹیظٹ ٹین کے کپتبى ثبثزاعظن ، 

اى کے عالوٍ، کے لیے شبرٹ لظٹ کیب گیب ہے۔ شبہیي شبٍ آفزیذی کو تیي هختلف کٹیگزیش 

کو دو هختلف کٹیگزیش هیں شبرٹ ًظین شبٍ اور شبى هظعوددمحم رضواى، حبرث رؤف، 

 لظٹ کیب گیب ہے۔

 

وائیٹ ثبل کزکٹز آف دی ائیز، ٹیظٹ کزکٹز آف دی  کو ثبثزاعظن اور شبہیي شبٍ آفزیذی

کے لیے شبرٹ لظٹ کیے گئے کی کٹیگزیش کھالڑی قبثل قذر ائیز اور طبل کے طت طے 

، وائیٹ ثبل کزکٹز آف دی ایئز اور طبل کی ثہتزیي اًفزادی کبرکزدگی  دمحم حفیظ ہیں، 

 کی کٹیگزی کے لیے شبرٹ لظٹ ہوئے۔کھالڑی  قبثل قذرطبل کے طت طے 

 

ف دی ٌش اًٹزًیشٌل ایوزجٌگ کزکٹز اور وائیٹ ثبل کزکٹز آهیفبطٹ ثبؤلز حبرث رؤف 

ور طبل ائیز کے لیے شبرٹ لظٹ ہوئے ججکہ دمحم رضواى کو ٹیظٹ کزکٹز آف دی ایئز ا

  



ًظین شبٍ کب کھالڑی کی کٹیگزی کے لیے شبرٹ لظٹ کیب گیب ہے۔  کے طت طے قبثل قذر

رکزدگی طبل کی ثہتزیي اًفزادی کب هیٌش اًٹزًیشٌل ایوزجٌگ کٹیگزی آف دی ایئز اور ًبم 

شبى هظعود ۔ کیب گیب ہے کی کٹیگزی کے لیے شبرٹ لظٹ هظبہزٍ کزًے والے کھالڑیکب 

کو طبل کی ثہتزیي اًفزادی کبرکزدگی کب هظبہزٍ کزًے والے کھالڑی اور ٹیظٹ کزکٹز 

 کے لیے ًبهشد کیب گیب ہے۔آف دی ایئز 

 

رًش کی اًٌگش(کے ًبٹ آؤٹ  86)اًگلیٌڈ کے خالف تیظزے ٹی ٹوًٹی هیچ هیں دمحم حفیظ

 ، شبى هظعود ًظین شبٍ )ثٌگلہ دیش کے خالف ٹیظٹ کزکٹ هیں ہیٹ ٹزک(عالوٍ، 

) ًیوسی لیٌڈ فواد عبلن رًش کی اًٌگش( اور  656پہلے ٹیظٹ هیچ هیں )اًگلیٌڈ کے خالف 

طبل کی ثہتزیي اًفزادی کبرکزدگی کب کو  رًش کی اًٌگش( 620خالف پہلے ٹیظٹ هیں کے 

 کی کٹیگزی کے لیے ًبهشد کیب گیب ہے۔ هظبہزٍ کزًے والے کھالڑی

 

اور ساہذ کبهزاى غالم، طعود شکیل ڈوهیظٹک کزکٹز آف دی ایئز کے لیے حظي علی، 

 کو شبرٹ لظٹ کیب گیب ہے۔هحوود 

 

آف دی  هیٌش ایوزجٌگ کزکٹزروحیل ًذیز اور قبطن اکزم کو دمحم حزیزٍ، هجصز خبى، 

وٍ کھالڑی کو یب ثعذ هیں پیذا ہوًے والے 6999یکن اگظت کے لیے ًبهشد کیب گیب ہے۔ ائیز

کی ًوبئٌذگی کب اعشاس حبصل ًہیں کزطکے، اًہیں اص کٹیگزی هیں جو اة تک پبکظتبى 

 شبهل کیب گیب ہے۔

 

فبطوہ ثٌبء، ًجیہ علوی اور کے لیے عبئشہ ًظین، آف دی ائیز ایوزجٌگ کزکٹز ویوٌش 

عبلیہ ٍ عزوة شبٍ کو ًبهشد کیب گیب ہے ججکہ ویوٌش کزکٹز آف دی ایئز کے لیے طیذ

 کے ًبهوں کو شبرٹ لظٹ کیب گیب ہے۔جویزیہ خبى اور هٌیجہ علی ثظوہ هعزوف، ریبض، 

 

آساد جیوری  اچیووهٌٹ ایوارڈ کی ًبهشدگیبں ثھییٹ اطپزٹ آف دی کزکٹ اور کبرپور

چبر اهپبئزس کے ًبهوں کو شبرٹ لظٹ کزًے کے لیے هیچ ریفزیش ًے ہی فبئٌل کیں تبہن 

وى ٹیووں کے ہیڈ کوچش کی تجبویش لی گئیں۔ اور چھ کزکٹ ایظوطی ایشٌش کی فزطٹ الی

 رضب شبهل ہیں۔ شوسةغفبر کبظوی اور آصف یعقوة، اى چبر اهپبئزس هیں احظي رضب، 

 

 کٹیگریس:

 

 امپبئر آف دی ایئر:

 احظي رضب 

 آصف یعقوة 

 غفبر کبظوی 



 ة رضبسوش  

 

 ویمىس ایمرجىگ کرکٹر آف دی ایئر:

 

 عبئشہ ًظین . 

 فبطوہ ثٌبء 

 ًعلوی جیہ 

 ٍطیذٍ عزوة شب 

 

 :میىس ایمرجىگ کرکٹر آف دی ایئر

 

o ٍززیدمحم ح 

 ز خبىصهج 

 روحیل ًذیز 

 قبطن اکزم 

 

 :اوٹرویشىل کرکٹر آف دی ایئرایمرجىگ میىس 

 

 حیذر علی •

 حبرث رؤف •

 ًظین شبٍ •

 وشذل شبٍخ •

 

 ویمه کرکٹر آف دی ایئر:

 

 عبلیہ ریبض 

 ثظوہ هعزوف 

 جویزیہ خبى 

 هٌیجہ علی 

 

 دی ایئر:کرکٹر آف  ڈومیسٹک

 

 حظي علی• 

 کبهزاى غالم• 



 طعود شکیل •

 ساہذ هحوود• 

 

 واال کھالڑی :کبرکردگی کب مظبہري کروے اوفرادی بہتریه سبل کی 

 

 ًیوسی لیٌڈ ، پہال ٹیظٹثوقبثلہ  620:فواد عبلن  •

 ٹوًٹی هیچ تیظزا ٹی، اًگلیٌڈ ثوقبثلہًبٹ آؤٹ  86 : دمحم حفیظ• 

 ثوقبثلہ ثٌگلہ دیش ثشوول ہیٹ ٹزک  وکٹیں 4رًش کے عوض  06 :ًظین شبٍ • 

 ثوقبثلہ اًگلیٌڈ ، پہال ٹیظٹ 656 :شبى هظعود • 

 

 :کرکٹ دی  اسپرٹ آف

 

 اى کب  پزریٹبئزهٌٹ لیٌے والے عوزاى فزحت کی خذهبت   وں کبطٌذھ کے کھالڑی

  ۔کزًبشکزیہ ادا 

 طے جیت کے ثعذ ثٌگلہ دیش کے ڈریظٌگ روم کب دورٍ  2-0طیزیش هیں  ٹی ٹوًٹی

 کزًے والی پبکظتبًی ٹین۔ 

 سیک کزولی  وں کبرًش کے ثعذ پبکظتبى کے کھالڑی 067وپٹي ٹیظٹ هیں ہ ھطبؤت

 ۔ کزًبکو هجبرکجبد پیش 

 زا کو ایک کبهیبة کیزیئز پز چگوج سهجبثوے کے ایلٹيوں کب پبکظتبى کے کھالڑی

  کزًب۔هجبرکجبد پیش 

 

 :سبل کی کبرپوریٹ اچیومىٹ 

 

 پبکظتبى هیں اًعقبد هکول طورپز ایچ ثی ایل پی ایض ایل کب پہلی هزتجہ 

  دیگز ثیي االقواهی پبکظتبًی کھالڑیوں کب کی عبلوی وثبء کے ثبوجود  69کوویڈ

 کزکٹ کی طزگزهیبں جبری رکھٌے کے لیے هتحزک کزًبٹیووں کو 

  ڈوهیظٹک طیشى ول، هظبثقتی اور طٌظٌی خیش هکایک کے ثبوجود  69کوویڈ

 کب اًعقبد 0202

 کزًبکی تصذیق  دورٍ پبکظتبىهیں  0206 ٹیووں کب  جٌوثی افزیقہ اور اًگلیٌڈ کی •

 

 ببل کرکٹر آف دی ائیر:وائیٹ 

 

 ثبثز اعظن• 

 حبرث رؤف• 



 دمحم حفیظ• 

 شبہیي شبٍ آفزیذی• 

 

 ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر:

 

 ثبثز اعظن• 

 دمحم رضواى• 

 شبہیي شبٍ آفزیذی• 

 شبى هظعود• 

 

 سبل کب سب سے قببل قدر کرکٹر:

 

 ثبثز اعظن• 

 دمحم حفیظ• 

 دمحم رضواى• 

 یشبہیي شبٍ آفزیذ • 
-ENDS- 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in 
Pakistan, which was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 
as a body corporate having perpetual succession with exclusive authority for the regulation, 
administration, management and promotion of the game of cricket in Pakistan. 
 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested 
in the development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or 
Provincial Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 
 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, 
through its winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 
 
Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include 
establishing sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, 
developing a grassroots and pathways framework, inspiring generations through our women’s 
game, growing and diversifying commercial revenue streams, and enhancing the global image 
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of Pakistan. 
 
The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 

 

 

 


