
 
 ٹ یپر اپ ڈ  سٹنگیٹ 19 ڈیکوو یک  م یکرکٹ ٹ یقوم

 
 ء: 2021مارچ  25 الہور،

 
کے    ارکان 35شامل تمام   ںیاسکواڈ م ی اعالن کردہ قوم ےی کے ل  قہی افر یجنوب  دورہ

ٹیم    13کھالڑی اور   22ارکان میں  35ان  ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آئی ہے۔  19کوویڈ  
چارٹرڈ فالئیٹ   بذریعہ  مارچ بروز جمعے کو   26قومی کرکٹ ٹیم  آفیشلز شامل ہیں۔

 جوہانسبرگ روانہ ہوگی۔
 

ٹی    4ایک روزہ انٹرنیشنل میچز اور  3میں دورہ جنوبی افریقہ  قومی کرکٹ ٹیم  کے   
ٹی ٹونٹی   3اپریل کو  17۔قومی اسکواڈ وہاں سے شامل ہیںٹونٹی انٹرنیشنل میچز  

مئی کو   12، جہاں سے روانہ ہوگا ہرارےیچز کھیلنےٹیسٹ م  2انٹرنیشنل میچز اور 
 قومی اسکواڈ کی وطن واپسی ہوگی۔ 

 
 اسکواڈز:

 
د ، ارش)ناردرن( ، شاداب خان )نائب کپتان(   )سینٹرل پنجاب(بابر اعظم )کپتان(  :یٹونٹ ٹی

)سینٹرل  اشرف   م ی ، فہ)سندھ(زی ، دانش عز )ناردرن(  ی، آصف عل)خیبرپختونخوا( اقبال 
، محمد   )سینٹرل پنجاب(  ی، حسن عل )ناردرن(، حارث رؤف)ناردرن( یعل دری ، حپنجاب(

، محمد  )ناردرن(، محمد نواز  )سندھ(  نی ، محمد حسن )خیبرپختونخوا(  ظیحف
،    )سندھ(سرفراز احمد  ،ونیئر )خیبرپختونخوا( ج  می ، محمد وس )خیبرپختونخوا( رضوان

 )سینٹرل پنجاب(۔ راور عثمان قاد )سندھ(خان   لی ، شرج)خیبرپختونخوا(  یدی شاہ آفر نی شاہ 
 

عبدہللا  ، )ناردرن( ، شاداب خان )نائب کپتان(   )سینٹرل پنجاب(بابر اعظم )کپتان( ڈے: ون
، فخر زمان  )سینٹرل پنجاب(اشرف  می ، فہ)سندھ(  زی ، دانش عز )سینٹرل پنجاب(   قی شف

  )سینٹرل پنجاب(ی، حسن عل)ناردرن( ، حارث رؤف  )ناردرن(یعل  در ی ، ح )خیبرپختونخوا(
، محمد رضوان  )ناردرن( ، محمد نواز )سندھ(  نی ، محمد حسن)بلوچستان( ، امام الحق 

  لی ، سعود شک   )سندھ(، سرفراز احمد   ونیئر)خیبرپختونخوا(ج   می ، محمد وس)خیبرپختونخوا(
 )سینٹرل پنجاب( راداور عثمان ق)خیبرپختونخوا(  یدی شاہ آفر نی ، شاہ )سندھ( 



 
 اسپورٹ اسٹاف: 

 
  نکیکوچ( ، کلف ڈ  لڈنگ ی )ف  دی کوچ( ، عبد المج  ڈی ( ، مصباح الحق )ہجری صور رانا )منمن 

( ،  مساجر ) ی( ، ملنگ علر منیج  یورٹیکی( ، کرنل )ر( خالد محمود )سراپسٹ ی وتھی )فز
ڈاکٹر( ، شاہد اسلم  می احمد )ٹ  اضی ( ، ڈاکٹر رجریمن  ای ڈ ی اور م ٹلیج ی)ڈ  و ی چل ی رضا ک

ملک   اسری )بولنگ کوچ( ،    ونسی ( ، وقار اینالسٹ)  عثمان ہاشمیکوچ( ،   ٹو  )اسسٹنٹ
 ۔ ںی کوچ( شامل ہ ٹنگیخان )ب   ونسی کوچ( اور   شنگ ی اور کنڈ  اسٹرینتھ)
 

 

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 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. 

 



 


