
 

اسکواڈ کا حصہ  شاداب خان پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر، ظفر گوہر 
 بن گئے

 
  :ء2020 دسمبر  23ترنگا، 

 
نیوزی لینڈ کے خالف پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہوگئے   آلراؤنڈر شاداب خان

اپنی  نے نیوزی لینڈ کے خالف کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے بعد   رآلراؤنڈہیں۔
وکٹوں سے کامیابی    4میچ میں پاکستان نے  تکلیف کی شکایت کی ۔ میںٹانگ بائیں  

 حاصل کی تھی۔ 
 

ترنگا میں کروایا جائے گا، جس کی   کا ایم آر آئی سکین جمعرات کوشاداب خان 
انجری کی اصل نوعیت سامنے آئے گی کہ انہیں کرکٹ  رپورٹ کے بعد ہی ان کی 

 کتنا وقت درکار ہے۔ میں واپسی کے لیے 
 

شاداب خان چھبیس سے تیس دسمبر تک ماؤنٹ منگنوئی میں شیڈول نیوزی لینڈ کے  
ظفر گوہر کو  لٰہذا ٹیم منیجمنٹ نے  ، کے لیے دستیاب نہیں ہیںخالف پہلے ٹیسٹ میچ  

 اسکواڈ میں شامل کرلیا ہے۔  ٹیسٹ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی  بطور متبادل اسپنر  
 

سے بذریعہ بس قومی ٹیسٹ اسکواڈ کو ترنگا میں جوائن کرلیا  ظفر گوہر نے ہملٹن 
 ینز کے اسکواڈ کا حصہ تھے ۔پاکستان شاہ پر  ہے۔ ظفر گوہر ابتدائی طور  

 
کارکردگی کا مظاہرہ   ن تری ظفر گوہر نے گزشتہ سال کھیلی گئی قائداعظم ٹرافی میں بہ 

وکٹیں   38نے ٹورنامنٹ میں کیا تھا۔ سنٹرل پنجاب کی نمائندگی کرنے والے اسپنر  
حاصل کی تھیں، وہ ایونٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے باؤلرز کی  

 فہرست میں تیسرے نمبر پر تھے۔  
 

ٹیں حاصل  وک  8عی طور پر  ظفر گوہر نے مجمو رواں سال نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں  
 قائداعظم ٹرافی میں  شرکت نہیں کرسکے تھے۔ کی تھیں تاہم وہ 

 

  



وکٹیں حاصل کرچکے    144فرسٹ کالس میچوں میں  39اب تک پچیس سالہ اسپنر 
وکٹیں اپنے نام  10مرتبہ میچ میں   2جبکہ   5مرتبہ ایک اننگز میں   6وہ ہیں، 

 کرچکے ہیں۔ 
 

 اسکواڈ:  سٹ یٹ   ایپاکستان کا ن
 

  ، یکپتان(، سرفراز احمد، ظفر گوہر، عابد عل ےیکے ل  چی م سٹیرضوان )پہلے ٹ محمد
شاہ، محمد عباس، عمران بٹ،   اسری خان،   لی شان مسعود، فواد عالم، سہ ،یاظہرعل

اور   امام الحق ،اشرف۔ بابراعظم می فہ اور یدی شاہ آفر نی شاہ، شاہ  می نس  ل،ی حارث سہ
 گے۔   ںی لی کھ ںی نہ  چی م  سٹی کے باعث پہال ٹ یانجر شاداب خان

 
 اسکواڈ:  ای کا ن   نزیشاہ  پاکستان

افتخار   ز،ی ملک، عماد بٹ، دانش عز  شانی،ذ یعل  دری (، ح پری)کپتان، وکٹ ک ری نذ  لیروح
   اض،ی حارث رؤف، عثمان قادر،وہاب ر  ن،ی طلعت،  محمد حسن نیاحمد، خوشدل شاہ،حس

 ۔ںی شامل ہ قی خان اور عبدہللا شف  یٰ موس
 
 : ڈولیش
 

بمقام ماؤنٹ   چیم  سٹی پہال ٹ  نی کے ماب   نڈی ل یوزی دسمبر: پاکستان اور ن سیتا ت  سیچھب 
 ی منگنوئ

 بمقابلہ ناردرن نائٹس بمقام ہملٹن   چ،ی م  یٹونٹ  یکا پہال ٹ  نزی دسمبر: پاکستان شاہ  سیستائ 
فائر برڈزبمقام   لنگٹن ی بمقابلہ و چ،ی م  یٹونٹ  یکا دوسرا ٹ  نزی دسمبر: پاکستان شاہ  سیانت 
 لنگٹن ی و 
 بمقام لنکن  یبر   نٹریبمقابلہ ک  چ،ی م  یٹونٹ  یٹ  سرای کا ت  نزی :  پاکستان شاہ یجنور  کمی 
بمقام کرائسٹ   چ،ی م  سٹی دوسرا ٹ  نی کے ماب  نڈی ل یوز ی : پاکستان اور نیتا سات جنور  نی ت 

 چرچ 
بمقام    ون،ی ال  نڈی ل  یوزی بمقابلہ ن چ،ی م  یٹونٹ  یکا چوتھا ٹ  نزی: پاکستان شاہ یجنور  نی ت 

 لنکن 
بمقام  ون،ی ال نڈیل یوزیبمقابلہ ن   چ،ی م  یٹونٹ  یکا پانچواں ٹ   نزی : پاکستان شاہ یجنور  پانچ
 لنکن 

 
کو پاکستان  یجنور  9اسکواڈ  سٹی ٹ یجبکہ قوم   یجنور 7کا اسکواڈ   نزیشاہ  پاکستان

 روانہ ہوگا۔ 
 

-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 
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. 
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