
 

  

 پورا کرنے کے خواہشمند کا خواب والد اپنے مرحوم مہران ممتاز  
 

 ء: 2022 جون  15 الہور،
 

اپنے مرحوم والد کا  صرف نوجوان اسپنر مہران ممتاز کشمیر سے تعلق رکھنے والے 
کرکٹ  یہی کے ہو گئے۔ آئے اور پھر  راولپنڈی کرکٹ کھیلنے خواب پورا کرنے کے لیے 

بین االقوامی سطح پر پاکستان کی   ان کا بیٹاکا خواب تھا کہ  والد کرنے والے سے محبت  
 ۔ےنمائندگی کر

 
قائداعظم  نےکرکٹ کھیلنے والے مہران ممتاز  16انڈر میں  2016-17سیزن ڈومیسٹک 

اس دوران انہوں نے  ناردرن کی جانب سے فرسٹ کالس ڈیبیو کیا۔  میں   2021-22ٹرافی 
کھیلے   ں سالوار   کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی۔ وہ  16آسٹریلیا کے خالف پاکستان انڈر 

کرکٹ اسکواڈ کا   19پاکستان انڈر  بھی کرکٹ ورلڈکپ میں 19آئی سی سی انڈر    گئے 
 حصہ تھے۔

 
  یملک ک   ےی خواب پورا کرنے کے لوالد کا  وہ اپنے مرحوم مہران ممتاز کا کہنا ہے کہ 

اپنے کرکٹ کیرئیر کا  فاسٹ باؤلر کی حیثیت سےانہوں نے۔چاہتے ہیں کرنا  ینمائندگ 
سال کی   10۔ ت پر پہلی مرتبہ اسپن باؤلنگ شروع کی کوچ کی ہدای  مقامی مگر کیاآغاز 

یہ تبدیلی آسان نہیں تھی تاہم  فاسٹ باؤلنگ کرنے والے مہران ممتاز کے لیے عمر سے 
دیکھنے کا  کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ   انتخابٹرائلز میں   16انڈر اسپنر بحیثیت 

 فیصلہ کیا۔
 

پی  انہیں  یقین ہے کہ وہ تینوں طرز کی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرسکتے ہیں۔ 
انہوں نے کہا  ۔ کی حوصلہ افزائی کرتا ہےجیسے نوجوانوں  سی بی پاتھ ویز پروگرام ان 

 مالی اور پیشہ ورانہ معاونت ہوگی۔ کھالڑیوں کی  سے پروگرام اسکہ 
 

میچز   9کی نمائندگی کرتے ہوئے   16راولپنڈی انڈر میں  2016-17مہران ممتاز نے 
اس کارکردگی کی بنیاد پر انہیں آسٹریلیا کے خالف قومی  ۔ وکٹیں حاصل کی تھیں 25میں 

  



  چھ تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں  اسکواڈ میں شامل کیا گیا، جہاں انہوں نے  16انڈر 
 وکٹیں حاصل کیں۔ 

 
بھی برقرار رکھا اور  سطح پر  19مہران ممتاز نے عمدہ کارکردگی کا تسلسل انڈر 

وکٹیں    10چار میچز میں ون ڈے ٹورنامنٹ کے   19گزشتہ سال کھیلے گئے نیشنل انڈر 
  14پانچ میچز میں  چیمپئن شپ میں مہران ممتاز نے   19نیشنل انڈر  حاصل کیں۔ 

 کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ 
 

ورلڈکپ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مہران   19رواں سال آئی سی سی انڈر 
اس ایونٹ پر روانگی  کے اکانومی ریٹ سے پانچ وکٹیں حاصل کیں۔  3.16ممتاز نے  

ناردرن کی جانب سے فرسٹ کالس ڈیبیو کرتے ہوئے بلوچستان کے  سے قبل انہوں نے  
 خالف سات وکٹیں حاصل کی تھیں۔ 

 
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 ددددand 
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. 



 
 
 

 

 


