
 

 چیئرمین بن گئے ویں36رمیز راجہ پی سی بی کے 
 

 ء:  2021ستمبر  13،  الہور
 

   کی فاتح ٹیم کے رکن رمیز راجہ 1992قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ورلڈکپ  
وہ آئندہ تین سال  گئے ہیں۔   منتخب ہو چیئرمین    ویں36بالمقابلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے 
 ہیں۔  بنے چیئرمینکے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے  

 
  شنلی ن    ستمبر کو  13  اجالس   یپاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کا خصوص 
کمشنر   کشنیکے ال  یب   یس یپیہ اجالس ۔ ہوا منعقد  ںی م الہور پرفارمنس سنٹر    یہائ 

 ۔کی زیرصدارت منعقد ہوا دی عظمت سع  خیٹائرڈشیجسٹس ر
 

رمیز راجہ کے    اگست کو  27پی سی بی کے پیٹرن اور وزیراعظم عمران خان نے
رکن نامزد  کا پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز  تین سال کے لیے عالوہ اسدعلی خان کو  

اور    یشی قر  دی ، جاو   دی ، عارف سعظفر   ہی عاصم واجد جواد ، عالان کے عالوہ کیا تھا۔
 بھی بورڈ آف گورنرز کا حصہ ہیں۔ )چیف ایگزیکٹو پی سی بی( خان   می وس
 

  ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میںاور  ویں 18رمیز راجہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے 
  ر ی رئ ی کرکٹ ک  یاالقوام  نی پر مشتمل اپنے ب   1997سے  1984سال   ۔ہیںکپتان   ویں12
  ینمائندگ  یپاکستان ک  ںی م  چزیم  شنلی انٹرن  255طور پر  یراجہ نے مجموع رمیز  ںی م

تک پاکستان کرکٹ بورڈ   2004سے  2003سال وہ ۔رنز بنائے  8674کرتے ہوئے 
 کے چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہیں۔ 

 
رمیز  وہ آئی سی سی چیف ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرچکے ہیں۔

ان کا شمار دنیا کے  کی موجودہ ورلڈکرکٹ کمیٹی کے رکن ہیں۔راجہ ایم سی سی  
   معروف براڈکاسٹرز میں ہوتا ہے۔

 



سے   ان ۔ کرکٹر ہیں جو پی سی بی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں  چوتھےرمیز راجہ 
اور   (،1994-95) ی برک دی (، جاو1972-77کاردار )  ظیعبدالحف سابق کرکٹرز  قبل

 ۔ہیںسنبھال چکے   ہپی سی بی کا عہدچیئرمین ( 2008-11اعجاز بٹ )
 

نے  ہرمیز راجبی او جی سے خطاب کرتے ہوئے کی حیثیت سے    چیئرمین پی سی بی
 کہا:
 
  اور ای منتخب ک نی ئرم یکا چ  یب یس  ینے مجھے پ  آپہوں کہ مشکور آپ سب کا  ںیم"

کے    دانی مکو  پاکستان کرکٹ ہم تاکہ   ہوںمنتظر  کاآپ کے ساتھ مل کر کام کرنے   میں 
 " ۔ پڑوان چڑھائیںاور کریں   مضبوط  دونوں مقامات پرباہراندر اور

 
متعارف کروانا  کو  سوچ، ثقافت اور نظریے   سا  میں قومی کرکٹ ٹیم   پہلی ترجیحمیری "

  کی ۔ ا بنادیا تھاخطرناک ٹیم   سب سے  کی  پاکستان کو کرکٹ  کبھینے ہے کہ جس  
ان اور  شانہ بشانہ کھڑے ہونےکے ٹیم   کرکٹ  ی، ہم سب کو قوم  کی حیثیت سےادارے
اسی برانڈ کی کرکٹ  تاکہ وہ  ضروریات کوپورا کرنے کی ضرورت ہےمطلوبہ کی  

 " توقع کرتے ہیں۔  ان سے شائقین کرکٹ ی جس ک کھیلیں کہ
 

اور   سابقاپنے  حی ترج   یدوسر یری سے ، م  تی ثی ح یسابق کرکٹر ک  کی ا "ظاہر ہے کہ
کرکٹرز سے ہے اور    لیکھ ہی ۔ ہوگیکا خیال کرنا   فالح و بہبود  یموجودہ کرکٹرز ک

پہچان اور احترام کے مستحق   اسیسے  ادارے وہ اپنے  رہے گی، لٰہذا  انہی سے ہمیشہ
 " ۔ںی ہ 
 

  یہائ شنلی ن بجے 2:15مقامی وقت کے مطابق دوپہر راجہ  زی رم چیئرمین پی سی بی 
  ںی کانفرنس کر  ای ڈ ی م  ںی وولمر انڈور سکول  م  باب   موجودالہور میں پرفارمنس سنٹر

براہ راست  سےفارمز   ٹی پل ای ڈ ی سوشل مکے تمام   یب   یس یپ    یہ میڈیا کانفرنس ۔ گے
 ۔نشر ہوگی

 
-ENDS- 

 

 



 

 


