
 

 ایگ ا ی مقرر کرد سریفنانشل آف  فیکا چ یب یس یکو پ ی  مرتض  دیجاو
 

 ء: 2020 یجوالئ 30 الہور،
 

مقرر  سریفنانشل آف فیچ ایکو ن ی  مرتض دیکرکٹ بورڈ اعالن کرتا ہے کہ جاو پاکستان
  کیکے ا ینات یتع  ،یتقرر  یک ی  مرتض  دیالہور سے تعلق رکھنے والے جاو ۔ہے  ایگ ایکرد

بی اوجی نے ان کی تعیناتی کی منظوری ۔ ہے  یگئ یمربوط عمل سے گزرنے کے بعد ک
 ۔ دیکے ذریعے  قراردادجمعرات کو ایک سرکلر

 
 ںیہ  شنلیمعروف فنانس پروف کیا  ی  مرتض دیسالہ مالزمت کا تجربہ رکھنے والے جاو  30
  نڈی فنانس، فنانشل ا ٹیکارپور نالسز،یا  نڈی فنانشل پالننگ ا شنز،یجن کے پاس کمرشل آپر،
 یآر پ یاور ا  شنیکس یٹ یاالقوام نیآڈٹس، ب کسٹرنلیاور ا لن اکاؤنٹنٹگ، انٹر  لیجرین یم

   ۔ع تجربہ موجود ہےیکا وس  شنیمنٹی امپل
 

آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے رکن  وٹیٹ یانسٹ  ںیم ، انگلینڈ اینڈ ویلزپاکستان ی  مرتض دیجاو
 ۔ں یہ یپبلک اکاؤنٹنٹ بھ ڈیفائ یکے سرٹ کہیامر یبورڈ آف اکاؤنٹنٹس  ٹیاسٹ  یانی ناور ورج

 ۔ ہے  یحاصل کررکھ یڈگر یماسٹرز ک ںیم شنی ڈمنسٹریسے بزنس ا  کہیانہوں نے امر
 
کے   نگی  نڈیا  رنسٹیا  ںیجبکہ لندن م ےیکے ل یج م یا یکے پ ںینٹو اور سنگاپور مٹور وہ
  یملٹ یکام کرنے وال  ںیمالزمت پاکستان م یآخر یان ک ۔ں یخدمات ادا کرچکے ہ ےیل
 ۔ یتھ یثیت سےکی حکے سربراہ  نالسزیا  نڈی کے فنانشل پالننگ ا یکمپن  شنلین

 
 : یب یس یپ نیئرمیچ ،یمان احسان

 
 یب یس  یکو پ  ی  مرتض دینے کہا کہ وہ جاو یاحسان مان نیئرم یکرکٹ بورڈ کے چ پاکستان

اپنے ہمراہ جو تجربہ  ی  مرتض دیانہوں نے کہا کہ جاو۔ ںیکہتے ہ  دیخوش آمد  ںیم  یملیف
کے نظام میں  اور گورننس   تیمعامالت، شفاف یاس سے ادارے کے  معاش  ںیالرہے ہ 

   بہتری آئے گی۔
 

 ۔ گے ںیسے اپنے عہدے کا چارج سنبھال ریاگست بروز پ  3 ی  مرتض دیجاو
 



 
ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility 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. 

 

 


