
 

 صلہیکا ف  نےینہ ل عیتوس ںیمدثر نذر کا مدِت مالزمت م
 

 : 2019دسمبر  8الہور،

 

نہ   عیتوس   ںیم  کٹیکو ختم ہونے والے  کنٹر 2020 یمئ  31کرکٹر مدثر نذر  نے  سابق

کے عہدے پر کام کرنے والے سابق   یب  یس  یپ زیڈم یاک   کٹریہے۔  ڈائر ایک  صلہیکا  ف  نےیل

 ہے۔   ایسے متعلق آگاہ کرد   صلےیکرکٹر  نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے ف

 

کا عہدہ سنبھاال تھا۔    زیڈمیاک کٹریکے ڈائر  یب یس   یپ ںیم  2016جون  کمینذر  نے  مدثر

  کٹیمکمل ہونے کے  بعد رواں سال مدثر نذر کے کنٹر  کٹیسالہ کنٹر  نیطور پر ت  یابتدائ

 ۔ ی تھ  یگئ کی  عیتوس   یسال ک کیا  ںیم

 

 نذر:  مدثر

 

کے ساتھ کام کرنے کے بعد پاکستان  یڈمیاک یس  یس    یآئ ںیم  ینذر کا کہنا ہے کہ دبئ مدثر

بخش لمحہ رہا۔ سابق کرکٹر   نانیاطم  کی کام کرنا ا زیڈم یاک   کٹریبطور ڈائر ںیکرکٹ بورڈ م 

سال تک کام کرنے کا سوچ رکھا تھا تاہم دوستوں   ن یت  ینے کہا کہ انہوں  نے پہلے سے ہ

 ۔ یقبول کرل عیتوس   یسال ک کی ا  دیدرخواست پر مز یک

 

۔   ںیجارہے ہ برطانیہخانہ کے ساتھ وقت گزارنے واپس  نذر نے کہا کہ اب وہ اہل   مدثر

ا س    ں،یاپنے گزرے ہوئے دور پر مطمئن ہ ںیم یڈم یکرکٹ اک   شنلیانہوں نے کہا کہ وہ ن 

کھالڑی    شتریب  یاور ابھ ئےی کرکٹرز د ینے پاکستان کو کئ یڈمیکرکٹ اک  شنلیدوران ن 

 ۔ ں یہکرکٹ کے دروازے پر دستک دے رہے  یقوم

 

  عےوہیہنٹ پروگرامز کے ذر لنٹی ٹ  19اور انڈر  16، انڈر 13نذر نے کہاکہ انڈر  مدثر

 رہے۔  ابیکام  ںیکرکٹ کو ملک کے کونے کونے تک پہنچانے م 

 

 یس  یہے تاہم اس دوران پ یکچھ عرصہ باق ںیم کٹ یان کے کنٹر  ینے  کہا کہ ابھ انہوں

 ے گا۔ متبادل ڈھونڈنے  کا موقع مل جائ  ےیکو اس عہدے  کے ل  یب

 



کے  تعاون اور   وںی خانہ ، دوستوں اور ساتھ کرکٹر نے کہا کہ وہ اس دوران اپنے اہل   سابق

 ۔ ںیمدد کے مشکور ہ

 

 : یب یس یپ کٹویگزیا فیخان، چ  میوس

 

کا احترام    صلےیکے ف مدثر نذر  ہمکا کہنا ہےکہ  وسیم خان  یب یس  یپ کٹویگزیا فیچ

 ۔ کرتے ہیں

 

کو مدنظر رکھا جائے تو مدثر نذر پاکستان کرکٹ  لمپنٹ یڈو یک وںی نے کہاکہ کھالڑ انہوں

 یچھپ یسے  ڈھک یخدمات کس  یان ک  زیڈمیاک کٹر یبورڈ کا اہم حصہ رہے، بطور ڈائر

 ۔ ں ینہ

 

انہوں نے  ، آگے رکھاکرکٹ کو   کی ہمیشہ پاکستانمدثر نذر نے   خان کا کہنا ہےکہ میوس 

کے عہدے کے ساتھ ساتھ اپنے تجربے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اہم   زیڈم یاک  کٹریڈائر

تبدیلی ناگزیر ہے اور ہم ایک مختلف سمت میں آگے  مشوروں سے نوازا۔ انہوں نے کہاکہ 

 بڑھیں گے۔ 

 

مدثر نذر کی خدمات کا  سے کی طرفوسیم خان نے کہا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ 

 اعتراف کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے  ہیں۔ 

 

 گا۔   رلےک  جلد مدثر نذر کے متبادل کا فیصلہکرکٹ بورڈ  پاکستان
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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. 
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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. 

 
 

 

 


