
 

 کی تالش کا آغاز کردیا کرکٹ کے سربراہ  منزی و نے یب یس یپ
 

 ء: 2021 یمئ 19 الہور،
 

خواتین کرکٹ کی اضافی ذمہ داریاں چھوڑنے  عروج ممتاز کے قائمقام سربراہ برائے  
 سربراہ کی تالش کا آغاز کردیا ہے۔ فل ٹائم کے بعد پی سی بی نے ویمنز کرکٹ کے 

 
ہونے والے  ناتی مربوط عمل سے گزرنے کے بعد اس عہدے پر تع  ک ی کے ا  یتقرر
  یکرن  یمنصوبہ بند  یمدت  ری اور کث لی کرکٹ کے فروغ کے لئے قل منزی کو و  دواری ام
کے ساتھ ساتھ   یترق   یکرکٹ ک  منزی و یسطح ی  سطح سے لے کر اعل یوہ نچل ۔ یہوگ

  سٹکی پراثر ڈوم  کی پر مشتمل ا شنزی ا ی سوسی کرکٹ ا یاور سٹ شنزی ا یسوسی کرکٹ ا 
 ۔ذمہ دار ہوگا یبنانے کا بھ   یحکمت عمل ےیاسٹرکچر بنانے کے ل

 
شکل   یٹؤرز پروگرام کو حتم وچریکرکٹ کے ف منزیعہدے پر موجود ذمہ دار کو و  اس
 ۔ یہوگ  نای د
 
سے اس   2019عروج ممتاز ستمبر   کٹریسل فی چ یکرکٹ ک   نی خوات   یسے قبل، قوم  اس

 ۔ ںی تھ ینبھار اںی ذمہ دار یاضاف یعہدے ک
 

 عروج ممتاز: 
 

سے خدمات انجام   تیث یح   یقائمقام سربراہ ک ی کرکٹ ک   منزی ممتاز کا کہنا ہے کہ و  عروج
  یک  یسابق کپتان اور کھالڑ یک  می کرکٹ ٹ   نی خوات   یقوم دینے پر وہ بہت خوش ہیں، 

 ۔ یہر ممکن کوشش ک ےی النے کے ل  یبہتر  ںی کرکٹ م   نی سے انہوں نے خوات تی ث یح 
 

گامزن ہے  مجموعی طور پر قومی خواتین کرکٹ ایک درست سمت میں ہ نے کہا ک انہوں
  یادا کرت  اںی ذمہ دار یسے اپن ت ی ث یح   یک  کٹریسل فی چ   یکرکٹ ک   نی خوات   یوہ قوم اور
کرکٹ    نی کرکٹ کے نئے سربراہ کے ساتھ مل کر خوات  نی اس دوران وہ خوات ،ی گ  ںی رہ 

  نی اور ب  یکرکٹرز کو قوم  تی اضافے کے ساتھ ساتھ باصالح  ںی کے موجودہ پول م 



 ۔ یکوشش کروں گ یکرنے ک  مسطح پر  مواقع فراہ  یاالقوام
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