
 
 ٹورنامنٹ کا آغاز پیر سے ہوگاٹی ٹونٹی 81انڈرویمنز  

 

  نومبر تک الہور میں جاری  42سے81چار ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ

 رہے گا
 

 ء:9182ر نومب81الہور،

 

شروع نومبر سے ہوگا۔ پیر سے 81آغاز ٹورنامنٹ کا ٹی ٹونٹی  81رویمنز انڈفریقی چار

ویمنز ٹی ٹونٹی    81آئی سی سی انڈر ہونے والے ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد 

 کے لیے نئے ٹیلنٹ کی تالش کرنا ہے۔کی تیاری  4248ورلڈکپ

 

نومبر تک الہور میں جاری  42سے  81چیمپئن شپ ٹی ٹونٹی  81انڈر  ویمنز سکلزٹوشائن

اغِ جناح بجانے والے ٹورنامنٹ کے گروپ میچز  یاد پر کھیلےسنگل لیگ کی بنرہے  گی۔

 ایچی سن کالج گراؤنڈ میں کھیال جائے گا۔کرکٹ گراؤنڈ اور فائنل 

 

ٹورنامنٹ کے لیے ٹیموں کا رکنی اسکواڈ پر مشتمل ہے۔  82ایونٹ میں شامل ہر ٹیم 

ر میں ملک بھایک ہفتے تک جاری رہنے والے ٹرائلز کے ذریعے کیا گیا ہے۔ انتخاب 

خواتین کرکٹرز نے شرکت کی۔ سے زائد 122جاری رہنے والے  ٹرائلز میں   

 

خاب کے  کی جانب سے  ابتدائی کھالڑیوں کے انتگ اسٹاف زونل کوچن ٹرائلزکے دوران

ن  کمیٹی قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی سلیکشعروج ممتاز کی سربراہی میں قائم کردہ بعد 

ممبران میں  دیگرسلیکشن کمیٹی کے تین رکنی ۔ شکل دییٹی نے اسکواڈز کو حتمی مک

مرینہ اقبال شامل ہیں۔اسماویہ اقبال اور   

 

 :ویمنز کرکٹ ٹیمومی سلیکشن کمیٹی برا ئے ق چیئر آفعروج ممتاز، 

 

پاکستان  عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ ویمنز کرکٹ ٹیم قومیسلیکشن کمیٹی برائے چیئرآف 

کی تیاری کا آغاز  4248 ورلڈکپ ویمنز ٹی ٹونٹی   81آئی سی سی انڈر  کرکٹ بورڈ نے

کڑی  سلسلے کی ایک یکرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد اس ٹی ٹونٹیویمنز 81انڈر کردیا ہے اور 

 ہے۔



 

فروغ پارہی  تیزی سےن کرکٹ حالیہ برسوں میں پاکستان میں خواتینے کہاکہ عروج ممتاز 

  اس کا عملی ثبوت ہے۔خواتین کی شرکت سے زائد 122ٹرائلز میں اورہے

 

ٹیم کے   انہوں نے کہا کہ خواتین کرکٹ میں ایچ گروپ کرکٹ سے  قومی خواتین کرکٹ

ی بی پی سعروج ممتاز نے کہا کہ لیے کھالڑیوں کا پول بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ 

د نکھار یان کھالڑیوں کی کارکردگی میں مز کے ہائی پرفارمنس سنٹرز میں تربیت سے

 الیا جاسکے گا۔
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