
 

 کسکٹ کی دلدادہ خواتین کی امپائسنگ کے شعبے میں قسمت آشمائی
  

خواتیي اهپبئشص  9هیں پی عی ثی اهپبئشص ایٌڈ هیچ سیفشیض وسکؾبپ  •

 کی ؽشکت

دیٌب لیکچش  اًہیں ہیں، سول هبڈللوهی خواتیي کے لیے یہ اهپبئشص  •

 ، علین ڈاسهیشے لیے هغشت کب ثبعث تھب
 

 ء: 8102اگست 82الہوز،

 

کی کھیل عے لگي کب اًذاصٍ لگبیب لوهی کشکٹ هیں خواتیي کی ثڑھتی تعذاد عے اى 

  هیں ثھی لغوت آصهبسہی ہیں۔اهپبئشًگ کے ؽعجے اة  کشکٹ خواتیي لوهی ۔جبعکتب ہے

 

خواتیي کشکٹ کے فشوغ کے لیے ہش هوکي الذاهبت اٹھبًے کب  ًےتبى کشکٹ ثوسڈ پبکغ

کی ثڑی لوهی خواتیي ثھی اهپبئشًگ کے ؽعجے هیں   جظ کب ثجوتعضم کشسکھب ہے۔

  ۔تعذاد هیں ؽشکت ہے

 

بد کب آغبص کشدیب شیض وسکؾبپ کے اًعمیفسهیچ هلک ثھش هیں اهپبئشص ایٌڈ  ًے پی عی ثی

خواتیي اهپبئشص ثھی ؽشکت کشسہی   9 وسکؾبپ هیں هشدوں کے عبتھ عبتھ عبالًہہے۔

خواتیي  5سوصٍ وسکؾبپ هیں  3اثتذائی هشدلے هیں لزافی اعٹیڈین الہوس هیں هٌعمذٍ ہیں۔ 

اوس دویشا فشح  اهیي ، جي هیں ؽکیلہ سفیك ، صجبدت سؽیذ، ًبریہ ًزیش، عبفیہاهپبئشص 

سفعت هصطفٰی، عویشا ًضہت علطبًہ،  ، جي هیںدیگش خواتیي اهپبئشصًے ؽشکت کی۔،

 اوس ساولپٌڈی هیں ؽیڈول وسکؾبپ هیں ؽشکت کشیں گی۔کشاچی  علیوہ اهتیبصاوس آفتبة

 

کو پی عی ثی کوڈ آف کٌڈکٹ، پلیئٌگ کٌڈیؾٌض اوس  هیچ آفیؾلض  ؽشیک وسکؾبپ هیں 

وسکؾبپظ کے اًعمبد عے ڈوهیغٹک کشکٹ هیں لجبط کے تبصٍ تشیي لواًیي عے آگبٍ کیب۔

ًوبئٌذگی کشًے والے کبم کشًے والے هیچ آفیؾلض کو ثیي االلواهی عطخ پش هلک کی 

 ۔۔ ثشاٍ ساعت ساثطے کب هولع فشاہن کشًب ہےاهپبئشوں عے

 

خصوصی آئی عی عی ایلیٹ پیٌل هیں ؽبهل لوهی اهپبئش علین ڈائش ًے وسکؾبپ هیں 

اوس آصف  ادغي سضب اًٹشًیؾٌل اهپبئشص یہ وسکؾبپ  لزافی اعٹیڈین هیں جبسی لیکچش دیب۔



 ۔هٌعمذ کی گئیکے صیشاًتظبم یعموة 

 

 عے اهپبئشصایٌڈ سیفشیض وسکؾبپ کے خواتیي اهپبئشص ًے پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ کی جبًت

 ۔لشاس دیب ہےخوػ آئٌذٍ  کواًعمبد

 

 عافیہ امین:

 

خواتیي کشکٹ هیچ کے دوساى  عبفیہ اهیي کبکہٌب ہے کہ ڈگشی ہولڈس صهبعٹشاط هولع پش

ثبعث هجھے ؽوق کی تکویل هزہجی گھشاًے عے تعلك کے اهپبئشًگ کشًب  هیشا ؽوق تھب۔

 هیشے ؽوق کی تکویل هیں هیشے ؽوہش ًے عپوسٹ کیب۔ هیں کچھ سکبوٹیں پیؼ آئیں۔

 

 حمیسا فسح:

 

کہ خواتیي هعبؽشے کب اہن جضو  ہےدویشا فشح کبکہٌبشاعکبل ڈی پی ایچ اط هولع پش

 ۔هثجت عول ہے پی عی ثی کی جبًت عے وسکؾبپ کب اًعمبد عیضى کے آغبص عے لجل ہیں۔

 ہے اًٹشًیؾٌل ویوي هیچ هیں اهپبئشًگ کشًے کب اعضاص دبصل کشعکوں۔ هیشی خواہؼ 

 

 شکیلہ زفیق:
 

ؽکیلہ سفیك ًے کہبکہ علین ڈاس هیشے آئیڈیل اهپبئش ہیں۔ ڈگشی ہولڈس  هبعٹشصاط هولع پش 

اًٹشًیؾٌل کشکٹ هیں اى کب وعیع تجشثہ ہوبسے  لیے ڈوهیغٹک هیچ هیں عود هٌذ ثبثت 

 ہوگب۔

 

 صباحت زشید:

 

صجبدت سؽیذ کبکہٌب ہے کہ پبکغتبى کے لیے اًٹشًیؾٌل کشکٹ کھیل ڈگشی ہولڈس  صهبعٹش

چکی ہوں تبہن اهپبئشًگ یکغش هختلف ؽعجہ ہے۔ جظ کے لیے لواًیي عے  آگبہی 

 ضشوسی ہے۔

 

 یہ نریس:شنا

 

ًبریہ خبتوى اهپبئش ڈگشی ہولڈس  صهبعٹشاوکبڑٍ کے ًوادی گبؤں عے تعلك سکھٌے والی 

ًزیش کب کہٌب ہےکہ خبًذاًی پبثٌذیوں کے ثبعث صیبدٍ دیش کشکٹ ًہیں کھیل  عکی۔ هگش 

آئی عی عی پیٌل اهپبئشًگ هیں لغوت آصهبًے کب ؽوق هیذاى هیں واپظ کھیٌچ الیب ہے۔

 هیں ؽبهل ہوًب هیشا خواة۔



 

 :ایلیٹ پینل امپائس آئی سی سی، علیم ڈاز

 

هپبئشص لوهی خواتیي اعلین ڈاس ًے کہبکہ  پیٌل کے اهپبئشآئی عی عی ایلیٹ هولع پش  اط

کشکٹ کب عشهبیہ ہیں۔ یہ خواتیي اهپبئشًگ کے ؽعجے هیں اپٌی ؽٌبخت ثٌبًے کے لیے 

کب کشکٹ عے هذجت کب جزثہ خواتیي اهپبئشص عخت هذٌت کشسہی ہیں۔ اًہوں ًے کہب کہ 

 لبثل دیذ ہے۔

 

لی هیں اہن کشداس ادا کشسہی ہیں اوس تش لوهی خواتیي هعبؽشے کیعلین ڈاس ًے کہبکہ 

اًہوں ًے کہب کہ خواتیي اهپبئشص  کی ضشوست ہے۔اى کی کبوؽوں کو عشاہٌے ہویں 

 یچ عپشوائض کشیں گی اى کی کبسکشدگی هیں ثہتشی آئے گی۔جتٌے صیبدٍ ه

 

تہ چٌذ عبلوں هیں خواتیي یٌل کے اهپبئش علین ڈائش ًے کہبکہ گزؽآئی عی عی ایلیٹ پ

اًہوں ًے کہبکہ ثیي االلواهی کشکٹ کب تجشثہ ہے۔ اهپبئشصکے هعیبس هیں ثہتشی آئی 

گش اهپبئشص کی رهہ داسی ہے کہ اة وٍ اى خواتیي اهپبئشص سکھٌے والے یہ هجھ عویت دی

 کی کبسکشدگی هیں ًکھبس الئیں۔ 

 

هجھے پی عی  سول هبڈل ہیں۔کے لیے یہ اهپبئشص دیگش لوهی خواتیي  علین ڈاس ًے کہبکہ

هجھے اهیذ ہے ثی کی جبًت عے هٌعمذ ٍ اط وسکؾبپ هیں لیکچش دے کش خوؽی ہوئی۔ 

 کہ اى اهپبئشص کو دیکھ کش هضیذ خواتیي اهپبئشًگ کے ؽعجے کی طشف ساغت ہوں گی۔

 

 :ملک بھس میں ہونے والی وزکشاپس کا شیڈول مندزجہ ذیل ہے
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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. 

 
 

 

 


