
 
 ہال آف فیم میں شامل ہوگئےکے عبدالقادر پی سی بی   فضل محمود اور

 

پاکستان کے چار سابق کپتانوں  ، ارکانآئی سی سی  ہال آف فیم کے تین  •
صحافیوں نے  چھ  تعلق رکھنے والے سے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا 

 ووٹ دئیے 

فضل محمود اور عبدالقادر دوشاندار کھالڑی  ہونے کے ساتھ ساتھ    •
، چیئرمین پی سی   تھےپاکستان اور عالمی کرکٹ کے شاندار سفیر بھی 

 بی رمیز راجہ 
 

 ء: 2021اکتوبر  16 الہور،
 

 سابق کپتان فضل محمود اور عبدالقادر کو پی سی بی کے ہال آف فیم  میں شامل کرلیا 
  اور  جاوید میانداد، وسیم اکرم، وقار  یونسعمران خان،  حنیف محمد،  اس سے قبل  ہے۔گیا

کے ہال آف فیم میں    یت سے پی سی بیکی حیثظہیر عباس آئی سی سی ہال آف فیمرز 
 شامل ہوچکے ہیں۔ 

 
پی سی بی کے ہال آف فیم  ان دونوں کھالڑیوں کو ووٹنگ کے ایک شفاف عمل کے تحت 

 کا حصہ بنایا گیا ہے۔ 
 

فہرست  ڑیوں کی چند نامور کھال اس عمل کے تحت پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی نے  
انٹرنیشنل کرکٹ سےریٹائرمنٹ   جنہیں تشکیل دی۔ اس فہرست میں انہیں شامل کیا گیا 

رکنی آزاد   13 حوالے سے ہو۔اس  لیے ہوئے کم از کم پانچ سال کا عرصہ گزر چکا 

آئی سی سی  ہال آف فیم کے تین ارکان، پاکستان کے چار سابق  پینل میںووٹنگ 
یڈیا سے تعلق رکھنے والے چھ صحافیوں اور پرنٹ اور الیکٹرانک م وںکپتان

 آڈیٹر نے اس عمل کی نگرانی کی۔ انٹرنلایک ۔کا استعمال کیانے ووٹ 
 



)بشمول پاکستان سے تعلق رکھنے والے   پی سی بی ہال آف فیم میں شامل آٹھ کھالڑیوں
کی باضابطہ شمولیت اس کرکٹ سیزن کے دوران  آئی سی سی کے چھ ہال آف فیمرز( 

 کی جائے گی۔ 
 

 رمیز راجہ، چیئرمین پی سی بی: 
 

کہ فضل محمود اور    نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں چیئرمین پی سی بی رمیزراجہ 
  میں کرکٹ کے لیجنڈز رہے ہیں۔ ان دونوں کھالڑیوں کو  ادوارعبدالقادر ، دو مختلف 

  شامل کرنا ان کی  ںی م  می ہال آف ف  یب  یس  یطرف سے پ یک اور مداحوں  وںیاپنے ساتھ
 ۔خدمات کا اعتراف ہے مقبولیت اور کھیل کے لیے

 
  یابتدائ  نے پاکستان کرکٹ کو  یبہادر  یک محمود  فضلچیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ 

اپنے کھیل کے  ۔ انہوں نے  ای قوت کے طور پر متعارف کرا کی کے سامنے ا ای دن  ںی م ایام
عبدالقادر نے  اسپنر ۔ جادوگر ذریعے نوجوانوں کو فاسٹ باؤلنگ کے لیے بھی متاثر کیا

 ا۔ی ختم ہونے والے فن کو دوبارہ زندہ ک اسپن باؤلنگ کےکے استعمال سے   یکالئ
 

شاندار کھالڑی  ہونے کے ساتھ ساتھ  دو فضل محمود اور عبدالقادر  انہوں  نے کہا کہ
 ۔تھےپاکستان اور عالمی کرکٹ کے شاندار سفیر بھی 

 
 کا تعارف: فضل محمود 

 
  18 وہ ،  مانا جاتا ہےسپر اسٹار  کا سب سے پہال کرکٹ   کی پاکستان کو محمود   فضل
  سٹی ٹ 34تک   1962سے  1952ہوئے اور انہوں نے   دای پ  ںی کو الہور م  1927 یفرور

  چی م  کیاور ا ںی پانچ وکٹ  ںی اننگز م کی ا مرتبہ 13  ںی جن م  ںی حاصل ک  ںی وکٹ  139 ںی م
، ان کے فرسٹ   اہمت  وکٹیں حاصل کرنا شامل تھا۔  ادہی اس سے ز ای  10چار مرتبہ   ںی م

ہندوستان   یشمال ںی م  یٹراف  ینج اکا آغاز چھ سال قبل ہوا تھا جب انہوں نے ر ئریر ی کالس ک
 ۔ ںی حاصل ک ںی وکٹ  466 ںی م   چوںیم  112نے  انہوں ۔ یتھ یک  ینمائندگ   یک
 

  ں ی وکٹ   20نے محمود   ، فضل  ںیم  زی ری س سٹ ی ٹ   یپہل یپاکستان ک  ں ی بھارت م  ںی م  1952
یہ  پاکستان نے ۔  تھا شامل کرنا بھی  ںی وکٹ 12 ںی م  سٹی لکھنؤ ٹ   ںی م  جس،   ںی حاصل ک 
نے چار   فضل محمود ںی م  1954-55سیزن  ۔تھا تایرنز سے ج  43اننگز اور  کیا ٹیسٹ

نے پانچ   میں انہوں   1960-61سیزن ، جبکہ  ںی حاصل ک  ںی وکٹ 15 ںی ممیچز     سٹی ٹ 
 ۔ ںی حاصل ک  ںینو وکٹ  ںی م  میچز  سٹی ٹ 

 



شامل ہونے والے   ں ی م  ئر ی ا یکے پانچ کرکٹرز آف د زڈنی، و  ںی م    1955فضل محمود  
کے   نڈیپرفارمنس نے پاکستان کو انگل یسال بعد ان ک  کی ، ا تھےکرکٹر  یپہلے پاکستان

  میچز پر مشتمل   سٹی ے چار ٹ ن انہوں ۔ کیمدد   ںی ڈرا کرنے م   زی ر ی س یپہل  یاپن  خالف
 ۔ ں ی حاصل ک   ںی وکٹ   20 ں ی م  زی ری س
 

  کیں۔ انہیں حاصل  ں ی وکٹ  20  ںی م  نی بی ر ی ک دورہ  یںم   1957-58سیزن محمود نے   فضل
  ںی ، انہ ںی م  2012۔ ای گ  دیا  ڈواریآف پرفارمنس ا ڈی پرائ  پاکستا ن نےصدر   ںی م  1958

  نی تر  ی  دوسرا اعل-از ی ہالل امت  ںی خدمات کے اعتراف م   یان ککے لیے پاکستان کرکٹ  
 ۔ سے نوازا گیاوارڈیسول ا

 
 کا تعارف:  عبدالقادر

 
اور پانچ   ںی پانچ وکٹ  ں ی اننگز م  کی ا مرتبہ 15) ںیحاصل ک ںیوکٹ  236 نے ُکل القادر  عبد

  یانتہائ  ںی روزہ کرکٹ م  کی ا وہ ۔ رنز بنائے   1029( اور ںیوکٹ  10 ںی م   چی مایک  مرتبہ 
  1993سے  1984  ۔ انہوں نے حاصل کر کے   ںی وکٹ 132۔ تے تھے کارآمد ثابت ہو 

فرسٹ کالس   209تک   1995سے  1975۔ بنائےرنز   641  ںی ون ڈے م   104تک 
ں دو  ی رنز بنائے ، جس م  3،740اور  ںی حاصل ک  ںی وکٹ 960نے انہوں   ںی م  میچز
 ۔ں ی شامل ہ یبھ اںی سنچر 

 
کے    نڈیانگل ںی م 1977قادر نے ہونے والے عبدال  دای پ   ںی کو الہور م  1955ستمبر  15

  ں ی چھ وکٹ   ںی م  چیصرف اپنے دوسرے م ںی م  درآبادی اور ح ای کا آغاز ک ئری ر ی ک  سٹی خالف ٹ
  ار" قرافتی سب سے قابل ذکر در " یک  تی نوع یاپنبعد عرصے ہی چھ ک۔ انہیں   ںی حاصل ک 

  ںی وکٹ 9کے عوض رنز  56نے    انہوں نے الہور میں کھیلے گئے ایک میچ میں  ۔ای د
 ۔  ںی حاصل ک 

 
  مضبوط ںی م   1986سٹی آباد ٹ صلی ف کیسے ا ںی م  سپلیزباؤلنگ   ادگاری کے  قادرعبدال
رنز   53کو   می ٹ   یرچرڈز ک و یو   اس میچ میں  نےانہوں  شامل تھا۔ کے خالف   زی انڈ  سٹی و 
 ۔  دال دی رنز سے فتح  186 کرکے پاکستان کو آؤٹ   پر
 

  چوںیرہے ، انہوں نے نو م  اںی نما یبھ  ںیکے ورلڈ کپ م  1987اور  1983 قادرعبدال
رنز دے کر   44 ںی م  ڈنگلےی لنکا کے خالف ہ  یسر ںی ، جن م   ںی حاصل ک  ںی وکٹ 24 ںی م

 ۔تھاشامل   وکٹیں حاصل کرنا بھی  پانچ
 د

ستارہ  ںی انہ ںیم 2020مال ، جبکہ  وارڈی آف پرفارمنس ا ڈی کو پرائ عبدالقادر،  ںی م  1988
 ۔ ہے  وارڈی سول ا نیتر ی  اعل سرای ، جو پاکستان کا ت  ای سے نوازا گ  ازی امت 



 
 ووٹنگ پینل: 

 
، عمر گل ، عروج ممتاز   ینقو   ی( ، علمینچیئر )  وسفی می : سلیٹیکرکٹ کم  یب   یس یپ 

 اکرم  م ی اور وس
 

،   فی عالم ، راشد لط انتخابعباس ،  ری ، ظہ ونسی، وقار  اندادی م د ی : جاونلیآزاد ووٹنگ پ 
شکور ،   دی ، رش ازی مجاہد ، ڈاکٹر نعمان ن   ی، چشت دی رش ہی ، عال ی دی اور شاہد آفر ری ثنا م 
 عمران اور قمر احمد ۔  لی سہ

 

 
 
 

ABOUT THE PCB 

 

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was 

established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 



 


