
 

 

  

 ا یکرد اعالن کا  2022- 23 برائے کٹیکنٹر نٹرلیس نزیم نے  یب  یس  یپ
 

 ء:2022 جون 30 ،یراولپنڈ

 

  نئے  ہے۔ ای کرد  اعالن کا 2022-23 برائے کٹی کنٹر   نٹرلیس نز ی م  نے  بورڈ کرکٹ   پاکستان

  ی ک  دونوں بال  ٹی وائ  اور ڈبالی ر جہاں  ہوگا،  سے ی جوالئ  کم ی   اطالق کا کٹی کنٹر   نٹرلی س

  زن ی س گزشتہ  ہے۔  ای گ  ای ک  شامل کو  وں ی کھالڑ 33 پر  طور   یمجموع  ںیم  زی گر یکٹ  مختلف

 تھا۔ ای د  کٹیکنٹر نٹرلی س  کو   وںیڑ کھال  20 نے ی ب   یس یپ ں ی م

 

  رضوان،  محمد   ،یدی آفر شاہ نی شاہ اعظم، بابر  کپتان  کے  پاکستان  ںی م   کرکٹ  یک  طرز نوں یت 

  کٹ ی کنٹر   کے  کرکٹ  یک  طرز  دونوں  بال ٹ ی وائ  اور  ڈبالی ر  کو  یعل  حسن اور  الحق امام

 ۔ںی ہ  گئے ے ی دئ 

 

  ں ی م  وںیکھالڑ  ان  ہے۔ ای گ   ای د کٹی کنٹر  کا  بال  ڈ ی ر صرف  کو  وں ی کھالڑ  01 عالوہ کے ان

  ہللا عبد  ہے۔  ای گ ایک  شامل ںی م  ی گریکٹ  یب  کو   عالم فواد جبکہ یگر یکٹ  اے  کو  یعل اظہر

  شان  احمد، سرفراز جبکہ  یگریکٹ  یس  یک  بال  ڈ ی ر کو شاہ می نس اور  یعل  نعمان ق، ی شف

 ہے۔   ای گ ا ی ک  شامل یگریکٹ  یڈ کو   لیشک سعود  اور یعل  عابد شاہ، اسری   مسعود،

 

  ں ی م  وںیکھالڑ  ان  ہے۔ ای گ   ای د کٹی کنٹر  کا  بال  ٹی وائ  صرف کو  وںیکھالڑ   11 طرح یاس

  محمد  اور  ی گری کٹ  یب کو  رؤف حارث جبکہ ی گریکٹ  اے کو خان شاداب اور زمان فخر

  عثمان  ،ی دھان  شاہنواز ہے۔  ای گ  ای بنا حصہ کا  یگر ی کٹ  یس  یک  کٹیکنٹر  بال  ٹ ی وائ  کو  نواز

  اس  یبھ   کو  ئر ی جون میوس  محمد  اور  محمود زاہد  ، شاہ شدلخو   ،یعل آصف  ،ی عل دری ح  قادر،

 ہے۔   ای گ  ای ک  شامل ں ی م  یگریکٹ  ی ڈ یک  کٹ ی کنٹر  کے  کرکٹ ی ک  طرز

 

  مرجنگی ا  کو  وںی کھالڑ  سات والے کرنے مظاہرہ  کا یکارکردگ  عمدہ ںی م   کرکٹ سٹک ی ڈوم 

  محمد  اکرم، قاسم غالم، کامران  ہللا، بیحس  عثمان،  ی عل ہے۔ ای گ   ای ک  شامل ںی م  یگر ی کٹ

 ۔ ںی ہ حصہ  کا ی گری کٹ  اس آغا یعل سلمان اور رہی حر   محمد  حارث،

  



 

 :کٹریسل فیچ م،یوس محمد

 

  ےی ل کے 2022-23 زنی س  وہ کہ  ہے کہنا کا  می وس  محمد  می ٹ کرکٹ یقوم  کٹری سل ف ی چ 

ََ یقی    ۔ںی ہ کرتے ش ی پ مبارکباد  کو  وںیکھالڑ  والے کرنے  حاصل  کٹی کنٹر   نٹرلی س َ   کچھ  نا

  نایکرد  واضح پھر   مرتبہ  کیا وہ تاہم   گے ہوں   ہوئے وسیما پر  ملنے نہ  کٹیکنٹر ی کھالڑ

  ضرورت بلکہ  گے  ں ی رکھ  ںی نہ  محدود  تک وں ی کھالڑ  33 ان کو   خود وہ  کہ ں ی ہ   چاہتے

  بھرپور  کا اظہار کے توں یصالح کو   وںیکھالڑ  یبھ   سے باہر کے  فہرست اس وہ  پر پڑھنے

 گے۔   ںی کر  فراہم  موقع

 

  3 تعداد  یک  وںیکھالڑ   ں ی م  یگری کٹ  یک  کرکٹرز  مرجنگیا نے  انہوں  کہ  کہا نے  می وس  محمد

  ےیل کے  النے  نکھار  ںی م  توں ی صالح ی ک وںیکھالڑ  ان ونکہیک  ہے  ی د کر  7 کر  بڑھا سے

 ہے۔  ضرورت ی ک  کرنے بھال  کھید  مکمل یک  ان تیسم  نےی د مراعات ںی انہ

 

 ہے:   لی ذ  مندرجہ اضافہ ای گ   ای ک  ںی م  کٹ ی کنٹر  نٹرلی س نز یم  ےی ل کے 2022-23 سال یمال

 اضافہ  صدیف 10  ںی م   سی ف  چی م  یک   کرکٹ  یک  طرز نوں یت  •

 اضافہ  تک صدی ف 70 سے 50 ںی م  س ی ف چیم   یک  ئرزی پل  ئنگیپل نان •

 ای گ   ای کرواد  متعارف  یبھ   االؤنس یخصوص  ے ی ل کے کپتان •

  ی کرد مختص   رقم یخصوص   ےی ل کے وں ی کھالڑ  ٹ ی لی ا تحت کے  جمنٹ ی من  لوڈ ورک •

 ں یرہ  ابی دست  ےیل کے ینمائندگ  یک   می ٹ کرکٹ  پاکستان  اور فٹ مکمل   وہ تاکہ یگئ

 

 : کٹی کنٹر   کے  دونوں بال  ٹ ی وائ  اور  بال  ڈی ر

  ن ی شاہ  اور  رضوان محمد اعظم،  بابر   :یگریکٹ   اے یک  کٹ ی کنٹر   کے  کرکٹ  ی ک  طرز  دونوں

  یدی آفر شاہ

 ی عل  حسن :یگر ی کٹ  یس ں ی م  بال  ٹی وائ  اور یب   ںیم  بال  ڈی ر 

   الحق امام :ی گری کٹ یب ں ی م  بال  ٹی وائ  اور یس ں ی م  بال  ڈی ر

 

 :کٹیکنٹر  بال  ڈ ی ر صرف

 یعل  اظہر : اے یگر ی کٹ

 عالم فواد :یب یگر ی کٹ

 ی عل نعمان   اور شاہ می نس  ق،ی شف عبدہللا :  یس یگر ی کٹ

  شاہ اسری  اور مسعود شان ل، یشک سعود احمد، سرفراز ، ی عل عابد :یڈ یگر ی کٹ

 



 : کٹیکنٹر   بال  ٹی وائ صرف

 خان  شاداب اور زمان فخر : اے یگر ی کٹ

 رؤف  حارث :  یب یگر ی کٹ

 نواز محمد :  یس یگر ی کٹ

  زاہد ، یدھان شاہنواز ئر،ی جون  می وس  محمد شاہ،  خوشدل  ،ی عل دری ح  ،یعل آصف :  یڈ یگر ی کٹ

 قادر عثمان  اور محمود 

 

 : کٹیکنٹر مرجنگ ی ا

  محمد  ، ( برپختونخوای )خ غالم کامران  ہللا)بلوچستان(،  ب ی حس  پنجاب(، )سدرن  عثمان یعل

  سلمان اور پنجاب(  نٹرلی)س   اکرم قاسم )ناردرن(، رہی حر   محمد (، برپختونخوای)خ  حارث

 پنجاب(   )سدرن آغا یعل

 
-ENDS- 

 
 

 
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. 



 

 

 
 
 
 


