
 

کٹیگریز کا   میں شامل کھالڑیوں کیکنٹریکٹ  ڈومیسٹک پی سی بی نے 
 اعالن کردیا  

 

بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی  2ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان آج دوپہر  •
 میں پریس کانفرنس کریں گے 

کی میں شرکت صرف رپورٹرز کو پریس کانفرنس کی وجہ  19کوویڈ •
پی سی بی اور تصاویر، پریس کانفرنس کی ویڈیو دعوت دی جاتی ہے

 فراہم کرےگا 
 

 ء:2020تمبر س 28،کراچی
 

  2020-21کھالڑیوں کے لیے ڈومیسٹک کنٹریکٹ برائے   192پاکستان کرکٹ بورڈ نے 
کا انتخاب ان  کنٹریکٹ کی کٹیگریز کے لیے کھالڑیوں  کا اعالن کردیا ہے۔کی کٹیگریز 

کی سوچ کو اہمیت دی گئی جس میں کارکردگی اور مستقبل  ،ہےکیا گیا انداز سے شفاف
 ہے۔ 

 
کرکٹرز کو اے پلس کٹیگری سے نوازا گیا ہے جس میں  10کھالڑیوں میں سے  192ان 

والے کھالڑی شامل ہیں یا  ٹک کرکٹ میں اعلٰی کارکردگی کا مظاہرہ کرنےیا تو ڈومیس 
کا حصہ تو ہیں مگر ان کے پاس پی سی بی کا سنٹرل یا جو قومی اسکواڈ  پھر وہ کھالڑی 

 ایمرجنگ کنٹریکٹ نہیں ہے۔ 
 

ظفر گوہر )سنٹرل  نعمان علی )ناردرن(، عمران بٹ )بلوچستان(،  ان کھالڑیوں میں
فواد عالم )سندھ(، فہیم اشرف )سنٹرل پنجاب(، بالل آصف )سنٹرل پنجاب(،  پنجاب(، 

سہیل خان )سندھ( اور  کاشف بھٹی )بلوچستان(، عمران خان سینئر )خیبرپختونخوا(، 
 ۔ خوشدل شاہ )سدرن پنجاب( شامل ہیں

 
جنہوں نے اے پلس کٹیگری  )، ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر قومی کرکٹ ٹیممصباح الحق، 

 : اب کیا(کے لیے کھالڑیوں کا انتخ
 

کا کہنا ہے کہ  مصباح الحق  پلس کٹیگری کے لیے کھالڑیوں کا انتخاب کرنے والے اے 



پیش کرتے  پر مبارکباداے پلس کٹیگری کا حصہ بننے  کھالڑیوں کو ان دس  وہ
انتھک محنت کا میں  2019-20ن تمام کھالڑیوں کی ڈومیسٹک سیزن ا دراصل یہ ہیں،

ستان  ی نے پاککس میں سے کسی نے ڈومیسٹک کرکٹ تو ان  جس کی بدولت صلہ ہے
 ۔ بنائیکرکٹ ٹیم میں جگہ 

 
کہا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ  نے قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر 

کے لیے  ہم اس کٹیگری  کھالڑیوں کے لیے یہ مشکل وقت ہوگا مگر سمجھنا چاہیے کہ 
ہیں، میں اعلٰی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے  کھالڑی ہی منتخب کرسکتے  10صرف 

رہے گی قومی اسکواڈ کے لیے اس کی دستیابی برقرار ہر کھالڑی کو یقین دالتا ہوں کہ 
-21ڈومیسٹک سیزن  آئندہ سال اس کے کنٹریکٹ کی کٹیگری میں اضافہ اس کیاور

 ہے۔ پر منحصر کارکردگی میں  2020
 

تلف کٹیگریز پر مشتمل یہ کنٹریکٹ ہماری اس حکمت مخمصباح الحق نے  مزید کہا کہ 
پاکستان کی کرکٹ کوسخت، مقابلے سے بھرپور اور  عملی کا نتیجہ ہے جس کے تحت ہم 

ں کا جوش اور جذبہ ، یقین ہے کہ اس سے کھالڑیوبنانا چاہتے ہیں کارکردگی پر مبنی 
 کرکٹ کو ہوگا۔  بڑھے گا جس کا فائدہ پاکستان کی

 
کھالڑیوں کو شامل کیا گیا ہے ، جن   38ُکل  اعالن کردہ کنٹریکٹ کی اے کٹیگری میں

بہترین  ہ  کرنے والے دس گزشتہ ڈومیسٹک سیزن میں اعلٰی کارکردگی کا مظاہر میں
کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے کرکٹرز شامل اور ایک روزہ ٹیسٹ ،کرکٹرز 

)فرسٹ  کھالڑیوں پر مشتمل ہے، جس میں نیشنل ٹی  ٹونٹی کپ  47ری ُکل بی کٹیگہیں۔ 
ٹی  ٹونٹی   جووہ کھالڑی شامل ہیں کے گزشتہ ایڈیشن کے دس بہترین کرکٹرز اور الیون( 

پاکستان شاہین اور  اس کٹیگری میں  کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرچکے ہیں۔ 
کاکردگی کا    بہترمیں گزشتہ سال فرسٹ کالس کرکٹ کے کھالڑیوں سمیت  ایمرجنگ ٹیم  

 شامل کیا گیا ہے۔ بھی  مظاہرہ کرنے والے کھالڑیوں کو 
 

ایچ بی ایل پاکستان  کھالڑیوں پر مشتمل ہے، جس میں 71طور پر  کٹیگری سی مجموعی
قائداعظم ٹرافی کاحصہ  رہنے والے کرکٹرز،  2020یا  2019سپر لیگ کے ایڈیشن 

پاکستان کھالڑی، متاثرکن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے)فرسٹ اور سیکنڈ الیون( میں  
کے بہترین 2018-19پیٹرنز ٹرافی گریڈ ٹو ٹاپ پرفارمرز،  10کے  2018-19کپ 

ایج گروپ کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے کھالڑی شامل   بیٹسمین /باؤلر اور
 ۔ ہیں
 

کو کٹیگری ڈی میں جگہ کھالڑیوں  26باقی رہ جانے والے چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز میں 
 دی گئی ہے۔ 

 
 ندیم خان، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس: 



 
وہ ہمیشہ معیار اور کارکردگی پر یقین ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان کا کہنا ہے کہ 

کے اعالن کردہ کنٹریکٹ بھی اسی کی ایک  2020-21رکھتے ہیں اور ڈومیسٹک سیزن 
 مثال ہیں۔ 

 
اس  مقررہ وظیفے کی بجائے تمام کھالڑیوں کے لیے ایک ندیم خان نے کہا کہ ہم نے 

کارکردگی کا مظاہرہ   جوپر مشتمل ایک ڈھانچہ متعارف کروایا ہے مختلف کٹیگریز  مرتبہ  
تنخواہوں میں فرق واضح کرتا  کیتجربہ کاراور نئے آنے والے کرکٹرز کرنے والے، 

 یہ سنٹرل کنٹریکٹ سے متعلق ہماری پالیسی کے بھی عین مطابق ہے۔ ہےاور  
 
ایج گروپ کرکٹ  ہم مختلف کنٹریکٹ کے اس نئے ڈھانچے سے نہوں نے مزید کہا کہ ا

نہیں ماضی میں نظر  ، جمحفوظ بنارہے ہیںکھیلنے والے اپنے کھالڑیوں کے مستقبل کو 
کرکٹ   19کا کہنا ہے کہ آئی سی سی انڈرکردیا جاتا تھا۔ ندیم خان انداز 

ایمرجنگ  11کرکٹرز اور پاکستان شاہین میں شامل  8کھیلنے والے 2020ورلڈکپ
اپنی صالحیتوں کا لوہا  کرکٹرز اب اس نظام کا حصہ رہیں گے اور اس دوران انہیں

   ۔بھی پائیں گےآگے بڑھنے کے مختلف مواقع  منواکر

 
  146کنٹریکٹ یافتہ کھالڑیوں میں  192ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کا مزید کہنا تھا کہ ان 

،  تھیں کے پاس کنٹریکٹ پر مالزمتیں  24ں ہے جبکہ دوسری مالزمت نہی کوئیکے پاس 
ظاہرہ کرنے ٹیلنٹڈ اور اعلٰی کارکردگی کا م جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی سی بی اپنے 

 ۔ خیال رکھتا ہےوالے کھالڑیوں کا 
 

 ڈومیسٹک کنٹریکٹ حاصل کرنے والے کھالڑیوں کے  نام اور کٹیگریز مندرجہ ذیل ہیں: 
 

 : کھالڑی، ڈیڑھ الکھ روپے  ماہوار وظیفہ( 10)اے پلس کٹیگری
عمران بٹ )بلوچستان(، نعمان علی )ناردرن(، ظفر گوہر )سنٹرل پنجاب(،  بالل آصف  

فہیم اشرف )سنٹرل پنجاب(، عمران خان سینئر   )سنٹرل پنجاب(، فواد عالم )سندھ(،
)خیبرپختونخوا(، کاشف بھٹی )بلوچستان(، سہیل خان )سندھ( اور خوشدل شاہ )سدرن 

 ۔ پنجاب(
سب سے زیادہ رنز بنانے واال  کا بہترین کرکٹر،  2019-20ئداعظم ٹرافی قا معیار:

جس کے پاس سنٹرل یا کرکٹر کے اسکواڈمیں شامل اور پاکستان بہترین  باؤلر بیٹسمین،  
 ہیں۔ مستقبل کی حکمت عملی کا حصہ ایمرجنگ کنٹریکٹ نہیں ہے مگر وہ 

 
 : روپے  ماہوار وظیفہ( ہزار 85کھالڑی،  38)اے کٹیگری

انور  عامر یامین )سدرن پنجاب(، احمد شہزاد )سنٹرل پنجاب(، عدنان اکمل )بلوچستان(، 
آصف علی )ناردرن(، بالول بھٹی )سدرن  اشفاق احمد )خیبرپختونخوا(، علی )سندھ(، 

حماد اعظم )ناردرن(، احسان عادل )سنٹرل پنجاب(، فیضان ریاض )ناردرن( ، پنجاب(، 



جنید حسین طلعت )سدرن پنجاب(، عمران فرحت )بلوچستان(،حسن علی )سنٹرل پنجاب(، 
میر حمزہ خرم منظور )سندھ (، کامران اکمل )سنٹرل پنجاب(، خان )خیبرپختونخوا(، 

محمد  محمد نواز )ناردرن(، سدرن پنجاب(، محمد عرفان )محمد اصغر )سندھ(،  )سندھ(، 
رضا حسن  سدرن پنجاب(، راحت علی )موسٰی خان )ناردرن(، طلحٰہ )بلوچستان(، 

سلمان  ساجد خان)خیبرپختونخوا(،سعد نسیم )سنٹرل پنجاب(، سعد علی )سندھ(، )ناردرن(، 
صہیب مقصود )سدرن شرجیل خان )سندھ(، سمیع اسلم )بلوچستان(، بٹ )سنٹرل پنجاب(، 

عمر گل عمرامین )ناردرن(، تابش خان )سندھ(، سہیل تنویر )ناردرن(، پنجاب(، 
وقاص احمد )ناردرن(اور ذیشان ملک )بلوچستان(، عثمان صالح الدین )سنٹرل پنجاب(، 

 )ناردرن(۔ 
اور کرکٹ ایسوسی  باؤلرز/ بیٹسمینکے دس بہترین  2019-20قائداعظم ٹرافی  معیار:

کرکٹ میں پاکستان کی  ایک روزہ ٹیسٹ یا ایشنز میں شامل وہ کھالڑی جنہوں نے 
 ۔ نمائندگی کی ہو

 
 ہزار روپے  ماہوار وظیفہ(:  75کھالڑی،  47)بی کٹیگری

احمد جمال  عادل امین )خیبرپختونخوا(، سندھ(، عدیل ملک )بلوچستان(، عبدالرحٰمن مزمل)
عاکف جاوید )بلوچستان(،  اکبر الرحٰمن )بلوچستان(، احسان علی )سندھ(، )خیبرپختونخوا(، 

عماد بٹ )بلوچستان( ، اویس ضیا ء)بلوچستان( ، عظیم گھمن  علی سرفراز )ناردرن(، 
)بلوچستان( ، بسم ہللا خان )بلوچستان( ، فہد اقبال )سندھ( ، گلریز صدف )بلوچستان( ، 

 تپنجاب( ، اسرار ہللا )خیبر پختونخوا( ، جال سدرنحسن محسن )سندھ( ، عمران رفیق )
( ، خالد عثمان )خیبر پختونخوا( ، محمد اسد )خیبر خان )بلوچستان( ، جمال انور )ناردرن

پنجاب( ، مختار احمد  سنٹرلپختونخوا( ، محمد محسن )خیبر پختونخوا( ، محمد سعد )
  سدرن( ، نوید یاسین )پنجاب( ، نوید ملک )ناردرن سنٹرل( ، نعمان انور ) پنجاب سدرن)

عزیز )سندھ( ،  پنجاب( ، رمیز  سدرنپنجاب( ، عمیر بن یوسف )سندھ( ، رمیز عالم )
پنجاب( ،  سدرن ( ، صاحبزادہ فرحان )خیبر پختونخوا( ، سیف بدر )روحیل نذیر )ناردرن

( ، تیمور  ناردرن ثمین گل )خیبر پختونخوا( ، سعود شکیل )سندھ( ، شعیب احمد منہاس )
  سدرنمید آصف )بلوچستان( ، عمر خان )ع)بلوچستان( ،  علی )بلوچستان( ، تاج ولی

پنجا  سنٹرل( ، عثمان قادر )ناردرنپنجاب( ، عمر وحید ) صدیق )سدرن پنجاب( ، عمر
 پنجاب( ، زین عباس )سدرن پنجاب( ، زاہد محمود )سدرن  سنٹرلوقاص مقصود )ب(، 

 ۔ پنجاب( اور زوہیب خان )خیبر پختونخوا(
کرکٹ ایسوسی ایشنز میں شامل وہ کھالڑی جنہوں نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں پاکستان معیار: 

نیشنل ٹی پچاس یا اس سے  زائد فرسٹ کالس میچز کھیلے ہوں، کی نمائندگی کی ہو، 
  2019-20 )فرسٹ الیون( قائداعظم ٹرافیٹاپ ٹین پرفارمرز، کے  2019-20ٹونٹی کپ 
سےاب تک کبھی پاکستان شاہین یا ایمرجنگ ٹیم کی  2019 کھالڑی،  20تا 11کے ٹاپ 

ماہ میں پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ رہنے   12گذشتہ  نمائندگی کرنے والے کرکٹرز، 
 والے کھالڑی۔ 

 
 : ہزار روپے  ماہوار وظیفہ( 65کھالڑی،  71)سی کٹیگری



( سنٹرل پنجاب( ، احمد بشیر )سنٹرل پنجاببنگلزئی )بلوچستان( ، عبد ہللا شفیق )د حاعبدالو
( ، ناردرن( ، اختر شاہ )بلوچستان( ، علی عمران ) سنٹرل پنجابفی عبد ہللا )، احمد ص

( ، عماد عالم )سندھ( ، انس محمود  سنٹرل پنجاب( ، علی زریاب )سدرن پنجابعلی شفیق )
ارشد اقبال )خیبر پختونخوا( ، اسد آفریدی )خیبر پختونخوا( ، عاشق علی  ( ، سنٹرل پنجاب)

( سنٹرل پنجاب)سندھ( ، آصف آفریدی )خیبر پختونخوا( ، اعظم خان )سندھ( ، بالول اقبال )
( ، غالم سنٹرل پنجاب( ، فرحان خان ) سدرن پنجاب، دانش عزیز )سندھ( ، دلبر حسین )
سنٹرل  ان( ، حیات ہللا )بلوچستان( ، عمران ڈوگر ) مدثر )سندھ( ، گوہر فیض )بلوچست

د علی ہن ہللا شاہ )خیبر پختونخوا( ، جا( ، عرفاسنٹرل پنجاب( ، عرفان خان نیازی )پنجاب
سدرن  )سندھ( ، کامران غالم )خیبر پختونخوا( ، خرم شہزاد )بلوچستان( ، مقبول احمد )

باس آفریدی )خیبر پختونخوا( ، محمد  ( ، مہران ابراہیم )خیبر پختونخوا( ، محمد عپنجاب
خوا( ،  پنجاب( ، محمد حارث )خیبرپختون سدرنعامر خان )خیبر پختونخوا( ، محمد باسط )

( ، محمد عرفان  سدرن پنجاب( ، محمد الیاس )ناردرن)رہریمحمد حسن )سندھ( ، محمد ح
( ، )خیبر پختونخوا، محمد محسن خان خان )خیبر پختونخوا( ، محمد جنید )بلوچستان( 

( ، سدرن پنجابہ )سندھ( ، محمد عمیر )حٰ ر )خیبرپختونخوا( ، محمد طینئمحمد نعیم س 
سدرن ( ، محمد عمران )سنٹرل پنجابر )خیبر پختونخوا( ، محمد اخالق )ونیئمحمد وسیم ج

( ، مصدق احمد )خیبر پختونخوا( ، نبی گل )خیبر پختونخوا(  ناردرن( ، منیر ریاض )پنجاب
( ، ریحان آفریدی )خیبر پختونخوا( ،  سنٹرل پنجاب( ، قاسم اکرم )ناردرنناصر نواز ) ،

( ، سعد خان )سندھ( ، سیف ہللا بنگش )سندھ( ، سلمان علی سنٹرل پنجابرضوان حسین )
( ، شہزاد ترین ناردرن( ، سرمد بھٹی ) ناردرن( ، سلمان ارشاد )سدرن پنجابآغا )

( ، سلیمان  ناردرن( ، سہیل اختر )ناردرندھ( ، شیراز خان )ر محمد )سن)بلوچستان( ، شہز
عمیر مسعود    ،(سدرن پنجابتان( ، طیب طاہر )( ، تیمور خان )بلوچس سنٹرل پنجابشفقت )

( ، ذیشان اشرف  ناردرن( ، اسامہ میر )بلوچستان( ، ولید احمد )سندھ( ، زید عالم ) ناردرن)
 ۔ (پنجابسدرن ( اور ضیاء الحق )سدرن پنجاب)

قائداعظم ٹرافی )سیکنڈ میں شریک کھالڑی،  2020 یا 2019ایل ایس ایچ بی پی  معیار: 
کے 2019-20قائداعظم ٹرافی )ٖفرسٹ الیون( پرفارمرز،  15کے ٹاپ 2019-20( الیون
سالوں کے دوران پاکستان  ایمرجنگ ٹیم  2گزشتہ ، پرفارمرز کھالڑی  30سے    20ٹاپ 

بیس  کی  نمائندگی  کرچکے ہوں،  19ماضی میں پاکستان  انڈرکی نمائندگی کرچکے ہوں، 
  10کے ٹاپ  2018-19کپ  پاکستانیا اس سے زائد فرسٹ کالس میچز کھیلے ہوں، 

 کے بہترین بیٹسمین اور باؤلر۔  2018-19 ٹو کرکٹگریڈ  پرفارمرزاور پیٹرنز ٹرافی
  

 : ار روپے  ماہوار وظیفہ(ہز 40کھالڑی،  26)کٹیگری ڈی
( ، سدرن پنجاب( ، انس مصطفٰی )سدرن پنجاب( ، علی عثمان )سدرن پنجاباحسن بیگ )

( ،  سنٹرل پنجاب( ، فہد عثمان )سنٹرل پنجابحبیب خان )ز اعتزا( ، ناردرناطہر محمود ) 
( ، محمد رمیز  سنٹرل پنجابہدایت ہللا )بلوچستان( ، اسماعیل خان ) ناردرن( ، محمد علی )

( ، محمد سرور آفریدی )خیبر پختونخوا( ، محمد سلیمان )سندھ( ،  سدرن پنجابر )ونیئج
نجیب ہللا اچکزئی )بلوچستان( ، نہال  محمد طارق خان )سندھ( ، محمد عمر )سندھ( ، 

بلوچستان( ،  ) (( ، رمیز راجہ جونیئر )کوئٹہسنٹرل پنجاب( ، نثار احمد )ناردرنمنصور )



( ، ناردرنر )خیبر پختونخوا( ، ثاقب جمیل )خیبر پختونخوا( ، شاداب مجید )ونیئسمیع ہللا ج
سدرن  وقار حسین )  ،بلوچستان()( ، شاہنواز )سندھ( ، شہباز خان سنٹرل پنجابشاہد نواز )

 (۔ ناردرن( اور زیاد خان )پنجاب
 کرکٹ ایسوسی ایشنز کے اسکواڈز میں شامل باقی کرکٹرز۔  معیار:
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About the National T20 Cup 

 

• The 2020-21 season curtain-raiser under Covid-19 protocols will be held from 30 September to 18 
October with the First XI matches in Multan and Rawalpindi, and Second XI matches in Lahore. 
Complete event and season’s schedule available here 
 

• Imad Wasim’s Northern will defend the title they won in 2019-20 after defeating Balochistan in 
front of a packed-to-capacity Iqbal Stadium, Faisalabad. Other four sides are Central Punjab, 
Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab 
 

• Pakistan’s very best white-ball cricketers will feature in the competition. Complete player squads 
are available here. 
 

• As part of the US$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, 
the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click here to read 
more about the three-year agreement 
 

• The First XI event carries a total prize money of PKR9million with the winner collecting a cheque 
of PKR5million and the runner-up receiving PKR2.5million.  
 

• With one eye on the ICC T20 World Cups 2021 and 2022 the First XI matches will be held on 
double-league, meaning each player will get a minimum of 10 matches to impress the national 
selectors as well as franchise owners for the HBL Pakistan Super League 2021 
 

• With match fee for white-ball matches set at PKR40,000, the double-league format provides a 
high-performing player to earn, at least, PKR400,000. This is part of the PCB’s strategy and 
commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers 
 

• To know and understanding potential player earnings in the 2020-21 domestic season, please 
click here 
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