
 

کرنے کی    قبول کھالڑیوں کے ڈومیسٹک کنٹریکٹ 187پی سی بی نے 
 کردی  تصدیق

 
 ء:2020اکتوبر  24 ،الہور

 
کھالڑیوں نے ڈومیسٹک سیزن  187پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ ُکل 

یچ  اس کنٹریکٹ میں ماہانہ وظیفہ، مہیں۔  س قبول کرلیےکے کنٹریکٹ 2020-21برائے 
 االؤنس اور انعامی رقم کا حصہ شامل ہے۔ فیس، ڈیلی 

 
ایک   سے لے کرکنٹریکٹ میں کھالڑیوں کو چالیس ہزار  اس بارہ ماہ پر مشتمل ڈومیسٹک

 ماہوار وظیفہ ملے گا۔ روپےالکھ پچاس ہزار
 

سیزنل کنٹریکٹ پر دستخط کیے  ساڑھے پانچ ماہ پر مشتمل اس دوران بتیس کھالڑیوں نے 
  اس کنٹریکٹ کے تحت کھالڑیوں ہوجائے گا۔ ختم ہونے پر مکملہیں، جوکہ پاکستان کپ 

 انعامی رقم کا حصہ ملے گا۔کو ڈیلی االؤنس، میچ فیس اور 
 

 میور ، محمد ابراہ صت ازیوقاص ، ا  یعدنان اکمل ، عبدالناصر ، علں ان بتیس کھالڑیوں می
محمد    ،ل، کامران افض یعل دین ، جن الرحم   قی شان ، عت یعل ،اسلم  عی، سم نی، صالح الد 

 یمحمد عارف شاہ ، محمد عمران، عامر عل،خان ری ہللا ، زب  بیڈار ، صہ یفائق ، رضا عل
 ، محمد عامر ، عامر جمال ، عماد بٹ خیش  متسا، اسد رضا ، حسن خان ، ابرار احمد ، اب

،  رینئمحمد عرفان س  میسلطان ، محمد ند موریخان ، ت ن، کاشف اقبال ، راجہ فرزا )ناردرن(
 شامل ہیں۔  نیاور صالح الد )سدرن پنجاب(محمد محسن

 
محمد حفیظ، شعیب ملک، وہاب ریاض اور عمر گل  کامران اکمل،  دیگر پانچ کھالڑیوں؛

ان تمام کھالڑیوں کی محددو فارمیٹ کے لیے  نے ایونٹ بیس کنٹریکٹ پر دستخط کیے۔
اس کٹیگری میں شامل دستیابی کی غرض سے اس کٹیگری کو متعارف کروایا گیا ہے۔ 

 ملے گا۔کھالڑیوں کو صرف ڈیلی الؤنس، میچ فیس اور انعامی رقم میں ان کا حصہ 
 

ٹ بیس  سیزنل یا ایونکرکٹرز اضافی کھالڑیوں کےپول میں دستیاب ہیں جنہیں  70اب بھی 
اس کھالڑی کا تاہم اس کے لیےمتعلقہ ٹیم کے ہیڈ کوچ کو کنٹریکٹ پیش کیا جاسکتا ہے

 انتخاب کرنا ہوگا۔ 



 
ت کی بنیاد پر ذاتی وجوہا جوکھالڑیوں میں سب سے نمایاں نام سلمان بٹ کا ہے،  70ن ا

 قائداعظم ٹرافی سےدستبردار ہوگئے ہیں۔
 

ایمرجنگ کھالڑیوں کو سنٹرل   3ایلیٹ اور  18ان کنٹریکٹ کے عالوہ پی سی بی نے 
 کنٹریکٹ دے رکھے ہیں۔ 

 
 کھالڑیوں کے نام: 187ڈومیسٹک کنٹریکٹ حاصل کرنے والے 

 
( ، عمران فرحت ، محمد یگریٹ یک  پلس)دونوں اے  یعمران بٹ ، کاشف بھٹبلوچستان:
  سی، عماد بٹ ، او  دین ، عاکف جاون مزمل ، اکبر الرحم  ( ، عبد الرحم  اے کٹیگریطلحہ )

 ی، تاج ول  یعل موریصدف ، جالت خان ، ت زیگھمن ، بسم ہللا خان ، گلر  می، عظ ایض
ہللا ،   اتی، ح ضی، اختر شاہ ، گوہر ف یبنگلزئ دواحعبدال( ، یگریٹی ک یآصف )ب عمیداور

( اور  یگریٹی ک یس ) ریخان اور اسامہ م موری ، ت  نی، شہزاد تر دیخرم شہزاد ، محمد جن
 (یگر یٹیک یاور شہباز خان )ڈ ونیئرراجہ ج زی، رم یہللا اچکزئ بیہللا ، نج تیہدا

( ، احمد شہزاد ، یگریٹ یک  پلساشرف ، ظفر گوہر )اے  میفہ الل آصف ،ب  سنٹرل پنجاب:
( ، محمد سعد ، )اے کٹیگری نی، عثمان صالح الد  می، سعد نس  یاحسان عادل ، حسن عل

،  قی، عبدہللا شف نی( ، رضوان حس یگریٹ یک  بینعمان انور ، عثمان قادر ، وقاص مقصود )
، انس محمود ، بالول اقبال ، فرحان خان ،   ابیزر  یہللا ، عل عبد یفص، احمد  ریاحمد بش 

شفقت   مانی، محمد اخالق ، نثار احمد ، قاسم اکرم ، سل یازیعمران ڈوگر ، عرفان خان ن
 ( یگریٹ یک یاور شاہد نواز )ڈ  یخان ، فہد عثمان ، محمد عل بیحباعتزاز ( ،  اے کٹیگری)

خان ، ساجد   دیاشفاق احمد ، جن( ، یگریٹ یک  پلسر )اے ینئعمران خان س  خیبرپختونخوا:
، احمد جمال ، محمد اسد ، محمد محسن ، اسرار ہللا ، خالد   نی( عادل اماے کٹیگریخان )

( ، ارشاد اقبال ، اسد یگریٹی ک یخان )ب بیگل ، زوہ نیثمعثمان ، صاحبزادہ فرحان ، 
محمد عباس  ، میہللا شاہ ، کامران غالم ، مہران ابراہ  ن، عرفا یدی، آصف آفر یدیآفر
، محمد عامر خان ، محمد حارث ، محمد عرفان خان ، محمد محسن خان ، محمد  یدیآفر
( ،  یگریٹ یک ی)س  یدیآفر حانیگل ، ر یجنر ، مصدق احمد ، نب می، محمد وس  سینئر مینع
 ( یگریٹیک ی)ڈ یدیاور محمد سرور آفر  لیر ، ثاقب جمونیئہللا ج عیسم

، حماد اعظم ، محمد   اضیر ضانی ، ف ی( ، آصف علی گریٹی کپلس  )اے   ینعمان عل ناردرن:
اے ملک )  شانی، وقاص احمد ، ذ  نی، عمر ام ریتنو  لیخان ، رضا حسن ، سہ ی  نواز ، موس 
احمد منہاس ،   بیملک ، شع دی، نو   رینذ لیسرفراز ، جمال انور ، روح ی( ، علکٹیگری
  لی، ناصر نواز ، سہ  اضیر ریعمران ، من  ی، علریرہ( ، محمد حیگریٹ یک  یب ) دیعمر وح

،   ( یٹگریک سیعالم ) دیمسعود ، ز ریخان ، عم رازی ، ش  یاختر ، سلمان ارشاد ، سرمد بھٹ
 ( یگریٹ یک یخان )ڈ  ادیض اور  دیخان ، نہال منصور ، شاداب مج لی اطہر محمود ، اسماع

حمزہ ،   ری، خرم منظور ، م  ی( ، انور علیگریٹ یک  اے پلسخان ) لی فواد عالم ، سہ سندھ:
ملک ، احسن   لی ( ، عد)اے کٹیگریخان  شابخان ، ت لی، شرج یمحمد اصغر ، سعد عل

(  یگریٹی ک یب)   لی، سعود شک زیعز زی، رم وسفیبن ری، فہد اقبال ، حسن محسن ، عم یعل



،   ی، غالم مدثر ، جاھد عل زی، اعظم خان ، دانش عز یعالم ، عاشق عل اداحمد ، عم دی، ول 
( ، محمد یگری ٹیک یر محمد )س ہللا بنگش ، شہز فیمحمد حسن ، محمد طحہ ، سعد خان ، س 

 ( یگریٹ یک  ی، محمد طارق خان ، محمد عمر اور شاہنواز )ڈ مانیسل
طلعت ،   نی، حس  ی، بالول بھٹ نیامی( ، عامر اے پلس کٹیگریخوشدل شاہ ) سدرن پنجاب:
بدر ، عمران   فی( ، س کٹیگری  اےمقصود ) بی، صہ ی( ، راحت عل)اسپنرمحمد عرفان 

  نی، زاہد محمود ، ز قیعالم ، عمر خان ، عمر صد ز ی، رم نیاس ی  دی، مختار احمد ، نو قیرف
، مقبول احمد ، محمد باسط ،  نی، دلبر حس  قیشف ی، عل  اسی( ، محمد الیگریٹ یک  یعباس )ب
اشرف ،  شانی، ذ نیطاہر ، وقار حس  بیآغا ، ط ی، محمد عمران ، سلمان عل ریمحمد عم

جنر  زیاور محمد رم یعثمان ، انس مصطف ی، عل گ ی( ، احسن بیگریٹی ک یالحق )س  ایض
 ( یگریٹ یک ی)ڈ
  

 
ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21: 
 

• 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 
first-class matches. For schedule, click here 
 

• The event will be played under Covid-19 protocols at four venues in Karachi, namely National 
Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports 
Complex. 

 

• Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings 
and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, Khyber 
Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab 

 

• The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following the 
conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were 
postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.  

 

• The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect 
PKR5million 

 

• PKR500,000 will be handed out to tournament’s top-performers and the player of the final will 
get PKR50,000  

 

• Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing 
player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB’s strategy and commitment to 
enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click here to 
read more 

 
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 
 

 

https://www.pcb.com.pk/tournament-reports.php?action=tournament_matches&tournament_id=1233&_no_redirect=1&new_page_limit=all
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-announces-covid-19-protocols-for-domestic-season.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-finalizes-broadcast-deal-for-pakistan.html

