
 

 کے لیے  ری ٹینشن کا عمل مکمل ہوگیا2020ایل  ایچ بی ایل پی ایس
 

 : 2019 یکم دسمبرالہور،

 

نومبر سے شروع ہونے  4۔ یونڈو بند ہوگئ نشنیٹ یر  ےیکے ل 2020 لی ا  سیا  یپ لی ا  یب چیا

کے   2020ایچ بی ایل پی ایس ایل   ۔یوئدسمبر کو بند ہ کمیونڈو  نشنیٹ یٹرانسفر / ر  یوال

 دسمبر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی الہور میں ہوگا۔ 6کی ڈرافٹنگ کا عمللیے کھالڑیوں 

 

میں  اسکواڈ   موجودہقومی کرکٹ ٹیم کےایل کی چھ ٹیموں میں شامل   ایچ بی ایل  پی ایس

ََ  شامل َ کپتان قومی ٹی ٹونٹی ٹیم کے  ہے۔ گیا تمام کھالڑیوں کو ری ٹین کرلیا تقریبا

 ۔ امر کو کراچی کنگز نے ری ٹین کیامحمد عاور ، عماد وسیمبابراعظم، افتخار احمد

 

سابق کپتان سرفراز احمد سمیت نوجوان فاسٹ  قومی کرکٹ ٹیم کےکوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے

 باؤلر محمد حسنین اور نسیم شاہ کو آئندہ ایڈیشن کے لیے ری ٹین کرلیا ہے۔ 

 

کی نمائندگی  اسالم آباد یونائیٹڈ موسٰی خان آئندہ ایڈیشن میں بھی  شاداب خان، آصف علی اور 

شاہین شاہ آفریدی کے عالوہ محمد حفیظ کو  الہور قلندرز نے فخرزمان اورکریں گے جبکہ  

 اسکواڈ میں ری ٹین کرلیا ہے۔ 

 

فان اور شان محمد عرملتان سلطانز نے شاہد آفریدی کو ری ٹین کرنے کے ساتھ ساتھ 

 مسعود کو بھی ری ٹین کرلیا ہے۔ 

 

  2020امام الحق کو ایچ بی ایل پی ایس ایل پشاور زلمی نے وہاب ریاض ، حسن علی اور

 کے لیے اپنے اسکواڈ میں ری ٹین کرلیا ہے۔ 

 

 ری ٹیشن کے عمل میں جن نمایاں کھالڑیوں کو ریلیز کیا گیا ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں: 

 

محمد رضوان، کولن  سمیع، این بیل، صاحبزادہ فرحان،  محمدایلکس ہیلز، شعیب ملک،  

 ٹائمل ملز اور ریلے روسو شامل ہیں۔ سہیل تنویر،  ڈین کرسٹن، یاسر شاہ، انگرام، 

 



 مکمل فہرست:

 

  ی(، آصف علسڈریمبیاشرف)ڈائمنڈ، برانڈ ا   می(، فہنم ینے شاداب خان)پالٹ  ٹڈی ونائیاسالم آباد 

  نیطلعت)گولڈ(، عماد بٹ)سلور(، رضوان حس  نی(،حس نٹوری)گولڈ، م یرونک وک)ڈائمنڈ(، ل

 ہے۔  ایکرل  نیٹ   یخان)سلور( کو ر یٰ )سلور( اور موس 

 

وقاص مقصود، ظفر گوہر، صاحبزادہ   س،یرمان رئ ع،ینے محمد سم ٹڈی ونائیآباد  اسالم

  لکسیا  ل،یوائن پارن  لپورٹ،یڈ  مرونی فلپ سالٹ، ک ل،ی سمت  پٹ ل،یب  نیفرحان، ناصر نواز، ا

 ہے۔  ایکرد  زیلی والٹن اور ظاہر خان کو ر   ڈوکیچ لز،یہ

 

 مزی(، جنٹوری م ئری )ڈائمنڈ، پل یدی(، شاہد آفرنمی ملتان سلطانز نے محمد عرفان )پالٹ

)سلور( اور قی شف یخان )گولڈ(، شان مسعود)سلور(، عل دی(، جنسڈریمبی )گولڈ، برانڈ انسیو

 ہے۔  ایکرل  نیٹ  ی( کو رمرجنگی )ا اسیمحمد ال 

 

  ق،یمحمد عباس، محمد عرفان خان، عمر صد ،یملک، نعمان عل  بیسلطانز نے شع ملتان

کرسٹن، ٹام مورس، آندرے  نیڈ ونز،ی انصر، حماد اعظم، لورے ا لیشک د،یمحمد جن

  سیق نلے،ی جانسن چارلس، نکولس پوران، جوئے ڈ ن،یرس گر(، کںینہ  ابیرسل)دست

 ہے۔  ایکرد  زیلی(کو رںینہ  ابیاسمتھ )دست  وی احمداور اسٹ

 

  ئر ی واٹسن)ڈائمنڈ، پل ن ی(، ش نمی ( ، محمد نواز)پالٹنم ینے سرفراز احمد)پالٹ ٹرزی ا یڈیکوئٹہ گل

  م ی)گولڈ(، نس نیمحمد حسن(، سڈریمبی(، احمد شہزاد )ڈائمنڈ(، عمر اکمل )گولڈ، برانڈ ا نٹور یم

 ہے۔  ایکرل نیٹ ی)سلور(کو ر  یشاہ )سلور(اور احسان عل

 

غالم  ز،یمحمد اصغر، دانش عز ل،یسعود شک ،یانور عل  ر،یتنو لی نے سہ ٹرزی ا یڈیگل  کوئٹہ

  لے یبراوو، فواد احمد، ر ونیڈ ئر،یمدثر، محمد اعظم خان، جالت خان، محمد عرفان جون

 ہے۔  ایکرد زیل یکو ر   لریو کسی اور م   یگرن  یریاسمتھ، ہ ونی روسو، ڈ

 

)ڈائمنڈ، برانڈ   می(، عماد وس نم ی(، محمد عامر )پالٹنم یکنگز نے بابراعظم )پالٹ  یکراچ

)سلور( اورعمر خان  ری)گولڈ(، اسامہ م نیامی(، افتخار احمد )ڈائمنڈ(، عامر سڈریمبیا

 ہے۔  ایکرل  نیٹ  ی( کو رمرجنگی )ا

 

عمران،   یخان، عل لیسہ اء،یض سی محمد رضوان، او ،یکنگز نے عثمان شنوار یکراچ

سمرز،  نوری بوپارہ، ا یکولن منرو، کولن انگرام، سکندر رضا، رو ،یابرار احمد، جاہد عل

 ۔ ایکرد زی لی اسٹون کو ر  ونگیل  امیڈنک اور  ل نیب

 



)پالٹینم(، ڈیوڈ ویزے)ڈائمنڈ(، شاہین شاہ الہور قلندرز نے فخر زمان )پالٹینم(، محمد حفیظ 

(،  ، کراچی کنگز سے ٹرانسفر لیآفریدی )ڈائمنڈ،برانڈ ایمبیسڈر(، عثمان شنواری )ڈائمنڈ

 سہیل اختر )گولڈ(، حارث رؤف )گولڈ( اور  سلمان بٹ )سلور(کو ری ٹین کرلیا  ہے۔ 

 

رث سہیل، محمد الہور قلندرز نے یاسر شاہ، راحت علی، آغا سلمان، حسان خان، حا

عمران، عمیر مسعود، گوہر علی، اعزاز چیمہ، سعد علی، اے بی ڈویلئیرز )دستیاب نہیں(،  

کارلوس بریتھ ویٹ، کورے اینڈرسن)دستیاب نہیں(، سندیپ المیچانے، آنٹن ڈیووچ، برینڈن  

ا  کو ریلیز کردی  )دستیاب نہیں(ٹیلر، ہاردس  ویلجوئن، گونارتھنے، رکی  ویسلزاور ریان ٹین 

 ہے۔ 

 

پشاور زلمی نے وہاب ریاض )پالٹینم(، حسن علی )پالٹینم(، کیرون پوالرڈ )پالٹینم(،  

کامران اکمل )ڈائمنڈ، برانڈ ایمبیسڈر(، ڈیرن سیمی )گولڈ، پلیئر مینٹور(، امام الحق )گولڈ(  

 اور عمر امین )سلور( کو ری ٹین کرلیا ہے۔ 

 

ب مقصود، جمال انور، عمید آصف،  پشاور زلمی نے مصباح الحق )دستیاب نہیں(، صہی

خالد عثمان، ثمین گل، نبی گل، ابتسام شیخ، سمیع ہللا، کیرون پوالرڈ، لیام ڈاسن، لینڈل  

سمنز، وائن میڈسن، ٹائمل ملز، آندرے فلیچر، ڈیوڈ مالن، کرس جارڈن اور وقار سالم خیل 

 کو ریلیز کردیا۔ 

 

 کے بارے میں: 2020ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

کھالڑی شامل ہوں گے۔ اسکواڈ   18سے زیادہ  اور زیادہ  16اسکواڈ میں کم از کم ہر  •

پانچ  تین گولڈ، تین  ڈائمنڈ، تین پالٹینم، میں شامل کھالڑیوں کی ترتیب کچھ یوں ہیں: 

 ۔ )اختیاری(دو ایمرجنگ اور دو سپلمنٹریسلور، 

 کرنا ہوگا۔ غیرملکی کھالڑیوں کو پک  3باریوں  میں   9ہر فرنچائز کو پہلی  •

 ی ی کھالڑیوں کی شمولیت الزمغیرملک  5مقامی اور   11رکنی اسکواڈ میں  16 •

آرڈر میں کی جاسکتی  2کھالڑیوں کی ترتیب   رکنی اسکواڈ میں 18 تاہم  ہوگی

مقامی    13 پھر کھالڑی ہوں گے  یاغیرملکی   6مقامی اور  12 تو یا اسکواڈ میںہے۔

 گے۔غیرملکی کھالڑی شامل  ہوں  5اور 

غیرملکی کھالڑیوں کی شرکت 4اور زیادہ سے زیادہ  3کم از کم پلیئنگ الیون میں   •

 ۔ الزمی ہوگی 

کھالڑیوں کو برقرار رکھ سکتی ہے جس   8ہر فرنچائز گذشتہ اسکواڈ میں شامل  •

 ۔ کو بند ہوگی ی ٹینشن ونڈو یکم دسمبر  ر کے  لیے

،  مقرر کرسکتی ہےمینٹورز  اور ایک کو ایمبسڈر ز ہر فرنچائز ایک کھالڑی کو •



 کی کٹیگری میں ایک درجے تنزلی کی جاسکتی ہے۔ انری ٹینشن کے  موقع پر  

میں   باریوں   9پہلی افٹ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا جس میں ہر فرنچائز کو ڈر •

 پک کرنا ہوگا۔غیرملکی کھالڑیوں کو  3

   سیلری کیپس:نظرثانی شدہ  •

  218ہزار تا 147) ملین پاکستانی روپے  34 -ملین  23: پالٹینم •

 ر ڈالر( امریکی رہزا

  103ہزار تا  73) ملین پاکستانی روپے  16 - ملین 11.5 ڈائمنڈ: •

 امریکی ر ڈالر( رہزا

 58ہزار تا44) ملین پاکستانی روپے8.9 -ملین 6.9گولڈ:  •

 امریکی ر ڈالر( رہزا

  35ہزار تا  15) پاکستانی روپےملین  5.4 -ملین   2.4 سلور:  •

 ہزارامریکی ر ڈالر( 

  9.5ہزار تا6.5) ملین پاکستان روپے1.5 -ملین 1ایمرجنگ:  •

 ہزارامریکی ر ڈالر( 

  ہزار امریکی ڈالر(120)ملین روپے   19کا بجٹ کیپ اختیاری سپلمنٹری راؤنڈ   •

 اختیار ہوگاکھالڑیوں کے انتخاب کا  2ہر ٹیم کو اس راؤنڈ میں مختص کیا گیا ہے۔

 ایونٹ کے شیڈول کا اعالن جلد کردیا جائے گا۔  •

 
– ENDS – 
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ABOUT THE PCB 
 
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. 
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