
 

 کیزیگریکٹ یک وںیکھالڑ یمقام ےیکے ل 0202لیا سیا یپ لیا یب چیا
 ا عمل مکملکدیتجد

 

 2 ینمائندگان ککے زئنتمام فرنچا ںیکے عمل م دیمرحلوں پر مشتمل تجد 

 تیشمول

 میاور عماد وس یدیشاہ آفر نیکے کپتان بابر اعظم، شاہ میٹ یٹونٹ یٹ یقوم 

 کا حصہ یگریکٹ نمیکے ہمراہ پالٹ وںیکھالڑ یمقام 41 گرید

 شامل ںیم یگریڈائمنڈ کٹ یاور آصف عل لیالحق، حارث سہ امام 

  شاندار ایونٹ کا انعقاد پاکستان میں ہوگا،  2222ایچ بی ایل  پی ایس ایل
کے کامیاب انعقاد کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، وسیم خان 

 چیف ایگزیکٹو پی سی بی
 

 ء: 0202اکتوبر 02الہور،

 

گے، اس  ںیشرکت کر یکھالڑ نیملک بھر کے بہتر ںیم 2222 لیا سیا یپ لیا یب چیا

شامل  ںیم شنیڈیکے گذشتہ ا لیا سیا یپ لیا یب چیپاکستان کرکٹ بورڈ نے ا ںیسلسلے م

 ۔ہے ایکا عمل مکمل کرل دیتجدکی زیگریکٹ یک وںیکھالڑ یمقام

 

کے کپتان بابر اعظم کا  میکرکٹ ٹ یٹونٹ یٹ یسرفہرست نام قوم ںیم یگریکٹ نمیپالٹ

سب سے  ںیم شنیڈیگذشتہ ا م،یعماد وس ،یدیشاہ آفر نیشاہنئی فہرست کے مطابق ۔ہے

 سیا یپ لیا یب چیا یاور شاداب خان کو بھ یحسن عل حاصل کرنے والے باؤلر ںیوکٹ ادہیز

 ۔ہے ایگ ایشامل کرل ںیم یگریکٹ نمیپالٹ یک 2222 لیا

 

 یشن کے لیےتمام ٹیموں میں کھالڑیوں کیآئندہ ایڈاس عمل کے مکمل ہوتے ہی 

 ہے۔گیاکا عمل شروع ہو منٹریکروٹ

 

 ینمائندے نے اپنا حق رائے دہ کیا کیجانب سے ا یکزئنزتمام فرنچا ںیعمل م اس

دینے کی ووٹ  ںیکے حق م وںیشامل کھالڑ ںیم میٹ یاپنکوئزفرنچا کسی ۔ایاستعمال ک



درخواست پیش کے لیے  ری ویوتمام ٹیموں کو اس عمل کے اختتام پر اجازت نہیں تھی۔

منیجمنٹ کے سربراہ عمران پلیئر ایکوزیشن اور حاصل تھا، جس کے بعد  کرنے کا حق

فہرست کو ندیم خان نےرڈینیٹرآکوقومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے احمد خان اور 

 حتمی شکل دی۔

 

 ایگزیکٹو پی سی بی:وسیم خان، چیف 

 

پاکستان سپر  ایچ بی ایلپاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا کہنا ہےکہ 

کا عمل مکمل ہونے سے ایک سنگ میل عبور کے لیے مقامی کھالڑیوں کی تجدید لیگ 

 انعقاد پاکستان میں کیا جائے گا۔میچوں، کا  41کے تمام،2222ایچ بی ایل پی ایس ایل کرلیا۔

 

ٹی ٹونٹی لیگز کے انعقاد سے پاکستان چیف ایگزیکٹو پی سی بی نے  کہاکہ دنیا بھر میں 

اور اس کا آئندہ ایڈیشن اسے اور شاندار  شمار کی جاتی ہےسپر لیگ ایک مطلوب لیگ 

پاکستان اور بیرون ملک مقیم میں  2222ایچ بی ایل پی ایس ایل انہوں نے کہا کہ بنادے گا۔ 

کرکٹ اعلٰی معیار کی کے مداحوں کو دنیا بھر کے نامور کھالڑی  یس ایلایل پی اایچ بی 

وری سے شروع ہونے والے ایونٹ کے دوران کھیلتےہوئے دیکھائی دیں گے،آئندہ سال فر

تمام میچوں کی براڈ کاسٹنگ اسٹیڈیم میں بہترین سہولیات کا انتظام کرنے  کے ساتھ ساتھ 

 گی۔بھی اعلٰی معیار کے مطابق کی جائے 

 

گذشتہ کھالڑیوں کی آئندہ ایڈیشن کے لیے کھالڑیوں کی تجدید کے عمل میں عالوہ ازیں 

کرکٹر کی ٹی ٹونٹی اور  ارکردگیمیں کایڈیشنز سمیت قومی اور بین االقومی کرکٹ 

 کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ فارمیٹ میں مقبولیت

 

نئے گولڈ مقرر کی گئی ہے۔پاکستان کی نمائندگی کرنے والے کھالڑیوں کی بنیادی کٹیگری 

آئندہ کھالڑیوں کو  8زیادہ سے زیادہ ایڈیشن میں شاملہر ٹیم گذشتہ قوانین کے مطابق 

 برقرار رکھ سکےگی۔ایڈیشن کے  لیے 

 

سال  24قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے والے مرحلے کے مکمل ہونے سے قبل کٹیگری 

سال  24اس کے عالوہ  کھالڑی ایمرجنگ کٹیگری کا حصہ نہیں ہوں گے۔ سے کم عمر

گ کٹیگری کا حصہ نہیں رہ سال سے زائد عرصہ ایمرجن 2سے کم عمر کھالڑی 

ایمرجنگ کٹیگری میں  کم میچ کھیلنے والے کھالڑی یا اس سے 4سالوں میں  2سکتےتاہم 

 برقرار رہ سکتے ہیں۔

 

ریلیگیٹ کوتمام ٹیموں کے پاس کھالڑیوں ریٹینشن کے عمل کے مکمل ہونے سے قبل 

کھالڑی کو اگر کسی ٹیم کی جانب سے  کرنے کی درخواست کرنے کا حق محفوظ ہوگا۔



کے پاس اس کھالڑی کو بنیادی قیمت است کی جاتی ہے تو ہر ٹیم کرنے کی درخوریلیگیٹ 

ٹیم اس کھالڑی کو بنیادی قیمت پر نہ اٹھائے  بھی اگر کوئیپر اٹھانے کا حق حاصل ہوگا۔

 کی کٹیگری میں تنزلی کردی جائے گی۔ کھالڑی  استو 

 

کے بعد ہی کرنے کی اجازت اس کی رضامندی کرنے کی درخواست  ریلیگیٹکھالڑی کو 

کی فہرست شامل نہیں تھے ان میں  2241ایچ بی ایل پی ایس ایل جو مقامی کھالڑی ۔ہوگی

 جاری کی جائے گی۔بعد میں 
– ENDS – 
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ABOUT  T HE 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 glo bal 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 

play ing codes and regulations, and supporting the game at every  level through its high quality  training 

provision for officials and coaches. 
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