
 

سمیت ڈیوڈ مالن میں کی ڈائمنڈ کٹیگری 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 کھالڑی شامل 91انگلینڈ کے 
 

  جبکہ بنگلہ  22جنوبی افریقہ کے ، 21ویسٹ انڈیز کے ابتدائی فہرست میں

 شاملرکٹرز ک 5،5سری لنکا کے دیش اور 
 

 ء: 0291نومبر  94الہور،

 

ایچ بی ایل پی ایس ایل غیرملکی کھالڑیوں نے  55 تاحال سمیتڈیوڈ مالن انگلینڈ کے 

کا رجسٹریشن کھالڑیوں کی ڈ کٹیگری کے لیے رجسٹریشن کروادی ہے۔کی ڈائمن 1212

 نومبر تک جاری رہے گا۔ 12عمل 

 

ہی میں تیسرے نمبر پر موجود بیٹسمین ڈیوڈ مالن نے حال  ٹی ٹونٹی کی عالمی رینکنگ

 ن ڈیوڈ مال رنز اسکور کیے۔ 854سیریز میں میچوں کی  5میں نیوزی لینڈ کے خالف 

دوسرے والے سنچری اسکور کرنے  ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں انگلینڈ کی جانب سے 

اس سے قبل انگلینڈ کی جانب سے ایلکس ہیلز نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔  کرکٹر ہیں۔

کے لیے رجسٹریشن پالٹینم کٹیگری کی  1212ایچ بی ایل پی ایس ایل ایلکس ہیلز بھی 

 کرواچکے ہیں۔

 

لیگ کے پہلے ایڈیشن سے پشاور زلمی کی نمائندگی کررہے  ہیں۔ انگلینڈ کے ڈیوڈ مالن 

میں ایونٹ کا چیمپئن بنانے میں بھی اہم  1222پشاور زلمی کو نے تجربہ کار بلے باز 

 کردار ادا کیا تھا۔

 

کے بہترین کھالڑی کا ایوارڈ جیتنے والے  1224اور  1222ایچ بی ایل پی ایس ایل 

بھی ایچ بی ایل پی لیوک رونکی نے نیوزی لینڈ کےانگلینڈ کے راوی بوپارہ اور بالترتیب 

 کی ڈائمنڈ کٹیگری کے لیے رجسٹریشن کروالی ہے۔  1212ایس ایل 

 

کریگ اوورٹن، ٹائمل ملز، ، جوئے ڈینلے، کوہلرٹام یارکشائر کے نٹن، کے ٹام ب سمرسیٹ

 ۔موجود ہیںجیمز ونس اور لیوک رائٹ بھی ڈائمنڈ کٹیگری میں فل سالٹ، 

 



کھالڑیوں نے  21میں ویسٹ انڈیز کے ڈیرن سیمی سمیت  1212ایچ بی ایل  پی ایس ایل 

جانسن چارلس، ڈائمنڈ کٹیگری میں شامل دیگر کھالڑیوں میں ہے۔  لیتاحال رجسٹریشن کر

 مارلن سیموئلز ہیں۔کیمو پاؤل اور الزری جوزف، شائے ہوپ، 

 

سن سب ووان دیا دجنوبی افریقی کھالڑیوں میں  22ڈائمنڈ کٹیگری کی ابتدائی فہرست میں 

 سے نمایاں کرکٹر ہیں۔

 

فواد احمد، ، داشن شناکا، اال و نروشن ڈکوان دیر مروے، مستفیض الرحٰمن، محمود ہللا، 

اور اشرو اڈانا بھی ابتدائی ردارن، قیص  احمد انجیب ہللا زبین الف لین، کرس گرین، 

 فہرست میں شامل  ہیں۔ 

 

 غیرملکی کھالڑیوں کی فہرست:کٹیگری میں شامل ڈائمنڈ اب تک 

 

 قیص احمداور  نجیب ہللا زاردان  افغانستان:

 بین الف لین اور فواد احمد، کرس گرین   آسٹریلیا:

 تمیم اقبال اور مستفیض الرحٰمنمحمد سیف الدین، محمود ہللا ریاد،    :بنگلہ دیش

لیام ڈاسن، میسن کرون، پیٹ براؤن، ٹم برسنین، راوی بوپارہ، این بیل، ٹام بنٹن،   انگلینڈ:

ٹام کوہلر، جوئے ڈینلے، ڈیوڈ مالن، لیام لیونگ اسٹون، گریگری، لیوئس لیوری ایونز، 

 ٹائمل ملز، کریگ اوورٹن، فل سالٹ، جیمز ونس اور لیوک رائٹ

 وان دیر مروے  :درلینڈنی

 لیوک رونکی  نیوزی لینڈ:

روبی سن، ووان دیا دمرچنٹ دی النگے، کیمرون ڈیلپورٹ، کائل ایبٹ،   جنوبی افریقہ:

ڈیوڈ دانے والزاور ن، یئہاردس ولودوانے اولیور، ہائیو کھہن،سیمن ہارمر، فرائے لنک، 

 ویزے

داشن شناکا اور اشرو کوشال مینڈس، دانوشکا گوناتھیالکا، نروشن ڈک واال،   سری لنکا:

 اڈانا

 برینڈن کنگ، کورن وال،راحکیم  ن،لیافابیان ڈیرن سیمی،   ویسٹ انڈیز:

جانسن چارلس، شائے ہوپ، الزری  کیسرک ولیمز،اشانے تھامس،تھرفورڈ،ورشیرفانے

 مارلن سیموئلزجوزف، کیمو پاؤل اور 

 

 کے بارے میں: 0202ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

 ۔ہے اضافے کا امکان آئندہ ہفتے  کھالڑیوں کی تعداد میں شامل ابتدائی فہرست میں 

 کیا ٹریڈ اور ریلیز ری ٹین، طے شدہ کٹیگریز میں ڈرافٹ پول کے لیے کھالڑیوں کو

 جاسکتا ہے۔



 ۔سلور اور ایمرجنگگولڈ، ڈائمنڈ، : پالٹینم، پانچ کٹیگریز 

  کھالڑی شامل ہوں گے۔ اسکواڈ  24سے زیادہ  اور زیادہ 22ہر اسکواڈ میں کم از کم

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

 ۔)اختیاری(دو ایمرجنگ اور دو سپلمنٹریسلور، 

  غیرملکی کھالڑیوں کو پک کرنا ہوگا۔ 3باریوں  میں  5ہر فرنچائز کو پہلی 

 22  یی کھالڑیوں کی شمولیت الزمغیرملک 5مقامی اور  22رکنی اسکواڈ میں 

آرڈر میں کی جاسکتی  1کھالڑیوں کی ترتیب  رکنی اسکواڈ میں 24 تاہم ہوگی

مقامی  23 پھر کھالڑی ہوں گے  یاغیرملکی  2مقامی اور  21 تو یا اسکواڈ میںہے۔

 کھالڑی شامل  ہوں گے۔ غیرملکی 5اور 

  غیرملکی کھالڑیوں کی شرکت 8اور زیادہ سے زیادہ  3کم از کم پلیئنگ الیون میں

 ۔الزمی ہوگی

  کھالڑیوں کو برقرار رکھ سکتی ہے جس  4ہر فرنچائز گذشتہ اسکواڈ میں شامل

 ۔کو بند ہوگیی 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  5پہلی افٹ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا جس میں ہر فرنچائز کو ڈر

 پک کرنا ہوگا۔غیرملکی کھالڑیوں کو  3

  سیلری کیپس:نظرثانی شدہ  

 124ہزار تا 282) ملین پاکستانی روپے 38 -ملین  13: پالٹینم 

 ر ڈالر(امریکی رہزا

 :223ہزار تا 23) ملین پاکستانی روپے 22 - ملین 11.5 ڈائمنڈ 

 امریکی ر ڈالر(رہزا

  :54ہزار تا88) ملین پاکستانی روپے8.9 -ملین 6.9گولڈ 

 امریکی ر ڈالر(رہزا

  :35تاہزار  25) ملین پاکستانی روپے5.4 -ملین  2.4 سلور 

 ہزارامریکی ر ڈالر(

  :9.5ہزار تا6.5) ملین پاکستان روپے1.5 -ملین 2ایمرجنگ 

 ہزارامریکی ر ڈالر(

  ہزار امریکی ڈالر(212)ملین روپے  25کا بجٹ کیپ اختیاری سپلمنٹری راؤنڈ 

 کھالڑیوں کے انتخاب کا اختیار ہوگا 1ہر ٹیم کو اس راؤنڈ میں مختص کیا گیا ہے۔

  کا اعالن جلد کردیا جائے گا۔ایونٹ کے شیڈول 

 
– 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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