
 

 اسکواڈز کا اعالن کردیا گیا  19چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کےانڈر
 

•  ََ َ کھالڑیوں نے شرکت  ہزار 7ملک بھر میں منعقدہ اوپن ٹرائلز میں تقریبا
 کی

سلیم ،دئیےمناسب مواقع کھالڑیوں کو  تمامہم نے  ٹرائلز پر آنے والے •
 جونیئر سلیکشن کمیٹی  جعفر سربراہ

 
 ء: 2020 یکم اکتوبر،الہور

 
ڈومیسٹک سلیم جعفر کی سربراہی میں کام کرنے  والے قومی جونیئر سلیکشن کمیٹی نے 

ٹورنامنٹس کے لیے  اور تھری ڈے ون ڈے   19انڈر  نیشنل میں شامل 2020-21سیزن 
 چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کے اسکواڈز کااعالن کردیا ہے۔ 

 
  5تھری ڈے ٹورنامنٹ  19نیشنل انڈر اوراکتوبر 13ون ڈے ٹورنامنٹ 19انڈرنیشنل  

   نومبر سے شروع ہوگا۔
 

ان دونو ں ا یونٹس کے لیے چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کےاسکواڈز کا انتخاب اوپن ٹرائلز  
  19سے 16 کرکٹ ایسوسی ایشنز کے مرکزی شہروں میں  چھکے  بعد کیا گیا ہے۔

ََ ملک بھر سے تعلق رکھنے   ٹرائلز میںمنعقدہ تک  ستمبر  َ ہزار نوجوان  7والے تقریبا
 ۔ کھالڑیوں نےشرکت کی

 
اس دوران پہلے دوروزہ اوپن ٹرائلز کے بعد ہر کرکٹ ایسوسی ایشن کے لیے  ابتدائی  

ہر   آجکے بعدکروانے  ٹرائلز میچزدرمیان کھالڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا، جن کے  40
ان ا وپن ٹرائلز  ۔رکنی اسکواڈ کو حتمی شکل دی گئی ہے 20  کرکٹ ایسوسی  ایشن کے 

یا اس کے بعد   2001میں صرف ان کھالڑیوں کو شرکت کی اجازت تھی جویکم ستمبر
  پیدا ہوئے ہیں۔

 
کرنے پر پی سی بی  پر سختی سے  عملدرآمد اس دوران کوورونا وائرس کے پروٹوکولز 

اوپن ٹرائلز کے لیے    جنہوں نے ا کرتا ہے، تمام کھالڑیوں اور ان کے والدین کا شکریہ اد
 مقررہ قواعد و ضوابط پرعمل کیا۔ 



 
 سربراہ قومی جونیئر سلیکشن کمیٹی:سلیم جعفر، 

 
ہم نے اوپن ٹرائلز میں  قومی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے  سربراہ سلیم جعفر کا کہنا ہے کہ 

دئیے،   مناسب واقعے لیے شریک کھالڑیوں کو اپنی صالحیتوں کے جوہر دکھانے ک
اسکواڈز کا انتخاب میرٹ کی  19چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کے انڈر مجھے خوشی ہے کہ

 بنیاد پر کیا گیا ہے۔ 
 

کھالڑیوں نے  تعداد میں نوجوانبڑی  ایک میںجس طرح ٹرائلز سلیم جعفر نے کہا کہ 
اور  پہچان ہے  ہماریکرکٹ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک بار پھر  شرکت کی ہے اس سے

تاہم بدقسمتی   سخت محنت کررہے ہیںآگے بڑھنے کے لیے ہمارے نوجوان اس کھیل میں 
کھالڑیوں کو ہی منتخب کرسکتے  120سے ہم چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کے لیے صرف 

   ۔ہیں
 

بہترین مقابلے ہوں گے، جس سے   کی سطح پر   19وہ پرامید ہیں کہ رواں سال انڈر
انہوں نے کہا کہ ماضی میں اس سطح پر کئی کھیل کے معیار میں مزید بہتری آئے گی۔

ایک  19رواں سال بھی قومی انڈرشاندار کھالڑی پاکستان کی نمائندگی کرچکے ہیں اور 
 ۔ ہمارا اثاثہ ہیں کھالڑی روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شریک تین  19روزہ اور قومی انڈر

 
ان  ٹیسٹ  19سوسی ایشنز کے منتخب کردہ اسکواڈز کا پہال کوویڈ تمام کرکٹ ایاس دوران 

یبرپختونخوا اور ناردرن سنٹرل  پنجاب، سدرن پنجاب، خ، ہوگا کے اپنے گھروں میں  
 5 جہاںاکتوبر کو الہور پہنچیں گے،4مبرز کا پہال ٹیسٹ منفی آئے گا وہ جن اسکواڈ مکے

 کا دوسرا ٹیسٹ ہوگا۔ ان  اکتوبر کو
 

اکتوبر کو ہوگی  5ٹیسٹنگ بھی  19کے کھالڑیوں کی دوسری کوویڈسندھ اور بلوچستان 
دونوں ٹیسٹ کے  یشن بنایا گیا ہے۔تاہم ان کے لیے مریدکے کنٹری کلب کو سنٹرل اسٹ 

 دی جائے گی۔ سیکیور ببل میں داخلے کی اجازتبائیو رزلٹ منفی آنے پر انہیں 
 

 اسکواڈز:  19انڈر
 : بلوچستان

عبد الغفار ، ابوہریرہ ، عادل احمد خان  )نائب کپتان(،یاسر خان،  )کپتان(محمد ابراہیم سینئر
باسط علی ، فیض ہللا ، حسیب ہللا ، حکمت ہللا ، ، علی احمد ، اورنگزیب ، بشیر احمد ، 

ماعیل ،  محمد اس براہیم جونیئر ، جہانگیر خان ، کبیر راج ، خالد خان ، محمد ایاز ، محمد ا
 ۔ واجد علی اور محمد سلمان 

 اسپورٹ اسٹاف: 
 سیالسی)، رمضان    (ٹ کوچسسٹن)ا، مظہر دیناری  (منیجر کم حسین بخش کھوسہ)کوچ

 ۔ )اینالسٹ(حسن احمد )فزیو( اور ، اسد احمد  (کنڈیشنگ کوچینڈ ا  اسٹرینتھ



 
 سنٹرل پنجاب: 

، ابوبکر ، افضال منظور ، علی اسفند ، علی )نائب کپتان( ، عمر ایمان )کپتان( ہمحمد حریر
حسن ، ارحم نواب ، اسد رضا ، بالل منیر ، حسنات عباس ، حنین شاہ ، خالد خان ، ملک 

یز عمران ، سعد وسیم ، سعید ، محمد وقاص ، منیب واصف ، منیب ظفر ، رم عافعبد الر
 سمیر ثاقب ۔ علی  اور

 اسپورٹ اسٹاف: 
اسٹرینتھ اینڈ  )، وحید نیازی ( کوچ کم منیجر( ، عرفان فاضل )اسسٹنٹ کوچ (تنویر شوکت 

 ۔ منصور علی)اینالسٹ( اور  (فزیو)، زوہیب اکرم (کنڈیشنگ کوچ  
 

 خیبرپختونخوا: 
عدنان اکبر ، احمد خان ، ایاز شاہ ، حنیف ، )نائب کپتان( ناصر فراز ،   )کپتان(عباس علی

الرحٰمن ، حارث خان ، حسیب خان ، اسماعیل خان ، اظہار احمد ، معاذ احمد صداقت ، 
محمد فاروق ، محمد حسنین ، نقیب ہللا ، سلمان خان ، شاہد عزیز ، شاہد خان ، عثمان شاہ، 

 ۔ زبیر شنواریذیشان احمد اور
 اسپورٹ اسٹاف: 

اور   ، فضل وہاب)اسٹرینتھ(اسسٹنٹ کوچ )ثاقب فقیر)کوچ کم منیجر( ، محمد صدیق 
 زین العابدین )اینالسٹ(۔ اور (فزیو )، محمد طاہر (کنڈیشنگ کوچ  

 
   :ناردرن

، عادل ناز ، آصف  عبد الفصیح،  )نائب کپتان(مبصر خان ،)کپتان(محمد رضا المصطفیٰ 
، عاصمجنید خان ، محمد  خان ، فیضان سلیم ، حسن عابد کیانی ، حسیب عمران ، حسین

محمد علی تاج ، محمد شعیب خان ، اسامہ آفریدی ، مہران ممتاز ،  مزہ شاہد ،محمد ح
 ۔زمان خان سجاد خان ، شیر عبد الرحمن اور،رحمت شاہ
 ٹیم آفیشلز: 

اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشنگ   ، مجاہد شاہ )  (کوچ )اسسٹنٹبالل احمد )کوچ کم منیجر( ، فہد اکرم 
 )اینالسٹ(۔ اب سیسید افرا اور  ، وسام اکبر خان )فزیو((کوچ 

 
 سندھ: 

عالیان محمود ، عدیل میو ، آصف  ، )نائب کپتان(کاشف علی ،   )نائب کپتان(صائم ایوب 
حیدر رزاق ، حسن جعفری ، مبشر نواز ، محمد غازی  علی ، عاصم علی ، فردین شیخ ، 

غوری ، محمد سکندر ، محمد عمر ، رحمان ، رضوان محمود ، سلمان خان ، شہریار 
 ۔ رضوی ، سید علی نسیم ، سید ذیشان ضمیر اور طلحہ احسن

 اسپورٹ اسٹاف: 
، پرویز نبی )اسٹرینتھ  (نٹ کوچ سسٹ)ا، محمد حنیف ملک   (طاہر محمود)کوچ کم منیجر

 اور محمد احسن )اینالسٹ(۔  (یو، احمد علی خان )فز( اور کنڈیشنگ کوچ 
 



 : سدرن پنجاب
علی حمزہ وسیم ، عون شہزاد ، اویس  ،   )نائب کپتان(فیضان ظفر، )کپتان( محمد شہزاد 

عبدہللا بٹ ،  ہانزیب رزاق ، جمیل الرحٰمن ،محمدعباس ، فیصل اکرم ، حسنین ماجد ،ج
، میسم رضا ، محبوب احمد ،   ماجد  وبکر ،محمدبا  عزیر ممتاز ، محمدعمار ، محمدمحمد 

 ۔ طاہر حسین اور  قمر ریاض ، شاہور اشرف ،مبشر علی
 اسپورٹ اسٹاف: 

، احمر ملک اسٹرینتھ  (اسسٹنٹ کوچ  ، حافظ ماجد جہانگیر ) (کامران خان )کوچ کم منیجر
 حافظ علی حمزہ )اینالسٹ(۔ اور  (فزیو)، محمد عرفان (کنڈیشنگ کوچ اینڈ 
 

 اضافی کھالڑی:
عبد الجلیل ، ابو زر خان ، عرفات خان ، ابرار افضل خان ، کامران ریاض ، مرزا محمد  

د ، محمد زبیر ، محسن عیسٰی ، سعد بن یوسف ، شاویز عرفان ، ال ، محمد ارش شعیب جر
 ۔ زاہد اقبال اور  یس الفت ، طیب حسین سدشاہد الدین ، 

 

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 

https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-announces-covid-19-protocols-for-domestic-season.html
https://www.pcb.com.pk/men-s-domestic-series.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/squads-for-national-t20-cup-confirmed.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-finalizes-broadcast-deal-for-pakistan.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html


 

 

 


