
 
سپورٹ کرنے کی ٹی ٹونٹی کو نیشنل  تماشائیوں سے کیتمام کپتانوں 

 تاکید
 

  ٹورنامنٹ رنرزاپ کو پچیس الکھ روپے اور فاتح ٹیم کو پچاس الکھ روپے جبکہ

 بطوربیٹسمین، باؤلر اور وکٹ کیپر کو ایک ایک الکھ روپے کھالڑی، کے بہترین

 انعام دیا جائے گا

 

 ء:2222ستمبر  22 الہور،

 

یوں کو نیشنل ٹی ٹونٹی کو اسپورٹ تماشائنے تمام کپتانوں نیشنل ٹی ٹونٹی میں شریک 

ہوم  اکتوبر تک جاری رہنے والے ایونٹ میں 32ستمبر سے  32کرنے کی تاکید کی ہے۔ 

دفاعی چیمپئن ناردرن کی شاداب خان، سینٹرل پنجاب کی قیادت بابراعظم، سٹی

بلوچستان کی امام  سندھ کی سرفراز احمد، جی ایف سی خیبرپختونخوا کی محمد رضوان، 

 کریں گے۔سدرن پنجاب کی صہیب مقصود  اے ٹی ایف الحق اور

 

ٹورنامنٹ قومی کھالڑیوں کو آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کی تیاریوں میں یہ  

 تیاسکواڈ سم یقوم یاعالن کردہ پندرہ رکن ےیکے ل ونٹیا گایمفراہم کرے گا۔معاونت 

 ںیکر ینمائندگ یک شنزیا یسوسیکرکٹ ا اپنی یاپن ںیاس ٹورنامنٹ م یکھالڑ زرویر نوںیت

 ۔گے

 

ستمبر سے  32۔ جائے گا الیکھ ںیاور دوسرا الہور م یکا پہال مرحلہ راولپنڈ ونٹیا

 31اکتوبر تک جاری رہے گا، جہاں ُکل  2مرحلہ پہال راولپنڈی میں شروع ہونے واال 

 گے۔میچز کھیلے جائیں 

 

اکتوبر کو قذافی اسٹیڈیم الہور میں شروع ہوگا، جہاں فائنل سمیت  6ایونٹ کا دوسرا مرحلہ 

اکتوبر کو کھیلے  33فائنلز سیمی ٹورنامنٹ کے دونوں  میچز کھیلے جائیں گے۔ 31ُکل 

 جائیں  گے۔

 



فاتح ٹیم الکھ روپے کی انعامی رقم تقسیم کی جائے گی۔  09ایونٹ میں مجموعی طور پر 

 انعام دیا جائے گا۔ بطور رنرزاپ کو پچیس الکھ روپےکو پچاس الکھ روپے جبکہ 

 

ٹورنامنٹ کے بہترین کھالڑی، بیٹسمین، باؤلر اور وکٹ کیپر کو ایک ایک الکھ روپے کا  

ہر میچ کے بہترین کھالڑیوں کو پچیس ہزار روپے جبکہ پلیئر آف دی انعام دیا جائے گا۔

 ہزار روپے بطور انعام دیا جائے گا۔ فائنل کو پینتیس

 

انہیں امید نوں نے اپنے اسکواڈز کو متوازی قرار دیا ہے۔ ام ٹیموں کے کپتااس موقع پر تم

خیز میچز کھیلے جائیں گے، جہاں کھالڑیوں کو اپنی صالحیتوں  ہے کہ ایونٹ میں سنسنی

 کے بھرپور اظہار کا موقع ملے گا۔

 

 پنجاب:سینٹرل کپتان بابراعظم، 

 

ٹی میں ہمیشہ اعلٰی معیار کی نیشنل ٹی ٹونسینٹرل پنجاب کے کپتان بابراعظم کا کہناہے کہ 

 ۔ کا معیار مزید بلند ہوگاپنڈی اسٹیڈیم کی شاندار پچز سے اس ۔ کرکٹ کھیلنے کو ملتی ہے

 

یہ ٹورنامنٹ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ  کے لیے اعالن کردہ قومی انہوں نے کہاکہ 

 موقع ثابت ہوگا۔اسکواڈ میں شامل کھالڑیوں کی تیاریوں کے لیے ایک بہترین 

 

اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہے، امید ہے کہ فیصدتماشائیوں کو  31بابراعظم نے کہا کہ 

مقابلے کی  کریں گے جس سے ایونٹ میںینڈز کا رخ شائقین کرکٹ پرجوش انداز میں اسٹ

جو اسٹیڈیم نہیں پہنچ پائیں گے وہ گھروں میں بیٹھ کر کھیل سے محظوظ ۔بڑھے گی فضاء

 ہوں۔

 

 امام الحق، کپتان بلوچستان:

 

نیشنل ٹی شروع ہونے واال ستمبر سے  32امام الحق کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے کپتان 

تمام کھالڑی شرکت س ایل کی حیثیت اختیار کرگیا ہے، جہاں پاکستان کے ٹونٹی منی پی ای

 کررہے ہیں۔ 

 

 معیاری کھیل اور  ہمیشہ تماشائی پرجوش ے کہا کہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے نانہوں 

اندازہ ہے کہ فی الحال وہ مایوس ہیں مگر کھالڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ 

ایشنز کی ٹیموں کو اسپورٹ کرنے اسٹیڈیم کا رخ درخواست ہے کہ وہ کرکٹ ایسوسی 

 کریں تاکہ نیشنل ٹی ٹونٹی کو چار چاند لگ جائیں گے۔

 



 محمد رضوان، کپتان خیبرپختونخوا:

 

ان کی ٹیم ٹائٹل کے کامیاب دفاع کے خیبرپختونخوا کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ 

 جہاں سے منتقل کرنا خوش آئند ہے۔ٹورنامنٹ کو ملتان سے راولپنڈی میں لیے پرعزم ہے۔

 

یہ ٹورنامنٹ ہمارے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا۔ ہمارا اسکواڈ محمد رضوان نے کہا کہ 

محمد حفیظ ان کے پاس آلراؤنڈرز موجود ہیں۔ اس مرتبہ تر اسکواڈ میں زیادہ متوازی ہے۔ 

دینے کی مکمل پھر بھی ان کی ٹیم اچھے نتائج اور شعیب ملک کا تجربہ تو نہیں مگر 

 صالحیت رکھتی ہے۔

 

اس ہمیں  بہت پرجوش ہوتا ہے اور امید ہے کہانہوں نے مزید کہا کہ راولپنڈی کا کراؤڈ 

 ایونٹ میں بھی اسٹینڈز سے بھرپور اسپورٹ ملے گی۔

 

 شاداب خان، کپتان ناردرن:

 

انہوں نے اپنی کی فاتح ناردرن کرکٹ ٹیم کے کپتان شاداب خان کا کہنا ہے کہ  3930

کھیلی ہے اور وہ اس گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے ہی  اولپنڈی سے کرکٹ رساری 

 ہیں۔  رہتے بہت پرجوش ہمیشہلیے

 

اؤلرز کا کردار ب۔ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں شاداب خان نے کہا کہ ہمارا اسکواڈ بہت متوازی ہے

 طاقتاپنی ہے کہ بہت مضبوط ہے، کوشش اپ ہماری باؤلنگ الئن  بہت اہم ہوتا ہے اور 

 پر کرکٹ کھیلیں۔

 

 سرفراز احمد، کپتان سندھ:

 

شائقین کرکٹ نے ہمیشہ پاکستان کرکٹ کی سندھ کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ 

حوصلہ افزائی کی ہے اور پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود تماشائی نیشنل ٹی ٹونٹی کو 

 کریں گے۔بھرپور انداز سے اسپورٹ 

 

ہت کے لیے اعالن کردہ کھالڑیوں کے لیے یہ ایونٹ بٹی ٹونٹی ورلڈکپ انہوں نے کہا کہ 

 ہے، ہمارے کھالڑیوں کو یہاں بھرپور تیاری کا موقع ملے گا۔ت کا حامل اہمی

 

 صہیب مقصود، کپتان سدرن پنجاب:

 



کپتان سدرن پنجاب صہیب مقصود نے کہا کہ ان کی ٹیم نوجوان کھالڑیوں پر مشتمل ہے 

 انہیں اپنی ٹیم سے ایونٹ میں بہترین کھیل کی توقع ہے۔اور 

 

کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں موجود تماشائی کرکٹ تمام  کہ پنڈی ہیںصہیب مقصود پرامید 

ٹیموں کو بھرپور اسپورٹ کریں گے کیونکہ ہر ٹیم میں پاکستان کے بہترین کھالڑی شرکت 

 کررہے ہیں۔

 

 :بجے شروع ہوگا( 0:32جبکہ دوسرا شام  3 سہ پہر )دن کا پہال میچ شیڈول 

 پنجاب بمقابلہ سینٹرلپختونخوا بریخ ناردرن؛ ہبمقابلبلوچستان  :ستمبر  32

 پنجاب سینٹرلبمقابلہ   بلوچستان ؛ پنجاب بمقابلہ سدرنسندھ  :ستمبر  32

 بمقابلہ ناردرن سندھ ؛ پنجاب سدرن بمقابلہپختونخوا  بریخ :ستمبر  31

 پنجاب بمقابلہ سینٹرلپختونخوا بریخ ؛پنجاب بمقابلہ سدرن بلوچستان :ستمبر  36

 پنجاب سدرنبمقابلہ   ناردرن ؛بلوچستانبمقابلہ  سندھستمبر: 30

 پختونخوا بریخبمقابلہ  سندھ ؛ پنجاب سینٹرلبمقابلہ  ناردرن :ستمبر  29

 سندھ بمقابلہ ناردرن ؛ پنجاب سدرنبمقابلہ بلوچستان  :اکتوبر  3

 پنجاب سینٹرل بمقابلہ پختونخوا؛ سندھ بریخبمقابلہ بلوچستان  :اکتوبر  3

 پنجاب سینٹرل بمقابلہ پنجاب سدرن؛۔  ناردرنبمقابلہ پختونخوا بریخ :اکتوبر  2

 بمقابلہ ناردرن بلوچستان ؛ سندھبمقابلہ پنجاب  سینٹرل :اکتوبر  6

 پختونخوا بریخبمقابلہ  بلوچستان ؛ پنجاب سدرنبمقابلہ  پنجاب  سینٹرل :اکتوبر  7

 سندھبمقابلہ  پنجاب سدرن ؛ ناردرنبمقابلہ  پنجاب  سینٹرل :اکتوبر  1

 پنجاب سدرن بمقابلہ ناردرنپختونخوا؛  بریخبمقابلہ سندھ  :اکتوبر  0

 پنجاب سینٹرلبمقابلہ  پختونخوا؛ بلوچستان بریخبمقابلہ پنجاب  سدرن :اکتوبر  39

 پختونخوا بریخبمقابلہ   ناردرن ؛ بلوچستانبمقابلہ سندھ  :اکتوبر  33

 میٹ 2بمقابلہ نمبر  میٹ 3نمبر  ؛ٹیم 2بمقابلہ نمبر ٹیم  3نمبر  :اکتوبر  33

 فائنل :اکتوبر  32

 

 اسکواڈز:

 ی( ، عبدالواحد بنگلزئپریامام الحق )کپتان( ، بسم ہللا خان )نائب کپتان اور وکٹ ک:بلوچستان

،  ضیور ، گوہر فصت ازیا محمد ابراہیم سینئر، ،، عماد بٹ  دین ، عاکف جاو، اکبر الرحمٰ 

 اسریآصف اور  دی، خرم شہزاد ، عم یخان ، کاشف بھٹ دی، جالت خان ، جن لیحارث سہ

 شاہ۔

 

، احمد  قی)نائب کپتان( ، عبدہللا شف یبابر اعظم )کپتان( ، حسن علب: پنجا سینٹرلہوم سٹی 

طلعت ، کامران اکمل )وکٹ  نیاشرف ، حس میعبدہللا ، احمد شہزاد ، احسان عادل ، فہ یصف



ملک ،  بیبدر ، شع فی، قاسم اکرم ، س ظی( ، محمد حفپریاخالق )وکٹ ک( ، محمد پریک

 وداور وقاص مقص اضیعثمان قادر ، وہاب ر

 

 عادل)نائب کپتان( ، یدیشاہ آفر نی( ، شاہ، وکٹ کیپرمحمد رضوان )کپتان:پختونخوا بریخ

، اسرار ہللا  سینئر، عمران خان ، فخر زمان ، افتخار احمد یدی، ارشد اقبال ، آصف آفر نیام

، مصدق احمد اور صاحبزادہ  می، معاذ خان ، محمد حارث ، محمد عمران خان ، محمد وس

 ۔فرحان

 

 ی( ، علپری)وکٹ ک رینذ لیشاداب خان )کپتان( ، محمد نواز )نائب کپتان( ، روحناردرن:

خان ، ناصر نواز ،  یٰ ، موس می، حارث رؤف ، عماد وس یعل دری، ح یعمران ، آصف عل

 ملک۔ شانی، زمان خان اور ذ نی، عمر ام ریتنو لیاختر ، سہ لیسلمان ارشاد ، سہ

 

)نائب کپتان( ، ابرار احمد  ی( ، انور عل، وکٹ کیپرسرفراز احمد )کپتان:سندھجی ایف سی 

، محمد  نیحمزہ ، محمد حسن ری، حسن محسن ، خرم منظور ، م زی، دانش عز ین علا، احس

خان اور زاہد  لی، شرج یندھا، شان مسعود ، شاہنواز  لی، سعود شک سیطحہ ، رومان رئ

 محمود۔

 

 نیامیاشرف )نائب کپتان( ، عامر  شانیمقصود )کپتان( ، ذ بیصہ:پنجاب سدرناے ٹی ایف 

ن خان ، عمران رندھاوا ، ااکرم ، حس صلی، ف نی( ، دلبر حسپری، اعظم خان )وکٹ ک

عباس  نیطاہر ، عمر خان ، ز بیآغا ، ط یشاہ ، سلمان عل می، نس اسیشاہ ، محمد الخوشدل 

 الحق۔ اءیاور ض
 

 
– 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, which 

was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 

 


