
 

 سے جاری نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کی تاریخ پر ایک نظر  2005سال 
 

 ء:2020ستمبر  21، ملتان
 

سب سے پہلے ٹی ٹونٹی کرکٹ کا ان کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکست
میں کھیال گیا  2005سال  ٹی ٹونٹی کرکٹ کا پہال ٹورنامنٹیہاں قومی سطح پر آغاز کیا۔ 
اس جہاں  تھا   سری لنکا کےبعد پاکستان دنیا کا وہ چوتھا ملکجنوبی افریقہ اور ۔ انگلینڈ، 

  16 میں  پاکستاناب تک  ٹورنامنٹ کھیال گیا۔   کوئی طرز کی کرکٹ کا قومی سطح پر
 کھیلے جاچکے ہیں۔ ٹورنامنٹس نیشنل ٹی ٹوٹنی 

 
بنیاد پر کھیال جاتا رہا ٹیموں کی کی  ریجنزتک یہ ٹورنامنٹ  2018-19ڈومیسٹک سیزن 

قائداعظم ٹرافی اور پاکستان کپ کی طرح چھ صوبائی  گذشتہ سیزن سے یہ ایونٹ مگر
 کی ٹیموں کی بنیاد پر کھیال جارہاہے۔ کرکٹ ایسوسی ایشنز 

 
میچ سے خیبرپختونخوا کے خالف  مپئن ہے جواس ایونٹ کی دفاعی چییم ناردرن کی ٹ

ستمبر سے    30واں ایڈیشن 17ٹورنامنٹ کا  رواں سال اپنی کمپیئن کا آغاز کرے گی۔
 ملتان میں شروع ہورہا ہے۔ ایونٹ کا دوسرا مرحلہ راولپنڈی میں کھیال جائے گا۔ 

 
متعدد بین تاحال کرکٹ ٹیم پاکستان کے ثمرات ہی ہیں جس کی بدولت یہ اس ایونٹ 

پاکستان کی ٹیم  ٹورنامنٹس میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرچکی ہے۔االقوامی ٹی ٹونٹی 
میں  2009سال  اور پھر رہی  کی فائنلسٹ ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈکپآئی سی سی   پہلے

الرڈز کے تاریخی  پاکستان نے میںکھیلے گئے دوسرے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 
کرکٹ ٹیم اب تک سب پاکستان ۔ ٹائٹل اپنے نام کیاسری لنکا کو شکست دے کر  میدان میں

م حال ہی میں آئی ٹیکی پاکستان ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیل چکی ہے۔  93سے  زیادہ 
پاکستان ٹیم  رہ چکی ہے۔  بھی ونٹی کی عالمی درجہ بندی پر پہلی پوزیشن پرسی سی ٹی ٹ

  11مسلسل س رینک پرقبضہ جمائے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ سال سے زائد ا2نے 
 سیریز بھی جیتیں۔ ٹی ٹونٹی 

 
قومی کرکٹ ٹیم  کے لیے کھالڑیوں باصالحیت نے کئی  شنل ٹی  ٹونٹی کرکٹ ٹونامنٹنی

مثال آف اسپنر  اس کی سب سے نمایاں اور پہلی مدد کی ہے۔   کا راستہ ہموار کرنے میں 
پہلے  ایڈیشن کے مین آف دی فائنل ، جو نیشنل ٹی ٹونٹی  ٹورنامنٹ کے رہے سعید اجمل 



میں کھیلے گئے ایونٹ میں فیصل آباد وولفز کی  2005انہوں نے قرار پائے تھے۔ 
اہم وکٹیں حاصل کیں ، جس کی بدولت  3کراچی ڈولفنز کے خالف نمائندگی کرتے ہوئے 

 ٹ کا پہال ایڈیشن اپنے نام کیا۔ ایونفیصل آباد نے 
 

نہوں  ا ۔ رینکنگ میں پہلے  نمبر پر بھی رہےسی سی کی عالمی ٹی ٹونٹی بعدازاں وہ آئی 
وکٹیں حاصل   12میں  2009آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ  انگلینڈ میں کھیلے گئے نے

ے  لوکٹیں  89وہ مجموعی  طور پر کرکے پاکستان کو ٹائٹل جیتنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 
 زیادہ وکٹیں حاصل کرنے  والے باؤلر ہیں۔  کر اب تک نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں سب سے 

 
ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مرتبہ اس ٹائٹل کو اپنے   ریجنز 2الہور اور سیالکوٹ وہ 

کی ٹیم  ریجنان دو میں سے کسی ایک مرتبہ ٹرافی  11مقابلوں میں سے  16ُکل نام کیا۔
الہور کی ٹیموں )الہور الئنز  مرتبہ جبکہ  6سب سے  زیادہ سیالکوٹ اسٹالینز نے جیتی۔ 

پانچ مرتبہ ایونٹ اپنے نام کیا۔ بقیہ    نے مرتبہ( 1،1الہور بلیوز اور الہور وائٹس  مرتبہ،  3
ناردرن ، کراچی بلیوز اور ، فیصل آباد وولفز ریجنمیں پشاور پینتھرز، پشاور ایونٹسپانچ 

 نے ایک ایک مرتبہ ٹرافی اپنے  نام کی۔
 

مسلسل  تک  2010سے   2006سیالکوٹ اسٹالینز نے یہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ ہی ہے جہاں 
بڑی وننگ اسٹریک قائم ٹی ٹونٹی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے میچز جیت کر  25

اس دوران اس ٹیم نے مسلسل چار مرتبہ کروائی۔کرکے دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز 
 ٹورنامنٹ بھی اپنے نام کیا۔ 

 
بھی  بنانے کا اعزاز میں تیزترین نصف سنچری پاکستان کی سرزمین پر ٹی ٹونٹی کرکٹ 

میں الہور ایگلز کے   2005کے عمران نذیر کے پاس ہے۔ انہوں نے سیالکوٹ اسٹالینز 
 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی تھی۔  50گیندوں پر  14خالف 

 
  2016انہوں نے کی وہ سنچری ہے جوایک اور نمایاں اننگز عمر اکمل اس ایونٹ کی  

بنائی تھی۔ ملتان میں کھیلے گئے اس ایونٹ میں الہور  کے خالف ریجن راولپنڈی میں 
اس  گیندوں پر سنچری بنائی تھی۔  43عمر اکمل نے وائٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے   

یہ اب تک اس ٹورنامنٹ کی رنز بھی بٹورے تھے۔ 34دوران انہوں نے ایک اوور میں 
 تیز ترین سنچری ہے۔ 

 
مرتبہ   3،3بیٹسمین ہیں جو نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں  2وہ احمد شہزاد اور خرم منظور 

کے ساتھ ایونٹ   رنز  2235 کی اوسط سے 30.20خرم منظور سنچریاں بنا چکے ہیں۔ 
 ۔ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمین بھی ہیں

 
رنز کی    150  میں  کے  ایک میچ اس ٹورنامنٹایک کھالڑی ہیں جنہوں نے صرف 
وکٹ کیپر الہور وائٹس کے میں  2017ایڈیشن راولپنڈی میں کھیلے گئے لی۔ کھی اننگز 



رنز کی ناقابل شکست اننگز  150کے خالف  ریجن اسالم آباد بیٹسمین کامران اکمل نے  
 ۔ہے کارڈیر کیا  یچھکے جڑے اور وہ بھ 12انہوں نے اس اننگز میں کھیلی۔ 

 
عرفان الدین کے پاس ہے،  کراچی ڈولفنز کے میں بہترین باؤلنگ کا ریکارڈ اس ٹورنامنٹ  

وکٹیں   6رنز کے  عوض  25کے خالف سیالکوٹ اسٹالینز میں  2006انہوں نے  سال 
فیصل آباد  اسی سال اس کے عالوہ سیالکوٹ اسٹالینز کے محمد آصف نے  حاصل کیں۔ 

 وکٹیں حاصل کی تھیں۔  5رنز کے عوض  11کے خالف وولفز 
 

 

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. 

 

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. 

 

 



 

 


