
 

کرکٹ کے  ن  یکے شائق وںیکھالڑ یٹونٹ کپ سے قبل قوم یٹ شنلین
 غامات یپ یخصوص  ےیل

 

 ،یشدت سے محسوس ہوگ  یکم  ی ک  نزیف ںیم  ونٹیا  زیخ یاس سنسن •
 بابراعظم

تو موجود ہوں گے،   ںیہمارے ِدلوں م  ایتو ک  ںینہ ںیم  میڈیاسٹ نزیف •
 یعل دریح

کرکٹ اپنے شور سے فاسٹ باؤلر کا جوش  نِ یموجود شائق ںیم  میڈیاسٹ •
 بڑھاتے تھے، حارث رؤف 

کے ساتھ ساتھ ہمارے   یپڑھائ ینسل سے درخواست ہے کہ اپن ینئ •
 سرفراز احمد  ں،یاسپورٹ کر یٹورنامنٹ کو بھ 

آسکتے مگر اپنے گھروں   ںینہ ںیم  میڈیاسٹ نزیوجہ سے ف یکورونا ک  •
 شان مسعود ں،یسے اسپورٹ کرسکتے ہ

  یو یٹ یکرکٹ اور اپنے مداحوں کو پ نِ یکا شائق وںیتمام کھالڑ •
 درخواست  یک  کھنےید اتیبراہ راست نشر یک  ونٹیاسپورٹس پر ا

 
 ء:2020ستمبر  26 ملتان،

 
صحت اور   یک شلزیکرکٹ اور تمام آف نیشائق وں،یوباء کے باعث کھالڑ   یوائرس ک کورنا

ستمبر   سی جائے گا۔ ت الیکھ  ںیکپ بند دروازوں م  یٹونٹ یٹ شنلینظر ن شیحفاظت کے پ
 نیپاکستان کے بہتر  ںیجانے والے اس ٹورنامنٹ م  لےی سے اٹھارہ اکتوبر تک کھ

 ےیاسپورٹس پر براہ راست نشر ک یو یٹ یپ ےمقابل  زیخ یسنسن انیکےدرم  وںی کھالڑ
 گے۔  ںیجائ
 

کے  کشنیمون ی ک ایڈ یم یاسپورٹس اور آئ یو یٹ یہفتے پاکستان کرکٹ بورڈ  نے پ  گزشتہ
 نِ یستمبر سے شائق سیتھے، جس کے ثمرات ت  ےیسالہ معاہدے پر دستخط ک  نیساتھ ت

گے۔ اس معاہدے کے تحت ان  ںیپر نظر آنا شروع ہوجائ نزیاسکر یو یٹ یکرکٹ کو اپن
اسپورٹس سے نشر   یو یٹ یخود کرے گا جو پ کشنپراڈ یاپن یب یس  یپ  ںیسالوں م نیت
 ۔ یجائے گ یک



 
کپ  یٹونٹ ی ٹ شنلیجانے والے  ن  لےی کھ ںیماحول کے باعث بند دروازوں م وریک یوس یبائ
حارث رؤف،  ،یعل دریبابراعظم، ح وائٹ بال کرکٹ کے کپتان یپاکستان ک کیشر ںیم

شدت سے محسوس  یکم یکرکٹ ک نیسے شائق یسرفراز احمد اور شان مسعود کو ابھ
 ہے۔   یہونے لگ

 
 کپتان پاکستان وائٹ بال کرکٹ: بابراعظم،

 
کے کپتان بابراعظم کا کہنا ہے کہ کرکٹ   میپاکستان کرکٹ ٹ ںیکرکٹ م یطرز ک محدود
  یہمار ںیجو ہر اچھے اور برے دن م ںیتو وہ لوگ ہ یہی ونکہیکا ہے ک  نزیف یہ لی تو کھ

 یٹونٹ یٹ شنلیجانے والے ن لےیکھ  ںیاس مرتبہ بند دروازوں م  ں،یکرتے ہ   یحوصلہ افزائ
  دہیاپنے پسند نزیمگر ف یشدت سے محسوس ہوگ یکم یک ٹکرک نیشائق ںیہم ںیکپ م
 ۔ ںی سکتے ہ  کھید یکر بھ ٹھی کے سامنے ب یو  یٹ ںیکو اپنے گھروں م وںی کھالڑ

 
کے آغاز سے فالو  اتینشر یاسپورٹس کو اس ک یو یٹ  یاعظم  نے کہا کہ وہ پ بابر

اترتے ہوئے   ںیم  دانیکٹ پہنے م یسنٹرل پنجاب ک ںیانہ  نلیچ یہی اور اب   ںیکررہے ہ
سے درخواست ہے کہ وہ اس مرتبہ اپنے گھروں سے  نزیبراہ راست نشر کرے گا، تمام ف

براہ راست   یک ونٹیکہا کہ اس ا  دی۔ انہوں  نے مزں یکر اس ٹورنامنٹ کو فالو کر ٹھیب
 یو یٹ  یپ ںیاضافہ ہوگا تو وہ   ںیم اریکرکٹ کے مع سٹکیسے جہاں ڈوم اتینشر

 ۔ یبڑھے گ یتعداد بھ یک نیاسپورٹس کے ناظر 
 
بنانے والے پہلے  یپر نصف سنچر ویبیڈ  شنلیکرکٹ انٹرن  یٹونٹ یٹ ،یعل دریح

 : یپاکستان
 

 یبنانے والے پہلے پاکستان ینصف سنچر ںیم چیم   شنلیکرکٹ انٹرن  یٹونٹ یپہلے ٹ  اپنے
اپنے دوستوں اور اہلخانہ کے  ںینے کہا کہ انہوں نے اپنے لڑکپن م   یعل دریکرکٹر ح

کرکٹ   کی اندازہ ہے کہ اس وقت ا ںیلٰہذا انہ کھےیجاکر د میڈیاسٹ  چزیہمراہ بہت سے م
 ٹھےیب  ںیم  رزیکہ انکلوژئ ںیکرتے ہ میتسل  یبھ ہیطرح وہ  یس ا ،یہوگ ایک  تیفیک یک نیف

 کتنا اہم کردار ہوتا ہے۔   ںیم  لیکرکٹ کا کھ  نیشائق
 
 ںیکا رخ نہ  میڈیاسٹ  نزینے کہا کہ بالشبہ بند دروازوں کے باعث اس مرتبہ ف یعل دریح

موجود ہوں گے۔ نوجوان بلے باز  نے  تمام  ںی کرسکتے مگر وہ وہاں ہمارے ِدلوں م 
ہر  کی شر ںیم  ونٹیاور اس ا  ںیہے کہ وہ اس مرتبہ انہ  یمداحوں سے درخواست ک

اسپورٹس  یو  یٹ یاور پ ںیکا سہارا ل ایڈ یم لسوش  ےیکے ل یحوصلہ افزائ یک یکھالڑ
 ۔ ںیکھ ید  ںیم کشنیکرکٹرز کو ا دہیاپنے پسند عےیکے ذر اتیبراہ راست نشر یک
 

 رؤف، نوجوان فاسٹ باؤلر:  حارث



 
والے حارث رؤف کا کہنا ہے کہ وہ   تنےیرفتار باؤلنگ سے مداحوں کے دل ج زیت  یاپن

موجود ہر   ںیم  دانیم نزیف ونکہیگے ک  ںیمحسوس کر یکم یک نزیف ںیم  میڈ یاس مرتبہ اسٹ
 ۔ ں یاہم کردار ادا کرتے ہ ںیکا حوصلہ بڑھانے م یکھالڑ

 
فاسٹ باؤلر کے  یبھ یکرکٹ کا شور کس  نیشائق ٹھےیب  ںیم  میڈینے کہا کہ اسٹ   انہوں

  دہیسے درخواست ہے کہ وہ اس مرتبہ اپنے پسند نزیاضافہ کرتا ہے مگر ف ںیجوش م
 ۔ ں یاسپورٹس لگائ  یو یٹ یپ ےیکے  ل کھنےید ںیم کشنیکو ا وںی کھالڑ

 
 : نیٹسمی ب پریاحمد، وکٹ ک سرفراز

 
کپ  یٹونٹ  یٹ شنلیسرفراز احمد کا کہنا ہے کہ ن نیٹسم یب  پریکپتان اور وکٹ ک  سابق

کرکٹ کا  نیاہم ٹورنامنٹ اور بند دروازوں کے باعث اس مرتبہ شائق کیپاکستان کا ا
کہ وہ اس   ںیسے درخواست کرتے ہ نزیداخلہ بند ہوگا تاہم وہ اپنے تمام ف ںیم  میڈیاسٹ

اور   ںیٹھیکے سامنے  ب نیاسکر یو یٹ ںیگھروں م ےیل  کےبنانے  ابیٹورنامنٹ کو کام
 ۔ ںیکھید لتایکرکٹرز کو کھ  ورٹی اسپورٹس پر اپنے ف یو یٹ یپ

 
کہ وہ   ںی نسل سے درخواست کرتے ہ ینئ یطور پر اپن  ینے کہا کہ وہ خصوص انہوں

شروع ہونے والے ہمارے  ںیستمبر سے ملتان م سی کے ساتھ ساتھ ت یپڑھائ  یاپن
 ۔  ںیاسپورٹ کر یٹورنامنٹ کو بھ

 
 مسعود، اوپنر:  شان

 
کرکٹ وطن   یاالقوام نیب یپنجاب کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان ک سدرن

اسپورٹ  ںیہم نزیہمارے ف ہاںی کہ   یتھ یہی یبھ ی خوش  ادہیسب سے ز یواپس آنے ک
  ںیہم ںیم چوںیکے خالف م شیلنکا اور بنگلہ د یکرنے موجود ہوں گے، جنہوں  نے سر

وباء کے باعث  یسے اس مرتبہ کورونا وائرس ک  یممگر بدقست ایک یبھرپور اسپورٹ بھ
 آسکتے۔   ںینہ  ںیم  میڈیاسٹ کھنے یٹورنامنٹ د سٹکیہمارا ڈوم نزیف

 
کو   یکم یک  نیشائق ںیم  میڈیطرح اسٹ  یک وںیکھالڑ گرید یمسعود نے کہا کہ وہ بھ شان

وہ اپنے گھروں   ںیسے درخواست کرتے ہ نزیگے مگر وہ تمام ف ںیشدت سے محسوس کر
 ۔ ںیاسپورٹ کر  ںیاسپورٹس لگا کر ہم  یو یٹ یپر پ نیاسکر یو یٹ یک
 

 

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 

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


 

• 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/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

