
 

 کا اعالن شلزیآف  چیم ےیکے ل 2020 گیپاکستان سپر ل لیا یب چیا
 

امپائرنگ اور روشن   ںیم چیم یافتتاح یدیآفر صلیورتھ اور ف لنگیرچرڈ ا •

 گے  ںینبھائ اںیذمہ دار  یک یفریماہانامہ ر

  ںیم  نلیپ  شلزیامپائرز، آف 15 تیسم زین ینمور مارٹ یگف اور ر  کلیڈار، مائ  میعل •

 شامل

 

 ء: 2020یفرور  9 الہور،

 

کا اعالن  شلزی آف  چیم  ےیکے ل 2020 گیپاکستان سپر ل لی ا یب  چیکرکٹ بورڈ  نے ا پاکستان

رہنے والےٹورنامنٹ   یمارچ تک جار 22سے  یفرور 20کے مطابق  التیہے۔ تفص  ایکرد

ادا   اںیذمہ دار یامپائرنگ ک یدیخان آفر صلیورتھ اور ف لنگیرچرڈ ا  ںیم چیم  یکے افتتاح

اور اسالم آباد  ٹرزی ا  یڈیکوئٹہ گل  چیم یٹورنامنٹ کا افتتاح مشتملپر  چزیم  34گے۔  ںیکر

 جائے گا۔  الیکھ ںیم یکراچ میڈ یاسٹ  شنلین  نیکے ماب  ٹڈیونائ ی

 

تھرڈ    عقوبیآصف جبکہ کے ریفری   چیم یکے افتتاح ونٹیلنکا کے روشن ماہانامہ ا  یسر

 اقبال فورتھ امپائر ہوں گے۔ ازیامت  دیاور س 

 

الہور، ملتان اور   ،یمختلف شہروں کراچ 4امپائرز  یملک ریغ  3 تیورتھ سم لنگیا رچرڈ

 گے۔   ںیامپائرنگ کر ںی م  ونٹی روزہ ا 34 ڈولیش  ںیم  یراولپنڈ

 

امپائرنگ کے فرائض انجام   ںیم  چیم سرےیکے ت ونٹیا  زین ینمور مارٹ یرلنکا کے  یسر

  الیکھ ںی الہور م  میڈ یاسٹ یقذاف چیم  انیگے۔ الہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درم ںید

 جائے گا۔

 

کا حصہ بننے   نلیکے امپائرنگ پ  لیا  سیا  یپ  لیا یب  چیا  ےیکے ل   چوںیم  9طور پر   یابتدائ

  ونٹیسے ا  چیم  انیکنگز اور ملتان سلطانز کے درم یمارچ کو کراچ  6گف  کلیوالے مائ

 گے۔  ںیاپنے سفر کا آغاز کر  ںیم

 



  یپ لی ا یب چی ا  یڈار بھ میوالے عل  تنےیکا اعزاز ج ری ائ یامپائر آف د یس  یس  یمرتبہ آئ نیت

کے باعث گذشتہ  تیمصروف یکرکٹ ک یاالقوام نی کا حصہ ہوں گے۔ وہ ب 2020 لی ا  سیا

  چوںیم  ڈولیمارچ کو ش  15اور  11، 10ڈار  میکرسکے تھے۔عل ںیشرکت نہ  ںیم  شنیڈیا

 گے۔  ںیامپائرنگ کر ںیم

 

کا   لی ا سی ا یپ  لیا  یب  چیمرتبہ ا  ینئے چہرے پہل  5 ںیامپائرز پر مشتمل فہرست م 15

اقبال  ازیامت  دیثاقب خان اور س  ن،یناصر حس   ن،یماجد حس  ،ڑیچ ۔ اسلم بںیحصہ بنے ہ 

 ۔ گے ںیفورتھ امپائر کے فرائض انجام د ںیٹورنامنٹ م 

 

ڈار،   میعل ںی امپائرز م لڈزی اعالن کردہ آن ف ےیکے ل  چوںیم  30کے  گی طور پر ل  یابتدائ

خان  صلیف  عقوب،یآصف  ،  زینی نمور مارٹی رگف،  کل یورتھ، مائ  لنگیاحسن رضا، رچرڈ ا

 ۔ ںیکے نام شامل ہ دیشوزب رضا اورطارق رش  اض،یراشد ر ،یدیآفر

 

  زیفریر چی م  زالرحٰمنیملک اور عز   دیجاو س،ی کے دوران روشن ماہانامہ، محمد ان ونٹیا

 ہوں گے۔ 

 

جائے  ایک ںی کا اعالن بعد م  شلزیآف  چیم  ےیکے فائنل کے ل  ونٹی اور ا منٹرزیل یا  2 فائر،یکوال

 گا۔ 

 

 : یناتیتع  یک شلزیآف چیم

 

 :یفرور 20

 

کے آغاز کا  چی) م یکراچ  میڈیاسٹ  شنلیبمقام ن ٹڈیونائ یبمقابلہ اسالم آباد  ٹرزی ا  یڈیگل کوئٹہ

 جائے گا(  ایک یجار  ںیوقت بعد م 

  دی)تھرڈ امپائر(، س عقوب ی امپائرز(، آصف   لڈی)آن فیدیخان آفر صلیورتھ اور ف لنگیا رچرڈ

 (۔ یفریر چیاقبال)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م  ازیامت 

 

 : یفرور 21

 

 یکراچ می ڈیاسٹ  شنلیبمقام ن   یکنگز بمقابلہ پشاور زلم یبجے: کراچ 6:15تا شام   3 دوپہر

)تھرڈ امپائر(،    عقوبی امپائرز(، آصف   لڈی)آن فیدیخان آفر صلیورتھ اور ف لنگیا رچرڈ

 (۔ ی فریر چیاقبال )فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م ازیامت  دیس 

 

 الہور  می ڈیاسٹ یبجے: الہور قلندرز بمقابلہ ملتان سلطانزبمقام قذاف 11:15تا رات  8 شام



 نیامپائرز(، شوزب رضا )تھرڈ امپائر(،ناصر حس  لڈ ی)آن فاضیاور راشدر زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)م سی)فورتھ امپائر( اور محمد ان 

 

 

 :یفرور 22

 

  میڈیاسٹ  شنلیبمقام ن   یبمقابلہ پشاور زلم  ٹرزیا ی ڈیبجے: کوئٹہ گل5:15تا شام   2 دوپہر

 یکراچ

  دی)تھرڈ امپائر(،س   عقوبی امپائرز(، آصف   لڈی)آن فیدیخان آفر صلیورتھ اور ف لنگیا رچرڈ

 (۔ یفریر چیاقبال )فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م ازیامت 

 

 الہور  میڈیاسٹ یبمقابلہ ملتان سلطانزبمقام قذاف ٹڈی ونائیبجے: اسالم آباد  10:15تا رات  7 شام

 نی)تھرڈ امپائر(،ناصر حس   اضیامپائرز(، راشدر لڈیاور شوزب رضا)آن ف زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)م سی)فورتھ امپائر( اور محمد ان 

 

 :یفرور 23

 

  میڈیاسٹ شنل یبمقام ن  ٹرزی ا یڈیکنگز بمقابلہ کوئٹہ گل  یبجے: کراچ5:15تا شام   2 دوپہر

 یکراچ

  دی)تھرڈ امپائر(،س   عقوبی امپائرز(، آصف   لڈی)آن فیدیخان آفر صلیورتھ اور ف لنگیا رچرڈ

 (۔ یفریر چیاقبال )فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م ازیامت 

 

 الہور   میڈیاسٹ یقذاف ٹڈبمقامیونائ ی بجے: الہور قلندرز بمقابلہ اسالم آباد  10:15تا رات  7 شام

 نیامپائرز(، شوزب رضا )تھرڈ امپائر(،ناصر حس  لڈ ی)آن فاضیاور راشدر زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)م سی)فورتھ امپائر( اور محمد ان 

 

 :یفرور 26 

 

 م یڈیبمقام ملتان کرکٹ اسٹ یبجے: ملتان سلطانز بمقابلہ پشاور زلم 10:15تا رات  7شام  

اسلم   امپائرز(، شوزب رضا)تھرڈ امپائر(، لڈی)آن ف عقوبی اور آصف  یدیخان آفر صلیف

 (۔ یفریر چی ملک )م دی)فورتھ امپائر( اور جاو ڑیچب

 

 :یفرور 27 

 

کرکٹ   یبمقام پنڈ ٹرزی ا یڈیبمقابلہ کوئٹہ گل  ٹڈی ونائیبجے: اسالم آباد  10:15تا رات  7 شام



  یراولپنڈ میڈیاسٹ

 نی)تھرڈ امپائر(،ماجدحس   اضیامپائرز(، راشد ر لڈی )آن فدیاور طارق رش  زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م 

 

 :یفرور  28  

 

   میڈیکنگز بمقام ملتان کرکٹ اسٹ یبجے: ملتان سلطانز بمقابلہ کراچ6:15تا شام   3 دوپہر

اسلم   )تھرڈ امپائر(، عقوبیامپائرز(، آصف   لڈیاور شوزب رضا)آن ف یدیخان آفر صلیف

 (۔ یفریر چی ملک )م دی)فورتھ امپائر( اور جاو ڑیچب

 

  میڈیکرکٹ اسٹ  یبمقابلہ الہور قلندرز  بمقام پنڈ یبجے: پشاور زلم 11:15تا رات  8 شام

 ی راولپنڈ

 نی)تھرڈ امپائر(،ماجدحس   اضیامپائرز(، راشد ر لڈی )آن فدیاور طارق رش  زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)م سی)فورتھ امپائر( اور محمد ان 

 

 :یفرور 29

 

بمقام ملتان کرکٹ    ٹرزی ا یڈیبجے: ملتان سلطانز بمقابلہ کوئٹہ گل 5:15تا شام   2 دوپہر

    میڈیاسٹ

اسلم   امپائرز(، شوزب رضا)تھرڈ امپائر(، لڈی)آن ف عقوبی اور آصف  یدیخان آفر صلیف

 (۔ یفریر چی ملک )م دی)فورتھ امپائر( اور جاو ڑیچب

 

  میڈ یکرکٹ اسٹ یبمقام پنڈ  یبمقابلہ پشاور زلم ٹڈی ونائیبجے: اسالم آباد  10:15تا رات  7 شام

 ی راولپنڈ

 نی)تھرڈ امپائر(،ماجدحس   اضیامپائرز(، راشد ر لڈی )آن فدیاور طارق رش  زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م 

 

 مارچ: کمی

 

  میڈ یکرکٹ اسٹ یکنگز بمقام پنڈ یبمقابلہ کراچ ٹڈی ونائیبجے: اسالم آباد  10:15تا رات  7 شام

 ی راولپنڈ

 نی)تھرڈ امپائر(،ماجدحس   اضیامپائرز(، راشد ر لڈی )آن فدیاور طارق رش  زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)م سی)فورتھ امپائر( اور محمد ان 

 

 مارچ: 2



 

  میڈیکرکٹ اسٹ  یکنگز بمقام پنڈ یبمقابلہ کراچ یبجے: پشاور زلم 10:15تا رات  7 شام

 ی راولپنڈ

)تھرڈ امپائر(،ثاقب خان   اضیامپائرز(، راشد ر لڈی )آن فدیاور طارق رش  زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م 

 

 مارچ: 3

 

  میڈیاسٹ یبمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذاف  ٹرزیا یڈ یبجے: کوئٹہ گل 10:15تا رات  7 شام

 الہور 

)تھرڈ امپائر(،ناصر  عقوبیامپائرز(، آصف   لڈی)آن فیدیخان آفر صلیرضا اور ف شوزب

 (۔ یفریر چی)م  سی )فورتھ امپائر( اور محمد ان نیحس 

 

 مارچ: 4

 

 الہور  میڈیاسٹ یبمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذاف ٹڈی ونائیبجے: اسالم آباد  10:15تا رات  7 شام

)تھرڈ امپائر(،ناصر  یدیخان آفر صلیامپائرز(، ف لڈی )آن فعقوب یرضا اور آصف   شوزب

 (۔ یفریر  چیالرحٰمن )م زی)فورتھ امپائر( اور عز  نیحس 

 

 مارچ: 5

 

  میڈیکرکٹ اسٹ   یبمقام پنڈ ٹرزی ا یڈیبمقابلہ کوئٹہ گل  یبجے: پشاور زلم 10:15تا رات  7 شام

 ی راولپنڈ

)تھرڈ امپائر(،ثاقب خان   اضیامپائرز(، راشد ر لڈی )آن فدیاور طارق رش  زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م 

 

 مارچ: 6

 

 الہور  میڈی اسٹ یکنگز بمقابلہ ملتان سلطانز بمقام قذاف یبجے:  کراچ 10:15تا رات  7 شام

 نی)تھرڈ امپائر(،ناصر حس عقوب ی امپائرز(، آصف   لڈیگف اور شوزب رضا )آن ف  کلیمائ

 (۔ یفریر  چیالرحٰمن )م زی)فورتھ امپائر( اور عز

 

 مارچ: 7

 

  میڈیکرکٹ اسٹ یبمقام پنڈ  ٹڈیونائ ی بمقابلہ اسالم آباد  ی: پشاور زلم5:15تا شام   2 دوپہر



   یراولپنڈ

)تھرڈ امپائر(،ثاقب خان   زینی نمور مارٹی رامپائرز(،   لڈی)آن فد یاور طارق رش  اضیر راشد

 (۔ یفریر  چیروشن ماہانامہ )م )فورتھ امپائر( اور 

 

  میڈیاسٹ یبمقام قذاف ٹرزی ا یڈیبجے: الہور قلندرز بمقابلہ کوئٹہ گل  10:15تا رات  7 شام

 الہور 

 نیامپائرز(، شوزب رضا)تھرڈ امپائر(،ناصر حس  لڈی )آن فعقوبیگف اورآصف    کلیمائ

 (۔ یفریر  چیالرحٰمن )م زی)فورتھ امپائر( اور عز

 

 مارچ: 8

 

  میڈ یکرکٹ اسٹ یبمقام پنڈ  ٹڈیونائ ی بجے: ملتان سلطانز بمقابلہ اسالم آباد 5:15تا شام   2 دوپہر

   یراولپنڈ

)تھرڈ امپائر(،ثاقب خان   اضیامپائرز(، راشد ر لڈی )آن فدیاور طارق رش  زین ینمور مارٹ یر

 (۔ یفریر  چی)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م 

 

 الہور  می ڈ یاسٹ یکنگز بمقام قذاف یبجے: الہور قلندرز بمقابلہ کراچ 10:15تا رات  7 شام

 نی)تھرڈ امپائر(،ناصر حس عقوبیامپائرز(، آصف    لڈیگف اور شوزب رضا)آن ف  کلیمائ

 (۔ یفریر  چی)م سی)فورتھ امپائر( اور محمد ان 

 

 مارچ: 10

 

 الہور  می ڈ یاسٹ یبمقام قذاف  یبجے: الہور قلندرز بمقابلہ پشاور زلم 10:15تا رات  7 شام

)فورتھ   نی)تھرڈ امپائر(،ناصر حس عقوبیامپائرز(، آصف  لڈی ڈار)آن ف میگف اور عل  کلیمائ

 (۔ ی فریر چی)م سی امپائر( اور محمد ان

 

 مارچ: 11

 

  میڈیاسٹ یبمقابلہ ملتان سلطانز بمقام قذاف  ٹرزیا یڈ یبجے: کوئٹہ گل 10:15تا رات  7 شام

 الہور 

)فورتھ   نیگف )تھرڈ امپائر(،ناصر حس  کلیامپائرز(، مائ   لڈیڈار)آن ف میاور عل  عقوبی  آصف

 (۔ ی فریر چی)م سی امپائر( اور محمد ان

 

 مارچ: 12

 



 یکراچ می ڈیاسٹ  شنلیکنگز بمقابلہ الہور قلندرز بمقام ن یبجے: کراچ 10:15تا رات  7 شام

 یدیخان آفر  صلی )تھرڈ امپائر(،ف اضیامپائرز(، راشد ر  لڈیگف)آن ف کلیرضا اور مائ احسن

 (۔ یفریر  چی)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م 

 

 مارچ: 13

 

 ی کراچ میڈ یاسٹ  شنلیبمقابلہ ملتان سلطانز بمقام ن یبجے: پشاور زلم 10:15تا رات  7 شام

 یدیخان آفر  صلیامپائرز(، احسن رضا)تھرڈ امپائر(،ف لڈی گف)آن ف  کلیاور مائ  اضیر راشد

 (۔ یفریر  چی)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م 

 

 مارچ: 14

 

  میڈیاسٹ  شنلیبمقام ن   ٹڈیونائ ی لہ اسالم آباد کنگز بمقاب یبجے: کراچ 10:15تا رات  7 شام

 یکراچ

 یدیخان آفر  صلی )تھرڈ امپائر(،ف اضیامپائرز(، راشد ر  لڈیگف)آن ف کلیرضا اور مائ احسن

 (۔ یفریر  چی)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م 

 

 مارچ: 15

 

 الہور   می ڈیاسٹ یبجے: ملتان سلطانز بمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذاف5:15تا شام   2 دوپہر

)فورتھ   نی)تھرڈ امپائر(،ناصر حس عقوبیامپائرز(، آصف   لڈی ڈار)آن ف میرضا اور عل شوزب

 (۔ ی فریر چی)م سی امپائر( اور محمد ان

 

  میڈ یاسٹ شنلیکنگز بمقام ن یبمقابلہ کراچ  ٹرزیا یڈ یبجے: کوئٹہ گل 10:15تا رات  7 شام

  یکراچ

 یدیخان آفر  صلیامپائرز(، احسن رضا)تھرڈ امپائر(،ف لڈی گف)آن ف  کلیاور مائ  اضیر راشد

 (۔ یفریر  چی)فورتھ امپائر( اور روشن ماہانامہ )م 

 

 : یجائے گ یک ںیبعد م یتقرر  یک  شلزیآف ےیکے ل چوںیم لیذ مندرجہ

 

 مارچ: 17

 

 یکراچ   میڈیاسٹ  شنلی)ون بمقابلہ ٹو( بمقام ن  فائریبجے: کوال 10:15تا رات  7 شام

 

 مارچ: 18



 

 الہور    میڈیاسٹ یبمقابلہ فور( بمقام قذاف  یون )تھر  منٹریلیبجے: ا 10:15تا رات  7 شام

 

 مارچ: 20

 

ونر(   یک   منٹرونیل یلوزر بمقابلہ ا یک فائریٹو )کوال   منٹریلیبجے: ا 10:15تا رات  7 شام

 الہور    میڈیاسٹ یبمقام قذاف

 

 مارچ: 22

 

 ۔ جائے گا( ایک یجار  ںیکےآغاز کا وقت بعد م  چیالہور )م   میڈیاسٹ یفائنل بمقام قذاف 
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