
 

ٹائٹل اپنے نام  سرایکر مسلسل ت تیپختونخوا نے پاکستان کپ ج بریخ

 ا یکرل
 

اور   مپئنیچ   یکپ ک ی ٹونٹ  یٹ شنلی اس سے قبل ن م یفاتح ٹ یکپ ک پاکستان •

 یکے جوائنٹ ونر قرار پائ  یقائداعظم ٹراف

اور صاحبزادہ فرحان  شاندار باؤلنگ   یک یدیاسپنر آصف آفر ں یم فائنل •

وکٹوں سے   7بدولت سنٹرل پنجاب کو  یک سنچری   ناقابل شکستکی 

 شکست 
 

 ء:2021 یجنور 31 ،یکراچ

 

پختونخوا نے سنٹرل پنجاب کو    بریخ   ںی م  چیگئے م  لےی کھ   ںی م   یکراچ   می ڈ ی بنک اسٹ   ٹی اسٹ 

 ۔یاپنے نام کرل یسات وکٹوں سے شکست دے کر ٹراف

 

کے  ۔  ےیل تی ٹائٹل ج  نوںی کے ت  ونی فرسٹ ال ںی م 21-2020 زنی س  سٹک ی نے ڈوم  م ی ٹ  فاتح

  یبھ   یک  یکے ساتھ ساتھ قائد اعظم ٹراف  تنےی کپ ج ی ٹونٹ  ی ٹ   شنلی اس سے قبل ن  می ٹ ی ک  یپ 

 ۔ یتھ ی جوائنٹ ونر قرار پائ 

 

  ںی اوورز م  36.1 رنز کا مطلوبہ ہدف 240پختونخوا نے    بریخ   ںی کپ کے فائنل م   پاکستان

چوکوں کی    5چھکوں اور   5گیندوں  پر  102وپنر صاحبزادہ فرحان نے ا ۔ای حاصل کرل

ست اننگز کھیلی۔ عامر عظمت اور افتخار احمد بالترتیب  نز کی ناقابل شکر 103مدد سے 

سنٹرل پنجاب کے قاسم اکرم، عثمان قادر اور ظفر  رنز بناکر نمایاں رہے۔  40اور  45

   گوہر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

 

رنز بنا   239 ں ی اوورز م 47کرتے ہوئے  ٹنگ ی پہلے ب  می ٹ ی سے قبل سنٹرل پنجاب ک اس

رنز بنا کر   48ڈار  یاور رضا عل 50جبکہ قاسم اکرم   67طاہر   بی اوپنر ط  ۔یکر آؤٹ ہوگئ 

  وںیکھالڑ 5رنز کے عوض  39نے   یدی پختونخوا کے اسپنر آصف آفر بر یخ ۔  رہے اںی نما

نے    ئریجون م ی اور محمد وس 3باؤلرز محمد عمران نے  سٹفا۔ یراہ دکھائ یک  نیلی کو پو 



 ۔ یحاصل ک  وکٹ کی ا

 

بائیں  کرنے پر آصف آفریدی کو مین آف دی فائنل قرار دیا گیا۔میچ میں پانچ وکٹیں حاصل 

ناردرن کے آلراؤنڈر    ہاتھ کے اسپنر ٹورنامنٹ کے بہترین باؤلر کا ایوارڈ بھی جیت گئے۔

سنٹرل پنجاب کے طیب طاہر ٹورنامنٹ  حماد اعظم کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قراردیا گیا۔

 قرار پائے۔ اعظم خان بہترین وکٹ کیپر  کے بہترین بیٹسمین، اور سندھ کے وکٹ کیپر

  
 

ABOUT PAKISTAN CUP 2020-21: 

 

• 33 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 

50-over matches. For schedule, click here 

 

• The event will be played under Covid-19 protocols at three venues in Karachi, namely NBP 

Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports Complex. 

 

• The Pakistan Cricket Board will broadcast 13 matches – 10 group and three knockouts from 

the State Bank Stadium, while the PCB’s YouTube channel will relay delayed stream all across 

the globe. 

 

• The winner of the tournament will receive PKR5million while the runner-up will collect 

PKR2.5million. 

 

• The best performers of the tournament will equally share PKR1million amongst them and 

PKR800,000 will be distributed among 32 players who receive Man of the Match awards in 

group matches and semi-finals. The Player of the Final will receive PKR35,000. 

 

• 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. 

 

 
 

 

https://www.pcb.com.pk/pakistan-cup-202021/tournament/1235.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-announces-covid-19-protocols-for-domestic-season.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-finalizes-broadcast-deal-for-pakistan.html

