
 

رنز کی بدولت سندھ نے سنٹرل  59ناقابل شکستکےعزیز دانش 
 ہرادیا وکٹوں سے  3پنجاب کو 

 

رنز کی قیمتی شراکت  75 درمیانحسان خان کے اوربائیں ہاتھ کے بیٹسمین  •
 کا فتح میں اہم کردار 

 اننگز رائیگاںی رنز ک  86بابراعظم کے   •

 
  :ء2020اکتوبر  10راولپنڈی، 

 
سنٹرل پنجاب  ایونٹ میںکو  سندھنے  رنز کی ناقابل شکست اننگز  59کے دانش عزیز 
گئے اہم   میں کھیلےپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی    دالدی ہے۔کامیابی  دوسری کے خالف

  7رنز کا ہدف  171نے سندھ  یا۔ سے ہرا وکٹوں 3کو نے سنٹرل پنجاب میچ میں سندھ 
 ۔ حاصل کرلیا گیندیں قبل 5وکٹوں کے نقصان پر

 
ھی ٹیم پویلین واپس لوٹ چکی تھی، رنز پر سندھ کی آد 97مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں 

  رنز کی 57چھٹی وکٹ کے لیےدانش عزیز نے حسان خان کے ساتھ مل کر جس کے بعد 
چھکوں کی مدد  3چوکوں اور  5گیندوں پر  32۔ دانش عزیز نے شراکت قائم کی  قیمتی 
س ا رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ 36حسان خان  رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔  59سے 

 رنز اسکور کیے  تھے۔  32سے قبل اعظم خان نے  
 

سنٹرل وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔  7اوورز میں   19.1سندھ نے مطلوبہ ہدف 
وکٹیں حاصل   2،2ظفر گوہر اور احسان عادل نے جبکہ  3وقاص مقصود نے پنجاب کے 

 کیں۔ 
 

سنٹرل پنجاب کو بیٹنگ کی دعوت دی تو اس سے قبل سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر
، جس کے بعد  آؤٹ ہوگئےلپ پر کیچ کی گیند پر س رنز بناکر سہیل خان  1کامران اکمل 

  86عبدہللا شفیق کے  ہمراہ دوسری وکٹ کے لیے  سنٹرل پنجاب کے کپتان بابراعظم نے  
 قائم کی۔ رنز کی شراکت 

 
رنز کی اننگز   86چھکوں کی مدد سے  3چوکوں اور  9گیندوں پر  53نے بابراعظم  



  نصف سنچری ہے۔یہ ایونٹ میں ان کی مسلسل دوسری کھیلی۔ 
 

 ے بعد سنٹرل پنجاب کا مڈل آرڈر مشکالت کا شکار ہوگیا اورکپتان کی وکٹ گنوانے ک
سنٹرل پنجاب نے مقررہ بیس سجانے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ پر بڑا مجموعہ اسکور بورڈ 
   رنز بنائے۔ 170وکٹوں کے نقصان پر  6اوورز میں 

 
 وکٹیں حاصل کیں۔ 3رنز کے عوض  24سندھ کے فاسٹ باؤلر سہیل خان نے 

 
پر بہت خوش ہیں۔ انہوں  ہے کہ وہ مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتنے کا کہنا دانش عزیز 

کوشش کی کہ پر اسپنرز کو زیادہ مدد نہیں ملی جس کا فائدہ اٹھایا اور نے کہا کہ اس پچ 
 ان پر زیادہ اٹیک کیا جائے، جس کا فائدہ ہوا۔  

 
 پوائنٹس ٹیبل: 

 

 پوائنٹس  ہارے  جیتے  میچز  ٹیم 

 10 1 5 6 ناردرن

 8 2 4 6 بلوچستان 

 8 2 4 6 خیبرپختونخوا 

 4 4 2 6 سندھ

 4   5 2 7 سنٹرل پنجاب

 2 4 1 5 سدرن پنجاب 

 
 

 

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 
 

• 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 

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
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


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/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html

