
 

سدرن رنز کی شراکت نے   121کی خوشدل شاہ صہیب مقصود اور 
 پنجاب کو فتح دالدی 

 
  :ء2020اکتوبر 15، راولپنڈی 
 

نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے اٹھائیسویں میچ میں سدرن پنجاب نے صہیب مقصود اور خوشدل 
شکست   کے بھاری مارجن سےرنز 70کو سندھ رنز کی شراکت کی بدولت  121شاہ کی 
 ۔ دے دی

 
رنز کے تعاقب   192سندھ کی ٹیم پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے گئے  میچ میں 

بلے باز ہی ڈبل   4صرف سندھ کے۔ رنز پر ہمت ہارگئی 121 ورز میں او  16.4میں
ہ ڈبل  ان کے عالورنز بناکر نمایاں رہے۔  49اوپنر خرم منظور فگرز میں داخل ہوسکے۔ 

اور سہیل خان تھے،  سعود شکیلاعظم خان، یٹسمین ب 3دیگر  والے فگرز میں داخل ہونے 
سدرن پنجاب کے اسپنر زاہد   رنزبنائے۔ 10اور  13، 14تینوں کھالڑیوں نے بالترتیب 

 کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔  3 ،3محمود اور فاسٹ باؤلر محمد الیاس نے 
 

کپتان شان  سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو  اس سے  قبل
کے مجموعی اسکور پر  8بلے باز محض  3مسعود سمیت سدرن پنجاب کے ابتدائی 

ایسے میں صہیب مقصود اور خوشدل شاہ نے ذمہ دارانہ بیٹنگ  پویلین واپس لوٹ گئے۔ 
 کم پوزیشن پر پہنچا دیا۔ایک مستحمشکالت  کا شکار  سدرن پنجاب کو کرتے ہوئے 

 
صہیب  ی۔ رنز کی شراکت قائم ک 121چوتھی وکٹ کے لیے دونوں  بلے بازوں نے  

خوشدل شاہ جبکہ   67چوکوں کی مدد سے  6چھکوں اور  4گیندوں پر  41مقصود نے 
سدرن  رنز کی اننگز کھیلی۔ 53گیندوں پر  32چوکوں کی مدد سے  5چھکوں اور  3نے 

سندھ کے  رنز بنائے۔ 191وکٹوں کے نقصان پر  6پنجاب نے  مقررہ بیس اوورز میں 
   وکٹیں اپنے  نام کیں۔ 2سہیل خان نے اور  3دانش عزیز نے 

 
 صہیب مقصود کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ 

 
  :اسکور کارڈ

  53خوشدل شاہ (، 41) 67صہیب مقصود ؛ 191/ 6سدرن پنجاب: بیس اوورز  میں 



(32) 
 2/16سہیل خان ، 3/32دانش عزیز 

 (13) 14اعظم خان (، 35) 49خرم منظور ، 10/121اوورز میں 16.4سندھ: 
 25/ 3محمد الیاس ، 20/ 3زاہد محمود  

 
 پوائنٹس ٹیبل: 

 

 پوائنٹس  ہارے  جیتے  میچز  ٹیم 

 14 2 7 9 ناردرن

 10 4 5 9 خیبرپختونخوا 

 10 5 5 10 سندھ

 8 5 4 9 بلوچستان 

 8 6 4 10 سنٹرل پنجاب

 6 6 3 9 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 
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/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
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html

