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ابرار  احمد کی عمدہ  سندھ نے کھیلے گئے میچ میں کے سی سی اے اسٹیڈیم کراچی میں 
رنز کے ہدف کے تعاقب  265رنز سے ہرادیا۔  163خیبرپختونخوا کو باؤلنگ کی بدولت 

کے کے پی پر ڈھیر ہوگئی۔ رنز 101اپنی دوسری اننگز میں میں کے پی کی پوری ٹیم 
وکٹیں حاصل کرنے   4پہلی اننگز میں بلے باز ڈبل فگرز میں داخل ہوسکے۔  3صرف 

  کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ 9والے ابرار احمد نے میچ میں مجموعی طور پر 
سندھ نے ٹاس اس سے قبل وکٹیں حاصل کیں۔ 4دھنی نے  اور شاہنواز 5عامر علی نے 

وکٹوں   8اوورز میں  83اپنی پہلی اننگز میں مقررہ جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 
رنز پر ڈھیر ہوگئی  139جواب میں کے پی کی ٹیم  رنز بنائے تھے۔   270کے نقصان پر 

رنز کی سبقت سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سندھ کی پوری ٹیم   131تھی۔
 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی تھی۔  133

 
ناردرن اور سنٹرل پنجاب کے درمیان کھیال گیا تین روزہ  ٹی ایم سی گراؤنڈ کراچی میں 

رنز کا ہدف مال  186و جیت کے لیے میچ کےآخری روز سنٹرل پنجاب ک۔میچ ڈرا ہوگیا
رنز ہی  159وکٹوں کے نقصان پر  7اوورز میں  43تھا تاہم وہ میچ کے اختتام پر 

 3پہلی اننگز میں رنز بنائے۔ 49عمران ڈوگر نے اور 60عرفان خان نیازی نے بناسکی۔ 
وکٹیں   4وکٹیں حاصل کرنے والے ناردرن کے اسپنر رضا حسن نے دوسری اننگز میں 

اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے  رنز کے خسارے سے 116اس سے قبل صل کیں۔ حا
  رنز بنائے تھے۔  301وکٹوں کے نقصان پر  9اوورز میں  98ناردرن کی ٹیم نے والی 

رنز بنائے    244رنز کے جواب میں  128پہلی اننگز میں سنٹرل پنجاب نے ناردرن کے 
 تھے۔ 

 
سدرن پنجاب اور بلوچستان کے درمیان کھیال گیا میچ بغیر   اسٹیٹ بنک اسٹیڈیم کراچی میں

رنز کے خسارے سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے  118کسی نتیجے کے ختم ہوگیا۔ 
وکٹوں کے  7 روز اپنی دوسری اننگز میں والی سدرن پنجاب کی ٹیم نے میچ کے آخری

کو  سے امپائرز نے میچ  دونوں کپتانوں کی رضامندیرنز بنائے تھے کہ   264نقصان پر 
اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے والی سدرن پنجاب کی پوری جلد ختم کردیا۔ 

جواب میں اکبر الرحٰمن کی سنچری  رنز پر آؤٹ ہوگئی تھی۔   196ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 



وکٹوں کے نقصان  9اوورز میں  83مقررہ کی بدولت بلوچستان نے اپنی پہلی اننگز میں 
 رنز بنائے تھے۔  314پر 
 

 
ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21: 
 

• 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 
first-class matches. For schedule, click here 
 

• The event will be played under Covid-19 protocols at four venues in Karachi, namely National 
Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports 
Complex. 

 

• Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings 
and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, Khyber 
Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab 

 

• The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following the 
conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were 
postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.  

 

• The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect 
PKR5million 

 

• PKR500,000 will be handed out to tournament’s top-performers and the player of the final will 
get PKR50,000  

 

• Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing 
player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB’s strategy and commitment to 
enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click here to 
read more 

 
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/tournament-reports.php?action=tournament_matches&tournament_id=1233&_no_redirect=1&new_page_limit=all
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/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-finalizes-broadcast-deal-for-pakistan.html

