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سنٹرل پنجاب کو  سدرن پنجاب نے کھیلے گئے میچ میں ٹی ایم سی گراؤنڈ کراچی میں 
علی  اسپنرز عمرخان اور وکٹوں سے شکست دے دی۔   9اسپنرز کے جال میں پھنسا کر 

  21اپنی دوسری اننگز میں سدرن پنجاب نے وکٹیں حاصل کیں۔  8،  8نے میچ میں    عثمان
رنز کے   167اس سے قبل وکٹ کے نقصان پر حاصل کرلیا۔  1 اوورز میں 4 رنز کا ہدف

میچ کے  سنٹرل پنجاب کی پوری ٹیم خسارے سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی 
عرفان اور   43، محمد اخالق 45علی زریاب رنز پر ڈھیر ہوگئی۔   187دوسرے روز 

کھالڑیوں کو   5رنزکے عوض   84علی عثمان نے رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔   41نیازی 
میچ کی پہلی  کھالڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔  3پویلین کی راہ دکھائی۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 

رنز دے کر   47وکٹیں حاصل کرنے والے عمر خان نے دوسری اننگز میں   4اننگز میں 
جواب میں سدرن  رنز کے   97پہلی اننگز میں سنٹرل پنجاب کے  وکٹیں حاصل کیں۔ 4

رنز بناکر ٹاپ   77رمیز عالم رنز بناکر آؤٹ ہوگئی تھی۔  264پنجاب کی پوری ٹیم 
 اسکورر رہے تھے۔ 

 
رنز   179کے سی سی اے اسٹیڈیم کراچی میں جاری میچ میں بلوچستان کو جیت کے لیے 

رنز کے تعاقب میں بلوچستان کی ٹیم نے میچ   214وکٹیں درکار ہیں۔   6جبکہ سندھ کو 
کھالڑی آؤٹ   4رنز بنائے ہیں جبکہ اس کے 34کے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر 

کے انفرادی   5اور عبدالرحٰمن مزمل  7خان   ہوکر پویلین واپس لوٹ چکے ہیں۔ شہباز
سے   کی سبقترنز   25اسکور سے میچ کے آخری روز کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل 

ٹ ہوگئی۔  میچ کی رنز بنا کر آؤ  188اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سندھ کی ٹیم 
  5گز میں حاصل کرنے والے اسپنر جالت خان نے دوسری انن  وکٹیں   3پہلی اننگز میں

رنز بناکر نمایاں رہے۔ پہلی اننگز میں سندھ کے   51کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حسن محسن 
رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ اسپنر ابرار   96رنز کے جواب میں بلوچستان کی پوری ٹیم  121

 وکٹیں حاصل کیں۔ 5رنزدے کر  36احمد نے 
 

پنی  ناردرن کو خیبرپختونخوا کے خالف امیچ میں اسٹیڈیم کراچی میں جاری   اسٹیٹ بنک
ہے جبکہ اس کی    ہوچکیرنز کی برتری حاصل   63مجموعی طور پر  دوسری اننگز میں 



وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ میچ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر ناردرن نے اپنی   9
رنز بنالیے ہیں۔دوسری اننگز کے آغاز سے    29پر وکٹ کے نقصان  1دوسری اننگز میں 

اور   17ناصر نواز رنز کی سبقت حاصل تھی۔  34کے پی کے خالف قبل ناردرن کو 
کھیل کا   ناردرن کی جانب سےآخری روزکور سے میچ کے کے انفرادی اس 4رضا حسن 

رنز کے جواب خیبرپختونخوا کی   344اس سے قبل ناردرن کے آغاز کریں گے۔  دوبارہ 
  105اوپنر صاحبزادہ فرحان  نے رنز پر آؤٹ ہوگئی۔  310پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں  

  61مہران ابراہیم چوکے شامل تھے۔ 15ٹاپ اسکورر کی اننگز میں رنز کی اننگز کھیلی۔ 
جبکہ سلمان ارشاد  5داب مجید نے ناردرن کے شارنز بناکر آؤٹ ہوئے۔  53اور نبی گل 

 وکٹیں حاصل کیں۔  3نے 
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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 
 

 

http://www.pcb.com.pk/
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

