
 

فائنل میچ میں تیسرے روز کا کھیل   ،الیون فرسٹ ٹرافی  اعظم قائد

 مکمل

 خیبر پختونخواہ نے میچ پر گرفت مضبوط کر لی •

  خیبر پختونخواہ کے کامران غالم نے سیزن   میں تاریخ رقم کر دی •

  ء:2021 جنوری 3  کراچی 

   روز تیسرے کے  فائنل کے  س کال فرسٹ ٹرافی اعظم قائد جاری  میں   اسٹیڈیم نیشنل

  ہے لی کر   مستحکم  پوزیشن  اپنی خالف  کے  پنجاب سنٹرل نے پختونخواہ  خیبر

  کر  بنا  رنز 243  پر  وکٹوں 5  نے پختونخواہ  خیبر   تو   ہوا  ختم  کھیل  جب  روز  تیسرے

  ۔ہے لی  کر حاصل  برتری کی رنز   286

  کی غالم کامران  بیٹسمین   کے پختونخواہ  خیبر    بات خاص  کی کھیل  روز  تیسرے 

  203 تک اب نے   انہوں ۔ ہیں آؤٹ ناٹ پر  رنز 104 وہ ہے  سنچری شکست ناقابل

  اننگز شاندار اپنی ہے  لگایا چھکا ایک  اور چوکے  15 جبکہ ہے  کیا سامنا کا  گیندوں

 زیادہ سے سب  دوران کے  سیزن ایک کے ٹرافی اعظم قائد غالم کامران دوران کے

  آؤٹ ناٹ دوسرے ساتھ کے  غالم کامران۔ ہیں  گئے بن بھی  بیٹسمین   والے بنانے   رنز

  دوسری کی پختونخواہ خیبر۔   ہیں  بنائے  رنز 14 نے جنہوں ہیں عثمان خالد  بیٹسمین

  کو  ٹیم  نے غالم کامران اور  للا  اسرار تھیں  چکی گر پر  رنز 33 وکٹیں  دو  میں اننگز

  وہیبذ اور 34 امین عادل 1 آفریدی ریحان ، 63 للا  اسرار ،  4 زمان فخر۔  سنبھاال

  نے  مقصود وقاص سے  جانب  کی پنجاب سنٹرل۔  گئے   لوٹ پویلین  کر بنا رنز 5  خان

 ۔  کی  حاصل  وکٹ  ایک ایک نے اکرم قاسم اور  اقبال بالول  ، دو 

 

  کھالڑی  8 رنز  212 اننگز پہلی  اپنی روز  تیسرے    نے پنجاب سنٹرل قبل سے اس 

  پہلی  پر ؤٹآ کھالڑی  9 رنز 257 میں  اوورز  83 اور  کی شروع  دوبارہ سے آؤٹ

  نے  اکرم قاسم  بیٹسمین آؤٹ ناٹ  پر رنز  35 کے  روز گزشتہ دی کر ڈیکلئیر اننگز

    عبدللا  صفی احمد بیٹسمین   آؤٹ ناٹ دوسرے   کھیلی  اننگز  شکست ناقابل  کی  رنز 60



  بیٹسمین آؤٹ ناٹ  دوسرے ساتھ  کے  اکرم قاسم۔ گئے  لوٹ واپس  پویلین ہی پر صفر

  سے جانب کی پختونخواہ  خیبر۔  بنائے  رنز 20 نے  جنہوں    تھے  مقصود وقاص

  ایک نے خان ساجد اور اقبال ارشد جبکہ   3 نے عثمان خالد  ، 4 نے شاہ للا  عرفان

 ۔ کی حاصل  وکٹ ایک

 

 
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

