
 

 ا یگ  ایکا اعالن کرد ڈولیٹورنامنٹ کے ش شنیا یسوسیکرکٹ ا یسٹ
 

 ء: 2021جون  12 الہور،
 

-22ٹورنامنٹ برائے  شن ی ا یسوس ی کرکٹ ا یہے کہ سٹ  ای کرکٹ بورڈ نے اعالن ک پاکستان
کل   ںی رہے گا۔ ٹورنامنٹ م  یاگست تک جار 6سے ہوگا، جو   یجوالئ  5کا آغاز  2021

ََ یکے تقر  موںیٹ  93 َ عمدہ  ںی اس ٹورنامنٹ م  ں ی گے، جنہ  ںی کرکٹرز شرکت کر 1800 با
  یجگہ بنانے کا موقع بھ ںی م   می ٹ   یک شنی ا ی سوسی کا مظاہرہ کرنے پر کرکٹ ا  یکارکردگ

 ۔مل سکتا ہے
 
  ںی جائ  نکےی اوورز پھ 100  ایک دنجہاں روز پر مشتمل ہوگا،  2 چ ی شامل ہر م ںی م  ونٹ ی ا

 گے۔ 
 

  الیمنٹ کا کھ 20گھنٹوں اور    7طور پر   یمجموع  ںی دن م کی کے ا چی دو روزہ م  اس
 ہے۔  ای گھنٹے کا وقفہ رکھا گ   2بجائے تک  2سے دوپہر  12ہوگا۔ اس دوران دوپہر  

 
  75اننگز کو  یپہل ےیکے ل  موںیغرض سے دونوں ٹ  یبنانے ک   زی خ   جہی کو نت چزیم ان

 15زیادہ سے زیادہ   ںی اننگ م کی باؤلر کو ا  یبھ   یہے۔ کس ای اوورز تک محدود رکھا گ
  اوورز کروانے کی اجازت ہوگی۔

 
کو دو مختلف گروپس    شنزی ا یسوسی کرکٹ ا   یشامل تمام سٹ ںی م شنی ا یسوسی کرکٹ  ا ہر
قرار   مپئنیچ   یک شنیا ی سوسی اس کرکٹ ا میٹ   یوال تنےیہے، ٹورنامنٹ ج  ای گ  ای ک  می تقس  ںی م

 گے۔    یپائ 
 
،  14 ںی ، سدرن پنجاب م 16 ںی پنجاب م  نٹرل ی ، س17 ںی ، سندھ م 19 ںی م  برپختونخوایخ 

تاہم    ںی شامل ہ ںی میٹ  ی ک  شنزی ا یسوس ی کرکٹ ا  یسٹ  11 ںی اور ناردرن م  13 ںی بلوچستان م 
 ۔یگ  ںیشرکت کر ںی م  ونٹیا ںی م ی دو دو ٹ یزونز ک  نی طرح الہور کے ت ی ک یماض

 
  یب   یس ی۔ پ یجائے گ ید یبھ   سی ف  چی کو م وںیمرتبہ ہوگا کہ اس سطح پر کھالڑ یپہل



برائے   نی کے آئ  یب  ی س یہے۔ پ  ای ک  ےی کے ل یحوصلہ افزائ   یک وں یکھالڑ صلہی ف ہی نے 
ٹورنامنٹ   ہی ہے۔  ای ک  زائنی ڈ  ینے اس ٹورنامنٹ کو ر  یب   یس یکے نفاذ کے بعد پ  2019

  یک  جنی مطابق ہے۔ اس سے قبل ر  نی کے ع  نی آئ کے ماڈل  شنیا یسوسی کرکٹ ا یسٹ 
 سطح پر انٹر ڈسٹرکٹ مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے۔ 

 
  ای ک  می تقس  ںی کو دو حصوں م   شنزی ا یسوسیکرکٹ ا  یسٹ  یناردرن اور سندھ ک  بلوچستان،

فرد   کیا ادتی ق یجاسکے۔ ہر گروپ ک ای کا جائزہ ل  یکارکردگ  یک  وںیہے تاکہ کھالڑ  ای گ
 جائے گا۔  یکے سپرد ک

 
  می تقس ںی مختلف گروپس م  ن ی کو ت   برپختونخوای پنجاب اور خ ٹرلی کے برعکس سندھ، س اس

پر   بلی جائے گا، جو پوائنٹس ٹ ای سربراہ مقرر ک  کی ہر گروپ کا ا ی بھ ہاںی ہے،  ای گ  ای ک
 کو فاتح  قرار دے گا۔  می ٹ  یٹاپ کرنے وال

 
محدود    یوجہ سے چند مقامات پر وہ بھ ی وباء ک  یعالم یسال کورونا وائرس ک  گزشتہ

ہے، جہاں  ای گ  ای پر ک  ادی بن  یکا انتخاب اوپن ٹرائلز ک   موںی ٹ 93تاہم ان   یگ  لےی کرکٹ کھ
 ۔ یک  ی نگران  ینے ان ٹرائلز ک   کٹرزی کے سل  می کرکٹ ٹ  یقوم
 
وجہ سے اسے آئندہ سال   یکے انعقاد ک  چز ی ہے کہ رواں سال ان م   دی کو ام  یب   یس یپ 

پڑے    ںی ضرورت نہ  یٹرائلز ک   ےی کے انتخاب کے ل  موںی ٹ یک  شنزیا یسوسی کرکٹ ا یسٹ 
 ۔  یگ
 
 پرفارمنس: یہائ  کٹریخان، ڈائر میند
 
سخت محنت کے بعد ہم ملک بھر   یہفتوں ک  یہے کہ کئ  یخوش  ںیخان نے کہا کہ انہ  می ند
  التی تفص  یکے ٹورنامنٹ ک  شنی ا یسوسیکرکٹ ا ی سٹ  تی اوپن ٹرائلز کے انعقاد سم ںی م

 ۔   ںی ہوگئے ہ  ابی کام ںیم  نےیشکل د  یکو حتم
 

شرکت   ں ی اور جلد ٹورنامنٹ م ںی نے کہا کہ ہم آج ٹورنامنٹ کا اعالن کررہے ہ  انہوں
کو بہتر اندا سے    وںیجائے گا تاکہ کھالڑ ای کرد یکرنے والے اسکواڈز ک اعالن بھ 

ابھرتے ہوئے   ونٹی ا ہی کہا کہ   دی کا موق مل سکے۔ انہوں نے مز یاری ت یٹورنامنٹ  ک 
 بہت اہم ہے۔  ےیبدلنے کے ل ںی م  ٹرزور کرک شہیکو پ  وںینوجوان کھالڑ

 
مرتبہ اس   یپہل ےیکے ل یحوصلہ افزائ  یک  وںی خان نے کہا کہ ہم نے کھالڑ   می ند

ہے اس اقدام  دی ہے، ام ای ک صلہی کا ف  نےی د  سی ف چیکو م  وںیکھالڑ کی شر  ںی ٹورنامنٹ م 
 ۔ یجستجو بڑھے گ یکا مظاہرہ کرنے ک  یعمدہ کارکردگ  ںی م  وںیسے کھالڑ 



 
ََ یالحال تقر یپرفارمنس کا کہنا ہے کہ ف  یہائ   کٹریڈائر َ   ں،ی کلبز کام کررہے ہ   3800 با

کرکٹ    یسٹ  یطرف سے بھ   یاسکول اور کالج ک یوالے کھالڑ لنےی کرکٹ کھ ہاںی 
  یسوسی جگہ بنانے کے اہل ہوں گے، جو بعدازاں کرکٹ ا  ںی م موںیٹ   یک  شنی ا یسوسی ا
 گے۔ ںی اعزاز حاصل کرسک  یبھکا   ینمائندگ یاور پھر پاکستان ک  شنی ا

 
 ہے:   لیپوائنٹس سسٹم مندرجہ ذ ےی کے ل  2021-22 شنی ا یسوسیکرکٹ ا یسٹ

 

کرنے کے  پہلی اننگ میں سبقت حاصل 
 میچ جیتنے پر   بعد

 پوائنٹس  9

رے کا شکار ہونے  پہلی اننگ میں خسا
 کے بعد میچ جیتنے پر 

)ہارنے والی ٹیم کو کوئی پوائنٹ  پوائنٹس  6
 نہیں ملے گا( 

سکور برابر ہونے کے بعد  پہلی اننگ میں ا
 میچ جیتنے پر 

پوائنٹس )ہارنے والی ٹیم کو کوئی   6
 پوائنٹ نہیں ملے گا( 

گز میں  لی اننپہاگر میچ ڈرا ہوجائے تو 
 سبقت لینےپر 

 پوائنٹس  3

دونوں ٹیموں کی دونوں اننگز مکمل ہونے  
   ٹائی ہونے پرمیچ  پر 

 پوائنٹس   2دونوں ٹیموں کے 

کرنے والی  میں سبقت حاصل   پہلی اننگ
ٹائی ہونے    میں میچ  دوسری اننگ ٹیم کو 

 پر 

 پوائنٹس  5

دوسری  ہونے کے بعدمیں ٹائی  پہلی اننگ  
 ونے پر میچ ڈرا ہمیں  اننگ  

 پوائنٹس   2دونوں ٹیموں کے 

بارش   میچ کاپہلی اننگ کا نتیجہ آئے بغیر 
 کی نظر ہونا 

 دونوں ٹیموں کے ایک پوائنٹ 

 پوائنٹ بونس ایک  ایک اننگ کے مارجن سے جیتنے پر 

 ایک بونس پوائنٹ  ڈرا کرنا  فالو آن کا شکار ٹیم کا میچ

 س دو بونس پوائنٹ فالو آن کا شکار ٹیم کا میچ جیتنا

 
 شیڈول: 

 : شنیا یسوس یبلوچستان کرکٹ ا
 : اے – پول

 
 رآبادی قلعہ عبد ہللا بمقابلہ نص ؛ی نوشک بمقابلہ یسب ن؛ی ۔ کوئٹہ بمقابلہ پشیجوالئ  6تا5
 ی لوراالئ  بمقابلہ رآبادی نص  ؛ینوشک  بمقابلہ  نی پش  ؛یسب  بمقابلہ۔ کوئٹہ یجوالئ 9ےا 8



 ی لوراالئ  بمقابلہقلعہ عبد ہللا  ؛یسب  بمقابلہ  نی پش  ؛ی۔ کوئٹہ بمقابلہ نوشک یجوالئ 12تا11
 ی لوراالئ  بمقابلہ  یآباد؛ سب  ر ی نص بمقابلہ نی ۔ کوئٹہ بمقابلہ قلعہ عبد ہللا؛ پش یجوالئ 15تا14
 بمقابلہ قلعہ عبد ہللا  یلورالہ؛ نوشک  بمقابلہ ن ی پش  ؛رآبادی ۔ کوئٹہ بمقابلہ نص یجوالئ 18تا17
 ی لوراالئ  بمقابلہ ینوشک رآباد؛ی نص بمقابلہ یقلعہ عبد ہللا۔ سب بمقابلہ  نی ۔ پشیجوالئ 24تا23
 رآبادیبمقابلہ نص یقلعہ عبد ہللا؛ نوشک بمقابلہ  یسب ؛ی لوراالئ  بمقابلہ۔ کوئٹہ یجوالئ 27تا26

 
 : یب – پول

 
 لہی لسب  بمقابلہخضدار؛ جعفرآباد  بمقابلہپنجگور؛ تربت  بمقابلہ۔ گوادر  یجوالئ  6تا5
 جعفرآباد  بمقابلہپنجگور   لہ؛ی لسب  بمقابلہ۔ گوادر بمقابلہ خضدار؛ تربت  یجوالئ  10تا9

 خضدار ،  بمقابلہ لہیپنجگور؛ لسب  بمقابلہجعفرآباد۔ تربت  بمقابلہگوادر  – یجوالئ 14تا13
 خضدار بمقابلہجعفرآباد؛ پنجگور  بمقابلہ۔ تربت لہی لسب  بلہگوادر بمقا  ۔ یجوالئ 18تا17
 جعفرآباد بمقابلہخضدار   لہ؛ی لسب  بمقابلہتربت؛ پنجگور   بلہ۔ گوادر بمقایجوالئ 24تا23
 فاتح ی ( کبیفاتح اور پول ) ی ( کاے۔ پول ) یجوالئ 31تا30

 
 : شنیا یسوسی پنجاب کرکٹ ا سنٹرل

 اے:  – پول
 
  تھنار بمقابلہ ن )ڈبلیو(زو   ویسٹ (؛ بی زون )  ایسٹ بمقابلہ)ڈبلیو(  زون  سٹی ۔ ایجوالئ  6تا5

 خوپورہ ی (؛ گوجرانوالہ بمقابلہ شڈبلیو زون )
قصور؛   بلہ؛ گوجرانوالہ بمقا)ڈبلیو( زون  سٹی بمقابلہ و )ڈبلیو(  زون  سٹی ۔ ایجوالئ  9تا8

 خوپورہی ( بمقابلہ شوی زون )ڈبل   تھنار
قصور؛   بلہبمقا خوپورہی(؛ شو یزون )ڈبل سٹی ( بمقابلہ وی زون )ب  ایسٹ۔ یجوالئ 12تا11

 ( و یزون )ڈبل تھ نارگوجرانوالہ بمقابلہ 
(؛  یزون )ب سٹی (؛ گوجرانوالہ بمقابلہ او ی زون )ڈبل سٹی ا بلہ۔ قصور بمقا یجوالئ 15تا14

 ( و یزون )ڈبل سٹ ی بمقابلہ و  خوپورہی ش
زون   سٹی بمقابلہ ا خوپورہی(؛ شو یزون )ڈبل سٹی ۔ گوجرانوالہ بمقابلہ ایجوالئ 18تا17
 ( و یزون )ڈبل نارتھ(؛ قصور بمقابلہ ی )ب 

  سٹی (؛ گوجرانوالہ بمقابلہ او یزون )ڈبل سٹی ابلہ ( بمقاو ی۔ نارتھ زون )ڈبلیجوالئ 24تا23
 ( وی زون )ڈبل  ویسٹ بلہقصور بمقا(؛ ی زون )ب 

زون   سٹی قصور بمقابلہ ا)ڈبلیو(؛ زون   سٹی ا ن )ڈبلیو( بمقابلہزو  سٹی و ۔ یجوالئ 27تا26
 ( وی زون )ڈبل  نارتھ بمقابلہ   خوپورہی (؛ ش ی )ب 
 

 : یب – پول
 



 بمقابلہ(؛ گجرات ی زون )ب  ویسٹ بلہنارووال؛ حافظ آباد بمقا بلہبمقا الکوٹ ی ۔ سیوالئ ج 6تا5
 ن ی بہاؤالد  یمنڈ
  نی بہاؤالد ی(؛ منڈیزون )ب سٹی گجرات۔ نارووال بمقابلہ و  بلہبمقا الکوٹ ی ۔ سیجوالئ  9تا8

 بمقابلہ حافظ آباد 
(؛  ی زون )ب  بلہ ویسٹبمقا  نی بہاؤالد یبمقابلہ حافظ آباد۔ منڈ الکوٹی ۔ سیجوالئ 12تا11

 نارووال  بمقابلہگجرات  
(؛ حافظ  یزون )ب سٹی ۔ گجرات بمقابلہ و نی بہاؤالد یمنڈ بلہبمقا الکوٹی ۔ سیجوالئ 15تا14

 نارووال  بلہآباد بمقا
(؛  ی زون )ب  سٹیبمقابلہ و  الکوٹی نارووال؛ س بمقابلہ نی بہاؤالد ی ۔ منڈیجوالئ 18تا17

 گجرات بمقام حافظ آباد
 

 سی:  – پول
 
 بمقابلہ(؛ جھنگ ی زون )ب   نارتھبمقابلہ  یانوالی آباد بمقابلہ سرگودھا؛ م صلی ۔ فیجوالئ  6تا5

 بھکر 
  بمقابلہ(؛ سرگودھا یزون )ب نارتھ جھنگ بمقابلہ  ؛یانوالی آباد بمقابلہ م  صلی ۔ فیجوالئ  9تا8

 بھکر 
 بمقابلہ(؛ جھنگ ی زون )ب   نارتھ آباد بمقابلہ بھکر؛ سرگودھا بمقابلہ صل ی ۔ فیجوالئ 12تا11

 ی انوالی م
(؛ سرگودھا  یزون )ب  نارتھآباد بمقابلہ   صلی بمقابلہ بھکر۔ ف یانوالی ۔ میجوالئ 15تا14

 جھنگ  بمقابلہ
(؛ سرگودھا بمقابلہ  یزون )ب  نارتھجھنگ۔ بھکر بمقابلہ  بلہآباد بمقا صل ی ۔ فیجوالئ 18تا17

 ی انوالی م
 

 سہ فریقی مرحلہ:
 

 فاتح کی (  بیفاتح اور پول )  ی( کاے۔ پول ) یجوالئ 31تا30
 فاتح  کی( یفاتح اور پول )س کیاگست۔ پول )اے(   3تا2
 فاتح  کی( یفاتح اور پول )س کی(  ی اگست۔ پول )ب  6تا5
 
 : شنیا یسوسی پختونخوا کرکٹ ا بریخ

 : اے – پول
 
 مردان  بمقابلہلوئر   ر ی سوات؛ د بمقابلہ۔ پشاور بمقابلہ نوشہرہ۔ چارسدہ یجوالئ  6تا5
 باجوڑ  بمقابلہلوئر؛ مردان  ری د بمقابلہچارسدہ؛ سوات  بلہ۔ پشاور بمقایجوالئ  9تا8



 باجوڑ  بمقابلہلوئر؛ چارسدہ  ری د بلہ۔ پشاور بمقابلہ سوات؛ نوشہرہ بمقایجوالئ 12تا11
 سوات  بمقابلہباجوڑ؛ مردان  بمقابلہلوئر؛ نوشہرہ  ری د بلہ۔ پشاور بمقا یجوالئ 15تا14
 باجوڑ  بمقابلہلوئر   ری چارسدہ؛ د بلہمردان؛ نوشہرہ بمقا بلہ۔ پشاور بمقا یجوالئ 18تا17
 چارسدہ بمقابلہباجوڑ۔ سوات بمقابلہ نوشہرہ؛ مردان   بلہ۔ پشاور بمقا یجوالئ 24تا23
 باجوڑ  بمقابلہلوئر؛ سوات  ری د بمقابلہ۔ مردان بمقابلہ نوشہرہ۔ چارسدہ یجوالئ 27تا26

 
 : یب – پول

 
 ر ی بون بمقابلہ ری د اپر  ؛یپور بمقابلہ صواب   یمانسہرہ؛ ہر بلہآباد بمقا بٹی۔ ایجوالئ  6تا5
   ری داپر  بمقابلہبمقابلہ مانسہرہ  یپور۔ صواب ی آباد بمقابلہ ہر بٹی۔ ایجوالئ  9تا8

 ر ی بون بمقابلہ؛ مانسہرہ   ری داپر پور بمقابلہ  ی۔ ہر یآباد بمقابلہ صواب  بٹی ۔ ایجوالئ 12تا11
 ر ی داپر  بمقابلہ  یپور؛ صواب   ی۔ مانسہرہ بمقابلہ ہرری بون بلہآباد بمقا  بٹی ۔ ایجوالئ 15تا14
 ر ی بون بمقابلہپور  یہر ؛ی صواب  بمقابلہ؛ مانسہرہ  ریداپر  بلہآباد بمقا  بٹی ۔ ایجوالئ 18تا17

 
 سی:  – پول

 
 ڈی آئی خان بمقابلہ بنوں کرم؛  بمقابلہ۔ کوہاٹ ہمندم بلہبمقا   بری۔ خ یجوالئ  6تا5
 کوہاٹ  ڈی آئی خان بمقابلہبنوں؛  بمقابلہ بریکرم؛ خ مہمند بمقابلہ۔  یجوالئ  9تا8

 کرم  بمقابلہ۔ بنوں بری خ بمقابلہخان  یآئ یمند۔ ڈہ م بمقابلہ۔ کوہاٹ یجوالئ 12تا11
 بنوں  بمقابلہکرم؛ کوہاٹ  بلہبمقا  بریخ   ڈی آئی خان بمقابلہ مہمند؛ ۔ یجوالئ 15تا14
 ڈی آئی خان بمقابلہ کرم  بر؛یخ  بلہمہند۔ کوہاٹ بمقا بلہ۔ بنوں بمقایجوالئ 18تا17

 
 سہ فریقی مرحلہ:

 
 فاتح ی ( کبیفاتح اور پول )  ی( کاے۔ پول ) یجوالئ 31تا30

 فاتح  ی( کیفاتح اور پول )س یاگست۔ پول )اے( ک 3تا2
 فاتح ی ( کیفاتح اور پول )س ی( کی اگست۔ پول )ب  6تا5
 

 : شنی ا یسوسیکرکٹ ا نادرن
 اے:  – پول

 
 ی کوٹل بلہچکوال؛ مظفرآباد بمقا بمقابلہبمقابلہ اٹک؛ جہلم  ی ۔ راولپنڈیجوالئ  6تا5
 مظفرآباد  بمقابلہچکوال  ؛ی کوٹل بمقابلہجہلم؛ اٹک  بلہبمقا ی ۔ راولپنڈیجوالئ  9تا8

 ی کوٹل بمقابلہمظفرآباد؛ جہلم  بمقابلہبمقابلہ چکوال؛ اٹک  ی۔ راولپنڈیجوالئ 12تا11
 ی کوٹل بمقابلہجہلم؛ چکوال  بمقابلہمظفرآباد۔ اٹک  بلہبمقا ی۔ راولپنڈیجوالئ 15تا14



 مظفرآباد  بمقابلہچکوال؛ جہلم  بمقابلہ۔ اٹک  یبمقابلہ کوٹل  ی۔ راولپنڈیجوالئ 18تا17
 

 : یب – پول
 
 پونچھ  بمقابلہگلگت بلتستان  رپور؛ی ۔ اسالم آباد بمقابلہ م یجوالئ  6تا5
 قابلہ چکوال پور بم  ری گلگت بلتستان۔ م بلہآباد بمقا۔ اسالم یجوالئ  9تا8

 باغ  بمقابلہ۔ اسالم آباد بمقابلہ پونچھ۔ گلگت بلتستان  یجوالئ 12تا11
 پونچھ  بمقابلہباغ  رپور؛ ی ۔ گلگت بلتستان بمقابلہ م یجوالئ 15تا14
 پور بمقابلہ پونچھ   ری ۔ م باغ بلہ۔ اسالم آباد بمقایجوالئ 18تا17
 فاتح ی ( کیفاتح اور پول )ب  یپول )اے( ک۔ یجوالئ 24تا23

 
 : شنی ا یسوسیکرکٹ ا سندھ
 اے:  -پول

 
 VIزون  V؛ زون IVبمقابلہ زون   III؛ زون IIبمقابلہ زون   I۔ زون یجوالئ  6تا5
 Vبمقابلہ زون  IV؛ زونVIبمقابلہ زون   II؛ زون IIIبمقابلہ زون   I۔ زون یجوالئ  9تا8

 VIبمقابلہ زون  III؛ زون Vبمقابلہ زون II؛ زون IVبمقابلہ زون  I۔ زون  یجوالئ 12تا11
 VIبمقابلہ زون  IV؛ زون IIIبمقابلہ زون  II؛ زون  Vبمقابلہ زون  I۔ زون  یجوالئ 15تا14
 Vبمقابلہ زون  III؛ زون IVبمقابلہ زون  II؛ زون VIبمقابلہ زون  I۔ زون  یجوالئ 18تا17

 
 بی:  -پول

 
بمقابلہ    VIIزون   ن؛ی بد بمقابلہخاص  رپوری جامشورو؛ م بلہبمقا درآبادی ۔ ح یجوالئ  6تا5

 سانگھڑ 
 بمقابلہ نیجامشورو؛ بد بلہبمقا  VIIخاص؛ زون   رپوری م  بلہبمقا درآبادی ۔ ح یجوالئ  9تا8

 سانگھڑ 
  بلہبمقا Vورو؛ زون ش جامبمقابلہ ۔ سانگھڑ نی بد  بلہبمقا درآبادی ۔ حیجوالئ 12تا11

 رپورخاص ی م
  VIIپور خاص بمقابلہ جامشورو؛ زون  ر ی سانگھڑ؛ م  بلہبمقا درآبادی ۔ حیجوالئ 15تا14

 ن ی بمقابلہ بد 
بلہ بمقا   رپورخاصیجامشورو؛ م  بمقابلہ نی ؛ بد VIIبمقابلہ زون  درآبادی ۔ حیجوالئ 18تا17

 سانگھڑ 
 

 سی:  – پول
 



 الڑکانہ  بمقابلہ رپوری شکارپور؛ خ بلہسکھر بمقا –  یجوالئ  6تا5
 الڑکانہ  بمقابلہآباد۔ سکھر  ری نظ ی ب دی شہ بلہ۔ شکارپور بمقایجوالئ  9تا8

 آباد رینظ یب  دی شہ بلہشکارپور؛ سکھر بمقا بلہبمقا رپوری ۔ خیجوالئ 12تا11
 آباد ری نظ یب  دی شہ بلہبمقابلہ سکھر؛ الڑکانہ بمقا  رپوری ۔ خیجوالئ 15تا14
 آباد رینظ یب  دی شہ بلہبمقا رپوریشکارپور؛ خ  بلہ۔ الڑکانہ بمقا یجوالئ 18تا17

 
 فریقی مرحلہ: سہ
 

 فاتح ی ک(  یفاتح اور پول )ب  ی۔ پول )اے( کیجوالئ 24تا23
 فاتح  ی( ک سیفاتح اور پول )  ی( کاے۔ پول ) یجوالئ 27تا26
 فاتح  ی( ک یفاتح اور پول )س ی ( کی۔ پول )ب یجوالئ 30تا29

 
 : شنیا یسوسی پنجاب کرکٹ ا سدررن

 اے:  – پول
 
 وال ی خان  بمقابلہ یملتان؛ وہاڑ بمقابلہ لودھراں؛ اوکاڑہ بلہبمقا  والی۔ ساہ یجوالئ  6تا5
 خان  یج  یلودھراں؛ ملتان بمقابلہ ڈ بمقابلہ۔ اوکاڑہ یبمقابلہ وہاڑ  والی۔ ساہ یجوالئ  9تا8

 خان   یج  یڈ بمقابلہ والیملتان؛ خان  بلہبمقا یبمقابلہ اوکاڑہ۔ وہاڑ  والی ۔ ساہ یجوالئ 12تا11
 ی وہاڑ بمقابلہخان؛ لودھراں   یج یڈ بمقابلہاوکاڑہ  وال؛یخان بلہ۔ ملتان بمقایجوالئ 15تا14
  بمقابلہ  والیاوکاڑہ؛ خان  بمقابلہ  یخان؛ وہاڑ  یج   یبمقابلہ ڈ والی ۔ ساہ یجوالئ 18تا17

 لودھراں
 بمقابلہخان   یج   یملتان بمقابلہ لودھراں؛ ڈ  وال؛یخان  بمقابلہ والی ۔ ساہ یجوالئ 24تا23

 ی وہاڑ
 بمقابلہلودھراں؛ اوکاڑہ  بمقابلہخان  یج  یملتان؛ ڈ بمقابلہ والی ۔ ساہ یجوالئ 27تا26
 وال یخان 
 

 : یب – پول
 
 بمقابلہپاکپتن؛ مظفر گڑھ  بمقابلہ ہی ؛ لرحیم یار خان  بمقابلہ۔ بہاولنگر  یجوالئ  6تا5

 بہاولپور 
 بہاولنگر  بمقابلہ؛ پاکپتن رحیم یار خانبہاولپور؛ راجن پور بمقابلہ  بمقابلہ ہی ۔ لیجوالئ  9تا8

رحیم یار خان  مظفر گڑھ؛  بمقابلہبہاولپور؛ راجن پور  بمقابلہ۔ پاکپتن یجوالئ 12تا11
 ہی ل بمقابلہ

راجن پور؛ بہاولنگر   بمقابلہ۔ مظفر گڑھ بمقابلہ آر وائے خان؛ پاکپتن  یجوالئ 15تا14
 ہی ل بمقابلہ



 بہاولپور  بمقابلہ راجن پور؛ بہاولنگربمقابلہ  ہیمظفر گڑھ۔ ل بمقابلہ۔ پاکپتن یجوالئ 18تا17
  بمقابلہ  ہی بہاولنگر؛ ل بمقابلہبہاولپور؛ راجن پور  رحیم یار خان بمقابلہ۔ یجوالئ 24تا23

 مظفر گڑھ 
رحیم یار خان  راجن پور؛  بمقابلہ مظفر گڑھ۔ بہاولپور بمقابلہ۔ بہاولنگر یجوالئ 27تا26

 پاکپتن  بمقابلہ
 فاتح کی (  بیفاتح اور پول )  کی( اے۔ پول ) یجوالئ 31تا30

 
 

 

 
 

 


