
 

ٹورنامنٹ کا دوسرا راؤنڈ ہفتے    کرکٹ   فرسٹ کالس یقائداعظم ٹراف
 سے شروع ہوگا 

 
 ء: 2020اکتوبر  30 ،یکراچ

 
کے   موںی چھ ٹ ںیٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ مکرکٹ کے فرسٹ کالس   یٹراف قائداعظم

کا دوسرا راؤنڈ ہفتے سے شروع   ایونٹمقابلوں کے  بعد اب  نی اور بہتر یاری مع   انی درم
 ہوگا۔ 

 
 اں ی بلے بازوں نے سنچر   4ُکل   ںی م  چوںیم نیگئے ت  لےی کھ  ںی کے پہلے راؤنڈ م ٹورنامنٹ

 ۔ںیحاصل ک ںی وکٹ ادہی اس سے ز ای   5 ںی اننگز م  کی ا یک  چ ی باؤلرزنے م 4اور 
 

جانے   الی کھ   انی سدرن پنجاب اور بلوچستان کے درم ںی کے دوسرے راؤنڈ  م ٹورنامنٹ
  ںی م  یکراچ  می ڈ ی اسٹ  شنلی جائے گا۔ن   ای براہ راست نشر ک چی واال چار روزہ فرسٹ کالس م 

 جائے گا۔ ای ک   بھی می پر اسٹر   نلیچ   وبیٹ و ی شلی کے آف یب  یس یپ   چی م  ہی  ڈول ی ش
 

ہے جس    می وہ واحد ٹ   می ٹ   یسدرن پنجاب ک یاترنے وال ںی م  دانی م ادتی رقی ز  یمسعود ک شان
 ۔   ےی اور باؤلنگ پوائنٹس اپنے نام ک  ٹنگی ب  ادہی سے ز ادہی ز  ںی کے پہلے راؤنڈ م  ونٹینے ا

 
تو سدرن پنجاب کے    2سے  ںی م  وں ی ُکل چار سنچر  یبننے وال  ںی کے پہلے راؤنڈ م ونٹ ی ا

رنز   253طلعت نے   نی اور حس  134۔ شان مسعود نے  ںی بلے بازوں نے بنائ 
اسپنر زاہد محمود   گیکا محور ل  دوںی ام یسدرن پنجاب ک  یبھ  ںیبنائے۔دوسرے راؤنڈ م

راہ   یک  نی لی کو پو  وںی کھالڑ  10 وض رنز کے ع98 ںی م  چیہوں گے۔ انہوں نے پہلے م
 ۔ تھی یدکھائ

 
  یوال  نےی رنز سے شکست د 186کو  برپختونخوای خ  ںی طرف پہلے راؤنڈ م یدوسر

راؤنڈ    یکے ابتدائ  ونٹی۔ انہوں نے اںیشاہ کررہے ہ  اسری  ادتی ق  ی ک  می بلوچستان کرکٹ ٹ 
 ۔ ےی تمام باؤلنگ پوائنٹس حاصل ک   ںیم  چی نے م میٹ   ی۔ بلوچستان کںیحاصل ک   ںی وکٹ  8 ںی م
 
سندھ   یسنٹرل پنجاب کو شکست سے دوچار کرنے وال مپئنی چ یدفاع ںیم  چی اُدھر پہلے م 
چار   انی کے درم  موںی۔ دونوں ٹ یکے مدمقابل آئے گ  یکے پ ںی دوسرے راؤنڈ م  می ٹ   یک



 جائے گا۔  الی کھ   ںی م ی کراچ  کسی اسپورٹس کمپل لیا یوب ی چی روزہ م 
 
سنٹرل پنجاب کے خالف  سندھ کو شکار نے  5اور تابش خان کے   یسنچر یواد عالم کف
بن    ری عم ل،ی تاہم ا س دوران سعود شک تھا    ای اہم کردار ادا ک  ںی فتح حاصل کرنے م  ں ی م  چی م
۔  سندھ  تھے  کے خوب جوہر دکھائے توںیصالح یاپن یاور  محمد اصغر نے بھ  وسفی 

 ۔ںیسرفراز احمد کررہے ہ یکپتان یک  می کرکٹ ٹ
 

کامران غالم   ن،ی شامل عادل ام ںی ۔ اسکواڈ مںیاشفاق احمد کررہے ہ  ادت ی ق یک  یکے پ اُدھر
  می ٹ   یتاہم وہ اپن  ای کا مظاہرہ ک  یکارکردگ یبہتر انفراد  ںی م  چیاور ساجد خان نے گزشتہ م

  ونٹی ا می ٹ  یک  یفاتح کے پ  یکپ ک  یٹونٹ  یٹ  شنلی نہ ہوسکے۔ن  ابی کام   ںی دالنے م تیکو ج 
 پرعزم ہے۔ ےیکے ل  تی ج  ں ی م  ڈکے دوسرے راؤن 

 
  یرواں سال پہل می ٹ   یسنٹرل پنجاب اور ناردرن ک  ں،ی میدونوں فائنلسٹ ٹ  ی ک  زنی س گزشتہ

  ںی م  یکراچ  کسی اسپورٹس کمپل یپ   یب  نیا  ںی م  راؤنڈمرتبہ ہفتےسے شروع ہونے والے
 ۔  یگ  ںی ٹکرائ 

 
  6 ںیم  چی کو گزشتہ م م ی ٹ یسنٹرل پنجاب ک  یاترنے وال ںی م  دانی م ادتی رق ی ز  یک یعل اظہر

کا   یوہ بہتر کارکردگ   ںی وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تاہم دوسرے راؤنڈ م 
احمد شہزاد اور محمد سعد نے   ںیم  چی ہے۔ گزشتہ م  یرکھت  تی مکمل اہل یمظاہرہ کرنے ک 

   تھیں  یحاصل ک    ںیپانچ وکٹ  ںی م  چی وقاص مقصودنے م  ہجبکی تھیں  بنائ  اںی نصف سنچر
 ۔

 
  کی ا ںیکے پہلے راؤنڈ م  ونٹی ۔ ناردرن کو اںی کررہے ہ  ینعمان عل ادتی ق یک  ناردرن
اور باؤلنگ   ٹنگی ب ،م ی ٹ   یناردرن ک ں ی م  چی ۔ گزشتہ متھاشکست کا سامنا کرنا پڑا  کیاننگز 

  یطرح وہ اس مرتبہ بھ  یک  یتاہم ماض تھی  یگئمکمل طور پر ناکام ہو ںی دونوں شعبوں م 
سے  ادہی ز  ںی دوسرے راؤنڈ م  ےیک کرنے کے لی شاندار کم ب ںیفرسٹ کالس کرکٹ م 

 ۔ یکوشش کرے گ  یپوائنٹس حاصل کرنے ک ادہی ز
 

 
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 

 

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


• 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/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

