
 
خیبرپختونخوا اور سینٹرل پنجاب کے مابین نیشنل ٹی ٹونٹی کا فائنل کل  

 کھیال جائے گا
 

 ء: 2021اکتوبر  12 الہور،
 

دفاعی چیمپئن خیبرپختونخوا اور ہوم سٹی سینٹرل پنجاب کے مابین نیشنل ٹی ٹونٹی کا  
 فائنل بدھ کی شام کو قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیال جائے گا۔

 
  7سینٹرل پنجاب نے جی ایف ایس سندھ کو  ہوم سٹی ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں

 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی۔ 
 

حاصل  کے نقصان پر   وکٹوں  3گیندیں قبل   13ہدف کا رنز   142سینٹرل پنجاب نے 
 کرلیا۔ 

 
کے مجموعی اسکور پر پہلی وکٹ گنوانے کے بعد سینٹرل پنجاب کے اوپنر احمد   22

سینٹرل پنجاب کی میچ میں  رنز کی پارٹنرشپ قائم کرکے  88کامران اکمل نے شہزاد اور 
 پوزیشن مستحکم کردی۔ 

 
چوکے اور    7رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ ان کی اننگز میں  51گیندوں پر   36کامران اکمل  

  49وہ ی کمی سے نصف سنچری نہ بناسکے۔ احمد شہزاد ایک رنز کچھکا شامل تھا۔ایک 
 رنز بناکرسہیل خان کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوگئے۔

 
رنز بناکر سینٹرل پنجاب کو فتح   11اور قاسم اکرم نے  13اس کے بعد حسین طلعت نے 

 دالدی۔
 

سندھ کی ٹیم سینٹرل پنجاب کی جانب  اس سے قبل سندھ نے پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا تو 
  50 کیاوپنر خرم منظور اور شرجیل خان  ے گئے اسپن کے جال میں پھنس گئی۔ سے بھن 

 ۔ سندھ کی ٹیم بڑا مجموعہ بنانے میں ناکام رہیرنز کی ابتدائی شراکت کے باوجود 
 



قاسم اکرم  پر رنز   32 کو  شرجیل خان رنز پر ظفر گوہر نے جبکہ  34 کو   خرم منظور
اکر انہی اسپنرز کا  رنز بن  7اور سعود شکیل   1شان مسعود نے پویلین کی راہ دکھائی۔ 

 شکار بنے۔
 

انہیں وہاب رنز بناکرایک اینڈ سنبھالنے کی کوشش کی مگر  21ایسے میں سہیل خان نے 
 اسکور بنائے۔ 6دانش عزیزصفر اور احسان علی نے ریاض نے آؤٹ کردیا۔  

 
کی    رنز  14 کے رومان رئیساور  19 آؤٹ  کے ناٹحمزہ  میر اختتامی اوورز میں 

 رنز بنائے۔  141وکٹوں کے نقصان پر  7بدولت مقررہ بیس اوورز میں  
 

 ۔وہاب ریاض نے دو دو کھالڑیوں کو آؤٹ کیااور  قاسم اکرم نے تین جبکہ ظفر گوہر 
 

 قاسم اکرم کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ 
 

– ENDS – 

 

ABOUT THE PCB 

 

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was 

established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the 

implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high 

quality training provision for officials and coaches. 

 



 


