
 
 ناردرن نے سدرن پنجاب کو پانچ وکٹوں سے ہرادیانیشنل ٹی ٹونٹی: 

 

 :ء2021ستمبر    29 ،یراولپنڈ

 

نیشنل   یجار  ںی م  یراولپنڈجیت کی تالش ہے۔   تاحال  سدرن پنجاب کو نیشنل ٹی ٹونٹی میں

وکٹوں سے ہرا کر نیشنل    پانچ سدرن پنجاب کو ٹی ٹونٹی کے دسویں میچ میں ناردرن نے 

ٹی ٹونٹی میں دوسری کامیابی حاصل کرلی ہے۔ سدرن پنجاب کی یہ ٹورنامنٹ میں مسلسل  

 چوتھی ناکامی ہے۔

 

نو  وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔   پانچ گیندیں قبل   پانچرنز کا ہدف   176فاتح ٹیم نے 

ناقابل شکست نصف سنچری اسکور کرنے  کے عوض ایک وکٹ حاصل کرنے اور  رنز  

 پر محمد نواز کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ 

 

کا آغاز بھی متاثر کن نہ تھا ۔ اس کی ابتدائی تین وکٹیں  دف کے تعاقب میں ناردرن ہ  لوبہمط

رنز   14اور عماد وسیم  2، روحیل نذیر 24رنز پر گرچکی تھیں۔ ناصر نواز  67محض 

 پہلے حیدر علی اور پھر شاداب خان کے ہمراہمحمد نواز نے  بناکر آؤٹ ہوئے۔ ایسے میں 

محمد نواز  رنز کی شراکت قائم کرکے ٹیم کی پوزیشن مستحکم کردی۔  67اور  33 بالترتیب

 ھیلی۔ رنز کی ناقابل شکست اننگز ک   56چوکوں اور دو چھکوں کی بدولت  چھ نے  

 

کی برق رفتار   رنز   40یک چھکے کی بدولت چوکوں اور ا 5گیندوں پر   27 نے  حیدر علی

 رنز بنائے۔ 30شاداب خان نے تین چھکوں اور ایک چوکے کی مدد سے اننگز کھیلی۔

 

حسان خان نے دو جبکہ محمد  بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ سدرن پنجاب کے   ایک رنآصف علی 

 ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ الیاس اور عمر خان نے 

 

کے   2ناردرن کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا تو اس سے قبل سدرن پنجاب نے 

ایک کے انفرادی  مجموعی اسکور پر اس کی پہلی وکٹ اس وقت گری جب ذیشان اشرف 

ایسے میں کپتان صہیب مقصود نے  اسکور پر محمد نواز کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوگئے۔ 



پاور پلے کا   مان علی آغا کے ساتھ مل کردان میں اترنے والے سلتیسرے نمبر پر می 

 ۔کیرنز کی شراکت قائم  74 بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور 

 

رنز کی برق   75چھکوں کی بدولت   4چوکوں اور  8گیندوں پر   47مقصود نے  صہیب

رنز   24سلمان علی آغا ۔ ہےیہ ان کی ٹورنامنٹ میں پہلی نصف سنچری رفتار اننگز کھیلی۔

 بناکر آؤٹ ہوئے۔ 

 

بنانے کا سلسلہ جاری رکھا مگر دونوں بیٹرز لمبی  خوشدل شاہ اور اعظم خان نے رنز  

رنز پر آؤٹ ہوکر پویلین واپس   18اور اعظم خان  20اننگز نہ کھیل سکے۔ خوشدل شاہ 

چوکوں اور ایک    3گیندوں پر  9اننگز کے اختتامی اوورز میں عامر یامین نے لوٹے۔ 

کے پار   170اننگز کھیل کر ٹیم کا مجموعہ رنز کی دھواں دھار  23چھکے کی مدد سے 

 پہنچا دیا۔ 

 

 رنز بنائے۔  175ان پر وکٹوں کے نقص  6سدرن پنجاب نے مقررہ بیس اوورز میں 

 

جبکہ محمد نواز، عماد وسیم اور حارث   3رنز کے عوض  40ناردرن کے موسٰی خان نے 

 رؤف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ 

 

پوائنٹس کے   6ایس سندھ کا  جی ایفدسویں میچ کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر  ٹورنامنٹ کے 

چار چار پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب     کا ناردرن اور ہم سٹی سینٹرل پنجاب  جبکہ  ساتھ پہال

 ۔ ہےنمبر پر   تیسرااور   دوسرا
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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. 
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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. 

 

 


