
 
 بلوچستان نے نیشنل ٹی ٹونٹی میں پہلی کامیابی حاصل کرلی 

 

 ء:2021ستمبر  26، راولپنڈی

 

پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں جاری نیشنل ٹی ٹونٹی کے پہلے مرحلے میں بلوچستان  

سات وکٹوں سے ہراکر ٹورنامنٹ میں پہلی کامیابی حاصل  سدرن پنجاب کو  اے ٹی ایف نے

 کی یہ ایونٹ میں مسلسل تیسری ناکامی ہے۔سدرن پنجاب کرلی ہے۔ 

 

 عمدہ باؤلنگ کرنے پر عماد بٹ کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔

 

گیند پر تین وکٹوں کے نقصان پر   دوسری اوور کی اٹھارویں رنز کا ہدف  102فاتح ٹیم نے 

یہ ان  کی نیشنل ٹی ٹونٹی  رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔ 58 عبدالواحد بنگلزئیحاصل کرلیا۔ 

 ان کی اننگز میں پانچ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ پہلی نصف سنچری ہے۔  میں 

 

نا پڑا۔ وہ  ہدف کے تعاقب میں بلوچستان کو پہال نقصان کپتان امام الحق کی صورت میں اٹھا

  کیچ آؤٹ ہوگئے۔  وکٹوں کے پیچھے کے انفرادی اسکور پر نسیم شاہ کی گیند پر   8

رنز کی شراکت   57کے ہمراہ کٹ کے لیے عبدالواحد بنگلزئی نے بسم ہللا خان دوسری و 

 قائم کی۔ 

 

چوتھے نمبر پر بیٹنگ  رنز بناکر خوشدل شاہ کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ 28بسم ہللا خان 

انہیں حسان خان نے  عماد بٹ تین اسکور بنا کر آؤٹ ہوئے۔کے لیے میدان میں اترنے والے 

 آؤٹ کیا۔

 

عبدالواحد  ٹاپ اسکورر  جس کے بعد تجربہ کار حارث سہیل کریز پر پہنچے۔ انہوں نے  

حارث   دالدی۔رنزکی ناقابل شکست شراکت قائم کرکے ٹیم کو فتح   15بنگلزئی کے ہمراہ 

 سہیل تین رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔ 

 



بلوچستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو سودمند ثابت ہوا۔  اس سے قبل 

بلوچستان کی باؤلنگ کے سامنے سدرن پنجاب کی بیٹنگ الئن اپ ریت کی دیوار ثابت  

 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔   101اوورز میں محض  17.5ہوئی اور 

 

رنز کے عوض تین تین کھالڑیوں کو پویلین کی راہ   19یاسر شاہ نے   اور 11ٹ نے عماد ب 

 دکھائی۔  

 

سدرن   وکٹ حاصل کی۔کاشف بھٹی اور خرم شہزاد ایک ایک  جبکہ  2عمید آصف نے 

رنز   24ود کپتان صہیب مقص۔پنجاب کے صرف تین بیٹرز ہی ڈبل فگرز میں داخل ہوسکے

 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 18 ذیشان اشرفاور   19بناکر ٹاپ اسکورر رہے۔ حسان خان 

 
 
 
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. 

 



 


