
 
رنز سے  11پختونخواہ کو  بری: سدرن پنجاب نے خ یٹونٹ یٹ شنلین

 ا یہرا د
 

 ء: 2021اکتوبر  10 الہور،
 

پر چھٹے    بلیپوائنٹس ٹ   ںی م  چی کے اہم م  یٹونٹ یٹ شنلی گئے ن لےی کھ  ںی م  می ڈی اسٹ  یقذاف
 ۔ای رنز سے ہرا د 11پختونخواہ کو   بریسدرن پنجاب نے خ  فی ا  ینمبر پر موجود اے ٹ 

 
توسدرن   یکرنے دعوت د  ٹنگیکر سدرن پنجاب کو ب  تی پختونخواہ نے ٹاس ج  بریخ 

 ۔ رنز بنائے 193پنجاب نے پانچ وکٹوں پر 
 

 ۔ یرنز بنا سک 182وکٹوں پر   6 می ٹ   یپختونخواہ ک  بری خ  ںی م  جواب
 

پختونخواہ کا آغاز اچھا نہ تھا اوپنرز محمد حارث   بری خ ںی رنز کے تعاقب م  194
کو    می گل نے ٹ یلوٹ گئے. کامران غالم  اور نب نیلی اورعامر عظمت چھ چھ رنز بنا کر پو 

پر چار چوکوں اور دو   ندوںی گ   33کامران غالم نے   یکوشش ک یمشکالت سے نکالنے ک 
پر    ندوںیگ  31شاندار اننگز  یک  54گل نے  ی نب بکہرنز بنائے ج 46مدد سے  یچھکوں ک 

رنز   نی چھکے شامل تھے صاحبزادہ فرحان نے ت نیپانچ چوکے اور ت   ںی جس م  یلی کھ 
نے دو رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے افتخار احمد نے جارحانہ اننگز   یدی بنائے آصف آفر

  بنائے ےمددس  یچھکوں ک  نی چوکے اور ت  کی رنز ا 33پر  ندوںی گ 21انہوں نے  یلی کھ 
  بریرنز بنائے خ 11خان نے    ازی ن   ٹری اور ناٹ آؤٹ رہے ان کے ساتھ دوسرے ناٹ آؤٹ ب

نے    اسی جانب سےمحمد ال  یرنز بنائے سدرن پنجاب ک   182وکٹوں پر  6پختونخواہ نے  
 ۔ ای کو آؤٹ ک   وںی دو کھالڑ 

 
رنز   193وکٹوں کے نقصان پر  5  ںی اوورز م 20سے قبل سدرن پنجاب نے مقررہ  اس

  یسری ت ں ی م  یٹونٹ   یٹ   شنلی فارم برقرار رکھتے ہوئے ن  یطاہر نے اپن   بی بنائے اوپنر ط
چھکوں   ن ی پر آٹھ چوکوں اور ت  ندوںیگ 48رنز   78انہوں نے  یاسکور ک ینصف سنچر

اور  25اعظم خا ن نے  16آغا نے  یعل مان, سل18سراج نے   رونی مدد سے بنائے ش   یک
بابر نے ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے    وسفی اور  نی الد نیرنز بنائے مع 24نے  نی ام ی عامر 



  ازی اور ن  ری جانب سے عمران خان سنئ یپختونخواہ ک   بریرنز بنائے خ 14اور 8 بی بلترت
 ۔ای کو آؤٹ ک  وںی خان نے دو دو کھالڑ 

 

– ENDS – 
Media contact: 
 
Ibrahim Badees Muhammad 
Assistant Manager - Media and Communications 
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk 
M: +92 (0) 345 474 3486 
W: www.pcb.com.pk 

 

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. 
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