
 
لون کھالڑیوں کا انتخاب   اپنے نےٹیموں نیشنل ٹی ٹونٹی میں شریک 

 کرلیا 
 

 :ء2021ستمبر   27 ،یراولپنڈ 

 

پانچ لون کھالڑیوں کا  نے    ٹیموں  تینمیں شریک نیشنل ٹی ٹونٹی   راولپنڈی میں جاری  

نئی ٹیم کی    پنیمیچز میں ا  پچیسکے بقیہ ب ٹورنامنٹ ھالڑی اپانچوں ک انتخاب کرلیا ہے۔  

 گے۔نمائندگی کریں 

 

 کھالڑیوں کے نام: 

  سہیل اختر )ناردرن سے آئے( اور : عبدہللا شفیق )سینٹرل پنجاب سے آئے(،بلوچستان 

 نہیں تھے(  کا حصہمحمد محسن )کسی اسکواڈ 

 سینٹرل پنجاب: ثمین گل )خیبرپختونخوا سے آئے( 

 نہیں تھے( سدرن پنجاب: اسامہ میر )کسی اسکواڈ کا حصہ 

 

ٹیبل پر پانچویں پوزیشن پر  پوائنٹس   ٹورنامنٹ کے    اب تک صرف ایک کامیابی کے ساتھ

عبدہللا شفیق اور سہیل اختر کو اسکواڈ میں شامل کرکے اپنے ٹاپ  موجود بلوچستان نے 

 آرڈر کو مضبوط کیا ہے۔

 

ٹی ٹونٹی کیرئیر کا آغاز کیااورڈیبیو پر   گزشتہ سال اپنے اکیس سالہ عبدہللا شفیق نے  

رنز   399کی اوسط سے 39.90انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں سنچری اسکور کی تھی۔

ٹی ٹونٹی رنز   1571تک اپنے کیرئیر میں  دوسری طرف سہیل اختر اب اسکور کیے تھے۔

 بناچکے ہیں۔  

 

تجربہ  بلوچستان نے یاسر شاہ کی جگہ محمد محسن کو بھی اسکواڈ میں شامل کرلیا ہے۔ 

ہیر الئن فریکچر کا شکار ہوکر آئندہ   گیند لگنے کے باعث دائیں ہاتھ میں   کار لیگ اسپنر 

 روز کے لیے ایونٹ سے باہر ہوگئے ہیں۔  10

 



ثمین گل کو اپنے اسکواڈ میں شامل کرلیا ہے۔   فاسٹ باؤلردوسری طرف سینٹرل پنجاب نے 

 ٹی ٹونٹی وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔  27بائیس سالہ فاسٹ باؤلر اب تک 

 

اُدھر سدرن پنجاب نے لیگ اسپنر اسامہ میر کو شامل کرکے اپنے اسپن ڈیپارٹمنٹ کو  

 ہے۔   مضبوط بنالیا

 

ائریکٹر ہائی پرفارمنس  اس عمل کی نگرانی چیف سلیکٹر محمد وسیم اور ڈلون ونڈو کے 

سندھ اور بلوچستان کے مابین   جی ایف ایسنیشنل ٹی ٹونٹی کا نواں میچ ندیم خان نے کی۔ 

 بدھ کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیالجائے گا۔
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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. 

 

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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