
 

 

  

  سٹی   19 انڈر پنجاب سدرن اور بلوچستان بالترتیبنے  وہاڑی اور لسبیلہ

 لیے جیت ٹورنامنٹس کرکٹ
 

 ء: 2022 جون 5 الہور،

 

 لسبیلہ ٹورنامنٹ  کرکٹ  سٹی 19 انڈر گیا کھیل  زیراہتمام  کے  ایشن ایسوسی کرکٹ  بلوچستان

  رنز 96 کو  چمن   عبدللا  قلعہ اور  وکٹوں   دو کو  الئی  لورا نے سائیڈ چیمپئن لیا۔ جیت   نے

  بختیار جبکہ  چار  میں میچ   خلف  کے چمن   عبدللا  قلعہ نے  خان  ارباز کپتان دی۔ سےشکست

 دکھائی۔  راہ کی پویلین   و ک  کھلڑیوں  پانچ  میں میچ   خلف  کے لوراالئی  نے خان

 

  باؤلنگ  رہے۔ اسکورر ٹاپ  بناکر رنز 401  صدیق محمد کے  چمن   عبدللا  قلعہ میں بیٹنگ

   کیں۔ حاصل  وکٹیں 18 نے  علی  محسن کے لسبیلہ میں 

 

  کرسدرن   دے شکست کو  ساہیوال اور خان  یار  رحیم میں راؤنڈ   فریقی نےسہ وہاڑی  اُدھر

  نے اصغر عاقب محمد  کپتان کے وہاڑی ۔ لیا جیت   ٹورنامنٹ  کرکٹ  سٹی 19 انڈر پنجاب

  کردار اہم  میں  جیت کی  ٹیم  کرکےاپنی حاصل  وکٹیں  تین میں   میچ خلف  کے  خان  یار رحیم 

 کی۔  حاصل  پوزیشن دوسری  کر  دے شکست کو  خان  یار رحیم نے ساہیوال  کیا۔ ادا

 

  کے   وہاڑی  بنائے۔ رنز 243 ہوئے   کرتے ٹاپ میں   چارٹ  بیٹنگ  نے  نادر  حمزہ کے  ساہیوال 

 کی۔  حاصل  پوزیشن پہلی  میں باؤلنگ  کرکے  حاصل ںوکٹی 19 نے   سعید محیر

 

  ایسوسی  کرکٹ متعلقہ  نےاپنی  ٹو   زون کراچی اور  آباد فیصل  خیبر،   راولپنڈی، قبل سے اس

 ۔ےتھ   لیے جیت  ٹورنامنٹس کرکٹ  سٹی 19 ڈران  منعقدہ میں   ایشنز

 
 

-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. 

 
 
 
 
 


