
 

رنز سے  3بلوچستان کو  تجربہ کار عمر گل نےکپ:  یٹونٹ  یٹ شنلین
 ی فتح دالد

 

 شکار  4فاسٹ باؤلر کے  •

 یلیناقابل شکست اننگز کھ  یرنز ک  80  ٹنگ،یذمہ دارانہ ب یامام الحق ک  •
 

 ء: 2020اکتوبر  5 ملتان،
 

  ٹنگی ذمہ دارانہ ب یامام الحق ک ںیم  چیم زیخ یگئے سنسن لےی کھ  ںیم میڈ یکرکٹ اسٹ ملتان
رنز سے    3بدولت بلوچستان  نے سنٹرل پنجاب کو   یباؤلنگ ک شاندار یاور عمر گل ک
 7 ںیاوورز م سی مقررہ ب  میٹ یسنٹرل پنجاب ک ںیرنز کے تعاقب م 169۔ یشکست دے د

 ۔یبناسک یرنز ہ 165وکٹوں کے نقصان پر 
 
 نیٹسم یواپس لوٹنے پر نوجوان ب نیل یاسکور پر کامران اکمل کے پو  یکے انفراد سیپچ

  یلی اننگز کھ یرنز ک 54پر  ندوںیگ 41کرتے ہوئے  ٹنگی نے ذمہ دارانہ ب  قیعبدہللا شف
وکٹ   یک نیٹسم یبولڈ ہوگئے، نوجوان ب  نیپر کل   ندیگ   یعمر گل ک ںیاوور م ںیو17تاہم وہ 

پر   ندوںیگ 15۔ انہوں  نے یکمان ظفر گوہر  نے سنبھال یک نجابگرنے کے  بعد سنٹرل پ
 ۔ ی لیناقابل شکست اننگز کھ یرنز ک 32
 

رنز درکار تھے، آلراؤنڈر ظفر گوہر    20 ںیاوور م یآخر ےیکے ل تیپنجاب کو ج سنٹرل
 الیپھ  یسنسن ںیم چیپر چوکا لگا کر م یپر چھکا اور دوسر  ندیگ  یآصف کو پہل دینے عم

ناکام رہے اور سنٹرل پنجاب کو محض  ںیکو فتح سے ہمکنار کرنے م  میٹ  یتاہم وہ اپن ید
 کرنا پڑا۔  امنارنز سے  شکست کا س  نیت

 
حاصل   ںیوکٹ 3شاہ نے  اسریرنز کے عوض چار جبکہ  37کے عمر گل  نے   بلوچستان

 ۔ ںیک
 

  سیتو امام الحق اور او ایک  صلہیکا ف ٹنگیکر پہلے ب  تیسے قبل بلوچستان  نے ٹاس ج اس
واپس   نیل یرنز پر پو 36کے  اءیض  سیتاہم او  ایرنز کا آغاز فراہم ک 63کو   مینے ٹ اءیض

رکھا۔  یجانب سے رنز بنانے کا سلسلہ جار یلوٹنے  پر امام الحق نے تن تنہا بلوچستان ک



اننگز  یلمب ںیم  چیکرتے ہوئے مسلسل دوسرے م ٹنگی نےذمہ دارانہ ب وپنرہاتھ کے ا  ںیبائ
رنز بناکر ناٹ آؤٹ  80مدد سے   یچھکے ک 1چوکوں اور  8پر  ندوںیگ 55۔ وہ یلی کھ

 رہے۔ 
 

ز بنائے۔ احسان  رن 168وکٹوں کے نقصان پر  8 ںیاوورز م  سینے مقررہ ب بلوچستان
 ۔ ںیحاصل ک ںیوکٹ  2اور ظفر گوہر  نے  3عادل نے  

 
  وارڈیکا ا چی م  یآف د نیعمدہ باؤلنگ کرنے والے عمر گل کا کہنا ہے کہ وہ م ںیم  چیم

 ںیوجہ سے وہ ردھم م  ی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کںیحاصل کرنے پر خوش ہ 
 یدرخواست ک  یآرام ک ںیم چوںیوجہ سے انہوں نے  خود پہلے دو م   یتھے، جس ک ںینہ
دوسری اننگز میں وکٹ پر باؤنس کم اور گیند سوئنگ ہونا  ۔ عمر گل  نے کہا کہیتھ

فاسٹ باؤلر اسی کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔  انہوں نے شروع ہوگئی تھی  اور
ذمہ   یسے اپن تیثیح یک یکے  تجربہ کار کھالڑ  میفرحت ٹ مرانوہ اور عنے کہا کہ 

کے ساتھ ساتھ نوجوان  یکارکردگ یکوشش ہے کہ انفراد ں،یجانتے ہ  یبخوب اںیدار
 ۔ ںیکو اپنا تجربہ منتقل کرسک وںی کھالڑ

 
 ۔ یگ  ںیٹکرائ ںیم  یراولپنڈ میڈ یکرکٹ اسٹ  یاکتوبر کوپنڈ 12اب  ںیم یٹ  دونوں

 
 پوائنٹس ٹیبل: 

 

 پوائنٹس  ہارے  جیتے  میچز  ٹیم 

 8 0 4 4 ناردرن

 6 1 3 4 بلوچستان 

 6 1 3 4 خیبرپختونخوا 

 2 2 1 3 سندھ

 2 2 1 3 سنٹرل پنجاب

 0 4 0 4 سدرن پنجاب 

 
 

 

• The 2020-21 season curtain-raiser under Covid-19 protocols will be held from 30 September to 18 
October with the First XI matches in Multan and Rawalpindi, and Second XI matches in Lahore. 
Complete event and season’s schedule available here 
 

• Imad Wasim’s Northern will defend the title they won in 2019-20 after defeating Balochistan in 
front of a packed-to-capacity Iqbal Stadium, Faisalabad. Other four sides are Central Punjab, 
Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab 
 

• Pakistan’s very best white-ball cricketers will feature in the competition. Complete player squads 
are available here. 
 

• As part of the US$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, 

https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-announces-covid-19-protocols-for-domestic-season.html
https://www.pcb.com.pk/men-s-domestic-series.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/squads-for-national-t20-cup-confirmed.html


the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click here to read 
more about the three-year agreement 
 

• The First XI event carries a total prize money of PKR9million with the winner collecting a cheque 
of PKR5million and the runner-up receiving PKR2.5million.  
 

• With one eye on the ICC T20 World Cups 2021 and 2022 the First XI matches will be held on 
double-league, meaning each player will get a minimum of 10 matches to impress the national 
selectors as well as franchise owners for the HBL Pakistan Super League 2021 
 

• With match fee for white-ball matches set at PKR40,000, the double-league format provides a 
high-performing player to earn, at least, PKR400,000. This is part of the PCB’s strategy and 
commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers 
 

• To know and understanding potential player earnings in the 2020-21 domestic season, please 
click here 

 
 

 

https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-finalizes-broadcast-deal-for-pakistan.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html

