
 

  ابیون ڈے ٹورنامنٹ کا کام شنلین 16انڈر  یب یس  یسنٹرل پنجاب کا پ 
 دفاع

 
 ء: 2021یفرور 23 ،یراولپنڈ

 
سنٹرل پنجاب نے ناردرن کو   ںیون ڈے ٹورنامنٹ کے فائنل م  شنلی ن   16انڈر  یب   یس یپ 
  41رنز کا مطلوبہ ہدف   184نے     می ۔ فاتح ٹ ای وکٹوں سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کرل 5

 ۔ یاپنے نام ک  یٹراف  یوکٹوں کے نقصان پر حاصل کرکے چمچمات  5 ں ی اوورز م
 
  می عظ   ی  رنز بناکر ٹاپ اسکورر رہے۔ اوپنر موس 51مدد سے  ی چوکوں ک  5شاہد  دی عب 
  ںیوکٹ   2رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ ناردرن کے سعد مسعود نے  33اور راجہ بالج  34

 ۔ںی حاصل ک 
 
کرتے ہوئے مقررہ   ٹنگیدعوت پر پہلے ب  یناردرن ک  می ٹ  یسے قبل  سنٹرل پنجاب ک اس
اورآلراؤنڈر  عامر   35 نی ۔ اوپنر شمائل حسیرنز بنا کر آؤٹ ہوگئ   183 ںی اوورز م  45

 رنز بنائے۔ 23نے  ق یاور محمد رف 29خان نے  رازی ہوگئے۔ش رنز بناکر آؤٹ 30حسن 
 
ن اور او    رنز کے   37اور  34 بی نے بالترت یعل  سیسنٹرل پنجاب کے ابتسام الرحم 

 ۔ ںی حاصل ک  ںی وکٹ   2۔ محمد شوبان نے  یراہ دکھائ یک  نی لی کو پو  وںیکھالڑ   3،3عوض 
 
ن کو پل ں ی م  چی م  ای فائنل قرار د  یآف د ئریعمدہ باؤلنگ کرنے پر فاسٹ باؤلر ابتسام الرحم 
 ۔ای گ
 

حاصل کرنے پر   ںیوکٹ   9رنز اور  312 ں ی م  چوںی م   5کے   ونٹیعرفات احمد کوا اُدھر
 ۔ ای گ ای قرار د یکھالڑ نی ٹورنامنٹ کا بہتر 

 
  ونٹی رنز بناکر ا  348اوسط سے  یک 116 ںی م  چوںیم 6شاہد   دی پنجاب کے عب  سنٹرل

 ۔ ںی بنائ  اںی نصف سنچر  2اور  اںی سنچر 2 ںیم  ونٹی بلے باز رہے۔ انہوں نے ا  نیکے بہتر



 
ن  سنٹرل   نی حاصل کرکے سب سے بہتر   ںی وکٹ 15 ں ی م  چوںیم  6پنجاب کے ابتسام الرحم 

 باؤلر قرار پائے۔  
 
شکار کرنے پر سنٹرل پنجاب کے التمش عباس اور سدرن   8،8 چھےی وکٹوں کے پ 

 ۔ای گ  ای د وارڈیکا ا پری وکٹ ک   نی پنجاب کے عدنان شاہد کو  مشترکہ طور پر بہتر
 
  ای قرار د لڈری ف نی تھامنے پر بہتر  چزیک 7 ںیکو ٹورنامنٹ م  نی کے احمد حس برپختونخوایخ 
 ۔ای گ
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