
 

 ایچ تی ایل پی ایس ایل، تاؤلرز کے لیے سة سے کامیاب لیگ
 

  ایوًٹ کے ہیش ٹیگصHBLPSL #Tayyarhain #HBLPSLV  # ہیں 

  توبم هیڈیب ہبوظص ظے دزخواظت ہے کہ ایچ ثی ایل پی ایط ایل ظے هتؼلق

 کعی ثھی خجس هیں ایوًٹ کب هکول ٹبئٹل دزج کسیں
 

 ء:0202فروری،  71الہور، 

 

ظولہ ظے شسوع ہوًے والی ایچ ثی ایل پبکعتبى ظپس لیگ اثتداء ظے ہی دًیب کی دوہصاز 

چٌد ثہتسیي ٹی ٹوًٹی لیگص هیں شبهل ہے۔ گرشتہ چبز ظبلوں ظے جبزی لیگ کے  پبًچویں 

ایڈیشي کے آغبش هیں هحط تیي زوش ثبقی زٍ گئے ہیں۔ اهید کی جبزہی ہے کہ ثہتسیي اػداد 

 ل تسقی کی ًئی هٌصلوں کو چھوًے هیں کبهیبة ہوگی۔و شوبز کی حبهل لیگ زواں ظب

 

ایچ ثی ایل پی ایط ایل کے اة تک کھیلے گئے چبز ایڈیشٌص کے ثؼد هظہس ازشد کی جبًت 

 ظے فساہن کسدٍ چٌد هٌفسد اػداد و شوبز هٌدزجہ ذیل ہیں8

 

 سة سے کامیاب ٹیم:

 

ایط ایل کی ظت ظے کبهیبة  دفبػی چیوپئي کوئٹہ گلیڈی ایٹسش کی ٹین تبحبل ایچ ثی ایل پی

ٹین ہے۔ ظسفساش احود کی قیبدت هیں هیداى هیں اتسًے والی کوئٹہ گلیڈی ایٹسش کی  ٹین اة 

هیچوں هیں کبهیبثی حبصل کسچکی ہے۔ اض حوالے ظے ایوًٹ هیں  42هیں ظے  24تک 

کے اػداد و شوبز کے  96.27ہے۔ پشبوز شلوی  29.76گلیڈی ایٹسش کی جیت کب تٌبظت 

 ھ اض فہسظت هیں دوظسے ًوجس پس ہے۔ظبت

 

کے ِوى پسظٌٹیج کے ظبتھ اض  97.25گرشتہ ایڈیشي کے آغبش ظے قجل اظالم آثبد یوًبئیٹڈ 

 فہسظت هیں ظت ظے پہلے ًوجس پس تھی۔

 

هستجہ ایوًٹ کب ٹبئٹل اپٌے ًبم کسچکی ہے۔ وٍ یہ  4اظالم آثبد یوًبئیٹڈ ظت ظے شیبدٍ 

 ًجبم دے چکی ہے۔هیں ا 4696اوز  4692کبزًبهہ 

 



(، ایک ایک هستجہ ایوًٹ کب ٹبئٹل اپٌے 4695( اوز پشبوز شلوی )4697کوئٹہ گلیڈی ایٹسش )

 ًبم کسچکی ہیں۔

 

 زیادي سے زیادي اور کم سے کم روس کا مجموعہ:

 

ٹوزًبهٌٹ هیں ظت ظے شیبدٍ زًص کب هجووػہ ثٌبًے کب اػصاش اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کے پبض 

اػصاش الہوز قلٌدزش کے خالف هیچ هیں ثٌبیب۔ اظالم آثبد یوًبئیٹڈ  ًے  ہے۔ اًہوں  ًے یہ

زًص ثٌبئے تھے۔ ایوًٹ کب دوظسا  436وکٹوں کے ًقصبى پس  3اووزش هیں  46هقسزٍ 

 46ثہتسیي هجووػہ پشبوز شلوی کب ہے جٌہوں  ًے اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کے خالف هقسزٍ 

ٌبئے تھے۔ ایوًٹ کب تیعسا ثہتسیي هجووػہ زًصث 492وکٹوں کے ًقصبى پس  9اووزش هیں 

 2الہوز قلٌدزش  ًے ثٌب زکھب ہے۔ اًہوں  ًے شبزجہ کے هیداى پس هلتبى ظلطبًص  کے خالف 

 زًص ثٌبئے تھے۔ 462وکٹوں کے  ًقصبى پس 

 

کے دوزاى کھیلے گئے تبہن لیگ هیں  4697هٌدزجہ ثبال تیٌوں هیچص ایچ ثی ایل پی ایط ایل 

هیں اض وقت ثٌب جت پشبوز شلوی کے خالف  4695ب هجووػہ ایڈیشي ظت ظے کن زًص ک

 زًص پس ڈھیس ہوکس پویلیي واپط لوٹ گئی۔ 97الہوز قلٌدزش کی پوزی ٹین 

 

 پاور پلے میں سة سے زیادي اسکور:

 

ایچ ثی ایل پی ایط ایل کے دوزاى پبوز پلے هیں ظت ظے شیبدٍ زًص ثٌبًے کب زیکبزڈ 

کے پبض ہے۔ کساچی کٌگص کو اظالم آثبد یوًبئیٹڈ ججکہ هلتبى ٹیووں  4هشتسکہ طوز پس 

زًص ثٌبًے کب اػصاش حبصل  56اووزش هیں  2ظلطبًص کو الہوز قلٌدزش کے خالف اثتدائی 

وکٹوں کے ًقصبى  4ہے۔ کساچی کٌگص  ًے یہ اظکوز ایک وکٹ ججکہ هلتبى ظلطبًص  ًے 

 پس ثٌبیب تھب۔ 

 

ئٹہ گلیڈی ایٹسش کے ًبم تھب۔ گلیڈی ایٹسش  ًے الہوز گرشتہ ایڈیشي ظے قجل یہ اػصاش کو

 زًص ثٌبئے تھے۔ 55اووزش هیں  2قلٌدزش کے خالف ایک هیچ کے دوزاى اثتدائی 

 

 فی وکٹ اسکور:

 

ثبؤلٌگ کے اػلٰی هؼیبز کے ثبػث ایچ ثی ایل پی ایط ایل کب شوبز دًیبئے کسکٹ کی چٌد 

ہے کہ دًیب ثھس هیں جبزی لیگص کب تقبثلی  ثہتسیي ٹی ٹوًٹی لیگص هیں ہوتب ہے۔ یہی وجہ

جبئصٍ لیب جبئے تو  فی وکٹ ظت ظے کن زًص پس هشتول اػداد و شوبز ایچ ثی ایل پی ایط 

زًص ثٌے  33756هیچوں هیں  992ایل کے پبض ہیں۔ گرشتہ چبز ایڈیشٌص هیں کھیلے گئے 

 وکٹیں گسیں۔9223کی اوظط  ظے  43.92ججکہ ایوًٹ هیں 

 

 پی ایس ایل میں رن ریٹ:ایچ تی ایل 



 

هیچوں کے دوزاى لیگ کی تبزیخ هیں ظت ظے شیبدٍ  32گرشتہ ایڈیشي هیں کھیلے گئے 

زہب جو  5.76هیں زى زیٹ  4697زى زیٹ کے ظبتھ اظکوز ثٌے۔ ایچ ثی ایل پی ایط ایل 

زہب تھب۔ لیگ کے پہلے ایڈیشي هیں ٹیووں کی جبًت 5.52هیں  4695اوز  4696کہ ایڈیشٌص 

 زہی۔ 5.24زًص ثٌبًے کی اوظط ظے 

 

 مسلسل جیت کا سلسلہ:

 

هیچص جیت کس ایچ ثی ایل پی ایط ایل هیں ثہتسیي وًٌگ  2اظالم آثبد یوًبئیٹڈ هعلعل 

 تک قبئن کیب۔ 4695ظے  4692اظٹسیک کب اػصاش زکھتی ہے۔ اًہوں  ًے یہ زیکبزڈ 

 

ص جیتے تھے۔ اض کے ػالوٍ هیچ 9هیں ثھی اظالم آثبد یوًبئیٹڈ  ًے هعلعل  4696ایڈیشي 

 لیگ هیں شبهل کوئی اوز ٹین هعلعل پبًچ هیچص جیتٌے هیں کبهیبة ًہیں ہوظکی۔

 

 کامیاب تریه تلے تاز:

 

زًص ثٌبکس ایچ ثی ایل پی ایط ایل کے ظت ظے  9462پشبوز شلوی کے اوپٌس کبهساى اکول 

کول کب اظٹسائیک کے اوظط ظے زًص ثٌبًے والے کبهساى ا 47.44کبهیبة ثلے ثبش ہیں۔ 

ہے۔ گرشتہ  چبزوں ایڈیشٌص هیں پشبوز شلوی کی ًوبئٌدگی کسًے والے  932.99زیٹ 

 ظٌچسیبں ثھی اظکوز کسچکے ہیں۔ 4کبهساى اکول ایوًٹ هیں 

 

ایچ ثی ایل پی ایط ایل هیں شبهل ظت ظے کبهیبة غیسهلکی کھالڑی، شیي واٹعي ہیں۔ 

ایڈیشٌص هیں کوئٹہ گلیڈی ایٹسش کی  4بئیٹڈ اوز گرشتہ ٹوزًبهٌٹط هیں اظالم آثبد یوً 4اثتدائی 

زًص  9992کی اوظط ظے  33.59ًوبئٌدگی کسًے  والے شیي واٹعي تبحبل لیگ هیں 

 ثٌبچکے ہیں۔

 

 ایچ تی ایل پی ایس ایل میں سىچریاں:

 

گرشتہ ایڈیشي هیں اظکوز  4لیگ هیں اة تک پبًچ ظٌچسیبں ثي چکی ہیں، جط هیں ظے  

ًبٹ آؤٹ( اوز اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کے کیوسوى  945ی کٌگص کے کولي اًگسام )ہوئیں۔ کساچ

 هیں ظٌچسیبں ثٌبئیں۔ 4697ًبٹ آؤٹ( ًے ایڈیشي 995ڈیلپوزٹ )

 

ًبٹ آؤٹ( ثٌبئیں  965اوز  962ظٌچسیبں ) 4اض کے ػالوٍ کبهساى اکول  ًے ایوًٹ هیں 

سجیل خبى  ًے ثٌبئی تھی۔ اًہوں  تبہن ایوًٹ کی پہلی ظٌچسی لیگ کے اثتدائی ایڈیشي هیں ش

زًص کی اًٌگص  995ًے اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کی ًوبئٌدگی کستے ہوئے پشبوز شلوی کے خالف 

 کھیلی تھی۔

 



 سة سے خطرواک تلے تاز:

 

اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کے لیوک زوًکی ایوًٹ هیں ظت ظے خطسًبک ثلے ثبش تصوز کیے 

ثہتسیي ثلے ثبشوں هیں ظت ظے ثہتسیي  99ے زًص ثٌبًے وال 466جبتے ہیں۔ لیگ هیں 

کے اظٹسائیک زیٹ ظے ثلے ثبشی کسًے والے لیوک زوًکی ایچ ثی ایل پی ایط  927.69

 ایل فبئیو هیں ثھی اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کب حصہ ہیں۔ 

 

هقبهی کھالڑیوں هیں اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کے ثلے ثبش آصف ػلی کب اظٹسائیک زیٹ ظت ظے 

کے اظٹسائیک زیٹ ظے زًص  922.42آصف ػلی  ًے اة تک ایوًٹ هیں ثہتسیي ہے۔ 

 ثٌبئے ہیں۔

 

 تیس تریه وصف سىچریاں:

 

لیگ هیں تیصتسیي ًصف ظٌچسی کب زیکبزڈ هشتسکہ طوز پس پشبوز شلوی کے کبهساى  اکول 

 95اوز اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کے آصف ػلی کے پبض ہے۔ دوًوں کھالڑی ایوًٹ کے دوزاى 

 گیٌدوں پس ًصف ظٌچسیبں اظکوز کسچکے ہیں۔ 

 

 بم دیب۔هیں اًج 4697ججکہ آصف ػلی  ًے  4696کبهساى اکول  ًے یہ کبزًبهہ 

 

 سة سے زیادي چھکے:

 

ایوًٹ هیں تبحبل ظت ظے شیبدٍ چھکے ثٌبًے کب زیکبزڈ ثھی کبهساى اکول کے پبض ہے۔ 

چھکے لگب کس اض  فہسظت  29اوز شیي واٹعي  25وٍ ایوًٹ کے گرشتہ چبز ایڈیشٌص هیں 

هیں ثبلتستیت پہلے اوز دوظسے ًوجس  پس ہیں۔تیعسے ًوجس پس هوجود آصف ػلی کے 

 ہے۔ 22ں کی تؼداد چھکو

 

 سة سے کامیاب تاؤلر:

 

ایوًٹ کے ظت ظے کبهیبة ثبؤلس کب اػصاش پشبوز شلوی کے وہبة زیبض  کے پبض ہے۔ 

چبزوں ایڈیشٌص هیں پشبوز شلوی کی ًوبئٌدگی کسًے والے وہبة زیبض کی اة تک لیگ 

ج ہے۔ وہبة زیبض کی لیگ کے دوزاى ثبؤلٌگ ایوزی 29کے دوزاى وکٹوں کی تؼداد 

 ہے۔   95.36

 

وکٹیں حبصل کسکے ایوًٹ کے دوظسے ظت ظے  99پشبوز شلوی کے ہی حعي ػلی 

 کبهیبة ثبؤلس ہیں۔

 

ایوًٹ هیں ظت ظے شیبدٍ وکٹیں حبصل کسًے والے دض ثہتسیي ثبؤلسوں کی فہسظت هیں 



وکٹیں حبصل  43،43کوئی غیسهلکی کھالڑی شبهل ًہیں ہے۔ شیي واٹط اوز ٹیول هلص 

 ے ظت ظے کبهیبة  غیسهلکی ثبؤلسش ہیں۔کسکے لیگ ک

 

 پاوچ وکٹیں:

 

وکٹیں حبصل کسًے کب  9ایچ ثی ایل پی ایط ایل هیں اة تک چھ ثبؤلسش ایک اًٌگص هیں 

کبزًبهہ اًجبم دے چکے ہیں۔  گرشتہ ایڈیشي هیں یہ کبزًبهہ اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کے فہین 

کھالڑیوں  2زًص کے ػوض  97خالف  اشسف  ًے اًجبم دیب۔ اًہوں  ًے الہوز قلٌدزش کے 

 کو پویلیي کی زاٍ دکھبئی تھی۔

 

کھالڑیوں کو پویلیي  2زًص کے ػوض  92ایوًٹ کے اثتدائی ایڈیشي هیں زوی ثوپبزٍ ًے 

کی زاٍ دکھبئی تھی۔ یہ اة تک کعی ثھی کھالڑی کی جبًت ظے لیگ کی ثہتسیي ثبؤلٌگ 

 ثھی ہے۔

 

کسکے تیعسے ًوبیبں ثبؤلس ہیں۔ اض کے وکٹیں حبصل  2زًص کے ػوض  42ػوس گل 

ػالوٍ شبہیي شبٍ آفسیدی، شبہد آفسیدی اوز دمحم ظویغ ایک ایک هستجہ ایوًٹ کے  دوزاى هیچ 

 وکٹیں حبصل کسچکے ہیں۔  9کی ایک اًٌگص هیں 

 

 سة سے زیادي میڈن اوورز:

 

لیگ هیں ظت ظے شیبدٍ هستجہ هیڈى اووزش کسواًے کب هٌفسد زیکبزڈ شبہد آفسیدی کے پبض 

هستجہ هیڈى اووزش کسواچکے ہیں۔ اض فہسظت هیں دوظسا  9ہے۔ وٍ اة تک ایوًٹ هیں 

 ہیں۔  2ًوجس دمحم ػبهس کب ہے۔ جي کے هیڈى اووزش کی تؼداد 

 

 سة سے زیادي کیچس:

 

یچ ثی ایل پی ایط ایل کے ظت ظے کبهیبة وکٹ کیپس ہیں۔ پشبوز شلوی کے کبهساى اکول ا

اظٹوپ آؤٹ  6کیچص اوز  39شکبز کسچکے  ہیں، جط هیں 37وٍ وکٹوں کے پیچھے ُکل 

 شبهل ہیں۔ 

 

 کیچص تھبم کس ظت ظے ثہتسیي فیلڈز ہیں۔ 42کیسوى پوالزڈ لیگ کے دوزاى 

 

 سة سے زیادي مرتثہ میه آف دی میچ کا ایوارڈ :

 

وکٹ  4ایڈیشٌص هیں ظت ظے شیبدٍ هستجہ هیي آف دی هیچ کب ایوازڈ  2رشتہ لیگ کے  گ

کیپسش کے پبض ہے۔ پشبوز شلوی کے کبهساى اکول اوز اظالم آثبد یوًبئیٹڈ کے لیوک زوًکی 

 هستجہ ایچ ثی ایل پی ایط ایل هیں هیي آف دی هیچ کب ایوازڈ جیت چکے ہیں۔ 2،2



 

هیچوں هیں اًجبم دیب ہے۔ اض  43لیوک زوًکی  ًے  ججکہ 25کبهساى اکول  ًے یہ کبزًبهہ 

 9،9فہسظت هیں دوظسے ًوجس پس دمحم ظویغ اوز شیي واٹعي هوجود ہیں۔ دوًوں کھالڑی 

 هستجہ هیي آف دی هیچ کب ایوازڈ جیت چکے ہیں۔

 

ثیط فسوزی ظے ثبئیط هبزچ تک کساچی، الہوز، زاولپٌڈی  4646ایچ ثی ایل پی ایط ایل 

کھیلی جبئے گی۔ ایوًٹ کب پہال هیچ کساچی ججکہ فبئٌل الہوز هیں کھیال جبئے  اوز هلتبى هیں

 گب۔

 

پسدظتیبة ہے ججکہ     www.yayvo.com  لیگ کے لیے ٹکٹوں کی آى الئي  ثکٌگ

 شبئقیي کسکٹ ٹی ظی ایط کے ایکعپسیط ظٌٹسش ظے ثھی  ٹکٹ خسیدظکتے ہیں۔
– ENDS – 
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