
 

 فائیو کے لیے متبادل کھالڑیوں کا انتخابایچ بی ایل پی ایس ایل 
 

 ء:0202 فروری8ر،الہو

 

کے لیے کھالڑیوں کے  هتجبدل پز هشتول ڈرافٹ پی  0202پبکظتبى طپز لیگ ایچ ثی ایل  

 کب آغبس ں ایڈیشيلیگ کے پبًچوی ہوا۔  هٌعقذ طی ثی کےہیڈ کواٹزس، قذافی اطٹیڈین الہور هیں

 فزوری طے ہوگب۔ 02

 

کھالڑیوں کی اثتذائی ڈرافٹ هیں پک کیے گئے یپلیظوٌٹ ڈرافٹ هیں شبهل فزًچبئشس ًے ر

طور پز ایوًٹ هیں شزکت کے جشوی  یبهکول  هتجبدل کھالڑیوں کو عذم دطتیبثی کے ثبعث

 ہے۔زلیبپک کلیے

 

ججکہ الہور  0،0ایڈیشي کے لیے پشبور سلوی اور کزاچی کٌگش ًے  لیگ کے پبًچویں 

کزکٹز کو هتجبدل 1،1اطالم آثبد یوًبئیٹڈ اور هلتبى طلطبًش ًے کوئٹہ گلیڈی ایٹزس، قلٌذرس، 

  ۔ اطکواڈ هیں شبهل کیب ہے

 

 یظوٌٹ ڈرافٹ هیں پک کیے گئے دوًوں کھالڑیوں کوکزاچی کٌگش ًے ریپلاص حوالے طے

ول ایڈیشي کی ایک پک هکتبہن پشبور سلوی یبکے لیے اطکواڈ هیں شبهل کهکول ایڈیشي 

اطالم آثبد یوًبئیٹڈ اور الہور قلٌذرس ًے اطکواڈ کب حصہ ہوگی۔ جشوقتی طور پز اور دوطزی

وقت  ٍهقزرهکول ایڈیشي کے لیے ایک ایک ججکہ هلتبى طلطبًش اور کوئٹہ گلیڈی ایٹزس ًے 

 کب اًتخبة کیب ہے۔ زکٹزهتجبدل ک ایک ایکتک کے لیے

 

 شذٍکے لیے کھالڑیوں کی ڈرافٹٌگ کے  عول هیں هٌتخت  0202ایچ ثی ایل پی ایض ایل 

جو کھالڑی یظوٌٹ ڈرافٹ کب اًعقبد کیب گیب تھب۔یپلثبعث رکھالڑیوں کی عذم دطتیبثی کے  

ریپلیظوٌٹ عذم دطتیبثی ظبہز کزچکے تھے اى فزًچبئشس کو اثتذائی ڈرافٹ طے قجل ہی 

 ۔ںڈرافٹ هیں پہلے پکض دی گئی

 

تجذیلیبں کی 0هکول ایڈیشي کے لیے اطکواڈ هیں کزاچی کٌگش ًےیظوٌٹ ڈرافٹ هیں پلری

لیبم پلٌکٹ )گولڈ، طپلیوٌٹزی( کی جگہ ًیوسی لیٌڈ کے هچل ں یاص طلظلے ه ہیں۔



اور اًگلیٌڈ کے ڈیي الرًض )طلور(کی جگہ ویظٹ اًڈیش کے چیڈوک والٹي  هیکلیٌگي)گولڈ(

 ۔ ہےگیب )طلور(کو اطکواڈ هیں شبهل کزلیب 

 

لیبم پلٌکٹ اًجزی اور ڈیي الرًض ًیشٌل ڈیوٹی کے ثبعث کزاچی کٌگش کو دطتیبة ًہیں ہوں 

اور 0212ي س ججکہ  چیڈوک والٹي ایڈیشگذشتہ ایڈیشي هیں الہور قلٌذرهچل هیکلیٌگي گے۔

  ۔کزچکے ہیںًوبئٌذگی  هیں اطالم آثبد یوًبئیٹڈ کی0212

 

ض )طلور( کی جگہ اًگلیٌڈ کے  لوئض یئائي پزیٹوروپشبور سلوی ًے جٌوثی افزیقہ کے ڈ

ائي پزیٹوریئض ڈو اطکواڈ هیں شبهل کزلیب ہے۔هکول ایڈیشي کے لیے گزیگزی )طلور( کو 

 ثبعث پشبور سلوی کو دطتیبة ًہیں ہوں گی۔ ثھی ًیشٌل ڈیوٹی کے

 

 7ویظٹ اًڈیش اور طزی لٌکب کے درهیبى طیزیش کے ثبعث آلزاؤًڈر کیزوى پوالرڈ )پالٹیٌن( 

پشبور سلوی ًے کیزوى پوالرڈ کی هبرچ تک پشبور سلوی کو دطتیبة ًہیں ہوں گے لٰہذا 

کبرلوص  شبهل کزلیب ہے۔کو جشوی طور پز اطکواڈ هیں )ڈائوٌڈ(  ثزیتھ ویٹ جگہ کبرلوص

 گذشتہ ایڈیشي هیں الہور قلٌذرس کی ًوبئٌذگی کزچکے ہیں۔ ثزیتھ ویٹ

 

ثھی هبرچ کے پہلے )طلور(اطی طزح ًیشٌل ڈیوٹی کے ثبعث ویظٹ اًڈیش کے فبثیئي ایلي 

اًگلیٌڈ کے وائي کی جگہ  فبثیئي ایليتبى طلطبًش کو دطتیبة ًہیں ہوں گی۔ ہفتے تک هل

 لتبى طلطبًش کب حصہ ہوں گے۔قزرٍ وقت تک ههیڈطي )طلور( ه

 

ئوٌڈ، طپلیوٌٹزی( ًجی وجوہبت کے ثبعث ایوًٹ هیں شزکت طوٌش)ڈا ویظٹ اًڈیش کے لیٌڈل

هکول ایڈیشي هیں الہور ڈیي والس )گولڈ(کے جٌوثی افزیقہ ًہیں کزرہےلٰہذا اى کی جگہ 

 قلٌذرس کی ًوبئٌذگی کزیں گے۔

 

کے ثلے ثبس ڈیوڈ کی جگہ اًگلیٌڈ )گولڈ، طپلیوٌٹزی(دوطي ًے واى دیزاطالم آثبد یوًبئیٹڈ

واى دیز دوطي ًیشٌل هکول ایڈیشي کے لیے اطکواڈ هیں شبهل کزلیب ہے۔هالى )طلور( کو 

ایڈیشٌش هیں پشبور سلوی کی  4گذشتہ ڈیوڈ هالى ًے ۔ہیں ڈیوٹی کے ثبعث دطتیبة ًہیں

 ۔کیًوبئٌذگی 

 

کیوو پبؤل)طلور، هبرچ تک عذم دطتیبة  7کوئٹہ گلیڈی ایٹزس ًے ًیشٌل ڈیوٹی کے ثبعث 

جشوی طور پز کو اہذ هحوود )طلور(سطذرى پٌجبة کے لیگ اطپٌز طپلیوٌٹزی( کی جگہ

 اطکواڈ هیں شبهل کزلیب ہے۔

 

 :کرکٹرزمتبادل اسکواڈ میں شامل 

 



طپلیوٌٹزی( کی جگہ ًیوسی لیٌڈ کے هچل لیبم پلٌکٹ )گولڈ، اًگلیٌڈ کے  کراچی کنگس:

هیکلیٌگي)گولڈ( اور اًگلیٌڈ کے ڈیي الرًض )طلور(کی جگہ ویظٹ اًڈیش کے چیڈوک والٹي 

 (۔کیب گیب)دوًوں کھالڑیوں کب اًتخبة هکول ایڈیشي کے لیے)طلور( اطکواڈ هیں شبهل

 

ڈ کے  لوئض جٌوثی افزیقہ کے ڈوائي پزیٹوریئض )طلور( کی جگہ اًگلیٌ پشاور زلمی:

کی جگہ )پالٹیٌن( ویظٹ اًڈیش کےکیزوى پوالرڈ  اور گزیگزی )طلور( هکول ایڈیشي

 ۔اطکواڈ هیں شبهلهبرچ تک کے لیے7)ڈائوٌڈ(  کبرلوص ثزیتھ ویٹ

 

 ویظٹ اًڈیش کے فبثیئي ایلي )طلور( کی جگہ اًگلیٌڈ کے وائي هیڈطي )طلور( ملتان سلطانس:

 هبرچ تک کے لیےاطکواڈ هیں شبهل۔7

 

ویظٹ اًڈیش کے لیٌڈل طوٌش)ڈائوٌڈ، طپلیوٌٹزی( کی جگہ جٌوثی افزیقہ کے  الہور قلنذرز:

 کے لیے اطکواڈ هیں شبهل۔ڈیي والس )گولڈ(هکول ایڈیشي 

 

کے واى دیز دوطي)گولڈ، طپلیوٌٹزی( کی جگہ اًگلیٌڈجٌوثی افزیقہ کے  اسالم آباد یونائیٹڈ:

 ۔هکول ایڈیشي کے لیے اطکواڈ هیں شبهلثلے ثبس ڈیوڈ هالى )طلور( 

 

کیوو پبؤل)طلور، طپلیوٌٹزی( کی جگہ طذرى پٌجبة ویظٹ اًڈیش کے  کوئٹہ گلیڈی ایٹرز:

 ۔هبرچ تک کے لیےاطکواڈ هیں شبهل7 کے لیگ اطپٌزساہذ هحوود )طلور(

 

تک کزاچی، الہور، راولپٌڈی  ثیض فزوری طے ثبئیض هبرچ 0202ایچ ثی ایل پی ایض ایل 

ایوًٹ کب پہال هیچ دفبعی چیوپئي کوئٹہ گلیڈی ایٹزس اور اور هلتبى هیں کھیلی جبئے گی۔

 اطالم آثبد یوًبئیٹڈ کے درهیبى کزاچی هیں ججکہ فبئٌل الہور هیں کھیال جبئے گب۔

 

پزدطتیبة ہے ججکہ شبئقیي  www.yayvo.comلیگ کے لیے ٹکٹوں کی آى الئي  ثکٌگ 

 کزکٹ ٹی طی ایض کے ایکظپزیض طٌٹزس طے ثھی  ٹکٹ خزیذطکتے ہیں۔
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