
 

فنکار  052کی افتتاحی تقریب میں ُکل  0202ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 جلوہ گر ہوں گے
 

  افتتبحی تقریت هیں راک، پبپ، ثھٌگڑا، فوک اور ػالقبئی هوضیقی کب تڑکب

 لگے گب

  تقریت هیں راحت فتح ػلی خبى، ضجبد ػلی، اثرار الحق، صٌن هبروی اور

 آئوہ ثیگ اپٌی آواز کب جبدو جگبئیں گے

  ایچ ثی ایل پی ایص ایل فبئیو کے آفیشل تراًے هیں شریک چبروں فٌکبر

 ثھی تقریت کو چبر چبًذ لگبئیں گے

  ایوًٹ کے ہیش ٹیگسHBLPSL #Tayyarhain #HBLPSLV # ہیں 

  توبم هیڈیب ہبوضس ضے درخواضت ہے کہ ایچ ثی ایل پی ایص ایل ضے هتؼلق

 یںکطی ثھی خجر هیں ایوًٹ کب هکول ٹبئٹل درج کر
 

 ء:0202فروری،  71الہور، 

 

ثروز جوؼرات کی شبم فروری  02کی افتتبحی تقریت  0202ایچ ثی ایل پبکطتبى ضپر لیگ

ثجے ًیشٌل اضٹیڈین کراچی هیں هٌؼقذ ہوگی۔ ایوًٹ کی رًگبرًگ افتتبحی تقریت هیں  54:6

 فٌکبر اپٌے في کب هظبہرٍ کریں گے۔  062ُکل 

 

ایچ ثی ایل پی ایص ایل فبئیو کی افتتبحی تقریت هیں شوثس ضے تؼلق رکھٌے والی شخصیبت 

شرکت کررہی ہے۔ اش  دوراى هختلف گلوکبر اپٌی آواز کب جبدو جگبئیں گے ججکہ دیگر 

 فٌکبر اپٌے رقص ضے تقریت کو چبر چبًذ لگبئیں گے۔ 

 

راک، صوفی اور ػالقبئی  ثیص فروری کے روز ًیشٌل اضٹیڈین کراچی کی فضبئیں پبپ،

هوضیقی کی دھٌوں هیں رًگ جبئیں گی۔ ایوًٹ کی رًگبرًگ افتتبحی تقریت هیں هؼروف 

گلوکبر راحت فتح ػلی خبى، اثرار الحق، ضجبد ػلی، صٌن هبروی، آئوہ ثیگ، اثو دمحم، فریذ 

 ایبز اور ضوچ ثیٌڈ هیں شبهل گلوکبر اپٌے في کب هظبہرٍ کریں گے۔

 

ایص ایل کے آفیشل تراًے هیں شبهل چبروں گلوکبر ػبرف لوہبر، ػلی  ایچ ثی ایل پی



 ػظوت، ػبصن اظہر اور ہبروى ثھی افتتبحی تقریت هیں جلوٍ گر ہوں گے۔

 

لیگ کے هکول ایڈیشي کے پبکطتبى هیں اًؼقبد کب جشي هٌبًے کے لیے تقریت کےدوراى 

 آتش ثبزی کب ثھی شبًذار هظبہرٍ کیب جبئے گب۔

 

هرتجہ کی چیوپئي  0فتتبحی تقریت کے ثؼذ دفبػی چیوپئي کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور ایوًٹ کی ا

 ثجے ًیشٌل اضٹیڈین کراچی هیں شروع ہو گب۔ 9اضالم آثبد یوًبئیٹڈ کے درهیبى هیچ رات 

 

 بابرحامد، ڈائریکٹر کمرشل پی سی بی:

 

ی ایل پبکطتبى ضپر ڈائریکٹر کورشل پی ضی ثی ثبثر حبهذ  ًے کہب یہ پہال هوقغ ہے کہ ایچ ث

لیگ کی رًگبرًگ افتتبحی تقریت پبکطتبى هیں ہورہی ہے۔ اًہوں  ًے کہب کہ اش شبًذار 

ایوًٹ ضے قجل ایک ثہتریي تقریت کب اہتوبم کیب جبرہب ہے جہبں هلک کے هؼروف فٌکبر 

 اپٌے في کب هظبہرٍ کریں گے۔

 

راچی، الہور، راولپٌڈی ثیص فروری ضے ثبئیص هبرچ تک ک 0202ایچ ثی ایل پی ایص ایل 

اور هلتبى هیں کھیلی جبئے گی۔ ایوًٹ کب پہال هیچ کراچی ججکہ فبئٌل الہور هیں کھیال جبئے 

 گب۔
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