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پبکظتبى هیں کھیلے جبئیں کے توبم هیچش  0202کے ایڈیشي طپز لیگ ایچ ثی ایل پبکظتبى  

پبکظتبى کب ًبم هختلف شعجہ ہبئے سًذگی هیں اص طلظلے هیں پبکظتبى کزکٹ ثورڈ ًے گے۔ 

 ۔کی خذهبت کب اعتزاف کزًے کب فیصلہ کیبہیزوس روشي کزًے والے 

 

لیگ کے  پبًچویں ایڈیشي  کی خذهبت کب اعتزاف ہیزوساى هلک کب ًبم روشي کزًے والے

هیں طے شزوع ہوًے والی اص هہن  کے تعبوى"اى وریکض "کیب جبئے گب۔  کے دوراى 

کے شعجہ هیں ٹیکٌبلوجی اور صحت ورک،  وشلاطپورٹض، ط هوطیقی، ، ثقبفتتعلین، آرٹ،

 ۔کب حصہ ثٌبیب جبئے گب"ہوبرے ہیزوس"کب ًبم روشي کزًے والے طتبروں کو پبکظتبى 

 

شبئقیي کزکٹ اپٌے پی طی ثی کزکٹ کے هذاحوں کو ثھی اص هہن کب حصہ ثٌبرہب ہے۔ 

ایچ ثی ایل پی لیے  کزًے کےهیں شبهل کو ایچ ثی ایل پی ایض ایل "ہوبرے ہیزو" پظٌذیذٍ 

 ۔ووٹ کزطکتے ہیںپز  ویت طبئٹکی ایض ایل 

 

 پی سی بی : ڈائریکٹر کمرشل،بابرحامد

 

ثبصالحیت افزاد کی  کوی پبکظتبى هیں کب کہٌب ہے کہ  ڈائزیکٹز کوزشل پی طی ثی ثبثزحبهذ

افزاد کب تعلق  التعذادےهیں کبهیبثیبں حبصل کزًے وال ذگیشعجہ ہبئےسًهختلف ًہیں اور 

ایچ ثی ایل پی ایض ایل کے   ًےهیں پبکظتبى کزکٹ ثورڈاص هلک طے ہے، اص طلظلے 

 اعتزاف کب فیصلہ کیب۔ کےاى "ہوبرے ہیزوس" کی خذهبت پبًچویں ایڈیشي هیں 

 

ہیزوس کی حوصلہ  ہوبرےًہ صزف اى اقذام طے ًے کہبکہ  ڈائزیکٹز کوزشل پی طی ثی

اًہوں ۔هلے گیکی تزغیت ں کو ثھی هلک کب ًبم روشي کزًے آئٌذٍ ًظلوثلکہ  ہو گیافشائی 

وٍ شبئقیي کزکٹ طے درخواطت کزتے ہیں کہ اص هہن کب حصہ ثٌیں اور اپٌے ًے کہبکہ 

 ثھجوائیں۔ ووٹٌگ پی طی ثی کوپظٌذیذٍ ہیزوس کے  ًبم ثذریعہ 

 

https://www.psl-t20.com/hamaray-heroes/


جبری رہٌے  ثبئیض هبرچ تکہوگب۔ ثیض فزوری طےکب آغبس  0202ایچ ثی ایل پی ایض ایل 

ایوًٹ کب ۔ئیں گےجبراولپٌڈی اور هلتبى هیں کھیلےکزاچی، الہور،  هیچش 43والی لیگ کے 

پہال هیچ دفبعی چیوپئي کوئٹہ گلیڈی ایٹزس اور اطالم آثبد یوًبئیٹڈ کے درهیبى کزاچی هیں 

 ر هیں کھیال جبئے گب۔ججکہ فبئٌل الہو

 

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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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of 
playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training 
provision for officials and coaches. 
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