
 

دفاعی میں سب سے پہلی پک کے ڈرافٹ  0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 کرے گیزلیڈی ایٹرچیمپئن کوئٹہ گ
 

 یک لیا سیا یطے ہونے  کے بعد پ بیترت یپک آرڈر ک ےیکے ل ڈرافٹ 

 گئی یونڈو باضابطہ طور پر کھول د نشنیٹیٹرانسفر اور ر

 کو  وںیکھالڑ 8ادہیسے ز ادہیزیں شامل م گذشتہ ایڈیشن کوہر فرنچائز

 ھنے کا اختیاربرقرار رک ںیاسکواڈ م

  کو رملکی کھالڑیوں غی4اور زیادہ سے زیادہ 3کم از کم پلیئنگ الیون میں

 کی اجازت شامل کرنے

  پک کا قانون متعارفوائلڈ کارڈ پی ایس ایل میں ایچ بی ایل 
 

 ء: 0202نومبر  4الہور،
 

ڈرافٹ ترتیب دے دیا گیا۔ پک آرڈرمکمل لیےکے ڈرافٹ کے 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا

  گیا تھا۔ ایطے ک ںیالہور م میڈیاسٹ یاتوار کو قذاف کےپہلے راؤنڈ کے لیے پک آرڈر 

 

اور بلٹز چھ فرنچائزز  ،سان مانی، چیف ایگزیکٹو وسیم خانچیئرمین پی سی بی اح

پک  ںیکے  پہلے راؤنڈ م 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا نےئندگان ٹائزنگ کے نماایڈور

 منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔قذافی اسٹیڈیم الہور میں  ےیآرڈر  طے کرنے کے ل

 

 باری لگانے کےبیٹ رکھ کرکے لیےپک آرڈر طے کرنے   کالے راؤنڈ ڈرافٹ کے پہ

 ۔کا انتخاب کیا گیا طریقہ کار یتیروا

 

کی پہلی، الہور قلندرز کی دوسری، دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرزطریقہ کار کے مطابق 

پشاورزلمی پانچویں چوتھی، ہ کی چیمپئن اسالم آباد یونائیٹڈ دومرتبملتان سلطانز تیسری،

 کو چھٹی باری ملی ہے۔اور کرا چی کنگز 

 

کی پک آرڈر  ےیراؤنڈز  کے ل 71ماندہ  یگئے ماڈل سے باق ےیک اریطور پر ت یخصوص

 ۔ پیر کو طے  کی گئی بیترت



 

ٹرانسفر اور  یک لیا سیا یطے ہونے  کے بعد پ بیترت یپک آرڈر ک ےیکے ل ڈرافٹ

 ہے۔ گئی یونڈو باضابطہ طور پر کھول د نشنیٹیر

 

 8 ادہیسے ز ادہیزشامل گذشتہ ایڈیشن میں کے مطابق رواں سال ہر فرنچائز  یسیپال

ہر  سال بھیاس گذشتہ سال کی طرح  ہے۔ یبرقرار رکھ سکت ںیکو اسکواڈ م وںیکھالڑ

  ۔کھالڑی شامل ہوں گےغیرملکی  5میں اسکواڈ  رکنی 71کے فرنچائز

 

غیرملکی  دو  کھالڑیوں میں سے ایکشامل کٹیگری میں  سپلمنٹری وکفرنچائزز رواں سال

اٹھاسکتی کوئی فرنچائز چاہے تو اس سے  فائدہ چننے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔کو  کرکٹر

کھالڑیوں کو شامل غیرملکی 4اور زیادہ سے زیادہ  3کم ازکم تاہم پلئینگ الیون میں  ہے

 کرنے  کی اجازت ہوگی۔

 

قانون کے  وائلڈکارڈ پک کا قانون متعارف کروادیا گیا ہے۔ لیا سیا یپ ایچ بی ایلسال  رواں

نچائز چاہے فر نراکے دومیں ڈائمنڈ اور گولڈ راؤنڈ ایچ بی ایل پی ایس ایل ڈرافٹ مطابق 

سکتی بھی کر کراوپر لے جامقررہ کٹیگری سے اس کی کا انتخاب تو کسی ایک کھالڑی 

 ہے۔

 

 وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی:

 

کے لیےپی سی بی ہر لمحہ جدت النے ایچ بی ایل پی ایس ایل میں وسیم خان کا کہنا ہے کہ 

اضافہ نیاانہوں نے  کہا کہ وائلڈ کارڈ پک کے قانون کی صورت میں کی کاوش جاری ہے۔

 مداحوں اور لیگ میں شامل ٹیموں کے لیے  مزید حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا۔

 

بھی بہت ایچ بی ایل پی ایس ایل کے مداحوں کے لیے  آئندہ چند روز وسیم خان نے کہا کہ  

ھالڑیوں کی ری ٹینشن اور ک اسکواڈ میں شاملفرنچائز اپنے ہراہم ہیں کیونکہ اس دوران 

 ٹریڈ کا اعالن کرے گی۔

 

کا آغاز  ونٹیجائے گا۔ ا الیکھ ںیپاکستان م شنیڈیکا مکمل ا 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 ہوگا۔  ںیم یآئندہ سال فرور
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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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