
 

 کا شیڈول جاری 0202ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 
 

  روز باقی رہ گئے 05ٹورنامنٹ کے آغاز میں صرف 

 جنوری سے  05کی فروخت  ٹوںٹک کے0505 ایچ بی ایل پی ایس ایل

 شروع ہوگی

  کھالڑیوں نے رجسٹریشن کروائی 500ممالک کے  00ایونٹ میں 

  فروغ ملے گا جو ملک کی ایونٹ کے انعقاد سے معیشت اور سیاحت کو

 مجموعی ترقی میں معاون ثابت ہوگا، چیئرمین پی سی بی احسان مانی
 

 :0202الہور، یکم جنوری 

 

 کے شیڈول کا اعالن کردیا 0505پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 

کے  ٹورنامنٹمارچ تک جاری رہنے والے 00فروری سے  05تفصیالت کے مطابق ۔ہے

 5میچز ملک بھر کے  45ایونٹ میں شامل  ۔گے تمام میچز پاکستان میں کھیلے جائیں

 ۔گے مختلف مقامات پر کھیلے جائیں

 

روز باقی رہ جانے پر پی سی بی کی جانب  05کے آغاز میں  0505ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 کی دن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس ۔گیا ہے ردیاسے ایونٹ کے مکمل شیڈول کا اعالن ک

ایک دروازے کے باہر  مناسبت سے قومی کرکٹ کے گڑھ، قذافی اسٹیڈیم الہور کے داخلی

 ۔لگایا ہے کاؤنٹ ڈاؤن کالک بھی

 

کا افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور دو مرتبہ  0505ایچ بی ایل پی ایس ایل 

کی چیمپئن اسالم آباد یونائیٹڈ کی ٹیموں کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیال جائے 

 ۔گاہو مارچ کو قذافی اسٹیڈیم الہور میں 00لیگ کے پانچویں ایڈیشن کا فائنل  ۔گا

 

واحد کوالیفائر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیال جائے گا جبکہ دونوں ایلیمنٹرز ایونٹ کا 

 ۔فائنل کی میزبانی قذافی اسٹیڈیم الہور کے سپرد کی گئی ہےراو

 



نیشنل اسٹیڈیم  9میچز قذافی اسٹیڈیم الہور ،  45چونتیس میچوں پر مشتمل ایونٹ کے 

 ۔اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گےکرکٹ ان ملت 4پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی اور  8کراچی، 

 

 0الہور  4میچز کراچی،  5شیڈول کے مطابق دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اپنے 

میچز  0پشاور زلمی آئندہ ایڈیشن میں اپنے ۔ملتان میں کھیلے گی 4راولپنڈی اور 

 ۔الہور اور ملتان میں کھیلے گی 4،4کراچی جبکہ  4راولپنڈی،

 

 0 رالہور او 4میچز راولپنڈی،  0اپنے اسالم آباد یونائیٹڈ میں 0505ایچ بی ایل پی ایس ایل 

الہور اور راولپنڈی جبکہ  0،0میچز کراچی،  0کراچی کنگز اپنے  ۔کراچی میں کھیلے گی

 ۔ایک ملتان میں کھیلے گی

 

 4الہور،  میچز 0تفصیالت کے مطابق لیگ کے پانچویں ایڈیشن میں ملتان سلطانز اپنے 

میچز الہور  8الہور قلندرز اپنے  ۔راولپنڈی اور کراچی میں کھیلے گی 4،4ملتان جبکہ 

 ۔کراچی اور راولپنڈی میں کھیلے گی 4،4جبکہ 

 

 احسان مانی، چیئرمین پی سی بی:

 

چیئرمین پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی میزبانی کے بعد 

ایس ایل کے تمام میچز کا پاکستان میں انعقاد پاکستان کرکٹ بورڈ کی بڑی ایچ بی ایل پی 

اور اس کے تمام میچز ہوم گراؤنڈز  ہے پاکستان کی لیگانہوں نے کہا کہ یہ ۔کامیابی ہے

احسان مانی نے کہا کہ گذشتہ ایڈیشن کے اختتام پر انہوں نے  ۔پر ہی کھیلے جانے چاہیے

کے تمام میچز پاکستان  0505پاکستانی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 ہورہا ہے۔میں ہوں گے اور آج وہ وعدہ وفا 

 

کی غیرمل 43میں  0505چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 

ں غیرملکی کھالڑیو 500، لیگ کے پانچویں ایڈیشن کے لیے کھالڑی شرکت کررہے ہیں

انگلینڈ کے ، 49افغانستان کے ، 04بنگلہ دیش کے  نے رجسٹریشن کروائی تھی جس میں

، 44نیوزی لینڈ کے ، 49سری لنکا کے ، 02جنوبی افریقہ کے ، 40آسٹریلیا کے ، 459

سنگاپور ، 9متحدہ عرب امارات کے ، 3امریکہ کے ، 9زمباوے کے، 80ویسٹ انڈیز کے 

کینیڈا ، 3آئرلینڈ کے ، 8نیپال کے 2نیدرلینڈز کے ، 9اومان کے ، 0سکاٹ لینڈ کے ، 5کے 

کینیا اور نمبیا کا ایک ایک کھالڑی شامل ہیں۔ جبکہ برمودا،  2ہانگ کانگ کے ، 45کے 

دنیا بھر  غیرملکی کھالڑیوں کی اس تعداد میں رجسٹریشن کروانے سے انہوں نے کہا کہ

 چیئرمین پی سی بی ۔پاکستان ایک پرامن اور محفوظ ملک ہے گیا ہے کہمثبت پیغام  یہ میں

کہا کہ اس ایونٹ کے انعقاد سے معیشت اور سیاحت کو فروغ ملے گا جو ملک مزید نے 

 ۔کی مجموعی ترقی میں معاون ثابت ہوگا



 

احسان مانی نے کہا کہ لیگ کے پانچویں ایڈیشن کا انعقاد ملک میں موجود کرکٹ کے 

کا  ایکشن میں دیکھنےمداحوں کو ایک طویل انتظار کے بعد اپنے پسندیدہ کرکٹرز کو 

وہ پرامید ہیں کہ گذشتہ سال کی طرح رواں سال بھی ہر پاکستانی اس ۔موقع فراہم کرے گا

 شائقیِن کرکٹ  اس دورانبنانے میں اپنا کردار ادا کریں گا اور ایونٹ کے انعقاد کو کامیاب

 ے گی۔ایک بڑی تعداد اسٹیڈیمز کا رخ کرکی 

 

چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ شیڈول کے اعالن کے ساتھ ہی پاکستان کرکٹ 

مداحوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو اوربورڈ بھی کھالڑیوں، کمرشل پارٹنرز، میڈیا 

انہوں نے کہا کہ وہ مقامی انتظامیہ اور  ۔پرعزم ہےترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے بہ

کو ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ جنہوں نے  سیکورٹی ایجنسیز کے تعاون کے مشکور ہیں

 پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھرپور مدد کی ۔تان النے میں مکمل طور پر پاکس

 

 شیڈول:

 

 فروری: 02

 

)میچ کےآغاز کا  کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقابلہ اسالم آباد یونائیٹڈ بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی 

 وقت جلد  جاری کردیا جائے گا(

 

 فروری : 02

 

 1 کراچی کنگز بمقابلہ پشاور زلمی بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچیبجے0140تا شام  0دوپہر 

 بمقام قذافی اسٹیڈیم الہورلتان سلطانزبجے1 الہور قلندرز بمقابلہ م 45140تا رات  2شام 

 

 فروری: 00

 

1 کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقابلہ پشاور زلمی بمقام نیشنل اسٹیڈیم بجے0140تا شام  0دوپہر 

 کراچی

 بمقام قذافی اسٹیڈیم الہوربجے1 اسالم آباد یونائیٹڈ بمقابلہ ملتان سلطانز 45140تا رات  2شام 

 

 فروری: 02

 

1 کراچی کنگز بمقابلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز  بمقام نیشنل اسٹیڈیم بجے0140تا شام  0دوپہر 

 کراچی



 بمقام قذافی اسٹیڈیم الہوربجے1 الہور قلندرز بمقابلہ اسالم آباد یونائیٹڈ 45140تا رات  2شام 

 

 فروری: 02 

 

 بجے1 ملتان سلطانز بمقابلہ پشاور زلمی بمقام ملتان کرکٹ اسٹیڈیم 45140تا رات  2شام  

 

 فروری: 02 

 

بجے1 اسالم آباد یونائیٹڈ بمقابلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقام پنڈی اسٹیڈیم  45140تا رات  2شام 

 راولپنڈی 

 

 فروری:  02  

 

 گز بمقام ملتان کرکٹ اسٹیڈیم 1 ملتان سلطانز بمقابلہ کراچی کنبجے0140تا شام  0دوپہر 

 بمقام پنڈی اسٹیڈیم راولپنڈی شاور زلمی بمقابلہ الہور قلندرز بجے1 پ 45140تا رات  2شام 

 

 فروری: 02

 

ملتان سلطانز بمقابلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز  بمقام ملتان کرکٹ  بجے01401تا شام  0دوپہر 

 اسٹیڈیم  

یونائیٹڈ بمقابلہ پشاور زلمی بمقام پنڈی اسٹیڈیم بجے1 اسالم آباد  45140تا رات  2شام 

 راولپنڈی

 

 یکم مارچ:

 

بجے1 اسالم آباد یونائیٹڈ بمقابلہ کراچی کنگز بمقام پنڈی اسٹیڈیم  45140تا رات  2شام 

 راولپنڈی

 

 مارچ: 0

 

 بجے1 پشاور زلمی بمقابلہ کراچی کنگز بمقام پنڈی اسٹیڈیم راولپنڈی 45140تا رات  2شام 

 

 رچ:ما 2

 

بجے1 کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذافی اسٹیڈیم  45140تا رات  2شام 



 الہور

 

 مارچ: 4

 

 بجے1 اسالم آباد یونائیٹڈ بمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور 45140تا رات  2شام 

 

 مارچ: 5

 

گلیڈی ایٹرز بمقام پنڈی اسٹیڈیم بجے1 پشاور زلمی بمقابلہ کوئٹہ  45140تا رات  2شام 

 راولپنڈی

 

 مارچ: 2

 

 بجے1  کراچی کنگز بمقابلہ ملتان سلطانز بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور 45140تا رات  2شام 

 

 مارچ: 2

 

 1 پشاور زلمی بمقابلہ اسالم آباد یونائیٹڈ بمقام پنڈی اسٹیڈیم راولپنڈی 0140تا شام  0دوپہر 

الہور قلندرز بمقابلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقام قذافی اسٹیڈیم بجے1  45140تا رات  2شام 

 الہور

 

 مارچ: 2

 

ملتان سلطانز بمقابلہ اسالم آباد یونائیٹڈ بمقام پنڈی اسٹیڈیم بجے1 0140تا شام  0دوپہر 

 راولپنڈی 

 بجے1 الہور قلندرز بمقابلہ کراچی کنگز بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور 45140تا رات  2شام 

 

 ارچ:م 22

 

 بجے1 الہور قلندرز بمقابلہ پشاور زلمی بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور 45140تا رات  2شام 

 

 مارچ: 22

 

بجے1 کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقابلہ ملتان سلطانز بمقام قذافی اسٹیڈیم  45140تا رات  2شام 

 الہور



 

 مارچ: 20

 

 بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچیبجے1 کراچی کنگز بمقابلہ الہور قلندرز  45140تا رات  2شام 

 

 مارچ: 22

 

 بجے1 پشاور زلمی بمقابلہ ملتان سلطانز بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی 45140تا رات  2شام 

 

 مارچ: 24

 

بجے1 کراچی کنگز بمقابلہ اسالم آباد یونائیٹڈ بمقام نیشنل اسٹیڈیم  45140تا رات  2شام 

 کراچی
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 ملتان سلطانز بمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور  بجے01401تا شام  0دوپہر 

بجے1 کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقابلہ کراچی کنگز بمقام نیشنل اسٹیڈیم  45140تا رات  2شام 

 کراچی 

 

 مارچ: 22

 

 بجے1 کوالیفائر )ون بمقابلہ ٹو( بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی 45140تا رات  2شام 

 

 :مارچ 22

 

 بجے1 ایلیمنٹر ون )تھری بمقابلہ فور( بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور  45140تا رات  2شام 

 

 مارچ: 02

 

بجے1 ایلیمنٹر ٹو )کوالیفائر کی لوزر بمقابلہ ایلیمنٹر کی ونر( بمقام  45140تا رات  2شام 

 قذافی اسٹیڈیم الہور 

 

 مارچ: 00

 



 کا وقت جلد  جاری کردیا جائے گا()میچ کےآغاز  فائنل بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور 

 

 کے بارے میں: 0202ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

  کھالڑی شامل ہوں گے۔ اسکواڈ  48سے زیادہ  اور زیادہ 43ہر اسکواڈ میں کم از کم

پانچ تین گولڈ، تین  ڈائمنڈ، تین پالٹینم، میں شامل کھالڑیوں کی ترتیب کچھ یوں ہیں1 

 ۔)اختیاری(سپلمنٹریدو ایمرجنگ اور دو سلور، 

 43  یی کھالڑیوں کی شمولیت الزمغیرملک 0مقامی اور  44رکنی اسکواڈ میں 

آرڈر میں کی جاسکتی  0کھالڑیوں کی ترتیب  رکنی اسکواڈ میں 48 تاہم ہوگی

مقامی  44 پھر کھالڑی ہوں گے  یاغیرملکی  3مقامی اور  40 تو یا اسکواڈ میںہے۔

 ہوں گے۔غیرملکی کھالڑی شامل   0اور 

  غیرملکی کھالڑیوں کی شرکت 5اور زیادہ سے زیادہ  4کم از کم پلیئنگ الیون میں

 ۔الزمی ہوگی

 ۔مقرر کرسکتی ہےمینٹورز  اور ایک کو ایمبسڈر ز ر فرنچائز ایک کھالڑی کوہ 

  سیلری کیپس1نظرثانی شدہ  

 048ہزار تا 452) ملین پاکستانی روپے 45 -ملین  104 پالٹینم 

 ر ڈالر(امریکی رہزا

 1454ہزار تا 24) ملین پاکستانی روپے 43 - ملین 11.5 ڈائمنڈ 

 امریکی ر ڈالر(رہزا

  108ہزار تا55) ملین پاکستانی روپے8.9 -ملین 6.9گولڈ 

 امریکی ر ڈالر(رہزا

  140ہزار تا 40) ملین پاکستانی روپے5.4 -ملین  2.4 سلور 

 ہزارامریکی ر ڈالر(

  19.5ہزار تا6.5) پاکستان روپےملین 1.5 -ملین 4ایمرجنگ 

 ہزارامریکی ر ڈالر(
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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 
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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. 

 
 

 

 


