
 

 روایتی حریف، کنگس اور قلندرز 4ایچ بی ایل پی ایس ایل کے 
 

  هزتجہ هذهمبثل آئیں 8 دوًوں ٹیویںگذشتہ ایڈیشٌش هیں یہ 

  هبرچ کو ثبلتزتیت  21اور  8ایچ ثی ایل پی ایض ایل فبئیو هیں دوًوں ٹیویں

 الہور اور کزاچی هیں هذهمبثل آئیں گی

  کیوزوى ڈیلپورٹ، کزص دمحم ػبهز، ثبثزاػظن، ػوبد وطین کی سیزلیبدت

 کب زصہ کزاچی کٌگش خبرڈى اور شزخیل خبى 

 ،الہور  زبرث رؤفشبہیي آفزیذی اور فخز سهبى،  دمحم زفیع،کزص لیي

 طہیل اختز کپتبى همزرللٌذرس کی ًوبئٌذگی کزیں گے، 
 

 :4242 فروری35ر،الہو

 

طے  سلیگ هیں شبهل فزًچبئش کے طجتهیں هؼیبری کزکٹ پبکظتبى طپز لیگ ایچ ثی ایل  

 ایوًٹ کے گذشتہ چبر ایڈیشٌش هیںشبئمیِي کزکٹ ًے ، ہے۔ثھی زمیمی هذازوں کی لزثت 

 کب ثھی خوة لطف اٹھبیب ہے۔ززیفوں کے درهیبى طٌظٌی  خیشی روایتی 

 

ٹبکزے ایظے ہیں خض کے  هذازوں کی تؼذاد الکھوں هیں ہے۔ ایک  1لیگ کے دوراى  

 الہور للٌذرس۔ ثومبثلہتو دوطزا کزاچی کٌگش  پشبور سلوی ثومبثلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹزس 

 

ثڑی  1لوهی کزکٹ کی ثڑے شہز ہوًے کے طبتھ طبتھ  1هلک کے کزاچی اور الہور

کو پبکظتبى کزکٹ ٹین  دوًوں شہزیہ لیبِم پبکظتبى طے لے کز اة تک  ۔ہیںثھی  ًزطزیبں

ظہیز ػجبص، هبخذ خبى، خبویذ هیبًذاد، ػظین کزکٹزس دے چکے ہیں۔ ػوزاى خبى،  ثہت طے

کب هؼیي خبى اور راشذ لطیف یوًض خبى، شبہذ آفزیذی، وطین اکزم، ػجذالمبدر، طؼیذ اًور، 

کزاچی کی اطٹزیٹ  یب توشوبر ثھی اى کھالڑیوں هیں ہوتب ہے خٌہوں ًے اپٌے کھیل کب آغبس

 هیذاًوں طے۔وطیغ و ػزیط الہور کے پھز کزکٹ طے کیب یب 

 

لوهی کزکٹ کے چٌذ هوخودٍ طتبروں ،ثبثزاػظن، طزفزاسازوذ، وہبة ریبض، کہ یہبں تک 

 شبى هظؼود، اظہز ػلی اور اهبم السك کب تؼلك ثھی اًہی دو شہزوں طے ہے۔



 

کجھی دوًوں ٹیویں طبلوں هیں ایک ایڈیشي ثھی ًہیں خیت پبئیں۔  4گذشتہ  هگز دوًوں ٹیویں 

ف ایوًٹ کے فبئٌل هیں رطبئی زبصل ًہیں کزطکیں خجکہ الہور للٌذرس تو کجھی  پلے آ

ثی ایل پی ایض ایل فبئیو کے دوراى دوًوں ٹیویں هززلے کب زصہ ثھی ًہیں ثي پبئی تبہن ایچ 

کزاچی کٌگش اور الہور للٌذرس کے  ثبلتزتیت ہوم گزاؤًڈ پز کھیلیں گی۔اپٌےثیشتز هیچش

هیچش کے ثبػج اهیذ کی خبرہی ہےکہ ًیشٌل اطٹیڈین کزاچی اور لذافی اطٹیڈین الہور هیں 

ں ٹیووں کی کبرکزدگی هیں ًوبیبں یوًٹ هیں دوًوفزوری طے  شزوع ہوًے والے  ا 12

 ۔ثہتزی دیکھی خبئے گی

 

هیچوں گزوپ هززلے کے دوًوں  هبثیيدوًوں ٹیووں کےهیں  1212ایچ ثی ایل پی ایض ایل 

دوًوں ٹیووں کے هبثیي هتولغ ہے۔هیں اطٹیڈین آهذ شبئمیِي کزکٹ کی ایک ثڑی تؼذاد هیں 

هبرچ کو ًیشٌل اطٹیڈین  21 توار کو لذافی اطٹیڈین الہور اور دوطزاهبرچ ثزوس ا 8پہال ٹبکزا 

 رات کو ثزلی لوموں کی روشٌی هیں کھیلے خبئیں گے۔۔ یہ دوًوں هیچش ہوگبکزاچی هیں 

 

 نتائج: سابقہ

 

الہور هیں  1هیچوں هیں کزاچی کٌگش اور 5یں۔ زتجہ هذهمبثل آئه 8دوًوں ٹیویں اص طے لجل 

خجکہ ایک هیچ ثزاثز ہوا خو ثؼذاساں الہور للٌذرس ًے طپز  للٌذرس ًے کبهیبثی زبصل کی

 ۔خیت لیب هیںاوور 

 

دوًوں  زبصل ہے۔ور للٌذرس پز واظر ثزتزی الہطبثمہ ًتبئح کی ثٌیبد پز کزاچی کٌگش کو 

کے  1226چ ثی ایل پی ایض ایل ایهذهمبثل آئیں۔هیں ٹیویں پہلی هزتجہ لیگ کے پہلے ایڈیشي 

هیچش کھیلے گئے۔  1کزاچی کٌگش اور الہور للٌذرس کے درهیبى گزوپ هززلے هیں دوراى 

دثئی اًٹزًیشٌل اطٹیڈین اور شبرخہ اطٹیڈین هیں کزاچی کٌگش ًے الہور للٌذرس کو اص دوراى 

 رًش طے شکظت دی۔ 17وکٹوں  اور  7ثبلتزتیت کھیلے خبًے والے دوًوں هیچوں هیں 

 

طے کزاچی کٌگش کو شکظت  ہلی هزتجہالہور للٌذرس ًے پے ایڈیشي هیں لیگ کے  دوطز

الہور للٌذرس ًے  طٌظٌی خیش شبرخہ کے هیذاى پز کھیلےخبًے والے  هیچ هیں ۔ دوچبر کیب

اطی ایڈیشي کے  دوطزے رًش طے شکظت دی هگز  7همبثلے کے  ثؼذ کزاچی کٌگش کو 

هیں کزاچی کٌگش ًے الہور للٌذرس کو شکظت دے کز زظبة ثزاثز کزدیب۔  چگزوپ هی

ػبهزیبهیي کو ویظٹ اًڈیش کے  کیزوى پوالرڈ ًے کزاچی کٌگش کی ًوبئٌذگی کزتے ہوئے 

 چھکب خڑ کز هیچ ختواًے هیں اہن کزدار ادا کیب۔خزی  گیٌذ پزهیچ کی  آ

 

کے  ایوًٹ ۔ ی دوًوں ٹیووں کے درهیبى ایک، ایک هیچ کھیال گیبهیں ثھ 1228ایڈیشي 

ب۔ دوًوں طے ہزایرًش  17کزاچی کٌگش ًے الہور للٌذرس کو دوراى پہلے ٹبکزے  هیں 



ٹیووں کے درهیبى ایوًٹ کب دوطزا هیچ اثتذائی غور پز ثزاثز ہوگیب خو ثؼذاساں الہور 

طٌیل ًبرائي کے شبًذار طپز اوور کی ثذولت اپٌے ًبم کزلیب۔  هیںللٌذرس ًے طپز اوور 

  ی۔هیچ هیں کبهیبثی زبصل کالہور للٌذرس ًے

 

 11کزاچی کٌگش کو پہلے هیچ هیں  هیں الہور للٌذرس ًے  1229ایچ ثی ایل پی ایض ایل 

وکٹوں 5دوطزے هیچ هیں کزاچی کٌگش ًے دوًوں ٹیووں کے درهیبى رًش طے شکظت دی۔ 

 طے کبهیبثی زبصل کی۔

 

 میں دونوں ٹیموں میں شامل اہم کھالڑی: 4242ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

کی ایچ ثی ایل پی ایض ایل فبئیو کے لیے  هٌتخت کزدٍ اطکواڈ کے  هطبثك کزاچی کٌگش 

کزکٹ کے ثہتزیي ثلے ثبس ٹی ٹوًٹی فبرهیٹ هیں دًیبئے ثیٹٌگ الئي اپ هعجوغ ہے۔ 

ایلکض ہیلش اور خٌوثی افزیمہ کے کیوزوى ڈیلپورٹ کے اًگلیٌڈ کے خبرذ هشاج ثبثزاػظن، 

 ہے۔ هعجوغثیٹٌگ الئي اپ کزاچی کٌگش کی  هیں گیشزخیل خبى کی هوخودػالوٍ 

 

کزاچی کٌگش کو ایک هعجوغ آغبس فزاہن کزًے کی صالزیت رکھتے ہیں۔ چبرو ں ثلے ثبس 

ورٹ ًے ًیشٌل پلڈیکیوزوى گذشتہ ایڈیشي هیں اطالم آثبد یوًبئیٹڈ کی ًوبئٌذگی کزتے ہوئے 

رًش کی ثزق رفتبر اًٌگش  227گیٌذوں پز  62ذرس کے خالف اطٹیڈین کزاچی هیں الہور للٌ

 کھیلی تھی۔ 

 

ثبؤلٌگ اٹیک ٹین هیں شبهل ًوخواى هگز تدزثہ کبر  الہور للٌذرس کی  دوطزی خبًت 

ٹف ٹبئن دیٌے کے  لیے تیبر ہے۔ شبہیي شبٍ آفزیذی، کزاچی کٌگش کے ثلے ثبسوں کو 

 ٹی ٹوًٹی لیگش هیں ثبؤلٌگ کب تدزثہ زبصل ہے۔ کو زبرث رؤف اور ػثوبى شٌواری 

 

ثیي ڈًک او رطلوبى دمحم زفیع، اطی غزذ الہور للٌذرس کے ثلے ثبس کزص لیي، فخز سهبى، 

ػویذ دمحم ػبهز،  کزاچی کٌگش کوپز هشتول ثیٹٌگ الئي اپ کو سیز کزًے کےلیےثٹ 

ثبؤلزوں کب طبتھ کزص خبرڈى، هچل هیکلٌگي، ػوبد وطین اور ػوز خبى خیظے آصف، 

 هیظز ہوگب۔

 

ثیض فزوری طے ثبئیض هبرچ تک کزاچی، الہور، راولپٌڈی  1212ایچ ثی ایل پی ایض ایل 

ایوًٹ کب پہال هیچ دفبػی چیوپئي کوئٹہ گلیڈی ایٹزس اور اور هلتبى هیں کھیلی خبئے گی۔

 ے گب۔اطالم آثبد یوًبئیٹڈ کے درهیبى کزاچی هیں خجکہ فبئٌل الہور هیں کھیال خبئ

 

پزدطتیبة ہے خجکہ شبئمیي  www.yayvo.comلیگ کے لیے ٹکٹوں کی آى الئي  ثکٌگ 

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

http://www.yayvo.com/
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 لیثبثزاػظن، دمحم ػبهز، کزص خبرڈى، افتخبر ازوذ، شزخ لش،یہ لکضی)کپتبى(، انیػوبد وط
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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 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


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. 

 
 

 

 


