
 

  6ایچ بی ایل پی ایس ایل اور شکیب الحسن مارٹن گپٹل  ،آندرے رسل 
 ے شرکت کریں گمیں کے بقیہ میچز 

 

سمیت  اور تھیسارا پریرا  یانیمین مالن  محمود ہللا ریاض، عثمان خواجہ، •
 ایکشن میں نظر آئیں گےکئی نامور ستارے بھی یکم جون سے 

 
 ء: 2021 اپریل  27 الہور،

 
  یکم جون سے شروع ہونے والےنےفرنچائزز چھ متماکی ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 

،  ادی ہیںو ریپلیسمنٹ پک جمع کر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے بقیہ میچز کے لیے اپنی 
اسٹار آلراؤنڈر ویسٹ انڈیز کے  پالٹینم کٹیگری میں پک ہونے والے جس کے مطابق

، بنگلہ   (کراچی کنگز)ل نیوزی لینڈ کے اوپنر مارٹن گپٹ ،  )کوئٹہ گلیڈی ایٹرز(آندرے رسل 
  )ملتان سلطانز(محمود ہللا ریاض ،  )الہور قلندرز(دیش کے اسٹار آلراؤنڈر شکیب الحسن 

کٹیگری میں پک    ڈائنمنڈ کے عالوہ  )آسالم آباد یونائیٹڈ(آسٹریلیا کے عثمان خواجہ اور
  ، ویسٹ انڈیز کے فابین آلین)اسالم آباد یونائیٹڈ( جنوبی افریقہ کے یانیمین مالن ہونے والے

سمیت کرکٹ کی دنیا کی  )کراچی کنگز( اور سری لنکا کے تھیسارا پریرا)پشاور زلمی( 
 کئی نامور استارے لیگ کے بقیہ میچز میں اپنی متعلقہ فرنچائز کی نمائندگی کریں گے۔ 

 
کے بقیہ میچز یکم سے بیس جون تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں   6ایچ بی ایل پی ایس ایل  

کیسز   19کھالڑیوں میں کوویڈ   ٹیموں کے چندایونٹ میں شریک  کھیلے جائیں گے۔
 مارچ کو ملتوی کردیا گیا تھا۔ 4لیگ کو  سامنے آنے پر 

 
کی نمائندگان پر مشتمل منگل کو منعقدہ ایک آن   پی ایس ایل انتظامیہ اور تمام فرنچائزز

پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز  پک لی گئیں۔ریپلیسمنٹ   17کے دوران ُکل الئن کانفرنس  
اسالم آباد یونائیٹڈ نے سلور کٹیگری کے لیے اپنی پک نہیں لی، یہ تینوں فرنچائزز  اور 

 یا اس کے دوران کرسکتی ہیں۔ قبل  لیے اپنی پک کا استعمال ایونٹ سے اس کٹیگری کے 



 
 ریپلیسمنٹ پک کی تفصیالت: 

 : کٹیگری پالٹینم
 الہور قلندرز: راشد خان کی جگہ شکیب الحسن

 کوئٹہ گلیڈی ایٹرز: ٹام بنٹن کی جگہ آندرے رسل 
 کولن انگرام کی جگہ مارٹن گپٹل کراچی کنگز : 

 اسالم آباد یونائیٹڈ: ایلکس ہیلز کی جگہ عثمان خواجہ
 کرس لین کی جگہ محمود ہللا ریاضملتان سلطانز: 

 : کٹیگریڈائمنڈ
 محمد نبی کی جگہ تھیسارا پریراکراچی کنگز:  

 اسالم آباد یونائیٹڈ: لوئس گریگوری کی جگہ یانیمن مالن 
 فابین آلین پشاور زلمی: مجیب الرحٰمن کی جگہ 

 الہور قلندرز: ڈیوڈے ویزے کی جگہ جیمز فالکنر 
 ردانانجیب ہللا ز ڈین کرسٹن کی جگہ کراچی کنگز: 
 : گولڈ کٹیگری

 برنز    جو سمت پٹیل کی جگہ الہور قلندرز: 
 پاؤل رؤمان پشاور زلمی: لیام لیونگ اسٹون کی جگہ 

 گورباز رحٰمن ہللا  جیمز ونس کی جگہ ملتان سلطانز:   
 :  کٹیگریسلور

 فیڈل ایڈورڈزپشاور زلمی: ثاقب محمود کی جگہ 
 ملتان سلطانز: ایڈم لیتھ کی جگہ جارج لینڈے 

 لیٹن داس  کراچی کنگز: جو کالرک کی جگہ
 کیلم فریگیسن الہور قلندرز: ٹام ایبل کی جگہ 

 : کٹیگری سپلیمنٹری
 مکائے  ڈاوبیملتان سلطانز: کارلوس بریتھ ویٹ کی جگہ 

 سیکوگے پرسناالہور قلندرز: جو ڈینلے کی جگہ 
 

شرکت   ںیکے پہلے مرحلے م  6 گی پاکستان سپر ل  لی ا یب چی نے ا وںیاُدھر، جن کھالڑ
  یبھ   ےی کے دوسرے مرحلے کے ل گی جون سے شروع ہونے والے ل  کمیہے اور وہ    یک

 : ںی ہ لیان کے نام مندرجہ ذ ں،ی ہ ابی دست 
 

 : کولن منروٹڈی ونائی آباد  اسالم
 والٹن ، نور احمد   ڈوکی کنگز: چ  یکراچ 
 ڈنک  نی قلندرز: ب  الہور
 ( ںی ہ ابی طور پر دست یروسو ، عمران طاہر )جزو  یلی سلطانز: رائ ملتان



 ( ں ی ہ  ابی طور پر دست  یملر )جزو  وڈی: ڈیزلم  پشاور
 ی سی احمد ، فاف ڈو پل سی، ق لپورٹی ڈ  مرونی: کٹرزیا یڈی گل  کوئٹہ

 

 شیڈول: 
 

 ( نائٹ یکم جون: الہور قلندرز بمقابلہ اسالم آباد یونائیٹڈ )
 ( نائٹجون: ملتان سلطانز بمقابلہ کراچی کنگز ) 2
 ( نائٹجون: اسالم آباد یونائیٹڈ بمقابلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز ) 3
 (نائٹ جون: پشاور زلمی بمقابلہ الہور قلندرز )  4
(؛ ملتان سلطانز بمقابلہ کوئٹہ گلیڈی  ڈےگز )جون: اسالم آباد یونائیٹڈ بمقابلہ کراچی کن 5

 ( نائٹ ایٹرز )
 ( نائٹجون: پشاور زلمی بمقابلہ کراچی کنگز )  6
 ( نائٹ قلندرز ) الہور جون: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقابلہ 7
 ( نائٹجون: ملتان سلطانز بمقابلہ پشاور زلمی )  8
 ( نائٹآباد یونائیٹڈ اور الہور قلندرز ) جون: اسالم  9

 ( نائٹجون: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقابلہ کراچی کنگز )  10
 ( نائٹ جون: ملتان سلطانز بمقابلہ اسالم آباد یونائیٹڈ ) 11
(؛ کراچی کنگز بمقابلہ الہور قلندرز  ے یڈی ایٹرز بمقابلہ پشاور زلمی )ڈجون: کوئٹہ گل  12
 ( ائٹ )ن 

 ( ائٹ ونائٹڈ بمقابلہ پشاور زلمی )ن جون: اسالم آباد ی  13
 ( نائٹقلندرز )  الہور جون: ملتان سلطانز بمقابلہ 14
 ( )نائٹ( 2بمقابلہ  1)جون: کوالیفائر  16
 ( )نائٹ( 4بمقابلہ 3)1جون: ایلیمینیٹر 17
 ( نائٹ( ) کی فاتح ٹیم  1کوالیفائر ہارنے والی ٹیم بمقابلہ ایلیمینٹر  )   2جون: ایلیمینیٹر  18
 ( نائٹجون: فائنل )  20

 

 
– ENDS – 

 

 



 

 


