
 

 کی ڈیجٹل پر شاندار شروعات 2020ایچ بی ایل پی ایس ایل 
 

 ہیں   HBL #HBLPSLV #Tayyarhain#  ایونٹ کے ہیش ٹیگز  •

تمام میڈیا ہاوسز سے درخواست ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق  •

 کسی بھی خبر میں ایونٹ کا مکمل ٹائٹل درج کریں
 

 : ء 2020 روری،ف 26، کراچی

 

فروری کو ختم   23پہلی لیگ   کراچی میں کھیلی گئی کی الہور اور2020پاکستان سپر لیگ 

کی نے پہلی لیگ  کی ایک بڑی تعداد   صارفین سوشل میڈیا اعداد و شمار کے  مطابق ہوئی۔ 

، ٹریوٹیوب، فیس بک، ٹوئی اس سلسلے میں   ۔کو خوب سراہا  ہےسرگرمیوں  ڈیجٹل 

جاری کے حوالے  سے ایچ بی ایل پی ایس ایل فائیو  صارفین نے    اور ٹک ٹاک   انسٹاگرام

 ۔ ہے  میں بھرپور شرکت کیمہم 

 

ایونٹ کی افتتاحی تقریب کے   ہوئی، جہاںکی ابتداء کراچی سے  ایونٹ کی پہلی لیگ 

میچز قذافی اسٹیڈیم    3اس دوران کی میزبانی نیشنل اسٹیڈیم کراچی نے کی۔ میچز  4عالوہ 

 ۔ الہور میں کھیلے گئے

 

،  کیا گیا تھاز سے ایک ہفتہ قبل  ایونٹ کے آغالیگ کی ڈیجٹل سرگرمیوں کی شروعات 

آفیشل  ۔ب پر شاندار پذیرائی حاصل ہوئییوٹیولیگ کا آفیشل ترانہ "تیار ہیں" کو  جہاں 

مسلسل ڈیجٹل  سوشل میڈیا پر   جانب سےترانے  کی شاندار پذیرائی کےبعد پی سی بی کی 

 ۔ جاری ہیںسرگرمیاں 

 

 اعداد و شمار:

 

 یوٹیوب: 

 

الکھ سے زائد   40فائیو کے آفیشل ترانے کو تاحال ایچ بی ایل پی ایس ایل یوٹیوب پر 

، احد ترانہ ہے جو سب سے تیزی سےلیگ کی تاریخ کا یہ و  چکے ہیں۔ دیکھ صارفین 

اور   7پہلے حوالے سے  اس ۔ کی جانب سے دیکھا گیاالکھ افراد  40ہفتوں میں، 3محض 



 اس پریس ریلیز میں موجود ہیں۔ روز کے اعداد و شمار 14 پھر

 

صارفین کی آفیشل یوٹیوب چینل پر پی ایس ایل کے   فروری تک( 26)روز میں  7گذشتہ 

 تعداد: 

 

 ملین امپریشنز  402 •

 ملین یونیک ناظرین  7.4 •

 ملین سے زائددیکھا گیا  30 •

 ملین گھنٹے کا واچ ٹائم 2.2مجموعی طور پر ُکل  •

 ز کرائبر ہزار نئے سبس 338 •

 3.6اوسط ناظرین  •

 

 فیس بک:

 

 صارفین نے دیکھاالکھ   28 •

 ملین انگیج منٹ  19 •

 ہزار نئے فالوورز 62 •

 

 : اور انسٹاگرام ٹوئٹر

 

 )ٹوئیٹر( ملین امپریشنز14.6 •

 ز فالووہزار نئے 57ٹوئیٹر پر  •

 ہزار یونیک صارفین  419انسٹاگرام پر  •

 ملین امپریشنز 16.6انسٹاگرام پر  •

 

 ٹک ٹاک: 

 

 ملین سے زائد ویووز  12 •

 الکھ الئکس  12 •

 فالوورز ہزار  187 •

 ملین سے زائد فالوورز کی شرکت 10 "تیار ہیں چیلنج" مہم میں •

 

رات  فروری کی  26ملتان کرکٹ اسٹیڈیم سے ہورہا ہے۔ ایونٹ کی دوسری لیگ کا آغاز آج 

کی ٹیم پشاور زلمی کی میزبانی کرے  شروع ہونے والے میچ میں ملتا ن سلطانزبجے   7

 گی۔ 

 



سٹیڈیم میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسالم آباد یونائیٹڈ کے   دوسری جانب پنڈی کرکٹ ا

 کھیال جائے گا۔ فروری کو  27درمیان میچ 

 

 ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جانے والے دیگر میچوں کی تفصیالت مندرجہ ذیل ہیں: 

 

 شیڈول:

 

 فروری:   28

 

 بجے: ملتان سلطانز بمقابلہ کراچی کنگز بمقام ملتان کرکٹ اسٹیڈیم  6:15تا شام   3دوپہر 

بجے: پشاور زلمی بمقابلہ الہور قلندرز  بمقام پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم   11:15تا رات  8شام 

 راولپنڈی 

 

 فروری:  29

 

تان کرکٹ  بجے: ملتان سلطانز بمقابلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز  بمقام مل 5:15تا شام   2دوپہر 

 اسٹیڈیم   

بجے: اسالم آباد یونائیٹڈ بمقابلہ پشاور زلمی بمقام پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم   10:15تا رات  7شام 

 راولپنڈی 

 

 یکم مارچ: 

 

بجے: اسالم آباد یونائیٹڈ بمقابلہ کراچی کنگز بمقام پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم   10:15تا رات  7شام 

 راولپنڈی 

 

 مارچ:  2

 

بجے: پشاور زلمی بمقابلہ کراچی کنگز بمقام پنڈی  کرکٹ اسٹیڈیم   10:15تا رات  7شام 

 راولپنڈی 

 

 مارچ:  5

 

بجے: پشاور زلمی بمقابلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقام پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم   10:15تا رات  7شام 

 راولپنڈی 

 

 مارچ:  7

 



: پشاور زلمی بمقابلہ اسالم آباد یونائیٹڈ بمقام پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم  5:15تا شام   2دوپہر 

 راولپنڈی  

 

 مارچ:  8

 

بجے: ملتان سلطانز بمقابلہ اسالم آباد یونائیٹڈ بمقام پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم  5:15تا شام   2دوپہر 

 راولپنڈی  

 

 
– ENDS – 
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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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