
 

 ایچ بی ایل پی ایس ایل کی تاریخ  
 

 : ء2022جنوری  16الہور، 
 

سے ہوگا۔  نیشنل اسٹیڈیم کراچی   کو جنوری   27کا آغاز   7ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ
فروری تک   7کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ  میچز پر مشتمل ٹورنامنٹ   34مجموعی طور پر 

 فروری تک قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیال جائے گا۔ 27سے  10 کراچی جبکہ 
 

سے شروع ہونے والی لیگ کے اب تک مکمل ہونے والے چھ ایڈیشنز میں   2016تاہم 
  مکمل طور پر  ایونٹ کا پہال ایڈیشن سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملے۔ کو شائقیِن کرکٹ  

سے اور اختتام  یشن کا آغاز یو اے ای دوسرے ایڈ۔متحدہ عرب امارات میں کھیال گیا تھا 
  قذافی اسٹیڈیم الہور میں ہوا۔

 
کے کردار سے انکار  ایڈیشن  اور چوتھے   لیگ کی مرحلہ وار پاکستان واپسی میں تیسرے

و  د  ٹورنامنٹ کے تیسرے ایڈیشن کے  یو اے ای سے شروع ہونے والے ممکن نہیں۔
اس ایڈیشن میں چھٹی ٹیم،ملتان سلطانز کو  ایلیمنٹرز الہور اور فائنل کراچی میں کھیال گیا۔

 بھی لیگ کا حصہ بنالیا گیا۔
 

دوسرا مرحلہ کراچی میں منعقد ا آغاز بھی متحدہ عرب امارات سے ہوا تاہم کچوتھے ایڈیشن  
پانچویں ایڈیشن کے تمام میچز پاکستان میں   ُکل آٹھ میچز کھیلے گئے۔   فائنل سمیت ، جہاںہوا

کی صورتحال کے    19کھیلے گئے، چھٹے ایڈیشن کا آغاز کراچی سے ہوا مگر کوویڈ 
 ایونٹ کو ابوظہبی منتقل کرکے مکمل کیا گیا۔ باعث 

 
 : 2016ایچ بی ایل پی ایس ایل  

 
یونائیٹڈ نے فائنل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو شکست  لیگ کے افتتاحی ایڈیشن میں اسالم آباد 

کھیلے گئے فائنل میں فاتح ٹیم  اسٹیڈیم میں کرکٹ   انٹرنیشنل دبئی دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔
رنز   73گیندوں پر   51رنز کا ہدف محض چار وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔  175نے 

 پلیئر آف دی فائنل قرار دیا گیا۔کی اننگز کھیلنے پر ویسٹ انڈیز کے ڈین اسمتھ کو 



 
وکٹیں حاصل کرنے پر کراچی کنگز کے آلراؤنڈر روی    11رنز اور  329ٹورنامنٹ میں 

الہور قلندرز کے عمر اکمل نے ٹورنامنٹ  کا ایوارڈ دیا گیا۔ ٹورنامنٹ بوپارہ کو پلیئر آف دی  
سب   ٹورنامنٹ میں نےاور اسالم آباد یونائیٹڈ کے آندرے رسل  رنز  335میں سب سے زیادہ

 وکٹیں حاصل کیں۔  16سے زیادہ 
 

 : 2017ایچ بی ایل پی ایس ایل  
 

نے فائنل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو شکست دے    پشاور زلمیایڈیشن میں   دوسرےلیگ کے 
  20فاتح ٹیم نے مقررہ  میں کھیلے گئے فائنل میںالہور  اسٹیڈیم   قذافی کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔

جواب میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی   رنز بنائے۔ 148وکٹوں کے نقصان پر  6اوورز میں 
  کی برق رفتار اننگز کھیلنے پر رنز  28گیندوں پر  11رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ 90پوری ٹیم 

 کو پلیئر آف دی فائنل قرار دیا گیا۔  ڈیرن سیمی ویسٹ انڈیز کے 
 

 ٹورنامنٹ کو پلیئر آف دی   بنانے پر پشاور زلمی کے کامران اکملرنز  353ٹورنامنٹ میں 
شکار کرنے پر انہیں ٹورنامنٹ کا بہترین وکٹ کیپر  11وکٹوں کے پیچھے  کا ایوارڈ دیا گیا۔

  16سب سے زیادہ  ٹورنامنٹ میں ےن  کے سہیل خانکراچی کنگزبھی قرار دیا گیا تھا۔ 
 وکٹیں حاصل کیں۔ 

 
 : 2018ایچ بی ایل پی ایس ایل  

 
کو شکست دے  نے فائنل میں پشاور زلمی اسالم آباد یونائیٹڈ ایڈیشن میں  تیسرےلیگ کے  

میں  ٹائٹل اپنے نام کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی   کا دوسری مرتبہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کر
گیندوں   26۔حاصل کیا  گیندیں قبل  19 رنز کا ہدف 149فاتح ٹیم نے   کھیلے گئے فائنل میں

کو پلیئر آف دی فائنل قرار دیا کے لیوک رونکی نیوزی لینڈ رنز کی اننگز کھیلنے پر    52پر 
 گیا۔
 

کو پلیئر آف دی  کے لیوک رونکی بنانے پر اسالم آباد یونائیٹڈ  رنز  435ٹورنامنٹ میں 
سب   ٹورنامنٹ میں نے  ان کے ساتھی کھالڑی فہیم اشرف دیا گیا۔ بھی  کا ایوارڈ ٹورنامنٹ

 وکٹیں حاصل کیں۔  18سے زیادہ 
 

 : 2019ایچ بی ایل پی ایس ایل  
 

نے فائنل میں پشاور زلمی کو شکست دے  کوئٹہ گلیڈی ایٹرز ایڈیشن میں   چوتھےلیگ کے  
مرتبہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کا  ٹائٹل اپنے نام کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے    کر پہلی



ٹوں کے نقصان پر  وک  2رنز کا مطلوبہ ہدف  139کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نےگئے فائنل میں 
تین کھالڑیوں کو پویلین کی راہ ۔وکٹوں سے شکست دی   8پشاور زلمی کو   حاصل کرکے

 پلیئر آف دی فائنل قرار دیا گیا۔ دکھانے پر نوجوان فاسٹ باؤلر محمد حسنین کو 
 

کے  کرنے والے آسٹریلیا   نمائندگیبنانے پر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی  رنز  430ٹورنامنٹ میں 
  پشاور زلمی کے حسن علی دیا گیا۔ایوارڈ کا   ٹورنامنٹ کو پلیئر آف دی شین واٹسن  

 وکٹیں حاصل کیں۔  25نےٹورنامنٹ میں  سب سے زیادہ 
 

 : 2019ایچ بی ایل پی ایس ایل آف ٹیم 
بابر  -3(، ی( )پشاور زلم پریکامران اکمل )وکٹ ک-2(، ٹرز ی ا یڈی واٹسن )کوئٹہ گل  نی ش-1 

  یکولن انگرام )کراچ-5)کپتان( )الہور قلندرز(،  ئرزی لی و ی ڈ یاے ب -4کنگز(   یاعظم )کراچ 
اشرف   می فہ-8(، یپوالرڈ )پشاور زلم  رونی ک-7(، ٹڈ ی ونائی )اسالم آباد   یآصف عل-6کنگز(، 

عمر -11(، ی)پشاور زلم ی حسن عل-10(، ی)پشاور زلم اضی وہاب ر -9(، ٹڈیونائ ی )اسالم آباد 
 الہور قلندرز(  ں، یو 12) یچانے لم پی کنگز(۔ سند  یکراچ خان )

 
 : 2020ایچ بی ایل پی ایس ایل  

 
کو شکست دے کر پہلی مرتبہ نے الہور قلندرز  کراچی کنگز ایڈیشن میں   پانچویںلیگ کے  

ایچ بی ایل پی ایس ایل کا  ٹائٹل اپنے نام کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے فائنل  
وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرکے   5رنز کا مطلوبہ ہدف  135نے  کراچی کنگز میں  

کو    اننگز کھیلنے پر بابر اعظم  رنز کی  63گیندوں پر   49شکست دی ۔ کو   الہور قلندرز
 پلیئر آف دی فائنل قرار دیا گیا۔ 

 
کا بھی ایوارڈ   بیٹسمینبابراعظم نے ایونٹ کے بہترین کھالڑی اور ٹورنامنٹ کے بہترین  

وکٹیں  17نےٹورنامنٹ میں  سب سے زیادہ کے شاہین شاہ آفریدی الہور قلندرز اپنے نام کیا۔
 حاصل کیں۔

 
 : 2020ایچ بی ایل پی ایس ایل آف ٹیم 

کنگز(،   ی)کراچ لزی ہ   لکسی ا-3)الہور قلندرز(،  نی کرس ل-2کنگز(،   یبابر اعظم )کراچ-1 
شاداب خان )کپتان، اسالم آباد -6)الہور قلندرز(،   ظی محمد حف -5(، ی)پشاور زلم  یعل دری ح-4
محمد عامر -9)الہور قلندرز(،   زی و   وڈیڈ-8الہور قلندرز(،  پر،یڈنک )وکٹ ک نی ب-7(، ٹڈیونائ ی 

  یڈی )کوئٹہ گل نی محمد حسن-11)الہور قلندرز(،  یدی شاہ آفر نی شاہ -10کنگز(،  ی) کراچ
 الہور قلندرز(  ں،ی و 12(۔ فخر زمان )ٹرزی ا

 
 : 2021ایچ بی ایل پی ایس ایل  



 
کو شکست دے کر پہلی مرتبہ  نے پشاور زلمی ملتان سلطانز  ایڈیشن میں   چھٹےلیگ کے  

میں کھیلے گئے فائنل  شیخ زید اسٹیڈیم ابوظہبی ایچ بی ایل پی ایس ایل کا  ٹائٹل اپنے نام کیا۔  
رنز کے تعاقب میں    207 رنز سے شکست دے دی۔  47فاتح ٹیم نے پشاور زلمی کو  میں

رنز کی دھواں دھار  65  ۔بناسکیرنز ہی  159وکٹوں کے نقصان پر    9پشاور زلمی کی ٹیم 
 قرار دیا گیا۔ اننگز کھیلنے پر صہیب مقصودکو پلیئر آف دی فائنل 

 
۔  ٹورنامنٹ  پائے بھی قرار  بہترین بیٹسمین کےٹورنامنٹ   رنز بنانے پر وہ  428ایونٹ میں 

رہے۔محمد  وکٹیں حاصل کرنے والے شاہنواز دھانی ٹورنامنٹ کے بہترین باؤلر  20میں 
 رضوان ٹورنامنٹ کے بہترین وکٹ کیپر رہے۔ 

 
 : 2021ایچ بی ایل پی ایس ایل آف ٹیم 

کولن منرو )اسالم -3کنگز(،    یبابر اعظم )کراچ -2(، ی)پشاور زلم  یحضرت ہللا زازئ  -1
، ملتان  پریمحمد رضوان )کپتان، وکٹ ک-5مقصود )ملتان سلطانز(،  ب یصہ-4(، ٹڈیونائ ی آباد 

راشد خان  -8(، ی)پشاور زلم  اضی وہاب ر-7(، ٹڈیونائ ی )اسالم آباد  ی آصف عل-6(، سلطانز
)الہور قلندرز(،   یدی شاہ آفر نی شاہ-10(، ٹڈیونائی آباد  م)اسال یحسن عل-9)الہور قلندرز(،  

 الہور قلندرز(   ں،ی و12کنر )لفا مزی ج،  )ملتان سلطانز(   یشاہنواز دھان -11
 
 

 

 
 

 


