
 

ََ  نیشنل ٹی ٹونٹی کپ َ الکھ روپے کی انعامی رقم تقسیم   90میں تقریبا
 ہوگی 

 

 سے حاصل ہونے والے  کرکٹکی تقسیم کا مقصد انعامی رقم  پرکشش •
   ندیم خان ہائی پرفارمنس، ڈائریکٹر کو دینا ہے واپس کرکٹرز پیسہ

 
 :ء2020ستمبر  22ملتان، 

 
ستمبر   30کھالڑی  کے بہترین کی کرکٹ محدود طرزبھر سےتعلق رکھنے والے  ملک  

میسٹک ڈوسے ملتان میں شروع ہونے والے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں جلوہ گر ہوں گے۔ 
ََ  کے اس ابتدائی ٹورنامنٹ میں  2020-21کرکٹ سیزن  َ   90مجموعی طورپر تقریبا

 تقسیم ہوگی۔ الکھ روپے کی انعامی رقم 
 

وسری فائنلسٹ  د جبکہ الکھ روپے کی انعامی رقم دی جائے گی 50ایونٹ کی فاتح ٹیم کو 
  ،کھالڑی بہترین ٹورنامنٹ کے یہی نہیں بلکہ   الکھ روپےکی حقدار ٹھہرے گی، 25ٹیم 

جائے   دی بھی انعامی رقم کی  کو ایک ایک الکھ روپے باؤلر اور وکٹ کیپر بیٹسمین،  
 گی۔ 

 
ہزار  25کو  بہترین کھالڑیہر میچ کے کے دوران ٹورنامنٹ سیزن کے پہلے 

مین   اس ایونٹ کےڈبل لیگ کی بنیاد پر کھیلے جانے والے  دئیے جائیں گے جبکہروپے
اکتوبر کو پنڈی  18ایونٹ کا فائنل ۔ ملیں گے ہزار روپے  35 کو بطور انعامآف دی فائنل 

 کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیال جائے گا۔
 

ََ  ٹورنامنٹ میں تقسیم ہونے والی یہیہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ  َ الکھ روپے  90تقریبا
ڈومیسٹک کنٹریکٹ کے حامل کھالڑیوں کو ملنے والے  ماہوار وظیفے   رقم کی انعامی 

کا ڈومیسٹک کنٹریکٹ حاصل  2020-21سیزن  ۔ اُدھراور میچ فیس کے  عالوہ ہے 
الکھ  32سے  18ساالنہ وظیفے اور میچ فیس کی مد میں  ماہوار  کرنے واال ایک کرکٹر 

 کمائے گا۔ )کٹیگری کے اعتبار سے (روپے 
 
اعالن  کا انعامی رقم  پرکشش لیے رنے والے کھالڑیوں کےعمدہ کارکردگی کا مظاہرہ  ک 



ڈومیسٹک کرکٹ  جس کا مقصد پاکستان کرکٹ بورڈ کی اُس پالیسی کے عین مطابق ہے 
   ہے۔کے معیار کو مزید بہتر بنانا

 
 ندیم خان، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس: 

 
کرکٹ سے   پاکستان کرکٹ بورڈ نےڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان کا کہنا ہے کہ 

خرچ کرنے کو ہی اپنا  حاصل ہونے والے پیسے کو واپس کرکٹرز کی فالح و بہبود پر 
ََ  مجموعی طور پریہی وجہ ہے کہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں اور  ہدف بنا رکھا ہے َ   تقریبا

 انداز سے کھالڑیوں میں تقسیم کی جائے گی۔ مختلف  الکھ روپے کی انعامی رقم  90
 

 پی سی بی پہلے  ہی  میںوظیفے اور میچ فیس کی مد  ماہوارانہوں نے مزید کہا کہ 
 ، ابہےکرواچکا ر متعارف کی کمائی کا ایک نیا اور پرکشش اسٹرکچکھالڑیوں 

کی آمدن  کھالڑیوں ڈبل لیگ کی بنیاد پر کھیال جانے واال یہ ایونٹ کے دوران  19کوویڈ
 کردے گا۔ بھی دگنا کو

 

ABOUT THE PCB 

 

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which 

was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 



 

 

 


