
 

 رزڈال یکیالکھ امر 02 :انعامی رقم ُکل کی0202لیا سیا یپ لیا یب چیا
 

 ء:0202 یفرور 01 ،یکراچ

 

 ایل سیا یپ لیا یب چیا ،ےلیکرکٹ م ےسب سے بڑ ںیکے بعد پاکستان م 8002کپ  ایشیا

 ۔یگ ںیجائ یک میم تقسرق یانعام یک تیمال کی زڈالر یکیالکھ امر 00ُکل ںیم، 8080

 

 ونٹیا میفاتح ٹ یفائنل ک ۔جائے گا الیکھ ںیالہور م میڈیاسٹ یمارچ کو قذاف 88کا فائنل  ونٹیا

 ۔یحقدار ٹھہرے گ یکزڈالر  یکیالکھ امر 5کے ہمراہ  یٹراف یچمچمات یک

 

 ی۔رقم وصول کرے گ یانعام یک زڈالر یکیالکھ امر 8 میرنرزاپ ٹ یک ونٹیا

 

 وارڈیکا ا چیم یآف د نیکو م یکھالڑ نیکے بہتر چیکے دوران ہر م ونٹیکے عالوہ ا اس

 3500 یکھالڑ نیکا بہتر چیہر م ۔گے ںیجائ لےیکھ چزیم 43کل  ںیم ونٹیا ۔جائے گا اید

 ۔رقم وصول کرے گاانعامی پر مشتمل  زڈالر یکیامر

 

بلے باز،  نیبہتر ،یکھالڑ نیکے بہتر ونٹیرقم ا یانعام یک تیمالزڈالر  یکیہزار امر 20

پر  ادیبن یک یبرابر ںیوالوں م تنےیجزوارڈیا کے  باؤلر اور اسپرٹ آف کرکٹ نیبہتر

 ۔یہوگ میتقس

 

اور سب سے  بہترین رن آؤٹبہترین کیچ،   ٹورنامنٹ کے دوران ماندہ انعامی رقمباقی 

تقسیم کی جائے  کی مد میں انعامات کھالڑیوں کے لیے مقررہزیادہ چھکے لگانے والے

 ۔گی

 

کے بعد  8002کپ  ایشیا ،ویفائ سیا یپ لیا یب چیا ،ونٹیروزہ ا 48پر مشتمل  چزیم 43 

والے ممالک  لنےیکھ سٹیٹ 3بارہ سال قبل   ۔ہے لہیکرکٹ کا سب سے بڑا م ںیپاکستان م

الہور اور  ونٹیپر مشتمل ا موںیٹ یمتحدہ عرب امارات اور ہانگ کانگ ک کے عالوہ

کے  ونٹیا۔ گئے تھے لےیکھ چزیم 04 ُکل ںیم 8002 یشیا کپا ۔تھا ایگ الیکھ ںیم یکراچ

 ۔یتھ یرنز سے شکست د 000لنکا نے بھارت کو  یسر ںیفائنل م

 

 یک چوںیکے م 0881اور  0821کرکٹ ورلڈ کپ  یس یس یآئ ،سے قبل پاکستان اس



 چوںیم 00مختلف مقامات پر  1پاکستان نے  ںیم 0821ورلڈکپ  ۔کرچکا ہے یبھ یزبانیم

 ۔یتھ یک یزبانیم یک

 

 ۔یتھ یک یزبانیم یک چوںیم 01مختلف مقامات پر  1پاکستان نے  ںیم 0881کپ  ورلڈ

 

مختلف شہروں  3ٹورنامنٹ ہے جو ملک کے  سٹکیڈوم کیا 8080 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 ںیملتان م 4اور  یراولپنڈ 2الہور،  03 ،یکراچ چزیم 8کے  ونٹیا ۔جائے گا الیکھ ںیم

 ۔گے ںیجائ لےیکھ

 

 یمرتبہ ک 8اور  ٹرزیا یڈیکوئٹہ گل مپئنیچ یکو دفاع یفرور 80 چیم یکا افتتاح ونٹیا

 ںیم یکراچ میڈیاسٹ شنلیبجے ن 8 چیم۔جائے گا الیکھ نیکے ماب ٹڈیونائیاسالم آباد  مپئنیچ

 ۔کا آغاز ہوگا بیتقر یافتتاح یک ونٹیبجے ا 1435گا، اس سے قبل شروع ہو

 

پردستیاب ہے جبکہ     www.yayvo.com  الئن  بکنگلیگ کے لیے ٹکٹوں کی آن 
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