
 

کے سرطان  یبچوں اور چھات ںیم 2020 گیپاکستان سپر ل لیا یب چیا
 کے دن یسے آگاہ

 

اور   یبروز ہفتہ کو کراچ یفرور 22کا دن  یبچوں کے سرطان سے آگاہ •
 جائے گا  ایمنا ںیالہور م 

اور  یمارچ بروز ہفتہ کو راولپنڈ 7کا دن  یکے سرطان سے آگاہ یچھات •
 جائے گا ایمنا ںیالہور م 

ہے،  یذمہ دار  یک  یب یس یاپنا کردار ادا کرنا پ ںیم  یسرطان سے آگاہ •
 خان میوس

 
 ء:2020 یفرور 16 الہور،

 
پاکستان سپر  لی ا یب  چیپاکستان کرکٹ بورڈ  نے ا یطرح رواں سال بھ یسال ک گذشتہ

  لی ا یب چیہے۔ اس حوالے سے ا ایکے دن منانے کا اعالن ک یسرطان سے آگاہ ںیم  گیل
 ںیکے دن منائے جائ یکے سرطان سے آگاہ یبچوں اور چھات  ںیم 2020 لی ا  سیا یپ

 گے۔  
 
بچوں اور  بی اور پنک ربن پاکستان کے تعاون سے بالترت یانڈس ہسپتال کراچ ،یب یس  یپ

 مہم کا اہتمام کررہا ہے۔  ے یکے ل یکے سرطان سے آگاہ یچھات
 
مارچ کو  7کو بچوں کے سرطان جبکہ  یفرور 22کے دوران   لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا

جائے گا۔ اس دوران تمام فرنچائزز  کے  ایکا دن منا یکے سرطان سے آگاہ یچھات
 گے۔  ںیاس مہم کا حصہ بن  شلزیآف چیاور م  ٹرزی کمنٹ ،یکھالڑ

 
 :یب یس یپ کٹویگزیا فی خان، چ میوس
 
جانب سے سرطان  یک یب یس  یپ  ہیخان کا کہنا ہے کہ  میوس  یب یس  یپ کٹویگزیا فیچ

 ںیفراہم کرنے م  یکوشش ہے، سرطان سے آگاہ ک ی ا یکے خالف شعور اجاگر کرنے ک



ذمہ  یسماج یاپن یب یس  یہے۔ انہوں نے کہا کہ پ یذمہ دار یاپنا کردار ادا کرنا ہم سب ک
اور  شنی فاؤنڈ یدیبورڈ  نے شاہد آفر  ںیواقف ہے اور اس ضمن م یسے بخوب وںیدار

 ہے۔   یقائم کر رکھ یٹرسٹ سے شراکت دار نیش یبرٹش ا 
 

کے  یچھات ں یم یبچوں کے سرطان اور کراچ ںیم یخان نے کہا کہ گذشتہ سال دبئ میوس 
منائے گئے، جہاں مداحوں کے عالوہ   ںیانداز م نیکے دن بہتر یسرطان سے آگاہ

اپنا بھرپور حصہ ڈاال۔ انہوں نے کہا کہ اس   ینے بھ ٹرزیکمنٹ  تیسم  شلزیاور آف وںی کھالڑ
  چیا ایڈ یہے کہ مداح اور م دیام   ں،یمارچ کو منائے جارہے ہ 7اور  یفرور 22دن  ہیسال 

 گے۔  ںیہمارا ساتھ د ںیکے دوران اس مہم م  ویفائ لی ا سی ا یپ لی ا یب
 

 کا دن: یکے سرطان سے آگاہ بچوں
 
 15مرتبہ  یکا دن پہل یکے دوران بچوں کے سرطان سے آگاہ  لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا

  موںیٹ 4 کی شر ںیم چوںیم 2گئے  لےی ۔ اس روز کھایگ  ایمنا ںیم  یکو دبئ 2019 یفرور
شامل   ںیکنگز کے اسکواڈ م یاور کراچ ٹرزیا یڈ یملتان سلطانز، کوئٹہ گل ،یپشاور زلم
کے  موںی کے بعد تمام ٹ  چیگولڈن ربن پہنے تھے۔ م ےن ٹرزیاور کمنٹ  وںیتمام کھالڑ 

  یک شیپ ی شرٹ بھ یک میٹ  یاپن یکپتانوں نے سرطان کے مرض کا شکار بچوں کو اپن
 ۔ ں یتھ
 
بروز   یفرور 22کا دن  یبچوں کے سرطان سے آگاہ ںیم 2020 لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا

 چزیگروپ مرحلے کے دو م ویفائ لی ا سی ا یپ  لیا  یب چیجائے گا۔ اس روز ا ایہفتہ کو منا
 گے۔  ںیجائ  لےی کھ ںیاور الہور م یکراچ بیبالترت 

 
اور  ٹرزیا  یڈیکوئٹہ گل مپئنیچ یدفاع ںیم یدونوں فائنلسٹ ٹ یک شنیڈیروز گذشتہ ا  اس

۔  یگ  ںیمدمقابل آئ ںیم یکراچ میڈیاسٹ  شنلیبجے ن 2دوپہر  چیم  انیکے درم یپشاور زلم
 7اُس روز  ںیم یٹ  یاور ملتان سلطانز ک ٹڈیونائ یاسالم آباد  مپئنیچ یمرتبہ ک 2طرح  یاس 

 ۔  یگ ںیمدمقابل آئ   ںیالہور م  میڈیسٹا یبجے رات کو قذاف
 

شامل  ںیم  موںیچاروں ٹ یاترنے وال ںیم  دانیکے روز م یکے سرطان سے آگاہ بچوں
پر گولڈن ربن پہن کر اس مہم کا حصہ  وزین یدونوں و ٹرزیاور کمنٹ  شلزیآف چیم  ،یکھالڑ

 چوںیم  ڈولی ش  ںیاور الہور م یکو کراچ یفرور 22مناسبت سے  یگے۔ اس روز  ک  ںیبن
 جائے گا۔  ایاستعمال ک  یاسٹمپس کا بھ یکے دوران گولڈن رنگ ک

 
  بیتقر چیبچہ پوسٹ م  کیا  کیمبتال ا ںیپر سرطان کے مرض م وزی نی روز دونوں و اُس

  ںیکر شیدستخط شدہ شرٹ پ یاپن ںیکے کپتان انہ موںیشرکت کرے گا جہاں فاتح ٹ ںیم



پر بچوں کے  نزیاسکر یپرنصب بڑ وزی نی کے دوران دونوں و چیگے۔ اس کے عالوہ م
 گے۔ ںیجائ ےیک یرجا یبھ  غاماتی پ ےیکے ل یسرطان سے آگاہ

 
 کا دن:  یکے سرطان سے آگاہ یچھات

 
مارچ  11مرتبہ  یکا دن پہل یکے سرطان سے آگاہ یچھات ںیم  لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا

 موںیٹ 4 کیشر ںیم  چوںیم 2گئے  لےی ۔ اس روز کھایگ  ایمنا ںیم یکو کراچ 2019
شامل تمام  ںیکنگز کے اسکواڈ م یملتان سلطانز، الہور قلندرز اور کراچ ،یپشاور زلم

 نے پنک ربن پہنے تھے۔   ٹرزی اور کمنٹ وںی کھالڑ
 
مارچ  7کا دن  یکے سرطان سے آگاہ یکے دوران چھات 2020 لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا

کے گروپ مرحلے کے  شنیڈ یا ںیکے پانچو  گی جائے گا۔ اس روز ل  ایبروز ہفتہ کو منا
 گے۔  ںیجائ لےیکھ  ںیاور الہور م  یراولپنڈ بیبالترت چزیدو م

 
کرکٹ  یبجے پنڈ 2دوپہر  چیم انیکے درم  یاور پشاور زلم ٹڈی ونائیروز اسالم آباد  اس
  یک ٹرزیا   یڈیطرح الہور قلندرز اور کوئٹہ گل یجائے گا۔ اس  الیکھ ںیم  یراولپنڈ میڈیاسٹ

 ۔  یگ  ںیمدمقابل آئ ںیالہور م  میڈیاسٹ یقذاف ںیم یروشن  یقمقموں ک یاُس روز برق ںیم یٹ
 

شامل  ںی م  موںی چاروں ٹ یاترنے وال ںیم  دانیکے دن م یکے سرطان سے آگاہ یچھات
 ںیپرپنک ربن پہن کر اس مہم کا حصہ بن وزین یدونوں و ٹرزیاور کمنٹ  شلزیآف چیم  ،یکھالڑ

کے  چوںیم  ڈولیش  ںیاور الہور م  یمارچ کو راولپنڈ7مناسبت سے  یگے۔ اس روز  ک
 جائے گا۔   ایاستعمال ک  یاسٹمپس کا بھ یرنگ ک یدوران گالب

 
کے سرطان  یپر چھات نزیاسکر یپر نصب بڑ وز ین یکے دوران دونوں و   چیروز م اُس

 گے۔  ںیجائ ےیک یجار یبھ غاماتیپ  ےیکے ل یسے آگاہ
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