
 

 پہنیں گےپنک کیپ  ی کھالڑ کے دن یکے سرطان سے آگاہ یھاتچ
 

 ء:2020 مارچ 6 الہور،
 

مارچ بروز 7پنک ربن پاکستان کی مشترکہ کاوش کے نتیجہ میںڈ اور پاکستان کرکٹ بور
دن  اک یکے سرطان سے آگاہ یچھات میں 2020لیگ پاکستان سپر  لی ا  یب چیا ہفتہ کو

 ۔ منایا جائے گا
 

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

 ۔  ی گ ںیمدمقابل آئ ںیالہور م  میڈیاسٹ یقذاف ںیم  یروشن یقمقموں ک یبرقں یم یٹ
 

پہنے   پنک کیپں کے  ہمراہ گراؤنڈ میں داخل ہوں گے۔  بچیوچاروں ٹیموں کے کھالڑی 
پنک کیپ کھالڑیوں کومختلف فیلڈنگ پوزیشنز پر موجود اترنے والی بچیاں میدان میں 

 تھمائیں گی۔ 
 

گالبی رنگ  مارچ کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی اور قذافی اسٹیڈیم الہور  7 عالوہ ازیں،
 ڈولیش  ںیاور الہور م یمارچ کو راولپنڈ7مناسبت سے  یاس روز  ک ڈھل جائے گا۔میں 

 جائے گا۔  ایاستعمال ک  یاسٹمپس کا بھ یرنگ ک یکے دوران گالب چوںیم
 

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
 گے۔ 

 
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
 
یہ  ماہ کے دوران  6میں پاکستان سب سے زیادہ اس مرض کا شکار ہے۔شیائی ممالک ای

پنک  کے اشتراک سے  کرکٹ بورڈ پنک ربن پاکستان  پاکستان ہوگا جبدوسری مرتبہ 



 ۔ ئے گاربن ڈے منا
 

تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے   کے درمیان ااکتوبر کو پاکستان اور سری لنک 9اس سےقبل 
 قذافی اسٹیڈیم الہور میں پنک ربن ڈے منایا گیا تھا۔ روز 

 
بچوں کے سرطان  ںیم 2020 لی ا سی ا یپ لی ا یب  چیا پاکستان کرکٹ بورڈ اس سے پہلے 

  یب چیاس روز ا منائے گئے بروز ہفتہ کو  یفرور 22 بھی  مناچکا ہے۔ کا دن یسے آگاہ
  لےیکھ  ںیاور الہور م یکراچ بیبالترت چزیگروپ مرحلے کے دو م ویفائ لی ا سی ا یپ  لیا

 ۔ گئے تھے
 

 سلمان نصیر، چیف آپریٹنگ آفیسر: 
 
کا  بدقسمتی سے پاکستان کا کہنا ہے کہ ی سلمان نصیرب یس  یپف آپریٹنگ آفیسر یچ

بطور ایک ذمہ  انہوں نے کہاکہ  ہے۔ہوتا ممالک میں شکار ے چھاتی کے سرطان ک،شمار
پاکستان کرکٹ بورڈ کی اپنا کردار ادا کرنا  ںیفراہم کرنے م یسرطان سے آگاہ ،ہ ادار دار

 ۔ ہے یذمہ دار
 

دنیائے  جانتا ہے اور  بخوبی پی سی بی اپنی سماجی ذمہ داریاںسلمان نصیر نے کہاکہ 
کے لیے  ، اس مرض سے آگاہی ایچ بی ایل پی ایس ایل  کی بہترین لیگز میں شامل  کرکٹ 

انہوں نے کہا کہ وہ شائقیِن کرکٹ سے  درخواست کرتے  ۔پلیٹ فارم ہےسب سے موزوں 
 پہن کر اسٹیڈیمز کا رخ کریں۔  شرٹمارچ کو گالبی رنگ کی   7وہ ہیں کہ 

 
 

 

 
 

 


