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BENAZIR INCOME SUPPORT PROGRAMME HAS SO FAR DISBURSED OVER 46 BILLION RUPEES 
AMONG 1,861,836 FLOOD AFFECTED FAMILIES  

 
  
Islamabad (Sep 26, 2022): An amount of Rs.25,000 per family is being distributed through Benazir 

Income Support Programme to the flood affected families of Balochistan, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, 

Punjab and Gilgit Baltistan. So far a total of Rs.46,545,900,000 has been disbursed among 1,861,836 

flood affected families under Flood Relief Cash Assistance across the country.  

 

In Balochistan 150,568 flood affected families have received Rs. 3,764,200,000. 1,321,300 affected 

families of Sindh have received Rs.33,032,500,000. In Khyber Pakhtunkhwa 183,628 families have 

received Rs. 4,590,700,000 whereas 206,033 families of Punjab have received Rs.5,150,825,000. In Gilgit 

Baltistan 307 flood affected families have also received Rs. 7,675,000. 

 

Today a total of 142,171 flood affected families have received financial assistance from different 

campsites established in flood hit areas. A control room has been established at Benazir Income Support 

Pogramme headquarters to ensure smooth payments.  

 

 

 

  



 حکومت  پاکستان

 بینظیر  انکم  سپورٹ  پروگرام

 ٭٭٭٭

 پریس  ریلیز

خاندانوں  1,861,836  سیالب   سے  متاثرہ  ینظیر  انکم سپورٹ پروگرام کے  تحت   ب

 ارب  روپے  سے  زائد  کی  رقم  تقسیم46میں    

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت  بلوچستان، سندھ، خیبرپختونخوا،  (:2022ستمبر 26اسالم آباد )

روپے فی خاندان تقسیم کیے جا  25000خاندانوں میں پنجاب اور گلگت بلتستان کے سیالب سے متاثرہ 

  1,861,836کے تحت اب تک مجموعی طور پر سسٹینس رہے ہیں۔ ملک بھر میں فلڈ ریلیف کیش ا

 روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔  46,545,900,000سیالب سے متاثرہ خاندانوں میں 

 

روپے مل چکے ہیں۔ سندھ 3,764,200,000خاندانوں کو    150,568بلوچستان میں سیالب سے متاثرہ 

  183,628روپے مل چکے ہیں۔ خیبرپختونخوا میں 33,032,500,000خاندانوں کو   1,321,300میں 

خاندانوں کو   206,033روپے   مل  چکے  ہیں۔  پنجاب کے  4,590,700,000خاندانوں کو 

متاثرہ  خاندانوں  307روپے موصول ہوئے ہیں۔  گلگت  بلتستان   میں  سیالب  سے  5,150,825,000

 روپے  مل  چکے  ہیں۔7,675,000کو    

 

خاندانوں   نے  سیالب زدہ عالقوں میں قائم مختلف   142,171مجموعی طور پر آج سیالب سے متاثرہ  

پروگرام   ہیڈ کوارٹر میں ایک کنٹرول کیمپوں سے نقد امداد  موصول  کی  ہے۔ بینظیر  انکم سپورٹ 

 روم قائم کیا گیا ہے تاکہ ادائیگیوں   میں  شفافیت  کو   یقینی بنایا جا سکے۔
 

 


