
  حکومت  پاکستان
  بينظير  انکم  سپورٹ  پروگرام

  ٭٭٭٭٭
  پريس  ريليز

 

 23سيالب متاثرين ميں 924,063       بينظير  انکم  سپورٹ  پروگرام  کے  تحت  
  ارب روپے سے زائد کی رقم تقسيم

ميں  مالی  معاونت     خاندانوں   فيصد شناخت شده  81انکم سپورٹ پروگرام بينظير  
  کر  چکا  ہے  تقسيم

ے متاثره عالقوں کے سيالب س کےتحت  انکم سپورٹ پروگرام بينظير –) 2022ستمبر،  11اسالم آباد: ( 
  ۔ اب تک کل شناخت شده کئے  جاچکے  ہيں  روپے تقسيم   23,101,575,000   خاندانوں ميں  924,063
کی جا چکی ہے۔ بی آئی ايس پی کی سينئر انتظاميہ کو  رقوم    کی  ادائيگی    فيصد  81ميں سے  خاندانوں

تقسيم کے امدادی  رقوم  کی   پرسيالب سے متاثره مختلف عالقوں ميں قائم خصوصی ادائيگی کيمپوں 
  عمل کی نگرانی کر رہی ہے۔

ادائيگی کيمپوں کا دوره کر رہے ہيں امدادی  رقوم  کے  حصول  کيلئے    سيالب متاثرين بڑی تعداد ميں  
جو مالی امداد کی منصفانہ اور شفاف ادائيگی کو يقينی بنانے کے ليے قائم کيے گئے ہيں۔ ادائيگی کيمپوں 
پر تعينات بی آئی ايس پی کا عملہ پوری طرح متحرک ہے اور امدادی نقد رقم کی تيزی سے تقسيم کو 

  يقينی بنا رہا ہے۔

 550,235  روپے موصول ہوئے ہيں۔ سنده ميں  2,812,125,000  خاندانوں کو  112,485بلوچستان ميں  

خاندانوں      114,077         ميں خيبرپختونخواه; مل  چکے  ہيں    روپے  13,755,875,000 خاندانوں  کو 
  3,681,650,000خاندانوں کو   147,266اور پنجاب ميں روپے  مل  چکے  ہيں     2,851,925,000      کو

  5,691انکم سپورٹ پروگرام کے مختلف کيمپوں سے  کے  روز  بينظيراتوار روپے موصول ہوئے ہيں۔
  ۔ہيں  سيالب متاثرين نے اپنی ادائيگياں وصول کيں

  خصوصی کيمپس کے ذريعے اب تک کل شناخت شده  377ملک ميں سيالب سے متاثره عالقوں ميں قائم  
  ۔ہے  کی جا چکی  تقسيم  خاندانوں  ميں  امدادی  رقم  فيصد   81.37ميں سے  خاندانوں

نمبر قومی  شناختی  کارڈ     نس پروگرام ميں رجسٹريشن کے ليے اپنايمتاثره خاندان فلڈ ريليف کيش اسسٹ 
حاصل کرنے کے ليے  رقم    پر بهيج سکتے ہيں اور ادائيگی کا پيغام موصول ہونے پر وه اپنی  8171

انکم سپورٹ پروگرام کی انتظاميہ نے کيمپ سائٹس بينظير    اپنے قريبی کيمپ سائٹ پر جا سکتے ہيں۔ 
 مکمل تعاون کريں۔ کيساته  پر موجود متعلقہ عملے کو ہدايت کی ہے کہ وه اپنے اپنے عالقوں ميں لوگوں 


