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کو امدادی رقوم   وںمتاثره خاندانکے تحت  بے نظير انکم سپورٹ پروگرام
   پہنچانے کا کام تيزی سے جاری

  آغاز کرديابے نظير انکم سپورٹ پروگرام نے ايمرجنسی ہيلپ الئن نمبرز کا 
 

سيالب متاثرين کی مالی مدد کرنے کيلئے سرگرم  پروگراماسالم آباد: بينظير انکم سپورٹ 
کردار ادا کررہا ہے ۔ اس سلسلے ميں بينظير انکم سپورٹ پروگرام نے سيالب متاثرين تک 

متاثره عالقوں ميں امدادی رقوم تقسيم کرنے کيلئے ينس کے تحت  اسسٹ فلڈ ريليف کيش
 25000گی مراکز متاثرين سيالب ميں دائيگی مراکز قائم کر ديئے ہيں  ۔ يہ ادائيخصوصی ا

روپے فی خاندان کے حساب سے امدادی رقم تقسيم کررہے ہيں۔  متاثرين سيالب کثير تعداد 
گزشتہ ميں روزانہ کی بنياد پر امدادی رقوم کے حصول کيلئے ان مراکز ميں آرہے ہيں۔

 پر آئے۔ امدادی رقم کے حصول کيلئے ادائيگی مراکز افرادہزار سے زائد متاثره  58روز 
بينظير انکم سپورٹ پروگرام نے متاثرين کی مدد کيلئے ہر ادائيگی مرکز ميں اپنے عملے 

  کو تعينات کرديا ہے تاکہ متاثرين کی بر وقت مالی مدد يقينی بنائی جاسکے۔ 
پے تقسيم کيے جا رو 8882068536 مجموعی طور پر خاندانوں ميںمتاثره  353119اب 

جاچکی ہے۔  ئےک تقسيمروپے 1,085,312,744ميں خاندانوں 42862چکے ہيں۔بلوچستان ميں 
۔ خيبر تقسيم کئے گئے ہيں روپے  5,307,078,670 ميں خاندانوں  211235کے  سنده 

 63,969جبکہ صوبہ پنجاب ميں روپے   881,137,000ميں   خاندانوں  35053 ميںپختونخواه 

 ۔ کئے جاچکے ہيں تقسيمروپے  1,608,540,122ميں  خاندانوں 
تخفيف غربت و سماجی تحفظ/ چيئرپرسن بی آئی ايس پی محترمہ شازيہ  وفاقی وزير برائے

مری کی خصوصی ہدايات پر بے نظير انکم سپورٹ پروگرام نے بلوچستان، سنده، پنجاب 
کا بهی آغاز کرديا اور خيبر پختونخوا کے سيالب متاثرين کے ليے ہنگامی ہيلپ الئن نمبرز 

هر ميں جاری امدادی رقوم کی تقسيم کے عمل کو ملک ب ہيلپ الئن کے قيام کا مقصد ہے۔ 
موثر اور شفاف بنانا ہے تاکہ کسی بهی متاثره خاندان کو امدادی رقم کے حصول ميں کسی 

 ميں فون نمبر متاثرين بلوچستانقسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سيالب 
 فون نمبر پنجاب ميں پر،  03011016163فون نمبر  سنده ميں، پر 03011016168
پر رابطہ کر  03011016165 فون نمبر اور خيبر پختونخوا ميںپر  03011016162

 سکتے ہيں۔
نمبر  CNIC پروگرام ميں رجسٹريشن کے ليے اپنا ينسمتاثره خاندان فلڈ ريليف کيش اسسٹ

حاصل  رقم  پر بهيج سکتے ہيں اور ادائيگی کا پيغام موصول ہونے پر وه اپنی 8171
 قريبی کيمپ سائٹ پر جا سکتے ہيں۔ی اپن کرنے کے ليے


