
 ਡਾਕਟਰ, 877 ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 974 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ

·  ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਿਵਡ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਣਾਉਿਂਦਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦ

· ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਸਬੰਧੀ ਸਮਂੇ ਿਸਰ ਫ਼ੈਸਲੇ

· ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

· 24-ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ

· ਕੋਵਾ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ

·  ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 50 
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ�ੇ ਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ
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ਕੋਿਵਡ-19
ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਚੱੁਕੇ ਗਏ ਅਿਹਮ ਕਦਮ

ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਿਕਆਸੀ ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ 
ਪ� ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਿਜਹੇ ਕਈ 
ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਦੁਖੀ 
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ
1383 ਡਾਕਟਰ, 877 ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 974 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ

ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਰਚ 2020 ਿਵੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਤਂੋ ਵਧਾ ਕੇ ਪ� ਤੀ ਿਦਨ 
80,000 ਕੀਤੀ

 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਡੱ ਵਧਾ ਕੇ 10,928 ਕੀਤੇ

ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈਡੱ ਵਧਾ ਕੇ 3,383 ਕੀਤੇ, ਿਜਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਵਂੈਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ 
1,441 ਬੈਡੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

25 ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ 300 ਬੇਿਸਕ ਐਂਬੂਲਂੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ

ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਤਂੋ ਆਕਸੀਜਨ ਿਲਆ ਕੇ ਮੰਗ ਿਵੱਚ ਨੌ ਂਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀ 
ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ

ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ "ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੰੂ ਪ� ਵਾਨਗੀ

ਿਦੱਲੀ, ਹਿਰਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਿਬਆਂ ਤਂੋ ਆਏ ਅਥਾਹ ਕੋਿਵਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਇਲਾਜ

1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤਂੋ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਗ�ੈ ਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਿਸੱਿਖਆ

ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ 51,000 ਰੁਪਏ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤਂੋ

5 ਿਕਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ� ਤੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ ਪ� ਤੀ ਮਹੀਨਾ 

5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ

ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਮਸ਼ਨ ਤਿਹਤ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੋਿਵਡ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚੱਜੇ ਪ� ਬੰਧ

ਅਿਹਮ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ
ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੱੁਕੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਅਨਾਥ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ-

ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਡਾਇਲ ਕਰੋ
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

24x7 ਿਦਨ

ਕੋਿਵਡ ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਿਕੱਟਾਂ। 1 ਲੱਖ ਭੋਜਨ ਿਕੱਟਾਂ 
ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ

ਪਕਾਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

3,70,000 ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ਤਿਹ ਮੈਡੀਕਲ ਿਕੱਟਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ

ਹੁਣ ਤੱਕ 36,77,440 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ

9000 ਪ� ਤੀ ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 2.90 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 
ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ

ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ� ਾਈ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ।     
2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਛੇਤੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ
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