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Mission Fateh 

  

Health Minister Balbir Singh Sidhu emphasizes robust 

healthcare infrastructure to combat corona virus 

  

Lays foundation stone of 50 bedded mother & child care hospital  
  

S. A. S. Nagar/Kharar, June 7: 

  

In keeping with the objectives of Mission Fateh to ensure adequate healthcare 

facilities so as to effectively combat corona virus, the Health and Family Welfare 

Minister, Punjab, Mr. Balbir Singh Sidhu today laid the foundation stone of a 

Mother and Child Care Hospital in the complex of Civil Hospital Kharar.  

  
In his address on the occasion, the minister said that it would be a 50 bedded 

hospital and would come up at a cost of Rs. 10 Crore.  

  
He further divulged that the hospital would be well equipped with modern 

equipments and Registration, 4 OPDs, Family Planning Room, Diagnostic 

Departments such as Ultra Sound, ECG, Immunization, Dressing/Injection Room 

and Pharmacy would occupy the ground floor while 2 Operation Theatres, 2 

Delievery Rooms, Nursery, Pre Delievery, Recovery Ward, Doctor Room, Nurse 

Room, Changing Room and ASHA Room would be on the first floor.  

  
Elaborating more, he said that the SNCU Area, Ward with 28 Beds, Nursing 

Station, Baby Feed Area, 2 Private Rooms, Lift No. 2, Washrooms on every floor, 

Stairs and Sub Station would be on the 2nd floor.  

  
He further added that the newly built 30 bedded MCH hospitals at SDH Dasuya 

(District Hoshiarpur), Samana, Rajpura (Patiala), Khanna( Ludhiana), Nakodar 

(Jalandhar)  and Pathankot to be made fully functional by the next month. He also 

exhorted the people to follow social distancing guidelines and take health related 

precautions as per the protocol of the Health Department.  



On the occasion, the Political Secretary to the minister-- Harkesh Chand Sharma 

Machhli Kalan, SDM Himanshu Jain, Civil Surgeon, S. A. S. Nagar Dr. Manjit 

Singh, SP (Rural) Ravjot Kaur Grewal and Yadwinder Singh Kang (Son of ex 

MLA Jagmohan Singh Kang) were also present.  
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ 

ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਦਾ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜਸਹਤ ਸੰਬਾਰ ਢਾਂਚ ਨੰੂ ਭ਼ਿਫੂਤ 

ਕਯਨ 'ਤ ਜਦਿੱ ਤਾ ਼ਿਯ  

50 ਜਫਸਤਜਯਆਂ ਵਾਰ  ਜਿੱਚਾ-ਫਿੱਚਾ ਸੰਬਾਰ ਹਸਤਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਿੱਥਯ ਯਿੱ ਜਿਆ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ / ਿਯੜ, 7 ਜੂਨ: 

ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਯਿੱਿਦ ਹਏ, ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਦਾ ਰਬਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਰਈ 

ਢੁਿੱ ਕਵੀਆਂ ਜਸਹਤ ਸਹੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ, ਜਸਹਤ ਅਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ, ੰਜਾਫ, ਸ. ਫਰਫੀਯ 

ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਅਿੱਜ ਜਸਵਰ ਹਸਤਾਰ ਿਯੜ ਦ ਕੰਰਕਸ ਜਵਚ ਇਕ ਜਿੱਚਾ-ਫਿੱਚਾ ਸੰਬਾਰ ਹਸਤਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਿੱਥਯ 

ਯਿੱ ਜਿਆ। 

ਇਸ ਭਕ ਆਣ ਸੰਫਧਨ ਜਵਿੱ ਚ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਇਿੱਕ 50 ਜਫਸਤਜਯਆਂ ਵਾਰਾ ਹਸਤਾਰ ਹਵਗਾ ਅਤ ਜਜਸ ਦੀ 
ਰਾਗਤ 10 ਕਯੜ ਯੁਏ ਹਵਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਅਿੱਗ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਸਤਾਰ ਜਵਚ ਆਧੁਜਨਕ ਉਕਯਣ ਅਤ ਯਜਜਸਟ੍ਰਸ਼ਨ, 4 ੀਡੀ਼ਿ, ਜਯਵਾਯ ਜਨਮਜਨ 

ਕਭਯਾ, ਡਾਇਗਨੋਸਜਟ੍ਕ ਜਵਬਾਗ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਅਰਟ੍ਯਾਸਾਊਂਡ, ਈਸੀਜੀ, ਟ੍ੀਕਾਕਯਨ, ਡਯਜਸੰਗ / ਇੰਜਕਸ਼ਨ ਯੂਭ ਅਤ 
ਗਯਾਊਂਡ ਪਰਯ ਤ ਪਾਯਭਸੀ ਹਵਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਜਹਰੀ ਭੰ਼ਿਰ 'ਤ 2 ਆਰਸ਼ਨ ਥੀਏਟ੍ਯ, 2 ਜਡਜਰਵਯੀ ਯੂਭ, ਨਯਸਯੀ, 
ਰੀ ਜਡਰੀਵਯੀ, ਜਯਕਵਯੀ ਵਾਯਡ, ਡਾਕਟ੍ਯ ਕਭਯਾ, ਨਯਸ ਯੂਭ, ਚੇਂਜਜੰਗ ਯੂਭ ਅਤ ਆਸ਼ਾ ਕਭਯਾ ਹਣਗ। 

ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਵਜੰਭ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਰਈ ਐਸ ਐਨ ਸੀ ਮੂ ਏਯੀਆ, 28 ਫੈੱਡਾਂ ਵਾਰਾ ਵਾਯਡ, 

ਨਯਜਸੰਗ ਸਟ੍ਸ਼ਨ, ਫਫੀ ਪੀਡ ਏਯੀਆ, 2 ਜਨਜੀ ਕਭਯ, ਜਰਪਟ੍ ਨੰਫਯ 2, ਹਯ ਭੰ਼ਿਰ 'ਤ ਵਾਸ਼ਯੂਭ, ੜੀਆਂ ਅਤ ਸਫ 

ਸਟ੍ਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਭੰ਼ਿਰ 'ਤ ਹਣਗ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਚ. ਦਸੂਹਾ (ਜ਼ਿਰਹਾ ਹੁਜਸ਼ਆਯੁਯ), ਸਭਾਣਾ, ਯਾਜੁਯਾ (ਜਟ੍ਆਰਾ), ਿੰਨਾ (ਰੁਜਧਆਣਾ), 
ਨਕਦਯ (ਜਰੰਧਯ) ਅਤ ਠਾਨਕਟ੍ ਜਵਿ ਨਵੇਂ ਫਣ 30 ਜਫਸਤਜਯਆਂ ਵਾਰ  ਐਭਸੀਐਚ ਹਸਤਾਰ ਅਗਰ  ਭਹੀਨੇ ਤਿੱਕ 



ਭੁਕੰਭਰ ਤਯ ‘ਤ ਚਾਰੂ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤ ਜਾਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਅਤ 
ਜਸਹਤ ਜਵਬਾਗ ਦ ਰਟ੍ਕਰ ਅਨੁਸਾਯ ਜਸਹਤ ਸੰਫੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਭਕ ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਦ ਜਸਆਸੀ ਸਕਿੱਤਯ ਸਰੀ ਹਯਕਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਯਭਾ ਭਿੱਛਰੀ ਕਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ ਜਹਭਾਂਸੂ਼ ਜਨ ਜਸਵਰ 

ਸਯਜਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਯ ਡਾ. ਭਨਜੀਤ ਜਸੰਘ, ਐਸ.ੀ. (ਜਦਹਾਤੀ) ਯਵਜਤ ਕਯ ਗਯਵਾਰ ਅਤ ਮਾਦਜਵੰਦਯ ਜਸੰਘ 

ਕੰਗ (ਸਾਫਕਾ ਜਵਧਾਇਕ ਜਗਭਹਨ ਜਸੰਘ ਕੰਗ ਦ ੁਿੱ ਤਯ) ਵੀ ਭਜੂਦ ਸਨ। 

 

  

 


