MMRDA to construct 1000 beds non critical hospital for COVID-19 treatment at BKC
exhibition ground.

The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) on the instruction of the
government of Maharashtra has stepped up to construct 1000 beds hospital to provide
quarantine and isolation facilities with treatment for non-critical COVID-19 patients at BKC
exhibition ground.
Jupiter Hospital, Thane as a part of its CSR activity will provide the design and technical
guidance for the construction of this hospital While, MMRDA will bear the cost of constructing
the hospital.
It will be a full-fledged hospital with the facilities of pathology labs to conduct general blood
tests of patients. Safety & cleanliness will be on utmost priority with sewage and biodegradable waste disposable systems in place. Also, dedicated units with kitchen facility will
be built for doctors & health staff like in regular hospitals.
If required in the future, the hospital can be scaled up to accommodate 5000 beds. The make
shift construction is expected to be completed in 15 to 20 days. Once fully functional it will be
handed over to BMC for further operations.
Shri R. A. Rajeev, Metropolitan Commissioner, MMRDA, said that, "The hospital will be fully
equipped with the resources & staff necessary for the treatment of non-critical COVID-19
patients. MMRDA stands firm with the state in this crucial fight against COVID-19"
Metropolitan commissioner added.

करोना च्या विरोधातल्या लढ्याला विळणार एिएिआरडीएकडून बळकटी, 1000 खाटाांचे
रुग्णालय बीकेसी िध्ये तयार

सध्या सुरू असलेल्या करोना व्हायरसच्या विरोधातल्या लढ्याला बळ दे ण्यासाठी आवि त्या विषािूचे
संक्रमि रोखण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या सुचने नुसार मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्रावधकरिाने
1,000 रुग्ां च्या विलवगकरिाची सोय केली आहे .
महाराष्ट्राचा करोना व्हायरसच्या विरोधातला लढा हा वनिाा यक टप्प्यािर पोहोचला आहे . एम एम आर डी
ए ने वनमाा ि केलेल्या या नॉन वक्रवटकल म्हिजेच तब्येत गंभीर नसलेल्या रुग्ां साठी च्या विलगीकरि
सुविधेमुळे िैद्यकीय सेिािर पडलेला ताि कमी होण्यास मदत होईल, अशी मावहती प्रावधकरिाकडून
दे ण्यात आली.
बां द्रा कुलाा कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मध्ये उभारण्यात आलेल्या या रुग्ालया मधल्या खाटां ची संख्या सध्या
1,000 आहे ,यापैकी 500 बेड िर ऑक्सक्सजनची सोय असेल. गरजेनुसार 5,000 पयंत िाढिता येईल.
या नॉन वक्रवटकल कोविड रुग्ालयाच्या उभारिी चा पूिा खचा हा प्रावधकरिातर्फे करण्यात येईल. या
सुविधेच्या स्थापनेसाठी आरे खन ि तां विक सहाय्य ठाण्याच्या ज्युवपटर रुग्ालया तर्फे सामावजक दवयत्वा
तून (Corporate Social Responsibility- CSR) उपलब्ध करण्यात आला आहे . वतथे असलेल्या रुग्ां च्या
वनयवमत तपासण्या करण्यासाठी या रुग्ालयां मध्ये प्पॅथॉलॉजी लॅब ची सोय असेल, यात सिासाधारि रक्त
तापसनी करता येईल .आरोग्य सेिा दे िाऱ्या इतर संस्थांच्या धरतीिरती या रुग्ालयां मध्ये वनमाा ि होिाऱ्या
कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेिाट लािण्यात येईल. त्याचबरोबर इथे डॉक्टर ि िैद्यकीय सहाय्यक
उपलब्ध असतील ि त्यां च्या वनिार् याची सोय सुद्धा असेल.
याबाबत बोलताना महानगर आयुक्त आर ए राजीि यां नी सां वगतले: "करोना चा प्रसार रोखताना िैद्यकीय
व्यिस्थेिर प्रचंड ताि येत आहे . मुंबई ि आसपासच्या पररसरामध्ये करोनाग्रस्ां ची झालेली िाढ लक्षात
घेता विलगीकरि सुविधा िाढिण्याची गरज जािित होती.
महाराष्ट्र शासनाच्या सूचनेनुसार संशवयत कोविड-19 रुग्ां साठी हे नान वक्रवटकल हाक्सिटल स्थापन
करण्यातयेत असून, गरज पडल्यास याची क्षमता सुद्धा िाढिण्यात येईल. या सुविधेमुळे करोनाच्या
विरोधातल्या लढ्याला बळकटी वमळे ल."

