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एमएमआरडीएतर्फे महाराष्ट्र निसर्ग उद्यािाचा कायापालट करण्याबाबत
जार्नतक स्तरावरील आराखडा स्पर्धेचे आयोजि :
िॉलेज पाटग िर - ऑब्झर्वहगर ररसचग र्फाउंडेशि मबं ई
धारावी येथील महाराष्ट्र सििर्ग उद्यािाचा कायापालट करण्यािाठी मुंबई महािर्र प्रदेश सवकाि प्रासधकरणािे (एमएमआरिीए)
जार्सिकस्िरावरील आराखिा स्पधेचे आयोजि के ले आहे. या स्पधेची िरुवाि १ सििेंबरपािूि होि आहे. भारिाची आसथग क
राजधािी अिलेल्या मुंबई शहराच्या मध्यभार्ी अिणाऱ्या या उद्यािाचा चेहरामोहरा बदलण्यािाठी या स्पधेि िहभार्ी होणाऱ्या
स्पधग काुंिी िाुंसत्रकदृष्ट्या प्रर्ि, िौंदयग दृष्टीिे िवोत्तम आसण पयाग वरणाला ििुंर्ि अिे बदल िचसवणे अपेसिि आहेि.
ऑब्झर्वहगर ररिचग फाउुंिेशि मुंबई या िुंस्थेची सियक्ती िॉलेज पाटग िर म्हणूि एमएमआरिीएिफे करण्याि आली आहे. त्याला
अििरूि ओआरएफ मुंबईिफे ही ऑिलाईि स्पधाग आयोसजि करण्याि आली आहे. स्पधेची िवग मासहिी देणारे
www.letsmakemumbai.org हे िुंकेिस्थळही त्यादृष्टीिे िरू करण्याि आले आहे.
या स्पधेचे दोि मख्य उद्देश आहेि. यामध्ये महाराष्ट्र सििर्ग उद्यािाचा िवग िमावेशक कायापालट करणे, म्हणजे पयाग वरणाशी
ििुंर्ि अिा जुंर्लाचा सवकाि करणे, उद्यािािील सििर्ग अभ्याि आसण पयग टिाला असधक चालिा देणे हा यामार्ील पसहला
उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे फक्त पादचारी आसण िायकलस्वाराुंिा वापरिा येईल अिा बाुंद्रा-कलाग िुंकल आसण महाराष्ट्र सििर्ग
उद्याि याुंिा जोिणारा पूल समठी िदीवर उभारणे हा दिरा मख्य उद्देश आहे.
या स्पधेि सवजयी होणाऱ्या स्पधग काला दोि कोटी मुंबईकराुंिा आविेल अशी िुंकल्पिा माुंिायची आहे. यािूि आपले शहर
िवग िमावेशक, सििर्ाग वर प्रेम करणारे, जर्ण्यािाठी िुंदर र्वहावे अशी अपेिा आहे. आपले पुंिप्रधाि श्री. िरेंद्र मोदी याुंच्या
स्वप्िािील स्वच्छ भारि असभयाि आसण स्माटग सिटीच्या माुंिणीला अििरूिच ही स्पधाग घेण्याि येि आहे. शहरी जीवि
असधक िमद्ध
ृ पणे जर्िा यावे यािाठी उपलब्ध िुंिाधिाुंचा किा ियोग्य वापर करिा येईल यािाठी ही स्पधाग मदि करेल.
लोकाुंच्या िहभार्ािूि शहराचे भसवष्ट्य घिसवण्यािाठी प्रोत्िाहि देणे, हा यामार्चा हेिू आहे.
महाराष्ट्र निसर्ग उद्यािाचा प्रस्तानवत कायापालट करतािा त्यामार्े उद्यािाचे खासर्ीकरण अथवा मिोरंजि उद्याि
करण्याचा कोणताही हेतू िाही. सर्धाररत महाराष्ट्र निसर्ग उद्यािाचा अनर्धकानर्धक मंबईकरांिा वापर करता यावा, हाच
शद्ध हेतू आहे.
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महाराष्ट्र सििर्ग उद्यािाच्या कायापालटाचे ििेच त्याला जोिणाऱ्या पादचारी व िायकलस्वाराुंिाठीच्या पलाचे आरेखि प्रस्िाव
(आराखिे) या स्पधेच्या पसहल्या टप्प्याद्वारे पढे यावेि, अशी अपेिा आहे. अिे प्रस्िाव पाठसवणाऱ्याुंिा परेिे िाुंसत्रक ज्ञाि अिणे
ििेच िुंबुंसधि िेत्रािील आरेखिाचा परेिा अिभव अिणे अपेसिि आहे.
स्पधेच्या दिऱ्या टप्प्याुंि, पसहल्या टप्प्याुंिूि सिविण्याुंि आलेल्या पाच प्रवेसशकाुंिा त्याुंिी ियार के लेले मास्टर प्लॅि (आरेखि
िमिे) असधक सवस्िृिपणे सवकसिि करण्यासवषयी िाुंर्ण्याि येईल. या स्पधेच्या अुंसिम सवजेत्याि मुंबई महािर्र प्रदेश सवकाि
प्रासधकरणाच्या (एमएमआरिीए) बरोबर काम करण्याची िुंधी समळे ल. अथाग ि उद्यािाचा कायापालट करणारा सवजेत्या टीमचा
प्रस्िाव असधक िपशीलवार सवकसिि करिािा, शाििाच्या िुंबुंसधि सवभार्ाुंची परवािर्ी, पयाग वरणाशी िुंबुंसधि मार्ग दशग क
ित्तवाुंचे काटेकोर पालि करण्याि येईल. ििेच, इमारि व बाुंधकामसवषयक सियमाुंचे पालिही आराखि् याि अुंसिम स्वरूप
देिािा काटेकोरपणे के ले जाईल. आवश्यक त्या परवािग्या समळवूि कुं त्राटदारामाफगि िो आराखिा प्रत्यि अुंमलाि आणण्याच्या
टप्प्यापयंि आणूि ठेवण्याचे काम करण्याची िुंधी सवजेत्या टीमला समळे ल.
स्पधेच्या सियोसजि वेळापत्रकाििार, पसहल्या टप्प्याचे सिकाल १ फे ब्रवारी २०१६ रोजी जाहीर करण्याि येिील िर अुंसिम
सवजेत्याचे िाुंव २० एसप्रल २०१६ रोजी घोसषि करण्याि येईल.
दोि टप्प्याुंमध्ये होणाऱ्या या स्पधेचे परीिण एका परीिक मुंिळाद्वारे करण्याि येईल. या परीिक मुंिळाचे अध्यि म्हणूि मुंबई
महािर्र प्रदेश सवकाि प्रासधकरणाचे (एमएमआरिीए) महािर्र आयक्त श्री. य.पी.एि. मदाि काम पाहिील. त्याुंच्याबरोबरीिेच,
महाराष्ट्र सििर्ग उद्याि िोिायटीच्या कायग कारी मुंिळाच्या सवद्यमाि िभािदाुंपक
ै ी एक अिलेल्या ििेच इसिहािकारपयाग वरणवादी आसण लेसखका म्हणूि िपररसचि अिणाऱ्या िॉ. सफरोजा र्ोदरेज, सवख्याि िच स्थापत्यकार आसण िर्र
सियोजिकार श्री. टॉि वॅिहोवेि, िाबरमिी िदीचा चेहरामोहरा बदलूि टाकणारे स्थापत्यसवशारद ििेच अहमदाबाद येथील
िीईपीटी सवद्यापीठाचे अध्यि िॉ. सबमल पटेल, िीरी या िुंस्थेचे पसिम सवभार्ाचे अध्यि आसण प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ िॉ. राके श
कमार, न्यूयॉकग येथील प्रसिद्ध िर्ररचिाकार आसण प्रोजेक्ट फॉर पसब्लक स्पेिेि (पीपीपी) या िुंस्थेचे उपाध्यि श्री. इथि
के न्ट, ऑब्झर्वहगर ररिचग फाउुंिेशि मबुं ईचे अध्यि श्री. िधींद्र कलकणी, याुंचाही या परीिक मुंिळामध्ये िमावेश आहे. मबुं ई
महािर्र प्रदेश सवकाि प्रासधकरणाचे (एमएमआरिीए) असिररक्त महािर्र आयक्त श्री. िुंजय िेठी आसण ओआरएफ मुंबईमधील
िुंशोधक श्री. र्ौिम कीिग िे या स्पधेचे सिमुंत्रक म्हणूि काम पाहिील.
स्पधेच्या पसहल्या टप्प्यािूि दिऱ्या टप्प्यािाठी सिविण्याि आलेल्या पाच टीमिा प्रत्येकी पाच लाख रुपयाुंचे मािधि देण्याि
येईल. िर दिऱ्या टप्प्याच्या अखेरीि जाहीर करण्याि येणाऱ्या या स्पधेच्या सवजेत्या टीमला रोख रुपये ५० लाखाुंचे पाररिोसषक
देऊि र्ौरसवण्याि येईल.
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