Global Design Competition for the Maharashtra Nature Park &
Mithi River Bridge in Mumbai

प्रसिद्धी पत्रक
मुंबई; १६ जानेवारी २०१७

महाराष्ट्र ननसगग उद्यानाच्या कायापालटासाठी आनण
नमठी नदीवर फक्त पादचारी व सायकलसाठी पूल
उभारण्यासाठी
घेण्यात आलेल्या जागनतक स्पर्धेच्या नवजेत्ाुं ची
एमएमआरडीकडून घोषणा.
१ डिसेंबर २०१५ रोजी, महाराष्ट्र ननसगग उद्यानाच्या कायापालटासाठी आनण नमठी
नदीवर फक्त पादचारी व सायकलसाठी पूल उभारण्यासाठी एमएमआरडीएतफे
जागनतक स्पर्धाग घोनषत करण्यात आली होती. मे २०१५ मध्ये एमएमआरडीए आनण
(एमएमआरडीएने नॉलेज पाटग नर म्हणू न आमुंनित केलेल्या) ऑब्झर्व्ग र ररसचग
फाउुं डेशन मुंबई याुं च्यामध्ये झालेल्या सहकायग करारानसार ही स्पर्धाग घेण्यात
आली. जगभरातील ३० बहुशाखीय सुंघाुं नी या स्पर्धेत भाग घेतला आनण आपल्या
नडझाइन्स सादर केल्या. या स्पर्धेचा ननकाल पररक्षणाच्या तीन फेऱयाुं नुंतर नननित
करण्यात आला आहे . त्ात पनहल्या फेरीत आठ, दसऱया फेरीत चार आनण
नतसऱया फेरीत दोन स्पर्धगक ननवडण्यात आले.
२३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी, महाराष्ट्र ने चर पाकग सोसायटीच्या (एमएनपीएस)
सुंचालक मुंडळाची बै ठक महाराष्ट्र सरकारचे मख्य सनचव श्री. स्वार्धीन क्षनिय
याुं च्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बै ठकीत अखे रच्या फेरीतील दोन्ही स्पर्धगकाुं नी
आपल्या नडझाइन्स ऑनडओ-नवनडओ सादरीकरणाद्वारे आनण निनमतीय
मॉडे ल्सद्वारे माुं डल्या. या दोन्ही स्पर्धगकाुं नी माुं डलेल्या नडझाइन्स ननसगग उद्यानाच्या
सुंचालक मुंडळातील सदस्ाुं कडे सनवस्तर अभ्यासण्यासाठी सोपनवण्यात आल्या.
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१६ जानेवारी २०१७ रोजी, नवजे त्ाुं ची एमएमआरडीकडून घोषणा.

नवजेते
•

SAMEEP PADORA & ASSOCIATES, DESIGN CELL & RATAN J BATLIBOI
CONSULTANTS PVT LTD (Mumbai) with Schlaich Bergermann Partner
(Germany) and Ladybird Environmental Consulting LLP

अुंनतम फेरीतील स्पर्धगक
•

TIARSTUDIO (Italy) & ATRIA ARQUITETOS (Brasil) with AFA consult,
Mariana Siquera Landscape Architecture, Tasneem Balasinorwala & Ami Matthan

शॉटग नलस्ट:
•

VIRMUELLER ARCHITECTS (New Delhi) with Aldayjover Arquitectura Y
Paisaje; Shaheer Associates, Buro Happold Engineers India Pvt Ltd & Jhaveri
Associates

•

STUDIO FOR HABITAT FUTURES PRIVATE LIMITED (New Delhi) with M/s
Prabhakar B. Bhagwat; OIKOS; The Ecological Sequestation Trust; Dr Prem Krishna
& Paul Malcolm Blanchflower & Paritosh Tyagi

लॉुंगनलस्ट:
•

GRANT ASSOCIATES (United Kingdom) with Paul Baker; Neil Thomas; Pradeep
Sachdeva; Mike Wells & Pankish Goel

•

THE URBAN PROJECT (Mumbai) with Hrishikesh Phadke; Green Angle; Dr
Dattatreya

•

RACHANA SANSAD ACADEMY OF ARCHITECTURE (Mumbai)

•

SOMAYA AND KALAPPA CONSULTANTS PVT LTD (Mumbai)with
Urbanology; Balmond Studio; ADF (Adao da Fonseca) CONSULTORES; Sunjoy
Monga; The Landscape Company; Anuradha Mathur; Dilip Da Cunha & Junya
Ishigami + Associates
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डवजेत्या डिझाइनला ५० लाखाचे बक्षीस देण्यात येईल.
हा नवजे ता सुंघ उद्यानाचा मास्टर प्लान नवकनसत करण्यासाठी
एमएमआरडीएसोबत काम करे ल. पयाग वरणीय सूचना, बाुं र्धकामाला लागणाऱया
सवग परवानग्या इत्ादी सवग कायदे शीर बाबीुंच्या पू तगतेनुंतरच हे नडझाइन प्रत्क्षात
ये ईल. शे वटच्या टप्प्यात ननवडलेल्या चार स्पर्धगकाुं ना प्रत्े क ५ लाख रुपये एवढे
मानर्धन दे ण्यात ये ईल.
ओआरएफ मुंबईचे नसननअर फेलो श्री. गौतम कीतगने याुं नी जागनतक नडझाइन
स्पर्धेचे समन्वयक म्हणू न अुं त्त व्यावसानयकतेने आनण पारदशीपणे काम पानहले.
सहाकायग करारात उल्लेख असल्याप्रमाणे ओआरएफ मुंबई या प्रकल्पाच्या प्रत्क्ष
अमलबजावणीतही सहभागी राहील.
अनर्धक मानहसाठी सुंपकग : गौतम कीतग ने । kirtaneg@gmail.com । +91-2261313833 । +91-8097080579
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