रायगडला चालना देण्यासाठी शहर िवकास; एमएमआरच्या स्थावर मालम च्े या
सीमेवरील उगवता तारा: कर्ेडाई एमसीएचआय रायगड – जेएलएल अहवाल


कर्ेडाई एमसीएचआय रायगडच्या अध्यक्षपदाची सूतर्े शर्ी. अतीक खोत यांनी हाती घेतली



िजल् ात िनवासी आिण कायार्लयीन पर्कल्पांना चालना िमळावी यासाठी मो
पायाभूत सुिवधांचे पर्कल्प



स्टँडडर् आिण परवडणा-या अशा दोन्ही पर्कारच्या गृह पर्कल्पांत सवार्त जास्त १ बीएचके चा

ा पर्माणात

पुरवठा आिण मागणी


सब डॉलर ऑिफस रटलमुळे आयटी-आयटीईएस िकफायतशीर बाजारपेठा

मुंबई, ७ सप्टबर २०१८: कॉिन्फडरे शन ऑफ िरयल इस्टेट डेव्हलपसर् असोिसएशन ऑफ इं िडया
(CREDAI - कर्ेडाई) एमसीएचआय रायगड युिनटतफ 'चज ऑफ गाडर्' समारोहाचे आयोजन करण्यात
आले. या समारोहामध्ये शर्ी. अतीक खोत यांच्याकडे माननीय अध्यक्षपदाची धुरा सोपवण्यात आल्याचे
जाहीर करण्यात आले. या कायर्कर्मासाठी पर्मुख पाहुणे म्हणून पीसीएमसी किमशनर शर्ी. गणेश देशमुख
यांनी उपिस्थती दाखवून कायर्कर्माची शोभा वाढवली. कर्ेडाई एमसीएचआयतफ ``रायगड िजल्हा:
एमएमआरच्या अख्यातरीत नवीन िवकिसत होणारा दिक्षणी पर्देश’’ असा अहवाल सादर करण्यात आला
आहे, हा अहवाल भारतातील िरयल इस्टेट सेवांमधील जेएलएल या सवार्त मो

ा फमर्सह सादर करण्यात

आला आहे. या अहवालात िजल् ाची एकू ण मािहती, िवकासासाठीची एकितर्त करता येण्याजोगी आकषर्क
िठकाणे अशा पर्मुख घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मालम ा वगार्त सुधारणा:
अिधवासी: रायगड िजल् ातील खारघर ,पनवेल ,तळोजे ,रसायनी ,कळं बोली ,दर्ोणािगरी आिण उलवे
आदी िठकाणी िनवासी िवकास होत आहे .नवी मुंबईच्या तुलनेत या िठकाणी अिधक परवडणा-या िकमतीत
घरे उपलब्ध आहेत ,िशवाय येथे वाहतुकीसाठी योग्य साधने आहेत. तसेच ही िठकाणे चांगली कनेिक्टिव्हटी
आिण गुंतवलेल्या पैशांचे योग्य परतावे देणारी आहेत .िजल् ात साधारण ५,००० ते ७,००० रुपये पर्ित
स्क्वेअर फू ट असा दर असून ,नवी मुंबईत १०,००० रुपये स्क्वेअर फू ट असा दर सुरू आहे .
ावसाियक : ठाणे आिण नवी मुंबईच्या बाजारपेठांमध्ये भाडेतत्त्वावरील जागेसाठी पर्ित मिहना 50ते 60
रुपये पर्ित स्क्वेअर फु टांचा दर आहे ,हा दर आयटी-आयटीईएस क्षेतर्ातील सब-डॉलर रटल दरांपर्माणे आहे .
मुंबईतील सब-डॉलर अ शर्ेणीतील बाजारपेठां ारे शहरात पिहल्यांदाच अशी संधी िदली आहे ,ज्यांना
कमीत कमी दरात मोठी जागा हवी अशा अशा भाडेकरूंसाठी ही संधी िदली जात आहे .आयटी-आयटीईएस
क्षेतर् भारतीय ावसाियक िरयल्टी वसायासाठी अितशय महत्त्वाचे आहे आिण या क्षेतर्ातील वािषक
भाडेतत्त्वाची उलाढाल ४० टक्क्यांवर बंद होते .
औ ोिगक : रायगड िजल् ात ३,६१४ युिनट्सची न द झाली आहे .गेल्या चार वषार्ंत इतक्या जलद गतीने
या युिनट्सची वाढ झाली आहे .या औ ोिगक युिनट्समध्ये संिक्ष

,लहान ,मध्यम आिण मो

ा

पर्माणातील एंटरपर्ायजेसचा समावेश आहे आिण अिधकृ त क्षेतर्ात ८९,००० लोकांना रोजगाराच्या एकितर्त

संधी उपलब्ध करून िदल्या जातात .गेल्या चार वषार्ंमध्ये एकू ण रोजगार ८६,५११वरून ८९,१३७ इतका
वाढला आहे .
कर्ेडाई एमसीएचआयचे अध्यक्ष शर्ी .नयन शाह म्हणाले की ,``कर्ेडाई एमसीएचआय ,रायग डच्या
अध्यक्षपदाची धुरा घेतल्याब ल मी शर्ी .अतीक खोत यांचे अिभनंदन करतो .ही एक मोठी जबाबदारी
आहेच ,िशवाय तो एक सन्मान आहे आिण शर्ी .खोत यांचे नेतृत्त्व व िरयल इस्टेटमधील िवकासासाठीची
वचनब ता पाहता कर्ेडाई रायगडचे भिवष्य उज्ज्वल आहे .कर्ेडाई एमसीएचआय-जेएलएल अहवालात
मांडल्यानुसार ,रायगड परवडणा-या घरांसाठी एक उ म उपनगर ठरणार आहे आिण हे राज्यातील सवार्त
उत्तम उदाहरण असेल .याबरोबरच पर्स्तािवत पायाभूत सुिवधा पर्कल्पांच्या पिरणामांमुळे रायगड पर्देशात
िवकर्ीला चालना िमळणार असल्याचेही ,या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.’’
कर्ेडाई एमसीएचआय ,रायगडचे अध्यक्ष शर्ी .अतीक खोत म्हणाले की ,``कर्ेडाई एमसीएचआय ,रायगडच्या
न ा पर्गती व िवकासाच्या युगाचे नेतृत्त्व करण्यासाठी मी अितशय उत्सुक आिण रोमांिचत आहे .
भारतातील संपूणर् न ा िरयल इस्टेट क्षेतर्ात या नवीन शा त िवकासाला सुरुवात झाली आहे आिण आता
रायगडही या अिवरत गतीमध्ये योगदान देत आहे .या कायर्कर्मात कर्ेडाई एमसीएचआय-जेएलएलच्या
अहवालात ,िरयल इस्टेटमधील क्षमतांवर आिण रायगडच्या आिथक िवकासावर पर्काश टाकण्यात आला
आहे.’’
जेएलएलचे सीईओ आिण कं टर्ी हेड रमेश नायर म्हणाले की ,``भारतीय शहरांचा सवार्ंगीण िवकास
होण्यासाठी जलद गतीने शहरीकरण होणे देखील गरज आहे ,स्थावर मालम ेच्या दृ ीकोनातून या संबिं धत
भागांमध्ये सव म िवकास होणार आहे .रायगड िवकासासाठी सव म आिण धोरणात्मकरीत्या योग्य
िठकाण आहे .शहरापासून जवळच्या अंतरावर असलेल्या नगरांमध्ये मुंबई आिण मेटर्ोपॉिलटन पर्देशांच्या
तुलनेत अिधक चांगली जीवनशैली िमळू शकते.’’

रायगडभोवतालच्या
पर्देशातील पर्मुख पायाभूत सुरू असलेले
सुिवधा पर्कल्प
रस्ते

रे ल्वे नेटवकर्

येणारे

सायन-पनवेल हायवे, ठाणे – मुंबई टर्ान्स हाबर्र िलक, िवरारबेलापूर रोड

अिलबाग मल्टी मोडल कॉिरडोअर

ठाणे- पनवेल लाइन, वसई-िदवा- पनवेल-रोहा लाइन टर्क डबिलग,
पनवेल लाइन, पनवेल-पेण लाइन पनवेलमध्ये पॅसजर टर्ेन टिमनल
आिण पनवेल-रोहा लाइन
नवी मुंबई आंतररा ीय िवमानतळ
आिण जेएनपीटी िवस्तार

अन्य पर्मुख िवकासकामे

लागू नाही

रस्ते

सायन-पनवेल हायवे, ठाणे – मुंबई टर्ान्स हाबर्र िलक, िवरार-

बेलापूर रोड

अिलबाग मल्टी मोडल कॉिरडोअर

रायगड अ ाप पर्ारं भावस्थेत आहे आिण पायाभूत सुिवधा व शहरी िवकासाच्या योजना देत आहे ,
रायगडमध्ये महत्त्वपूणर् सुिवधांच्या अपेक्षा आपण करू शकतो .महारे रा (MahaRERA) नुसार ,येथे
बांधकाम सुरू असलेले १० ऑिफसांचे सिकर्य पर्कल्प सुरू आहेत ,काही पूणर् झाले आहेत ,नजीकच्या
भिवष्यात येथे ३.५ ते ४ लाख स्क्वेअर फु टांची ऑिफससाठीची जागा िमळू शकते आिण येथे अिधवासी
पर्कल्पांनाही चालना िमळू शकते.
समा
कर्ेडाई एमसीएचआयब ल
कर्ेडाई एमसीएचआयब ल रायगड ही उ ोगक्षेतर्ातील एक बळकट संस्था आहे. या संस्थे ारे रायगडमधील
पर्मुख िरयल इस्टेट िवकसकांना, िजल् ातील घरांच्या वाढत्या गरजा पूणर् करण्यासाठी आिण पायाभूत
सुिवधांचा िवकास करण्यासाठी एकितर्त आणण्यात आले आहे. या संस्थे ारे पर्शासनाच्या सवर् स्तरांवरील
िनणर्य घेणाऱ्या पर्ािधकरणाकडे, िविवध िवषयांवरील आिण महत्त्वाची मते मांडली जातात. आजघडीला
कर्ेडाई-एमसीएचआय रायगड ही या िजल् ातील एक मानाची, िरअल इस्टेट डेव्हलपसर्ची संस्था आहे आिण
या भागातील बहुतांश संघिटत िवकासक या संस्थेचे सदस्य आहेत.
कर्ेडाई एमसीएचआय, रायगडने 2013 साली सुरुवात के ली होती, आजच्या घडीला ही संस्था म्हणजे
बळकट आिण िस्थर स्वरुपाची या क्षेतर्ाचे पर्ितिनधीत्व करणारी सगळ्यात सवार्त महत्त्वाची संस्था आहे.
कदर् आिण राज्य पर्शासनाकडू न मान्यता िमळालेले हे मंडळ उ म आघाडीच्या कामांसाठीचे उदाहरण आहे,
उ ोगक्षेतर्ावर सवार्त जास्त पिरणामकारक ठरणाऱ्या घटकांब ल मंडळाकडू न चचार् के ली जाते. कर्ेडाई
एमसीएचआय, रायगड नेहमीच आपले सदस्य आिण समाजाला मो

ा पर्माणावर सव

म सेवा देण्यासाठी

पर्य शील असते, इतके च नाही तर िरयल इस्टेट आिण गृह क्षेतर्ाचा िवकास होईल याची खातर्ी देते, या
िवकासामुळे साहिजकच नागिरकांचे जीवनमान उं चावते आिण भारताच्या एकू ण िवकासाला त्यांचे
योगदान लाभते.
सुयोग्य दृि कोनासह आम्ही सव

म ते सवर्काही करतो, कर्ेडाई एमसीएचआय, रायगड ही िविवध हेतूंसाठी

कायर्रत असणारी संस्था आहे. ही संस्था म्हणजे के वळ िवकासकांसाठीचाच आवाज नाही, तर इतर
भागधारकांनाही िरयल इस्टेट उ ोगक्षेतर्ासह गुंतवणारी संस्था आहे.
जेएलएल इं िडयाब ल
जेएलएल ही भारतातील िरयल इस्टेटमधील पर्मुख आिण सवार्त मोठी

ावसाियक सेवांची िवशेष संस्था

आहे. ितचा आिथक वषर् २०१७-१८ चा अलेखापिरिक्षत महसूल ३४०० कोटी रुपये होता. गेल्या २०
वषार्ंमध्ये या फमर्ने भरीव काम करून सक्षमपणे िवकास साधला आहे. जेएलएल इं िडया तब्बल १०

शहरांमध्ये (अहमदाबाद, िदल्ली, मुंबई, बंगळु रु, पुणे, चे ई, हैदराबाद, कोलकाता, कोची आिण कोईम्बतूर)
कायर्रत आहे आिण ितच्याकडे १०००० पेक्षा जास्त कमर्चारी वगर् आहे. फमर् ारे गुंतवणूकदार, िवकसक,
स्थािनक कॉप रे ट्स आिण बहुरा ीय कं पन्या िवस्तारीत शर्ेणीतील सेवा देतात. यामध्ये संशोधन,
धोरणात्मक सल्ला आिण समुपदेशन, भांडवली बाजारपेठा,
सेवा, एकीकृ त सुिवधा
या सवर् सेवा

वहारांचे

वस्थापन आिण मालम ा आिण संप ी

वस्थापन, पर्कल्प आिण िवकास

वस्थापन अशा सेवांचा समावेश आहे.

ावसाियक, अिधवासी, औ ोिगक, िरटेल, गोदाम आिण लॉिजिस्टक, हॉिस्पटॅिलटी,

आरोग्यसेवा, ज्ये ांचे जीवन आिण िशक्षण आदी वगार्ंमध्ये िदल्या जातात.
जेएलएल इं िडयाने सव

म मालम ा समुपदेशक म्हणून इं टरनॅशनल पर्ॉपट अवॉड्सर् एिशया पॅिसिफक

२०१८-१९मध्ये पंच-तारांिकत पुरस्कार स्वीकारले आहेत. `इं िडयाज बेस्ट कं पनीज टू वकर् फॉर’– या गर्ेट
प्लेस टू वकर् ® आिण द इकॉनॉिमक टाइम्सतफ आयोिजत के ल्या जाणाऱ्या संयुक्त अभ्यासात २०१७ आिण
२०१८ अशी सलग दोन वष, भारतातील सव

म १०० कामाच्या िठकाणांमध्ये फमर्चा समावेश झाला

आहे. तसेच दहा ा सीएनबीसी आवाज िरयल इस्टेट अवॉड्सर् २०१५ मध्ये`पर्ॉपट कन्सल्टंट ऑफ द िडके ट’
म्हणूनही मान्यता िमळालेली आहे. अिधक मािहतीसाठी कृ पया www.jll.co.in येथे भेट
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