એક્સપોન ું કર્ટ ન- રે ઈઝર

ફેસ્ટર્વલ હોમ- બાઈંગઃ ક્રેડાઈ - એમસીએચઆઈ “મહા પ્રોપર્ી એક્સપો 2017”
સાથે ઉજવણી કરો
ક્રેડાઈ- એમસીએચઆઈ “મહા પ્રોપર્ી એક્સપો 2017” મોસમના તહેવારના
માહોલમાું ઉમેરો કરશે!
ભારતન ું રે રા પછી પ્રથમ અને સૌથી ભવ્ય પ્રદશટન
રે રા લાગુ થયા પછી આજે 16 નવેમ્બરથી એમએમઆરડીએ ગ્રાઉન્ડ્સ, બીકેસી, મુબઈમાું
ું
શરૂ થઈ રહેલા
ચાર દિવસા ભારતના પ્રથમ અને ભવ્ય પ્રોપર્ટી એક્સપો ચ ૂકી જવાની ભ ૂલ નહીં કરશો, કારણ કે

હાઉસસિંગ ફાઈનાન્ડસના ભરપ ૂર સવકલ્પો સાથે શ્રેણીબદ્ધ પ્રોપર્ટીઓ સાથે અહીં તમારુું સ્વાગત થશે. આ
પ્રિશશન ગ્રાહકો માર્ટે અત્યુંત આકર્શક ર્ટેગ્સ સાથેની મુબઈની
ું
ઉત્તમ પ્રોપર્ટીઓ ઓફર કરશે.

દરયલ એસ્ર્ટેર્ટ ઉદ્યોગ દ્વારા છે લ્લાું થોડાું વર્શમાું સુંઘર્શ પછી રાજ્ય સરકારે ઈઝ ઓફ ડઈંગ બબઝનેસ
(ઈઓડીબી)નો અમલ કયો હોવાથી આ ક્ષેત્ર માર્ટે ફરી ઊજળા સુંજોગો િે ખાવા લાગ્યા છે અને ભારત

વલ્ડશ બેન્ડકના રે નન્ડકિંગમાું 130 પરથી 100મા ક્રમે આવ્યો છે . સન્માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી નરે ન્ર મોદીના
સવઝન અને સન્માનનીય મખ્ય મુંત્રી શ્રી દે વેન્ર ફડણવીસની અનન્ડય આગેવાનીમાું અને મહાપાબલકાના
કમમશનર આઈએએસ શ્રી અજોય મહતા દ્વારા અસરકારક અમલબજાવણીને લઈ ભારતમાું રે નન્ડકિંગમાું આ
સુધારણા થઈ છે .

કેન્ડર સરકાર દ્વારા સીમાચચહનરૂપ પહેલો હાથ ધરવામાું આવી છે . દરયલ એસ્ર્ટેર્ટ ઉદ્યોગ પર રે રા અને

જીએસર્ટીએ મોર્ટે પાયે પ્રભાવ પાડયો છે અને ઉદ્યોગે રે રા અને જીએસર્ટી અચભમુખતા માર્ટે તમામ પ્રયાસો
કયાશ છે . આથી આ પ્રિશશન મોર્ટી તક બનીને ઊભી રહેશે, જેના થકી દરયલ એસ્ર્ટેર્ટ ઉદ્યોગ આમ ૂલ
પદરવતશન લાવતા ભારતીય અથશવ્યવસ્થામાું પણ નોંધનીય યોગિાન આપશે. રે રામાું નોંધણી,

ઈઓડીબીમાું દુલશભ સસદ્ધદ્ધ, સરકાર દ્વારા એફોડે બલ હાઉસસિંગ પર અપાતો જોર અને ખરીિિારોમાું વધેલો

સવશ્વાસ, તહેવારની વધેલી ખરીિી અને વ્યાજ િરોમાું હળવાશ જેવુ ું સુચારુ વાતાવરણ અગાઉ ક્યારે ય
નહોતુ.ું

15 વર્શ પછી આ પ્રિશશનની 27 આવ ૃસત્તએ 30 લાખથી વધુ ખરીિિારોને ઘર આપયાું છે . આ 10,000
ચોરસમીર્ટરમાું પથરાયેલી પ્રિશશન જગ્યા આ વર્ે પણ રે રા નોંધણીકૃત ચાવીરૂપ પ્રોજેક્ર્ટો અને બધા

ૂ પ્રોજેક્ર્ટો ઘર ખરીિિારોને ઓફર કરશે. એફોડે બલ હાઉસસિંગ પર સવશેર્ ભાર
પ્રકારના બજેર્ટને અનુકળ
આપવામાું આવ્યો છે , જેમાું બજેર્ટ ખરીિિારો પ્રિશશનમાું ઘણી બધી સમલકતોમાુંથી પસુંિગી કરી શકશે.

પ્રિશશનનો જોશ હાઉસસિંગ ફોર ઓલ પ ૂરુું પાડવાના સન્ડમાનનીય વડા પ્રધાનના સવઝન સાથે સુમેળ સાધે
છે .

પ્રદશટનની રૂપરે ખાઃ એક લાખ સુંભસવત ખરીિિારો, પ્રયોગાત્મક સ્ર્ટોલ દડઝાઈન, લકી ડ્રો તકો, 4
દિવસની ઉજવણી, 10 લાખથી 10 કરોડની સમલકતો, દડજજર્ટલ સમલકતની ખરીિી અને વેચાણ મુંચ અને
ખાસ ઓફરો.

પ્રદશટન રરયલ- એટર્ેર્ સહભાગઃ એલએન્ડડર્ટી દરયાલ્ર્ટી, ગોિરે જ પ્રોપર્ટીઝ, ઓમકાર, કલ્પતરૂ, રે દડયસ

ડેવલપસશ, સશવાચલક વેન્ડચસશ, કાણદકયા સ્પેસીસ, અજમેરા દરયાલ્ર્ટી, મેરેથોન દરયાલ્ર્ટી, રુસ્તમજી, એકતા
વલ્ડશ , વીણા ડેવલપસશ, રોમેલ ગ્રુપ, મેફેર હાઉસસિંગ, વાધવા ગ્રુપ અને ઘણા બધાનો સમાવેશ થાય છે .

પ્રદશટનકારી બેન્કો અને એચએફસી સહભાગઃ સ્ર્ટેર્ટ બેન્ડક ઓફ ઈનન્ડડયા, આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ડક,
એક્ક્સસ બેન્ડક, યુકો બેન્ડક, પીએનબી, સસનન્ડડકેર્ટ બેન્ડક, એચએફસીમાું પીએનબી હાઉસસિંગ, એલઆઈસી
હાઉસસિંગ, ઈનન્ડડયા બુલ્સ, ર્ટાર્ટા કેસપર્ટલ અને આદિત્ય ચબરલા ફાઈનાન્ડસનો સમાવેશ થાય છે .
ઘર ખરીિિારો મયાશદિત સમયગાળાની ઓફરો સાથે પ્રોપર્ટી પ્રિશશનની મુલાકાત લઈને આ તહેવારની
મોસમનો મહત્તમ લાભ ઉઠાવીને તેમનાું નાણાુંની બચત કરી શકે છે .

ક્રેડાઈ-એમસીએચઆઈ પ્રોપર્ટી એક્સપોમાું ચબઝનેર્ટ- અનલ્ર્ટમેર્ટ ચબઝનેસ અને નેર્ટવદકિંગ મુંચના સ્વરૂપમાું
વધુ એક સવસશષ્ર્ટતાનો ઉમેરો કરાયો છે , જે બધા દહસ્સાધારકો- ખરીિિારો અને સુંબસું ધત ઉદ્યોગના

ખેલાડીઓને પદરપ ૂણશ 360 દડગ્રી અનુભવ કરાવશે. આ પ્રિશશનનુ ું આ અજોડ પદરમાણ છે , જેમાું સુંબસું ધત
ઉદ્યોગના ખેલાડીઓ પ્રિશશનના સુંકુલોમાું નામાુંદકત ડેવલપરો સાથે ખાસ રૂબરૂ પણ થઈ શકશે.

ક્રેડાઈ-એમસીએચઆઈ દ્વારા સ્ત્રી પાુંખ દ્વારા તેની સીએસઆર પ્રવ ૃસત્તઓ સાથે અમુક નોંધનીય પહેલો
હાથમાું લેવાઈ છે , જેમાું પાત્ર સવદ્યાથીઓને સ્કોલરસશપ અને બાુંધકામ શ્રસમકોને આરોગ્ય સુંભાળનો
સમાવેશ થાય છે . ઉપરાુંત મદહલા પાુંખ દ્વારા એપોલો હોક્સ્પર્ટલ્સના સહયોગમાું પ્રિશશન સ્થળે રક્તિાન
સશચબરનુ ું પણ આયોજન કરાયુ ું છે .
ક્રેડાઈ-એમસીએચઆઈના પ્રેમસડેન્ર્ શ્રી મયર શાહે જણાવ્યુ ું હતુ ું કે આ 28મુ ું મહા પ્રોપર્ટી પ્રિશશન મહા
રે રા પછી ઉદ્યોગમાું પ્રથમ પ્રિશશન છે , જેમાું અમુક ઉત્તમ હોમ ફાઈનાક્ન્ડસિંગ સવકલ્પો સાથે પસુંિગી રે રા

નોંધણીકૃત સમલકતોની વ્યાપક શ્રેણી સાથે ઘર ખરીિિારો માર્ટે આકર્શક પદરમાણ છે . આમ, પ્રિશશનમાું
સમલકત ખરીિી કરવા માગનારનો વધશે. અમને સવશ્વાસ છે કે અમારુું મહા પ્રોપર્ટી એક્સપો ગ્રાહકોના

સેનન્ડર્ટમેન્ડ્સને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે, જેને લીધે વતશમાન તહેવારની સીઝન વધુ આનુંદિત બનશે.
ખરીિિારો એવુ ું મહેસ ૂસ કરીને રહેશે કે, એમસીએચઆઈ હૈ તો ભરોસા હૈ.

એક્ક્ઝબબશન કમમર્ીના ચેરમેન શ્રી તેજલ વ્યાસે જણાવ્યુ ું હતુ ું કે મહા પ્રોપર્ટી એક્સપો બધા બજેર્ટ અને
ૂ , એર્ટલે કે, લક્ઝરીથી એફોડે બલ, કમસશિયલથી રે સસડેક્ન્ડશયલ સુધી એક છત હેઠળ રે રા
રુચચને અનુકળ
નોંધણીકૃત હાઉસસિંગ પ્રોજેક્ર્ટો પ્રિસશિત કરી રહ્ુું છે , જેથી ઘર ખરીિિારો માર્ટે એક છત હેઠળ ખરીિી

બની રહેશે. અમે હુંમેશાું પ્રિશશનમાું સમલકત જોતા અને મુલાકાતીઓને અસવસ્મરણીય અનુભવ આપવા
માર્ટે પ્રયત્નશીલ રહીએ છી. હવે દરયલ એસ્ર્ટેર્ટ ઉદ્યોગ ગ્રાહકોની માગણી વધારવા માર્ટે સુસજ્જ છે .

ભારતીય કમસશિયલ અને સોસશયલ ઈકોસસસ્ર્ટમમાું તેણે સનસિત જ નવી ઊજાશ ફુંકી છે . આગળ જતાું
એફોડે બલ હાઉસસિંગ માર્ટે બજેર્ટ બાયરો માર્ટે માગણી વધશે, કારણ કે સરકારે નોંધનીય રીતે ગસત આપી

છે અને અમે ડેવલપરો સરકારના પ્રયાસમાું યોગિાન આપવા માર્ટે સુસજ્જ છે , જેથી િરે ક મુબ
ું ઈગરા
પોતાનુ ું ઘર વસાવી શકે.

ઘર ખરીિિારો માર્ટે આ સસવાય પણ ઘણુ ું બધુ ું જોવા મળવાનુ ું છે .
એમસીએચઆઈ-ક્રેડાઈ મવશે
ધ મહારાષ્ર ચેમ્બર ઓફ હાઉસસિંગ ઈન્ડડસ્રી (એમસીએચઆઈ- ક્રેડાઈ)ની રચના 1982માું કરવામાું આવી

હતી. મુબ
ું ઈ અને એમએમઆરમાું દરયલ એસ્ર્ટેર્ટ ડેવલપરોમાું તે અત્યુંત સન્ડમાસનત સુંસ્થા છે .
એમસીએચઆઈ- ક્રેડાઈ દરયલ એસ્ર્ટેર્ટ ડેવલપમાું લેણિે ણ કરતા સભ્યોને એકસમાન મુંચ પર લાવે છે ,
જેથી ઉદ્યોગ દ્વારા સામનો કરાતા સવસવધ મુદ્દાઓને એકત્ર મળીને પહોંચી વળી શકાય. મુબ
ું ઈ અને

પ્રિે શમાું 1800 અગ્રણી ડેવલપરોના મજબ ૂત સભ્યપિ સાથે એમસીએચઆઈ- ક્રેડાઈએ એમએમઆરમાું

પણ તેન ુ ું સવસ્તરણ કયુું છે . તેનાું થાણે, કલ્યાણ- ડોંચબવલી, મીરા- સવરાર સસર્ટી, રાયગઢ, નવી મુબ
ું ઈમાું
એકમો છે . એમસીએચઆઈ- ક્રેડાઈન સભ્યો મુબ
ું ઈ અને એમએમઆરમાું સનવાસી અને કમસશિયલ
સમલકતોના સુંગદઠત સવકાસના 80 ર્ટકા યોગિાન ધરાવે છે .
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