
 

प्रदर्शनाची एक झलक 

गहृखरेदीचा उत्सव, साजरा करा के्रडाई-एमसीएचआय 'महा प्रॉपर्टी एक्स्पो २०१७'सह 

'के्रडाई-एमसीएचआय महा प्रॉपर्टी एक्स्पो २०१७'मुळे यंदाच्या मोसमाला उत्सवी ्वरूप! 

रेरानतंरच ेभारतातील पहहले आणि सवाशत मोठे प्रदर्शन 

रेरानंतर भारतातील पहिलेच आणि भव्य प्रॉपर्टी प्रदर्शन म ंबईतील बीकेसी येथील 
एमएमआरडीए ग्राऊंडवर आजपासूनच म्ििजे १६ नोव्िेंबरपासून स रू िोत आिे. या चार 
हदवसीय प्रदर्शनाला भेर्ट न देिे त म्िाला परवडण्यासारखे नािीच. कारि, या प्रदर्शनात ववववध 
प्रकारच्या प्रॉपर्टी आणि गिृकजाशच ेपयाशय ग्रािकांच्या स्वागतासाठी सज्ज आिेत. या प्रदर्शनात 
ग्रािकांसाठी म ंबईतील उत्तमोत्तम प्रॉपर्टी उपलब्ध असतील, त्यािी आकर्शक सवलतींसि. 

गेली कािी वर्े अततर्य खडतर गेल्यानतंर आता ररअल इस्रे्टर्ट क्षेत्राच ेचचत्र आर्ादायक झाले 
आिे, िे त म्िाला मािीतच असेल. राज्य सरकारने 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' (ईओडीिी)च्या 
अमलबजाविीच ेलक्षिीय पाऊल उचलले आणि त्याम ळे भारत जागततक बँकेच्या आकडवेारीत 
१३० व्या स्थानावरून १०० व्या स्थानावर पोिोचल्याने िे र्क्य झाले आिे. सन्माननीय 
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांची दरूदृष्र्टी, सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडिवीस यांच े
अत लनीय नेततृ्व आणि िहृन्मुंिई महानगरपाललकेच ेआयुक्सत आयएएस श्री. अजोय मेहता 
यांची पररिामकारक अमलबजाविी याम ळे िे मानाच ेस्थान ममळविे र्क्य झाले आिे. 

ररअल इस्रे्टर्ट क्षेत्रावर मोठा पररिाम करिारे कें द्र सरकारच े तनिशय म्ििजे रेरा आणि 
जीएसर्टी. रेरा आणि जीएसर्टीसज्ज िोण्यासाठी या क्षेत्राने सवशतोपरी प्रयत्न केले. सध्या ररअल 
इस्रे्टर्ट क्षेत्र भारतीय अथशव्यवस्थेला मोठी उभारी देण्याच्या तयारीत आिे. अर्ा या अगदी 
स योग्य वेळी िे प्रदर्शन भरववण्यात येत जात आिे. रेरा रजजस्रेर्न, ईओडीबीमधील रेअर 
(आरएआरई) वैमर्ष््य, परवडिार् या घरांसाठी सरकारच े प्रयत्न, ग्रािकाचा वाढलेला 
आत्मववश् वास, उत्सवी खरेदीतील वाढ आणि व्याजदरातील स लभता िी पररजस्थती अत्यंत 
अन कूल झालेली आिे. 

१५ वर्े आणि २७ पवाांनंतर ३० लाखांहून अधधक ग्रािकांना घरे ममळवनू देिारे िे १०,०००  
चौ. मी. जागेत ववस्तारलेले प्रदर्शन प न्िा एकदा, यावर्ी ग्रािकांसाठी रेरा नोंदिी असलेले 
आणि सवश प्रकारच्या आचथशक गणितांना साजेसे, मित्त्वाच े प्रकल्प घेऊन येत आिे. 
'परवडिार् या दरातील घरां'वर ववर्रे् भर देण्यात आला आिे. या ववभागात ग्रािकांना 
प्रदर्शनातील अनेक मालमत्तांमधनू तनवड करता येईल. 'सवाांसाठी घरे' या सन्माननीय 
पंतप्रधानांच्या दरूदृष्र्टीर्ी समरूपता साधिे, िे या प्रदर्शनाच ेउद्हदष्र्ट आिे. 



 

प्रदर्शनाची ठळक वैलर्ष्ट्ये : एक लाख संभाव्य ग्रािक, प्रयोगात्मक स्र्टॉल डडझाइन, लकी 
ड्रॉच्या संधी, ४ हदवसांचा उत्सव, १० लाखांपासून १० कोर्टींपयांतच्या मालमत्ता, मालमते्तच्या 
खरेदी आणि ववक्रीसाठी डडजजर्टल पयाशय आणि खास ऑफसश. 

प्रदर्शनातील ररअल-इ्रे्टर्ट सहभागी : एल ऍण्ड र्टी ररअॅल्र्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओमकार, 
कल्पतरू, रेडडअस डवे्िलपसश, मर्वामलक व्िेंचसश, कनाककया स्पेसेस, अजमेरा ररअॅल्र्टी, मॅरेथॉन 
ररअॅल्र्टी, रुस्तमजी, एकता वल्डश, वीिा डवे्िलपसश, रोमेल ग्रूप, मेफेअर िाउमसगं, वाधवा ग्रूप 
इत्यादी. 

प्रदर्शनातील िँका आणि एचएफसी सहभागी : स्रे्टर्ट बँक ऑफ इंडडया, आयसीआयसीआय बँक, 
अॅजक्सस बँक, य को बँक, पीएनबी, मसडंडकेर्ट बँक आणि पीएनबी िाउमसगं, एलआयसी 
िाउमसगं, इंडडया ब ल्स, र्टार्टा कॅवपर्टल आणि आहदत्य बबलाश फायनान्स या एचएफसी सिभागी 
िोिार आिेत. 

मयाशहदत कालावधीच्या ऑफसशने भरलेल्या या प्रॉपर्टी एक्स्पोला भेर्ट देऊन गिृ खरेदीदारांनी 
अचधकाचधक संधीचा लाभ घ्यायला िवा. याम ळे, त्यांना बचत करिेिी र्क्य िोईल. 

के्रडाई-एमसीएचआय मिा प्रॉपर्टी एक्स्पोमध्ये आिखी एक वैमर्ष््य आिे, ते म्ििजे बबझनेर्ट- 
ग्रािक आणि या क्षेत्रातील संबंचधत कंपन्यांना पररपूिश असा, '३६० अरं्ा'चा अन भव देण्यासाठी 
तयार करण्यात आलेले एक अप्रततम व्यवसाय आणि संपकश  (बबझनेस ऍण्ड नेर्टवककां ग) 
व्यासपीठ. या खास वैमर्ष््याम ळे या क्षेत्रातील संबंचधत कंपन्यांना प्रदर्शनाच्या गजबजार्टी 
पररसरात मित्त्वाच्या ववकासकांर्ी समोरासमोर संवाद साधता येिार आिे.  

के्रडाई-एमसीएचआयने 'ववमेन्स ववगं'च्या माध्यमातून सीएसआरअतंगशत पात्र ववद्यार्थयाांना 
मर्ष्यवतृ्ती आणि बांधकाम कामगारांसाठी आरोग्यस ववधा असे कािी मित्त्वपूिश उपक्रम िाती 
घेतले आिेत. ववमेन्स ववगंने िे कायश आिखी प ढे नेत प्रदर्शनाच्या हठकािी अपोलो 
िॉजस्पर्टलच्या साह्याने रक्तदान मर्बबराच ेआयोजन केले आिे. 

के्रडाई-एमसीएचआयच ेअध्यक्ष श्री. मयुर र्हा म्ििाले, ''मिारेरानतंर भरिारे २८वे मिा प्रॉपर्टी 
एक्स्पो िे या क्षेत्रातील पहिलेच प्रदर्शन आिे. यात गिृ खरेदीदारांसाठी रेरा नोंदिी असलेल्या 
मालमत्तांसोबतच कािी उत्तम ववत्तपयाशय आकर्शक पद्धतीने मांडलेले असतील, तेिी एकाच 
छताखाली. याम ळे ग्रािकांना प्रदर्शनातून मालमत्ता खरेदी करण्याबद्दल ववश् वास वारू्ट लागेल. 
ग्रािकांच्या आनंदी भावनांर्ी सांगड घालत मिा प्रॉपर्टी एक्स्पो सध्याच्या उत्सवी वातावरिात 
अचधक रंग भरेल, असा आम्िाला ववश् वास आिे. त्याम ळे ग्रािकांनािी अगदी आमच्यासारखे- 
'एमसीएचआय िै तो भरोसा िै' असे वार्टतेय, यात नवल नािी.'' 

एक्क्सझबिर्न कलमर्टीच े अध्यक्ष श्री. तेजस व्यास म्ििाले, ''मिा प्रॉपर्टी एक्स्पोमध्ये एकाच 
छताखाली सवश प्रकारच्या ववत्तीय गणितांना आणि आवडीतनवडींना साजेर्ी- आमलर्ान त े



 

परवडिारी, व्यावसातयक ते तनवासी अर्ी सवश प्रकारची रेरा नोंदिी मालमत्ता उपलब्ध 
असल्याने िे गिृखरेदीदारांसाठी 'वन-स्र्टॉप-र्ॉप' ठरिार आिे. प्रदर्शनाला भेर्ट देिार् या 
पाि ण्यांना आणि मालमत्ता घेऊ इजच्छिार् यांना अववस्मरिीय अन भव देण्याचा प्रयत्न आिे. 
आता ररअल- इस्रे्टर्ट क्षेत्र त्याच्या ग्रािकांच्या गरजांन रुप सज्ज झाल्याने भारताच्या 
व्यावसातयक आणि सामाजजक पररसंस्थेतिी या क्षेत्राने प्रचडं ऊजाश तनमाशि केली आिे. 
सरकारने प रेर्ा प्रमािात चालना हदल्याने प ढील काळात परवडिार् या दरातील घरांसाठीची 
मागिी वाढिार आिे आणि आम्िी ववकासकिी या संधीसोबत प ढे जाण्यास सज्ज िोत 
आिोत- जजथे प्रत्येक म ंबईकराकड े'घर' असेल.''  

गिृखरेदीदारांसाठी इथे बरेच कािी आिे. 

के्रडाई-एमसीएचआयिद्दल 

एमसीएचआयची स्थापना १९८२ साली झाली असून ती म ंबई आणि एमएमआरमधील अत्यंत 
मित्त्वाची आणि मान्यताप्राप्त संस्था आिे. के्रडाई-एमसीएचआयकडून ररअल इस्रे्टर्ट ववकास 
के्षत्रातील सदस्यांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आिले जात असून त्यातून उद्योगासमोर 
असलेल्या ववववध समस्यांचा ववचार केला जात आिे. म ंबईमध्ये १८०० पेक्षा अचधक 
आघाडीच्या ववकासकांच्या सदस्यत्वासि के्रडाई-एमसीएचआयने आपला ववस्तार 
एमएमआरमध्ये केला आिे. त्यांची य तन्स ठािे, कल्याि- डोंबबवली, ममरा- ववरार र्िर, 
रायगड आणि नवी म ंबई येथे आिेत. के्रडाई-एमसीएचआयच े सदस्य म ंबई आणि 
एमएमआरमधील नवीन तनवासी आणि वाणिजज्यक मालमत्तांच्या ८० र्टक्के संघहर्टत 
ववकासासाठी जबाबदार आिेत. 
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