गुढ�पाडव्याच्याशुभमुहूतार्वर एमसीएच- क्रेडाईच्या �रअल इस्टेट आिण हाऊ�संग फायन
एिक्झ�बशनच्य26 व्या आवृ �ीचे उ�ाट

एमसीएचआय - क्रेडाई प्रदशर्नामध्ये आपल्याला हजारहून अ�धक प्रकारच, शंभरहून अ�धक मोठे 
�वकासक, 75 हजारपे�ा अ�धक खरेद�दारांच्या अपे�ा पूणर् कर-या 15हून अ�धक बँका आपल्या भेट�साठ�
येणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला  या पदशर्नामध्य'ना भूतो न भ�वष्यत' असा अनुभव आल्या�शवाय
राहणार नाह�. �वशेष म्हणजे या प्रदशर्ना housing.com या ऑनलाइन �रअल्ट� पोटर्लने �-यांदा
भा�गदार करून ह ॅट�ट्रक मारली .  

मुंबई 7 ए�प्र2016: वेगवेगळ्या प्रकारची मालम�ा खरेद� क-या ग्राहकांना एकाच छताखाली आणणार

 एमसीएचआय - क्रेडाईच26 वे प्रॉपट� एिक्स�ब- 2016चे, वांद्रे कुलार् सं, एमएमआरड�ए मैदानामध्ये

मोठ्या उत्साहात उद्धाटन करण्यात ये. या भव्य प्रदशर्नाचे उ श्री �दपांकर ब, मुख्य व्यवस्थ,
स्टेट बँक ऑफ इं�डययांच्या हस्ते  �दपप्रज्वलनाने करण्यात येण.

"गुढ�पाडव्याच्याशुभमुहूतार्वर घर घेणे उ�म अ" या ग्राहकांच्या भावनांकडे सकारात्मक�रत्या �वचार
एमसीएचआय - क्रेडाईने या प्रदशर्नाचे आयोजन केल. यामुळे हा एक्स्पो  गृहखरेद�दारांसाठ� एका अथार्
आनंदाची पवर्णीच ठरणार आह.

गृह �नमार्ण �ेत्रासाठ� आगामी वषर् फलदायी ठरणार आहे असा अंदाज बांधला जात. गृह �नमार्ण

�वधेयकाची मंजूर�, मध्यवत� बँकेने रेपो रेटमध्ये केलेली कप, क�द्र�य अथर्संक- 2016 मध्ये जाह�र
करण्यात आलेल्या �व�वध योजना यामध्ये खासकरून स्वस्त घरांना देण्यात आलेल, अशाप्रकार

सरकारकडून उचलण्यात आलेल्या सकारात्मक पावलांमुळे  मालम�ा खरेद�दार आिण उ�ोग जगतामध

आशादायी भावना �नमार्ण झाली आह. या सकारात्मक वातावरणाचा फायदा गृहखरेद�दारांप�त पोहचवण्य
य
ासाठ
 एमसीएचआय - क्रेडाईच्या या प्रदशर्नामध्ये �व�वध प्रकारच्या आ�यर्कारक आिण आकषर्क सव
सवर्तोपर� प्रय� केला जाणार .

यंदाच्या आवृ�ीची संकल्पन" आताच आपले घर �वकत घ्या" अशी आहे. त्यामुळे  या प्रदशर्नामध्ये मा
खरेद�दारांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या संधींचा लाभ घेण्यास उ�ेजन .  गेल्या15 वषा�च्या कालावधीमध्य

एमसीएचआय - क्रेडाई मालम�ा प्रदशर्न25 आवृ�ी पूणर् झाल्. या कालावधीत, अनेक गुंतवणूकदारांनी 
एमसीएचआय - क्रेडाई मालम�ा प्रदशर्नाला भेट �दल्यानंतर त्यांना त्यांच्या स्वप्नातील घर.

एमसीएचआय-क्रेडाईच्25 व्या रौप्य महोत्सवी आवृ�ीने ऑक्ट2015मध्ये भरघोस यश संपा�दत केलेले
आहे.

या मालम�ा प्रदशर्नाच26व्या  आवृ�ीची सुरूवात झाल्याची घोषणा करता श्. धम�श जैन,

अध्य,एमसीएचआय - क्रेडयांनी आपले �वचार व्य� करतांना सां�गतल, "एमसीएचआय-क्रेडाई प्रदशर्

26वी आवृ�ी ह�  बाजारातील सकारात्मक आिण उमेद�पणाचा करण्यात आलेला उत्सव .  तसेच 25व्या
आवृ�ीतीमध्ये �मळालेल्या यशाचा  एक करार आह. या प्रदशर्नामध्ये सहभागी झालेल्या गृह �न

उ�ोगातील सवा�ना उ�म फळ �मळावे असा आमचा प्रय� आ. या प्रदशर्नाच्या मुख्य पाऊल खूणा म

ख-या अथार्ने आंतररा�ीय उपिस्थती आ. अशा कमी भारतीय कं पन्या आहेत ज्या आंतररा�ी

 समुदायांसमोर भारतीय मालम�ा आणतात. "

या प्रसंगी बोलता श्. तेजस व्या, अध्य, प्रदशर्न स�, एमसीएचआय-क्रेडम्हणाल, "एमसीएचआय-

क्रेडाई मालम�ा प्रदशर्नाने केवळ उ�ोग जगताला मोठे उ�ेजन �मळणार नाह� तर �वकासक आिण ग्रा

एकाच छताखाली एकत्रपणे मोठ्याप्रमाणात समोरा समोर  येण्यासाठ� व्यासपीठ लाभ. आिण दरवष� 
याचे प्रमाण वाढतच जाणार आ.   एक संघटना म्हणून खरेद�दार आिण �वक्रेते योग्य पद्धतीने सहज
एकमेकांना भेटतील आिण एक �व�ासाहर् व्यासपीठ �नमार्ण होईल असे आमचे ध्येय . गुढ�पाडव्याच्य

 सणा�न�म�ाने आयोिजत चार �दवसाच्या या प्रदशर्नामध्ये  नवीन गृहखरेद�ला प्रोत्सा. ग्राहकांच
खरेद� अ�धक रोमांचकारक होण्यासाठ�  �वकासकांनी वेगवेगळ्या सवलती जाह�र केल्या आ. त्यामुळे
प्रत्येकाचा गृहखरेद�चा अनुभव नक्क�च ��गुिणत होणार. "

यंदाच्या मालम�ा प्रदशर्ना26 व्या आवृ�ीमध्ये धोरणात्मक भागीदार असलेलHousing.com ने 

ऑनलाईन प्लॅटफॉमर् आिण ग्राऊंड एिक्टव्हेशन या दोन्ह� प्रकारामध्ये स�क्रय सहभ . आिण गृह 
खरेद�दारांनी कधी �वचारह� केला नसेल अशा �व�वध ऑफसर् देत आहे. श्. अ�मत भसीन, हेड स्ट्रॅटेि

�बझनेस, Housing.com यांनी आपली प्र�त�क्रया देतांना सां�गतल, "आम्ह� MCHI बरोबर प�हल्यांदा जेव्ह
सहभागी झालो तेव्हा आमचा अनुभव उ�म होत. यंदाच्या एक्स्पोच्या आवृ�ीमध्ये आम्ह� स

�वकासकांना आणखी कसा फायदा होईल या दृ�ीने ल�पूवर्क काम केलेले आ.   आिण महत्वाचे म्हणज

गृखरेद�दारांना आ�यर्काकर ऑफसर्बरोबरच अ�धक पारदशर्क आिण साधा सोपा अनुभव �मळावा याकडे �वश
ल� �दलेले आहे. "

हे प्रदशर7 ए�प्रल 8 ए�प्रल रोजी सकाळ10 ते संध्याकाळ�8 वाजेपय�त आिण  9 व 10 ए�प्र2016 रोजी 
सकाळ� 11 ते रात्र9 वाजेपय�त एमएमआरड�ए मैदान, बीकेसी, मुंबई येथे  खुले आहे .
महारा� चेम्बसर् ऑफ हाऊ�संग इंडस्(एमसीएचआय-क्रेड) www.mchi.net)
(

महारा� चेम्बसर् ऑफ हाऊ�संग इंडस्(एमसीएचआय-क्रेड) ची स्थापना1982मध्ये झाली असून ह� मुंबई
आिण एमएमआर �ेत्रातील सवार्त प्र�सद्ध आिण एकमेव मान्यताप्रा� बांधकाम व्यावसा�यक.

एमसीएचआय-क्रेडाईतफ� �रअल इस्टेट डेव्हलपम�टशी �नगड�त सदस्य एकाच व्यासपीठावर एकत्र ये

इंडस्ट्र�समोर असलेल्या  समस्या मा. या मंडळाकडे मुंबईतील अग्रगण्य अ1800 �वकासकांचे सदस्यत्
आहे.  एमसीएचआय-क्रेडाईचा �वस्तार एमएमआर प�रसरापय�त झालेला असून त्यांची , कल्या-ड��बवली 
मीरा-वसई शहर, रायगड आिण नवी मुंबई अशी यु�नट आहेत. एमसीएचआय-क्रेडाई हे महारा� शासन आि

क�द्र सरकार मान्यताप्रा� संघटना असून ते गृहपुरवठा मागणीला हातभार ल. घर ह� प्रत्येकाची मुलभ
गरज आहे.

एमसीएचआय-क्रेडाई आपल्या सभासदांना आिण समाजाला मोठ्याप्रमाणामध्ये सव��म सेवा देण्यास
असते. �रअल इस्टेट आिण हाऊ�संग �ेत्राच्या वृद्ध�ची शा�ती देण्यासाठ� ह� संस्था सम, ज्यामुळे
प्रत्येक भारतीय नाग�रकाचे जीवन समृद्ध होते आिण भारताच्या एकंदर�त �वकासाला फार मोठा ह
लागतो.

हाऊ�संग.कॉम (Housing.com) बद्

2012मध्ये प्रस्था�पत झालेली हाऊ.कॉम भारतातील आघाड�च्या ऑनलाइन इस् टेट मंचापैक� एक असू
 स�िस्थतीपय�त1.7 लाख तपासणी केलेली घरे आिण अ��तीय ऑनलाईन युजर अनुभव देणार� ह� एक 

अग्रेसर संस्था  . ह� कं पनी म्हणजे �रअल इस् टेट पा�र्भूमीवर तां�त्रकदृष्ट्या नवीन, ज्यामाफर्

भारतातील �रअल इस्टेट वातावरणामध्ये अ�धक प्रमाणामध्ये पारद, स�मता आिण �व�ास आणण्याचा
�विस्तणर् दृ�ीकोन ठेवला गेला .

हाऊ�संग.कॉम  (Housing.com) ह� सूचीबद्ध केल्या गेलेल्या प्रत्येक घराची प्रशु�ुत ड्ट� ,

स�म�क, ल्खीप�र�क ईिण फेटेग्राफसर् यांनी एक�त्रत येऊन केलेल्या स्वतंत्र तपासणीची मुभा देण
कं पनी आहे. प्र�त �लिस्टंगमध120 पे�ा जास्त डेटा पॉइंट्स सोबत इनहाऊस डेटा सायन्स लॅब ए

महत्वपूणर् मा�हती माध्यमाने स�म झाली , ज्या�ारे ग्राहकांना आिण �वक्रेत्यांना अ�धक प्रम

सू�चत �नणर्य घेण्यासाठ� मा�हती पुर�वली जा. हाऊ�संग फायनान्.कॉम भारताच्या �रयल इस् टेट आव्हन
ा ां
सोड�वण्यासाठ�360 अंश दृ�ीकोन बाळगण्याबद्दल महत्वाकां�.

हाऊ�संग.कॉम  (Housing.com) ने अनेक धोरणात्मक अ�धपत्यांना माग� लावले आ. उदा. घरांच्या खरेद�

�वक्र�साठ�भारताचा सवार्त सामािजक म(इं�डयन �रअल इस्टेट फोर), एक संस्था�पत कंपनी जी नवीन

�रयल इस्टेट प्रकल्पां(�रयल्ट� �बझनेस इं�ट�लजन) वेळेवर केल्या जाण-या प�रश्रमांवर ल� क��द्रत क

तसेच �वकासकांसाठ� एका प्र�सद्ध सॉफ्टवेअर ज् यामुळे त्यांच्या �वपणन आिण �वक्र�च्या प�रश्रमा
आिण सुधारणा होते.(होम बाय 360).

हाऊ�संग.कॉम  (Housing.com) ने 100 लाख डॉलरपे�ा जास्त भांडवलाची भारताच्या आघाड�च्

गुंतवणूकदारांकडून उभारणी केली असून त्यात सॉफ्ट ब, नेक्सस व�च, फाल्कन ए, हे�लयन व�चसर, �नवार्णा
व�चसर, क्वालकॉ, ड�एसट� फाऊं डर युर� �मलनेर, वायाकॉम 18 सहसंस्थापक हरेश चावल, स्नॅपड�ल संस्थाप
कुणाल भाल आिण रो�हत बंसल यांचा समावेश आहे.

For further details contact:
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