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बांधकाम �यवसायात वेबसाईटचे मह�व 

वाढ�या शहर�करणामुळे बांधकाम "यवसायाला भरभराट�चे &दवस आले आहेत. पु)यामंुबईसार+या मो-या शहरांपासून 

नगर बारामतीसार+या छो0या शहरांपय1त, सव2ऽ नवी गहृसंकुले (रेिसडे67शयल अपाट2म9टस) उभी रहात आहेत. 

नोकरदारांचे पगार वाढ;याने व ब<कांक=न कज2 िमळणे सुलभ झा;याने अनेक लोक गरज @हणून वा गुंतवणूक @हणून 

न"या AलॅटसाठD पैसे गुंतवीत आहेत. सुयोFय Aलॅटचा शोध घे)याचे काम माऽ &दवस9&दवस �बकट होत आहे. 

अपाट2म9टHया जागा गावापासून दरू व एकमेकांपासून फार अतंरावर अस;याने एजंटHया मदतीने ू�यK भेट देऊन 

Aलॅटची िनवड कर)यात फार वेळ जातो. 
 

परगावHया लोकांना तर ते अितशय ऽासाचे काम असते. अशावेळ� कोणाHया ओळखीतून वा �ब;डरHया कॅटलॉगमधील 

वा जा&हरातीतील फोटो पाहनू  Aलॅटची िनवड केली जाते. यात फसगत हो)याची वा दसराु  अिधक चांगला व 

&कफायतशीर पया2य उपलOध असूनह� केवळ मा&हती न कळ;याने योFय िनवड कर)याची संधी गमावली जाते. �ब;डर 

वा अपाट2म9ट मालकांना देखील संभा"य माहकांपय1त आप;या अपाट2मेट�वषयी स�वःतर मा&हती व फोटो पोहोच�वणे 

अवघड जाते व कॅटलॉग छापणे पार खचा2चे काम असते. अशा कॅटलॉगSारे मा&हती दे)यासह� मया2दा पडतात व 

माहकाला ू�यK अपाट2म9ट पाह)याची संधी िमळत नाह�. 
 

सुदैवाने वेबसाईटSारे अशी सव2 मा&हती जनतेसाठD उपलOध कTन देता येते. आधिुनक मा&हती तंऽानाचा उपयोग 

कTन नकाशे, फोटो, "ह�&डओ गॅलर� यांचा समावेश अशा वेबसाईटमUये करता येतो. 3D walkthrough व 

एिनमेशनHया माUयमातून ू�यK भेट�चा अनुभव माहकास देता येतो. 6"हड�ओ गॅलर� वा 3D एिनमेशनमUये तयार 

केलेली िचऽफVत &दसते. माऽ माहकाला आप;या मजWनुसार �व�वध भागांचे िनर�Kण करता येत नाह�.  
 

यावर उपाय @हणून अडोब कंपनीने वेबसाईटवर वापरता ये)याजोFया Aलॅश/AलेXस तंऽ ानावर आधाYरत न"या 
सु�वधेचा �वकास केला आहे. यासाठD FMS स"ह2र वापरावा लागतो. या सु�वधेत आप;याला आप;या इHछेनुसार 

अपाट2म9ट वा �ब;ड�ंगचे िनरिनरा[या &दशानी व कमीजाःत अतंरावTन िनर�Kण करता येते. यामुळे बांधकाम Kेऽाला 
एक नवे ूभावी ूसारमाUयम उपलOध झाले आहे. अथा2त या न"या सु�वधेनुसार �ब;ड�ंग वा अपाट2म9टचा झलेXस 

ूोमॅम कर)याच ेतंऽ फारच थो=या लोकांना माह�त आहे. सुदैवाने ानद�पमधील वेब &डझाईनस2नी हे कौश;य ूा_ 

कTन घेतले आहे. 

 

ानद�पने Aलॅश तंऽानाचा वापर सव2ू थम सांगलीतील खरे मुप हौिसंग या अपाट2म9ट कॉ@`लेXसHया वेबसाईटमUये 

केला होता. माहकाHया इHछेनुसार अपाट2म9ट िनवडून पाह)याजोगे नकाशे व फोटोगॅलर� यांचा �यात समावेश होता. 
ददaवाु ने वेबसाईट कोणी पहात नाह� व �याचा काह� उपयोग नाह� या क;पनेने ती वेबसाईट नवी मा&हती घालून 

अbयावत ठेव)याचे वा ू�येक जा&हरातीत �याचा उ;लेख कर)याचे काम अपाट2म9ट मालकांकडून केले गेले नाह� व ती 
वेबसाईट बंद कर)यात आली. अथा2त �यावेळ� @हणजे चार वषा1पूवW इंटरनेटची कनेXशन फार थो=या लोकांकडे होती. 
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वेबसाईट�वषयी तर फारशी मा&हती कोणालाच न"हती. �यामुळे आमचे ूयc वाया गेले. माऽ �या िनिमdाने AलॅशHया 
नवन"या संशोधनाचा अeयास ानद�पमUये सुT झाला. परदेशातून व चे7नईहनू  अशा कामाची मागणी आली व �या 
अनुभवाचे चीज झाले. 

 

खाली वेबसाईटची िचऽे दाख�वली आहेत. �यातील Aलॅश एिनमेशन या Oलॉग मUये दाख�वता येत नाह�त. 

 

 
 

 माऽ या वेबसाईट�वषयी मा&हती लोकांपय1त पोहोच)यासाठD वेगळे ूयc करावे लागतात. आप;या 6"ह6जट�ंग काड2, 
लेटरहेड व इतर ूिसf�पऽकात �याचा ठळकपणे उ;लेख करावयास हवा. या गोgींकडे दल2Kु  झा;याने वेबसाईटचा 
अपे6Kत फायदा "यावसाियकास िमळाला नाह� व वेबसाईटह� बंद कर)यात आली. यावTन आमHया हे लKात आले कV 
वेबसाईट कT इ6Hछणाh या "यiVला वेबसाईट माकj ट�ंगचे ान देणे आवँयक आहे. 

 

बांधकाम Kेऽातील सांगलीHया इं6जिनअस2 अडँ आ&क2 टेX0स या संःथेची वेबसाईट &डझाईन केली.(खाली िचऽ पहा)  
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या वेबसाईटमुळे सांगलीतील आ&क2 टेX0सना वेबसाईटHया माUयमातून एकमेकांशी संपक2  साधता येईल, काय2बमांची 
सूचना देता येईल व बांधकाम वःतू �वबे�यांHया जा&हरातींSारे या वेबसाईटHया खचा2चा बोजा संःथेवर पडणार नाह� 
असे वाटले होते. तर� मोबाईलSारे संपक2  कर)याची सवय झा;याने या वेबसाईटचा वापर कर)यात कोणी फारसा रस 

दाख�वला नाह�. 
 

परदेशात र�अल इःटेटHया "यवसायासाठD वेबसाईट हेच माUयम मु+य�वे वापरले जाते �याचा उपयोग माहकांना घर 

िनवड�पासून कज2पुरवठा, सामान वाहतूक, अतंग2त सजावट व इतर सव2 सेवा दे)यासाठD कर)यात येतो. या माUयमाचा 
भारतात मो-या ूमाणावर हो)याची आवँयकता आहे. माऽ �यासाठD वेबसाईटचे ान इं6जिनअस2 अडँ आ&क2 टेX0सनी 
आ�मसात कर)याची गरज आहे. 

 


