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દુનનમાબયભાાં ઘય નલશણા રકની વભસ્મા લધતી જામ છે. ઘય નલશણા રકની 

વોથી લધ ુવભસ્મા આફ્રિકા, રૅફ્રિન અભેફ્રયકા અને એનળમાભાાં જલા ભે છે. આ એલા 

નલસ્તાય છે કે જમાાં નલશ્વની લસ્તી ન દય વોથી લધ ુ ઝડથી વદૃ્ધિ ાભી યહ્ય છે. 

આશાય અને કડાાં છી નનલાવ એ ભાણવ ની વોથી ભિી ામાની જરૂફ્રયમાત છે.  

બાયતીમ અથથતાંત્ર ભાિે શાઉનવિંગ એ એક ભશત્લનુાં કે્ષત્ર છે, કાયણ કે તે અંદાજે 

અન્મ 269 ઉદ્યગ વાથે આંતય વાંફાંધ ધયાલે છે. શાઉનવિંગ ક્ષેત્રથી નલકાવરક્ષી યજગાય 

નનભાથણ, એકાંદય ઘયગથ્થ ુઉત્ાદન (જીડીી) ભાાં વદૃ્ધિ અને અથથતાંત્રભાાં લયળની તયાશ 

ઉય વીધી અવય થામ છે. 

દુનનમાબયભાાં શલે એ ફાફતે લધ ુ ને લધ ુ વભજ પ્રલતે છે કે ભાત્ર વાભાન્મ 

આલાવ નશીં યાંત ુરાાંફ વભમ િકી ળકે તેલા આલાવનુાં ફાાંધકાભ અને ળશયેી નલકાવ 

ના જીલન ની ગણુલતા અને રકના વાભાજજક અને આનથિક કુળતાભાાં લધાય 

કયલાભાાં ભશત્લની અવય કયે છે. આ મજુફ જ શાઉનવિંગ ને નલા ળશયેી એજન્ડા , 2016 

(New Urban Agenda of Habitat III) ભાાં કેંદ્ર સ્થાને મકુલભાાં આલેર છે. 

વસ્િેનેફર ડેલરભેન્િ ગર ના 11 ભા ધ્મેમ તયીકે ળશયે અને ભાનલ 
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લવાશતન વભાલેળ, વરાભત અને િકી ળકે તેલી ફનલલાન ઉદે્દળ વ્મક્ત કયામ છે. 

બાયતે ણ  આનથિક-વાભાજજક સ્સ્થનતભાાં સધુાયા ભાિે શાઉનવિંગનુાં ભશત્લ સ્લીકાયુથ છે અને 

એ મજુફ લથ 2022 સધુીભાાં વોને ભાિે આલાવનુાં નભળન શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

2012 -17 અશલેારભાાં 18.78 નભલરમન આલાવ એકભ ની તાંગી દળાથલલાભાાં 

આલી શતી. તેભાાંથી આનથિક યીતે નફા લગો ભાિેનાાં ભકાનની તાંગી 10.55 નભલરમન 

યનુનિ એિરે કે કુર તાંગીના 56.2 િકા જેિરી અંદાજલાભાાં આલી શતી. ઓછી આલક 

ધયાલતા લગો ભાિે ભકાનની તાંગી 7.41 નભલરમન યનુનિ એિરે કે કુર તાંગીના 39.4 

િકા, જમાયે ભધ્મભ અને તેથી ઉયના લગથ ભાિે ભકાનની અછત 0.82 નભલરમન 

એિર ેકે કુર તાંગીના 4.4 િકા જેિરી અંદાજલાભાાં આલી શતી. ઉયાાંત લથ 2011 ની 

લસ્તી ગણતયી મજુફ ળશયેી લસ્તીભાાં 2.76 ન વદૃ્ધિ દય જલા ભળ્મ શત તેથી લથ 

2050 સધુીભાાં લસ્તી લધીને 814 નભલરમન થલાન અંદાજ છે.  

વયકાયના કામથક્રભ અને પ્રમાવ  

આઝાદી છી બાયત વયકાયે ગયીફને ભકાન ભાિે વાંખ્માફાંધ નીનતઓ અને 

કામથક્રભભાાં કાભદાય અન ેનફા લગથ ભાિેની ઈન્િીગે્રિેડ વફનવડાઈઝડ શાઉનવિંગ સ્કીભ 

(1952), સ્રભ ઈમ્પ્રલૂભેંિ/ક્ક્રમયન્વ સ્કીભ ( આ મજના 1956ભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી 

શતી અને 1972ભાાં યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ફાંધ કયી દેલાભાાં આલી શતી), ળશયેી ઝાંડટ્ટીઓભાાં 

માથલયણ સધુાયણા (1972), નેળનર સ્રભ ડેલરભેન્િ પ્રગ્રાભ (1956), સ્કીભ ઓપ 

શાઉનવિંગ અને ળેલ્િય અગે્રડેળન મજના (SHASHU નશરેૂ યજગાય મજનાના બાગરૂે 

1989ભાાં ળરૂ કયાઈ શતી અને 1997ભાાં ફાંધ કયાઈ શતી), નાઇિ ળેલ્િય (1988-1989), 

2 નભલરમન શાઉનવિંગ પ્રગ્રામ્પ્વ, VAMBAY (લાલ્ભીફ્રક આંફેડકય આલાવ મજના 2001-

02 ભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી) JNNURM (જલશયરાર નશરેૂ નેળનર અફથનફ્રયન્યઅુર 

નભળન), યાજીલ આલાવ મજના અને તદ્દન નલી પ્રધાન ભાંત્રીઆલાવ મજના અફથન 

(PMAY – U).  આ તભાભ મજનાઓ ઉયાાંત ણ નલનલધ ભાંત્રારમએ તેભના તાના 

કામથક્રભ તેભના કામથકે્ષત્રભાાં ઘડી કાઢયા શતા. તભાભ પ્રમાવ ભમાથફ્રદત યહ્યા શતા કાયણ 

કે ઝાંડટ્ટી નલસ્તાયભાાં અનેક ગણ લધાય થત યહ્ય શત.  
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વયકાય દ્વાયા કેિરાાંક સધુાયાત્ભક ગરાાં રેલાભાાં આવ્મા છે, જેને કાયણે વામ 

તેલા આલાવનુાં કે્ષત્ર મડૂીયકાણ ભાિેનુાં એક આકથક કે્ષત્ર ફની યહ્ુાં છે. એભાાં ફ્રયમર 

એસ્િેિ યેગ્યરેુળન એક્િ (RERA), ઉદાયીકયણ કયામેલુાં વીધુાં નલદેળી મડૂીયકાણ (FDI), 

ફ્રયમર એસ્િેિ ઈન્લેસ્િભેન્િ રસ્િવ (REITs) અને ગડુ્ઝ એન્ડ વનલિવ િૅક્વ (GST) જેલા 

કેિરાાંક ભશત્લના સધુાયાન વભાલેળ થામ છે. RERA કે જે 1 ભે, 2017થી અભરભાાં 

આવ્મ તે ફ્રયમર એસ્િેિ વેક્િયને લાજ્ફી અને ાયદળથક આનથિક વ્મલશાય દ્વાયા 

યકાણકાયભાાં નલશ્વાવ ઉબ કયલા ભાાંગે છે અને વાથે વાથે ગ્રાશકના ફ્રશતની સયુક્ષન 

ણ તેભાાં ખ્માર યખામ છે. આ ફધા ઉયાાંત વયકાયે શાઉનવિંગને ‘ભાખાગત 

સનુલધાન દયજ્જ’ (Infrastructure status) આપ્મ છે, જેના કાયણે વભમ જતાાં ગ્રાશક 

ભાિે ભકાનની ફ્રકિંભતભાાં ઘિાડ થલાન અંદાજ છે. ઈન્િાસ્રક્ચયન દયજ્જ રાાંફાગાે 

ખફૂ જ ભશત્લન યૂલાય થઈને એપડેફર શાઉનવિંગ વેક્િયભાાં ખાનગી મડૂીયકાણ ખેંચી 

રાલલાભાાં પ્રત્વાશક ફનળે. 

તા. 31 જુરાઈ, 2017ની સ્સ્થતીએ PMAY મજનાની પ્રગનતની સ્સ્થતી 

ક્રભ યાજમ/કેન્દ્ર 

ળાનવત પ્રદેળ 

ભાંજૂય થમેરી 

પ્રજેક્િની 

દયખાસ્ત 

નભળનભાાં અત્માય 

સધુીભાાં થમેલ ુ

યકાણ (રૂ. 

કયડભાાં) 

કેન્દ્રની 

વશામ (રૂ. 

કયડભાાં) 

ફાંધાનાયાાં 

ભકાન 

1 આંધ્ર પ્રદેળ 207 24839.86 6324.29 420386 

2 લફશાય 180 3911.18 1454.39 88371 

3 છત્તીવગઢ 69 2964.39 517.05 35357 

4 ગલા -- 1.46 0.36 20 

5 ગજુયાત 174 10377.68 2256.15 156493 

6 શફ્રયમાણા 5 341.22 227.53 4474 

7 ફ્રશભાચરપ્રદેળ 36 221.92 96.58 4897 
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8 જમ્પ્મ ુઅને 

કાશ્ભીય 

44 292.32 104.23 6250 

9 ઝાયખાંડ 184 3031.89 1264.06 81725 

10 કણાથિક 842 9251.19 3342.43 203145 

11 કેયારા 106 1082.55 517.52 32642 

12 ભધ્મ પ્રદેળ 368 19452.61 4411.51 286949 

13 ભશાયાષ્ટ્ર 49 14144.68 2069.00 133043 

14 ઓફ્રયસ્વા 116 2663.78 976.66 59525 

15 ાંજાફ 329 1214.90 604.41 42905 

16 યાજસ્થાન 65 3190.45 790.19 44763 

17 તનભરનાડુ 1643 11945.24 5087.18 334801 

18 તેરાંગાણા 146 5003.44 1253.12 83094 

19 ઉત્તયપ્રદેળ 256 3262.07 1339.13 78727 

20 ઉત્તયાખાંડ 41 516.52 203.52 8072 

21 . ફાંગા 153 5903.72 2184.70 144862 

 કુર વયલા 

(યાજમન) 

5004 123613.09 35024.02 2250501 

22 અરૂણાચર પ્રદેળ 5 98.16 78.44 1606 

23 આવાભ 47 1247.78 548.89 36577 

24 ભલણયુ 24 679.52 396.72 36577 

25 ભેઘારમ 8 32.23 11.51 764 

26 નભઝયભ 9 222.92 165.29 10552 

27 નાગારેંડ 13 335.03 229.27 13560 

28 નવક્કભ 1 1.95 0.65 43 

29 નત્રયુા 24 1267.49 722.57 45972 

 કુર વયલા 131 3885.09 2153.34 135525 
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(ઉત્તય લૂથનાાં 

યાજમન) 

30 આદાાંભાન 

નનકફાય 

3 53.96 9.14 609 

31 ચાંદીગઢ -- 1.29 0.21 10 

32 દાદયા અને નગય 

શલેરી 

1 39.32 15.12 946 

33 દભણ અને દીલ 2 5.06 2.11 136 

34 ફ્રદલ્શી -- 50.18 8.91 468 

35 રક્ષદ્ધદ્વ -- -- -- -- 

36 ોંડીચેયી 6 162.81 58.01 3866 

 કુર વયલા 

(કેંદ્ર ળાનવત 

પ્રદેળ) 

12 312.63 93.49 6035 

 એકાંદય વયલા 5147 127810.81 37270.84 2392061 

સ્ત્રત: શાઉનવિંગ અને ળશયેી ગયીફી નનલાયણ ભાંત્રારમ, 2017 

ગણુલત્તાયકુ્ત આલાવ 

નલતય પ્રકાયની અને િકાઉ આધનુનક લફલલ્ડિંગ િૅકનરજી પ્રફ્રક્રમાઓ અભરભાાં 

મકૂી ળકામ તે શતેથુી PMAY-U શઠે એક િૅકનરજી વફ-નભળનની સ્થાના કયલાભાાં 

આલી છે, જેના દ્વાયા ગણુલત્તાયકુ્ત્ત ફાાંધકાભ, ગ્રીન િૅકનરજીવ તથા નલનલધ પ્રકાયના 

જીઓ-ક્રામભેફ્રિિંગ ઝન અનવુાય ડીઝાઈનના રે-આઉિભાાં પેયપાય કયી ળકામ અને 

ઝડી ફાાંધકાભભાાં વશામરૂ ફની ળકામ. 

અિર નભળન પય ફ્રય-જુલેનળેન એન્ડ અફથન રાન્વપભેળન (AMRUT) 
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 આ મજનાભાાં દયેક ભકાનને ાણીન યુલઠ તથા ગિયનુાં જડાણ આલાની 

તથા ખલુ્રી જગાભાાં સધુાયા કયલાની અને ફ્રયલશનના ઉામ દ્વાયા પ્રદૂણ 

ઘિાડલાન વભાલેળ કયી તે દ્વાયા આલાવભાાં ામાની ભાખાગત સનુલધાઓ યૂી 

ાડલાભાાં આલે છે. આ નભળન શઠે દેળના 500 ળશયે આલયી રેલાભાાં આવ્મા છે અને 

આ મજનાના વભન્લમ દ્વાયા જરૂયી ભાખાકીમ સનુલધાઓ યૂી કયલા ભાિેની વશામ 

ભેલલાભાાં આલે છે. 

સ્લચ્છ બાયત નભળન (URBAN) 

 આ નભળનન ઉદે્દળ જાશયેભાાં શાજતે જલાની પ્રથા નાબદૂ કયલાન, ભજૂય દ્વાયા 

ભેલુાં ઉાડલાની પ્રથા નાબદૂ કયલાન અને મ્પ્યનુનનવર નલસ્તાયભાાં ઘન કચયાના 

નનકારની આધનુનક અને લૈજ્ઞાનનક વ્મલસ્થાઓ અભરભાાં મકૂલાન છે. PMAY અન ે

SBM ન વભન્લમ કયીને સ્લચ્છતા અંગે ામાની વગલડ યૂી ાડલાન ઉદે્દળ છે. 

 ળશયેભાાં લવતા ઘય લગયનાાં રકને આશ્રમ ભાિેની મજના ફ્રદનદમા 

ઉાધ્મામ અંત્મદમ મજના – નેળનર અફથન રાઈલરી હુડ નભળન (DAY-NULM) 

દ્વાયા ળશયેભાાં ઘય લગયની લવનતને કામભી આશ્રમ ભે તે ભાિેની ામાની 

ભાખાગત સનુલધાઓ ઉબી કયલાન ઉદે્દળ છે. આ મજના દ્વાયા વભાજના અત્માંત નનમ્પ્ન 

લગથનાાં રક અને ળશયેભાાં લવતા ઘય લગયનાાં રકની જરૂફ્રયમાત યૂી ાડલાનુાં ણ 

ધ્મેમ છે. 

બાયત વયકાયના પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના ન આળમ લથ 2022 સધુીભાાં ફે 

કયડ નલા યશણેાક ભકાન ફાધલાન છે. આ જ વભમે 56 િકા ગ્રાભીણ બાયતભાાં 

અંદાજે 10 કયડથી લધ ુગ્રાભીણ ફ્રયલાય જભીન નલશણા છે. 

અથથતાંત્ર ને લગે 

આલાવ ફાાંધકાભ ક્ષેત્રના નલકાવન, યજગાયી નનભાથણ, જીડીીભાાં વદૃ્ધિ અને 

અથથતાંત્રભાાં લયાળની ઢફ ઉય વીધ પ્રબાલ ડી ળકે છે. દેળભાાં આલાવ ફાાંધકાભ 

પ્રવનૃત્તના નલકાવભાાં ભદદરૂ થલા ભાિે બાયતભાાં આલાવ ભાિે નાણાાંનૂતિન ુાં સનુલકનવત 
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ફજાય શવુાં જરૂયી છે. નલશ્વના અન્મ દેળની વયખાભાણીએ બાયતનુાં ફજાય શજી નલકવતા 

– પ્રાથનભક તફક્કાભાાં છે. આલાવ ભાિે નાણાાંનૂતિ ખાતાભાાં શજી લસરૂલાની ફાકી એલી 

યકભ, બાયતનાાં જીડીીના રગબગ 8 િકા જેિરી છે જમાયે ચીનભાાં આલી યકભ 

જીડીીના 12 િકા, ભરેનળમાભાાં 29 િકા, સ્ેનભાાં 46 િકા અને અભેફ્રયકાભાાં 80 િકા છે. 

આંતયયાષ્ટ્રીમ અનબુલ 

વાંખ્માફાંધ પ્રત્મક્ષ અભ્માવભાાં એવુાં જણાયુાં છે કે, અભેફ્રયકા અને યયુભાાંની 

તાજેતયની નાણાકીમ કિકિીભાાં આલાવ કે્ષત્ર એક ભશત્લનાાં કાયણરૂ શત ુાં. આલાવ 

ભાિેની નાણાનૂતિ દેળભાાંની નાણાાંકીમ સ્સ્થયતા વાથે વીધ વાંફાંધ ધયાલે છે અને 

આલાવ ક્ષેતે્ર તેજી અને ભાંદી ઘણીલાય વ્મલસ્થા નલમક નાણાકીમ દફાણ વાથે 

વાંકામેરી શમ છે. અભફે્રયકા, સ્ેન, આમરેંડ અને લિિનન તાજેતયન અનબુલ એ 

યુલાય કયે છે કે આલાવ કે્ષતે્ર િકી ન ળકે એલી, કાભચરાઉ તેજીને કાયણે ઉત્ાદનભાાં 

વાય એલ ઘિાડ થામ છે અન ે ફેંફ્રકિંગ ક્ષેતે્ર કિકિી ઉબી થઈ છે. લાસ્તલભાાં આ 

પ્રકાનુાં વભાન લરણ જલા ભળ્યુાં છે. 

નલકનવત તેભજ નલકવતા દેળભાાં, રકભાાં ઘયની ભાલરકીની બાલનાન ેપ્રત્વાશન 

આલા વયકાય નનમનભત દયમ્પ્માનગીયી કયતી યશ ેછે. અભેફ્રયકા, જાાન, દલક્ષણ કફ્રયમા 

અને જભથનનભાાં વયકાય વફનવડી ભાયપત આલાવ ફાધકાભ ભાિે નાણાાંનૂતિના ફજાયને 

િેક યૂ ાડે છે. ભરેનળમાભાાં વયકાય ખાવ પ્રકાયની ગીય પ્રલાફ્રશતાની વગલડ યુી 

ાડે છે. િાલઝર, ઈન્ડનેનળમા, નવિંગાય અને થાઈરેંડભાાં વયકાયી વાંસ્થાઓ ગીયના 

ફજાયભાાં મખુ્મ ભનૂભકા બજલે છે. 

RERA  

ફ્રયમર એસ્િેિ વેકિયને નનમભન કયલા અને તેની કાભગીયીભાાં ાયદળથકતા 

રાલલા તથા ગ્રાશકનાાં ફ્રશતને સયુલક્ષત કયલાભાાં વશામ ભાિે યાજમવબાએ તા. 10 

ભાચથ, 2016 ના યજ એક નલધેમક ને ભાંજૂયી આી છે. આ નલધેમક શઠે જમ્પ્મ ુઅને 

કશ્ભીય યાજમ નવલામ વભગ્ર બાયતને આલયી રેલાભાાં આવ્યુાં છે. તેન અભર બાયતભાાં 
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તા. 1 ભ,ે 2017 થી ળરૂ થઈ ગમ છે. આ કામદાન ઉદે્દળ નનમભન કયનાયી અન ેન્મામ 

આનાયી ઓથફ્રયિીની યચના દ્વાયા ફ્રયમર એસ્િેિ વેકિયનુાં નનમભન કયલાન અને તેને 

પ્રત્વાફ્રશત કયલાન છે અને તે દ્વાયા ાયદળથકતા રાલલાન અને ખયીદી કયનાયના 

કલ્માણ ભાિેન ણ છે. 

RERA ના મખુ્મ ાવા 

  આ નલધેમક દ્વાયા કભનળિમર અને આલાવ મજનાઓ ભાિેના ફ્રયમર એસ્િેિ 

પ્રજેક્િવનુાં નનમભન થળે. 

 આ નલધેમકભાાં યાજમભાાં અને કેન્દ્ર ળાનવત પ્રદેળભાાં ફ્રયમર એસ્િેિના વ્મલશાય 

ઉય દેખયેખ ભાિે ફ્રયમર એસ્િેિ યેગ્યરેુિયી ઓથફ્રયિીની સ્થાના થળે. 

 આ નલધેમકભાાં ફ્રયમર એસ્િેિ પ્રજેક્િવ અને ફ્રયમર એસ્િેિ એજન્િવની 

ઓથફ્રયિીભાાં નોંધણી કયાલલાનુાં પયજીમાત ફનાલાયુાં છે. 

 સ્થાનનક ઓથફ્રયિી ાવથેી તભાભ ભાંજૂયીઓ ભેવ્મા લગય અને યેગ્યરેુિય 

ાવેથી યજીસ્રેળન ભેવ્મા લગય નપ્ર-રોંચની છૂિ આલાભાાં આલળે. 

 500 ચ.ભી.થી લધ ુ નલસ્તાય ધયાલતા કઈણ પ્રજેક્િને અથલા 8 થી લધ ુ

એાિથભેન્િની મજનાઓ આલયી રેલાળે. 

 ગેયભાગે દયનાયા નલજ્ઞાન આલાભાાં આવ્મા શળે ત ઓથફ્રયિી ‘લતય’ 

આલાન હુકભ કયી ળકળે. 

વભાન 

 લથ 2022 સધુીભાાં તભાભને ભાિે આલાવનુાં યાષ્ટ્રીમ ધ્મેમ શાાંવર કયલાભાિે 

નલનલધ સ્તયે કાભ કયતાાં એકભનુાં નનભાથણ કયલાની જરૂફ્રયમાત યશ ેછે. આ વાથે ભેક ઇન 

ઇંફ્રડમા ને ણ લેગ ભળે. ફાાંધકાભ ઉદ્યગની વાથે ફીજા અનેક ઉદ્યગ વાંકામેરા છે. 

આ દ્વાયા ભાનલી ની મુભતૂ જરૂફ્રયમાત યુી કયલાભા આલળે. 
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