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સારાાંશ: સામાન્ય રીતે આવાસને માનવીની આધારભતૂ જરૂહરયાતના રૂપમાાં થવીકાર કરવામાાં આવે છે. સાિે સાિે આવાસ એ 
મળૂભતૂ માનવ અતધકાર પણ છે. સારા જીવનધોરણ માટે આવાસ પાયાની જરૂહરયાત છે. પ્રથતતુ શોધપત્રનો િતે ુભારતના ગ્રામ્ય 
તવથતારમાાં આવાસની સ્થિતત, સમથયાઓ અને ઉકેલો જાણવાનો છે.NSSO ના 76મો રાઉન્ડ જુલાઇ-હડસેમ્બર, 2018 માાં પેયજળ, 
થવચ્છતા, આરોગ્ય અને આવાસની સ્થિતત અંગે રાષ્ટ્રવ્યાપી સવેક્ષણ કરવામાાં આવેલ. જે મજુબ ગ્રામીણ તવથતારના 96 ટકા કુટુાંબો 
અને શિરેી તવથતારના 63.8 ટકા કુટુાંબો પાસે પોતાનુાં આવાસ છે. 2011 ની વથતી ગણતરી અનસુાર ભારતમાાં 331 તમલલયન 
આવાસ આવેલા છે. જેમાાં 221 તમલલયન (66.7 ટકા) ગ્રામીણ તવથતારમાાં અ 110 તમલલયન (33.3 ટકા) આવાસ શિરેી તવથતારમાાં 
આવેલા છે. સામાજજક-આતિિક અને જ્ઞાતત આધારીત વથતી ગણતરી – 2011 મજુબ ભારતમાાં ગ્રામીણ કુટુાંબોની સાંખ્યા 179787454 
છે. જેમાાં માલલકીનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો 170636913 (94.91 ટકા) છે. ભારતમાાં આવાસની અછત છે. સાિે સાિે આવાસમાાં 
પાયાની સતુવધાઓનો અભાવ પણ જોવા મળે છે. સરકાર દ્વારા શિરેી આવાસની સરખામણીએ ગ્રામીણ આવાસને ઓછી અગ્રતા 
આપવામાાં આવેલ છે. 12 મી પાંચવર્ષીય યોજના (2012-17) ના સમયગાળામાાં 48.8 તમલલયન આવાસની અછત ગ્રામીણ ભારતમાાં 
િતી. તેમાાંના 90 ટકા બી.પી.એલ. કુટુાંબો છે. તેઓમાાં 43.93 તમલલયન આવાસની અછત છે. ગ્રામીણ આવાસની અછતની સ્થિતને 
પિોંચી વળવા માટે ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેતે્ર નીતત, યોજનાઓ, કાયયક્રમોમાાં, ભાંડોળમાાં અગ્રતા આપી ધ્યાન આપવુાં, ગ્રામીણ તવથતારમાાં 
સૌના માટે આવાસનુાં લક્ષ્ય પાર પાડવા માટે ગ્રામીણ કે્ષત્રમાાં અનકુળૂ વાતાવરણ સર્જનની જરૂહરયાત છે. જેિી ગ્રામીણ કે્ષત્રમાાં 
વસવાટ કરતા લોકોને પાયાની સતુવધાવાળાં પાકુાં આવાસ મળી શકે. 
 

ચાવીરૂપ શબ્દો : ગ્રામીણ આવાસ, કાચા આવાસ, પાકા આવાસ   
 

1. પ્રસ્તાવના:  
2.  

 આવાસ એ માનવ કલ્યાણની મળૂભતૂ 
જરૂહરયાત છે. અન્ન, વસ્ત્ર અને આવાસ એ માનવીની 
મળૂભતૂ જરૂહરયાત છે. વ્યસ્તતના સવાાંગી વદૃ્ધિ અને 
તવકાસ માટે આવાસની અપરૂતી સતુવધા મિત્વપણૂય 
ઘટક છે. જયાાં તે શારીહરક, માનતસક રીતે થવથિ અને 
આનાંદિી જીવન જીવી શકે. આવાસમાાં તે સલામતી 
અનભુવે છે. શાાંતત પ્રાપ્ત કરે છે. આપણા સમાજમાાં 
આવાસને મોભાનુાં થિાન આપવામાાં આવેલ છે. સારા 
જીવનધોરણ માટે આવાસ પાયાની જરૂહરયાત છે. 
 

માનવ અતધકાર અંગેનુાં આંતરરાષ્ટ્રીય 
ઘોર્ષણાપત્ર - 1948, આતિિક, સામાજજક અને સાાંથકૃતતક 
અતધકારો અંગેનુાં આંતરરાષ્ટ્રીય ઘોર્ષણાપત્ર – 1966 
ઉપરાાંત આંતરરાષ્ટ્રીય આવાસને મળૂભતૂ માનવ 
અતધકાર તરીકે ઘોતર્ષત કરે છે તિા પ્રતતબિતા વ્યતત 

કરવામાાં આવી છે. પયાયપ્ત આવાસની પિોંચ અતધકાર 
તરીકે તવતવધ પ્રસાંગે તિા માંચમાાં વાત કરવામાાં આવી 
છે. ઓતટોબર મહિનાના પ્રિમ સોમવારને સાંયતુત 
રાષ્ટ્રએ તવશ્વ આવાસ હદવસ તરીકે ઘોતર્ષત કરેલ છે. 
 

2. ચાવીરૂપ શબ્દો :   
 

2.1 કાયમી આવાસ  
 એવા આવાસો જેની હદવાલો અને છત 
કાયમી સામગ્રીમાાંિી બનાવેલ િોય. 
 

2.2 અર્ધ કાયમી આવાસ 

એવા આવાસ જેની હદવાલ અિવા છત 
કાયમી સામગ્રીમાાંિી બનાવેલ િોય. 
 

2.3 અસ્થાયી આવાસ 
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એવા આવાસ જેમાાં હદવાલો અને છત બાંને 
એવી સામગ્રીિી બનેલી િોય છે જેને વારાંવાર 
બદલવાની જરૂર િોય. 

2.4 કામચલાઉ આવાસ 

એવા આવાસ જેમાાં હદવાલો માટી, કાચી ઇંટ 
અિવા લાકડાની બનેલ િોય. 

2.5 કાચા આવસ 

સામાજજક-આતિિક અને જ્ઞાતત આધારીત ગણતરી-
2011 અનસુાર કાચા આવાસની પહરભાર્ષા 
અનસુાર - 

કાચી હદવાલ તિા કાચી છતવાળા આવાસોને 
કાચા આવસ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. કાચી 
હદવાલવાળા આવાસ જેમાાં ઘાસ, વાાંસ, પ્લાથટીક, 
પોલલિીન, માટી, કાચી ઇંટો, લાકડા, પરાળ, છાજ, 
લીંપણ અને પથ્િરોનો ઉપયોગ િયેલ િોય. 

કાચી છતવાળા આવાસ જેમાાં મખુ્યત્વે ઘાસ, 
પરાળ, છાજ, વાાંસ, લાકડા, માટી, પ્લાથટીક, પોલલિીન 
અિવા િાિિી બનાવવામાાં આવેલ ટાઇલ્સનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવેલ િોય.  

2.6 સેન્સસ હાઉસ  
એક લબલ્ડીંગ અિવા લબલ્ડીંગનો ભાગ જેને 

એક એકમ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. જે રથતો, 
આંગણુાં અિવા દાદરિી અલગ પ્રવેશદ્વાર િોય, તેનો 
કબજો અિવા ખાલી િોઇ શકે, તેનો ઉપયોગ તનવાસ 
અિવા લબનતનવાસ િતે ુ માટે અિવા બાંને માટે િતો 
િોય.(Census of India) 

2.7 બિલ્ડીંગ-મકાન-આવાસ  
 આવાસ એ સામાન્ય રીતે જમીન પરની 
રચના છે. એક એવા પ્રકારનુાં માળખ ુ છે જેમાાં ચાર 
હદવાલો અને છત િોય. કેટલીકવાર તે એક કરતાાં વધ ુ
ઘટક એકમોિી બનેલુાં િોય. જેનો ઉપયોગ રિણેાાંક, 
દુકાન, વ્યાપાર, ઓહિસ, કારખાનુાં, કામગીરી, શાળા, 
મનોરાંજન થિળ, પજૂા, ગોડાઉન થટોર વગેરે િતે ુમાટે 
કરવામાાં આવતો િોય અિવા એક કરતા વધ ુિતે ુમાટે 
ઉપયોગ કરવામાાં આવતો િોય. જેમ કે, દુકાન કમ 
રિઠેાણ, વકયશોપ કમ રિઠેાણ, ઓહિસ કમ રિઠેાણ 
વગેરે. કેટલાક તવથતારોમાાં આવાસ બાાંધવાની પ્રકૃતત 
તિા રચના એવી િોય છે જયાાં કોઇપણ પ્રકારની 
હદવાલ િોતી નિી અિવા શાંકુદ્રમુ  રચનાઓને 
આવાસ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. (Census of 

India) 

2.8 પાક ાં આવાસ  
 જેની હદવાલ અને છત કાયમી સામગ્રીમાાંિી 
બનાવવામાાં આવેલ િોય, હદવાલોની સામગ્રી 
નીચેનામાાંિી િોઇ શકે. પથ્િર (ચનુો અિવા તસમેન્ટિી 
ભરેલ), ગેલ્વેનાઇઝ્ડ પતરા, ધાત,ુ એસબેસટોસ શીટ, 
પાકી ઇંટ, તસમેન્ટ, કોંહક્રટ. છત નીચેનામાાંિી કોઇપણ 
સામગ્રીમાાંિી બનાવવામાાં આવેલ િોય. મશીન 
બનાવટ ટાઇલ્સ, તસમેન્ટ ટાઇલ્સ, પાકી ઇંટો, તસમેન્ટ 
ઇંટો, પથ્િર થલેટ, ગેલ્વેનાઇઝ્ડ પતરા, મેટલ, 
એસબેસટોસ શીટ, કોંહક્રટ વગેરે. આવા આવાસોને 
પાકા આવાસ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. (Census of 

India) 
2.9 કાચા આવાસ  
 જેની બાંને હદવાસો અને છત એવી સામગ્રીિી 
બનેલ િોય જેને વારાંવાર બદલવી પડે. હદવાલો 
નીચેના કોઇપણ કામચલાઉ સામગ્રીમાાંિી બનાવવામાાં 
આવેલ િોય. ઘાસ, કાચી ઇંટો, વાાંસ, માટી, છાજ, 
પ્લાથટીક, પોલલિીન, માત્ર પથ્િરો ગોઠવીને વગેરે. 
(Census of India) 
2.10 નનવાસસ્થાન ખાંડ  
 રિવેા માટેનો ઓરડો જેમાાં દરવાજા િોય અને 
છતવાળી હદવાલો િોય, વ્યસ્તતને ઉંઘવા માટે જેની 
લાંબાઇ અને પિોળાઇ પરૂતી િોય, લાંબાઇ 2 મીટર 
કરતા ઓછી િોવી જોઇએ નિી અને પિોળાઇ 1.5 
મીટર કરતા ઓછી િોવી જોઇએ નિી. તનવાસથિાનના 
ખાંડમાાં રિવેાનો ખાંડ, સવુાનો ખાંડ, ડ્રોઇંગ રૂમ, થટડી 
રૂમ, સવયન્ટ રૂમ, અન્ય રિવેા યોગ્ય રૂમ િશે. જેવા કે 
રસોડુાં, બાિરૂમ, શૌચાલય, થટોર રૂમ, ઓસરી, વરાંડો 
વગેરે. જે સામાન્ય રીતે રિવેા માટે ઉપયોગી નિી. 
તેને તનવાસથિાન ગણવામાાં આવતુાં નિી. રૂમનો 
ઉપયોગ તવતવધલક્ષી િતે ુ માટે કરવામાાં આવતો િોઇ 
શકે. દા.ત. ઉંઘવા, બેસવા, જમવા, સાંગ્રિ, રસોઇ 
વગેરે. એવી સ્થિતત કે જયાાં આવાસનો ઉપયોગ દુકાન 
કે ઓહિસ વગેરે માટે કરવામાાં આવે છે અને તેમાાં 
વસવાટ કરવામાાં આવતો િોય તો તેને તનવાસથિાન 
તરીકે ગણવામાાં આવતુાં નિી. (Census of India) 

3. હતે   અને પદ્ધનતશાસ્ત્ર : 
પ્રથતતુ શોધપત્રનો િતે ુ ભારતના ગ્રામ્ય 

તવથતારમાાં આવાસની સ્થિતત જાણવાનો છે. ગ્રામીણ 
આવાસ અંગેની આંકડાકીય િકીકત વથતી ગણતરી, 
NSSO ના 76મો રાઉન્ડ - 2018 ના  પેયજળ, 
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થવચ્છતા, આરોગ્ય અને આવાસની સ્થિતત અંગેનો 
રાષ્ટ્રવ્યાપી સવેક્ષણ તિા સામાજજક-આતિિક અને જ્ઞાતત 
આધારીત વથતી ગણતરી – 2011 મજુબ તપાસ 
કરવાનો િતે ુ છે. આ ઉપરાાંત ભારતના ગ્રામ્ય 
તવથતારમાાં આવાસ અંગેની સમથયાઓ અને ઉકેલો 
તવરે્ષ  તવશદ ચચાય પ્રથતતુ શોધપત્રમાાં કરવામાાં આવી 
છે. આ માટે સાંશોધન અભ્યાસો, લેખો, સરકારી 
અિવેાલો, વથતી ગણતરીના અિવેાલો વગેરેને ગૌણ 
માહિતીના સ્ત્રોત તરીકે લઇને માહિતીની રજૂઆત 
કરવામાાં આવી છે.  

4. ભારતમા ગ્રામીણ આવાસની સ્સ્થનત : આંકડાકીય 
હકીકત  
4.1 NSSO ના 76મો રાઉન્ડ જ લાઇ-ડડસેમ્િર, 2018 માાં 
પેયજળ, સ્વચ્છતા, આરોગ્ય અને આવાસની સ્સ્થનત 
અંગે રાષ્ટ્રવ્યાપી સવેક્ષણ કરવામાાં આવેલ. જેમાાં 
ગ્રામીણ તથા શહરેી આવાસની સ્સ્થનત નીચે મ જિ 
જોવા મળે છે. 

1. ગ્રામીણ તવથતારના 96 ટકા કુટુાંબો અને 
શિરેી તવથતારના 63.8 ટકા કુટુાંબો પાસે 
પોતાનુાં આવાસ છે. 

2. ગ્રામીણ તવથતારના 96.7 ટકા અને શિરેી 
તવથતારના 91.5 ટકા કુટુાંબો આવાસનો 
ઉપયોગ રિવેાના િતે ુમાટે કરે છે. 

3. ગ્રામીણ તવથતારના 76.7 ટકા અને શિરેી 
તવથતારના 96.0 ટકા કુટુાંબો પાસે પાકી 
સાંરચનાનુાં ઘર છે. 

4. ગ્રામીણ તવથતારના 48.3 ટકા કુટુાંબો અને 
શિરેી તવથતારના 86.8 ટકા કુટુાંબો રસોઇ 
બનાવવા માટે ઇંધણ તરીકે LPG નો 
ઉપયોગ કરે છે. 

5. ગ્રામીણ તવથતારના 61.1 ટકા કુટુાંબો અને 
શિરેી તવથતારના 92 ટકા કુટુાંબો પાસે 
ગાંદા પાણીના તનકાલ માટે ગટરની 
સતુવધા િતી. 

6. ગ્રામીણ તવથતારના 72.4 ટકા કુટુાંબો અને 
શિરેી તવથતારના 70.3 ટકા કુટુાંબો ઘરેલ ુ
કચરાનો તનકાલ વ્યસ્તતગત કચરાના 
થિાન પર અિવા સામદુાતયક કચરાના 
થિાને અિવા સાવયજતનક થિાન પર કરે 
છે. 

7. ગ્રામીણ તવથતારના 56.6 ટકા કુટુાંબો અને 
શિરેી તવથતારના 91.2 ટકા કુટુાંબોના 
આવાસમાાં બાિરૂમની સતુવધા િતી. 

8. ગ્રામીણ તવથતારના 89.0 ટકા કુટુાંબો અને 
શિરેી તવથતારના 56.4 ટકા કુટુાંબો પાસે 
થવતાંત્ર આવાસ િત ુાં. 

9. રિઠેાણ એકમનો સરેરાશ ફ્લોર તવથતાર 
ગ્રામીણ તવથતારમાાં 46.6 ચોરસ મીટર 
અને શિરેી તવથતારમાાં 46.1 ચોરસ મીટર 
િતો. 

10. ગ્રામીણ તવથતારના 93.9 ટકા કુટુાંબો અને 
શિરેી તવથતારના 99.1 ટકા કુટુાંબો પાસે 
આવાસમાાં ઘરેલ ુ ઉપયોગ માટે 
તવજળીની સતુવધા છે. 

11. ગ્રામીણ તવથતારના 48.1 ટકા કુટુાંબો અને 
શિરેી તવથતારના 71.1 ટકા કુટુાંબો ગાંદા 
પાણીનો તનકાલ કોઇપણ પ્રકારની 
રીટમન્ટ કયાય વગર ગટરમાાં વિવેડાવી 
દે છે. 

કોષ્ટ્ટક નાંિર : 1 

કોષ્ટ્ટકન ાં નામ : NSSO  ના 76માાં રાઉન્ડ અન સાર આવાસની સ્સ્થનત દશાધવત  ાં કોષ્ટ્ટક 

ક્રમ નવગત ગ્રામીણ શહરેી ભારત 

1 આવાસનો પ્રકાર 
1.1 થવતાંત્ર આવાસ 89 ટકા 56.4 ટકા 77.8 ટકા 
1.2 ફ્લેટ 3.4 ટકા 31.3 ટકા 12.9 ટકા 
1.3 અન્ય 7.7 ટકા 12.3 ટકા 9.3 ટકા 
 કુલ 100 ટકા 100 ટકા 100 ટકા 
2 આવાસન ાં માળખ ાં 
2.1 પાકા  76.7 ટકા 96.0 ટકા 83.0 ટકા 
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2.2 સેમી પાકા 17.4 ટકા 3.2 ટકા 12.5 ટકા 
2.3 કાચા 5.9 ટકા 0.8 ટકા 4.2 ટકા 
2.4 મરામત િઇ શકે તેવા કાચા 4.5 ટકા 0.6 ટકા 3.2 ટકા 
2.5 મરામત ન િઇ શકે તેવા કાચા 1.4 ટકા 0.2 ટકા 1.0 ટકા 
3 આવાસનો હતે   
3.1 રિણેાાંક િતે ુ 96.7 ટકા 91.5 ટકા 94.9 ટકા 
3.2 રિણેાાંક અને વાલણજય 2.5 ટકા 7.5 ટકા 4.2 ટકા 
3.3 રિણેાાંક  અને અન્ય 0.8 ટકા 1.0 ટકા 0.9 ટકા 
4 આવાસની સ્સ્થનત 
4.1 સારી 34.7 ટકા 58.2 ટકા 42.7 ટકા 
4.2 સાંતોર્ષજનક 50.4 ટકા 35.0 ટકા 45.1 ટકા 
ક્રમ નવગત ગ્રામીણ શહરેી ભારત 

4.3 ખરાબ 14.9 ટકા 6.9 ટકા 12.2 ટકા 

5 આવાસના માળ 
5.1 1 માળ 91.2 ટકા 53.1 ટકા 78.2 ટકા 
5.2 2 માળ 8.4 ટકા 27.1 ટકા 14.8 ટકા 
5.3 3 માળકે તેિી વધ ુમાળ 0.5 ટકા 19.7 ટકા 7.0 ટકા 
6 આવાસની માબલકી 
6.1 માલલકીનુાં આવાસ 96 ટકા 63.8 ટકા 85 ટકા 
6.2 ભાડાનુાં આવાસ 2.8 ટકા 32.8 ટકા 13.1 ટકા 
7 આવાસની સરેરાશ પ્લીન્િ લેવલ (મીટરમાાં) 0.4 મી. 0.4 મી. 0.4 મી. 
8 આવાસનો સરેરાશ ફ્લોર એહરયા (ચો.મી.) 46.6  46.1 46.4 
9 સરેરાશ ઓરડાની સાંખ્યા 2.1 2.1 2.1 
10 આવાસમાાં સરેરાશ તવવાિીત યગુલોની સાંખ્યા 1.0 1.0 1.0 
11 આવાસમાાં તમામ તવવાિીત યગુલને થવતાંત્ર ઓરડો 

મળતો િોય  
66.4 ટકા 72.4 ટકા 68.3 ટકા 

12 ભાડે રિતેા આવાસમાાં ચકૂવવામાાં આવતુાં સરેરાશ 
આવાસ ભાડુાં (રૂતપયામાાં) 

1424 3306 3056 

13 આવાસમાાં રસોડ ાં 
13.1 આવાસમાાં થવતાંત્ર રસોડુાં – પાણીના નળ સાિે 10.5 ટકા 52.8 ટકા 25.0 ટકા 
13.2 આવાસામાાં થવતાંત્ર રસોડુાં – પાણીના નળ તસવાય 41.9 ટકા 22.4 ટકા 35.2 ટકા 
13.3 થવતાંત્ર રસોડુાં આવાસમાાં 52.4 ટકા 75.3 ટકા 60.2 ટકા 
13.4 આવાસમાાં થવતાંત્ર રસોડાનો અભાવ 47.6 ટકા 24.7 ટકા 39.8 ટકા 
14 આવાસમાાં ઘરેલ ુઉપયોગ માટે તવજળીની સતુવધા 93.9 ટકા 99.1 ટકા 95.7 ટકા 
15 રસોઇ િનાવવા માટે ઇંર્ણનો ઉપયોગ 
15.1 પાકની આડપેદાશો અને લાકડાના છોડીયા 44.5 ટકા 5.6 ટકા 31.2 ટકા 
15.2 LPG 48.3 ટકા 86.6 ટકા 61.4 
15.3 છાણા 5.5 ટકા 0.5 ટકા 3.8 ટકા 
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15.4 અન્ય 1.1 ટકા 3.2 ટકા 1.8 ટકા 
15.5 રસોઇ બનાવવાની કોઇ વ્યવથિા નિી અિવા રસોઇ 

બનાવતા નિી 
0.6 ટકા 4.1 ટકા 1.8 ટકા 

16 માબલકીન ાં આવાસ કેટલા વર્ધ પહલેા િનાવવામાાં આવેલ ? 
16.1 1 વર્ષય કરતા ઓછો સમય 1.7 ટકા 1.4 ટકા 1.6 ટકા 
16.2 1 િી 5 વર્ષય 8.1 ટકા 7.8 ટકા 8.1 ટકા 
ક્રમ નવગત ગ્રામીણ શહરેી ભારત 

16.3 5 િી 40 વર્ષય 76.2 ટકા 78.8 ટકા 76.8 ટકા 
16.4 40 િી વધ ુવર્ષય 13.3 ટકા 1.7 ટકા 12.7 ટકા 
17 આવાસ પાછળ છેલ્લા 365 હદવસમાાં સરેરાશ ખચય 

(રૂતપયામાાં) 
1,08,569 2,48,931 1.41.425 

18 આવાસના િાાંર્કામ-ખરીદીમાાં નાણાના મ ખ્ય સ્ત્રોતો 
18.1 પોતાના દ્વારા 83.9 ટકા 87.8 ટકા 84.8 ટકા 
18.2 સરકારી 25.9 ટકા 10.0 ટકા 22.2 ટકા 
18.3 બેંક 6.7 ટકા 14.3 ટકા 8.5 ટકા 
18.4 SHG 2.8 ટકા 3.5 ટકા 2.9 ટકા 
18.5 નાણા ધીરનાર 7.9 ટકા 5.4 ટકા 7.3 ટકા 
18.6 તમત્રો / સાંબાંધી 16.2 ટકા 17.0 ટકા 16.4 ટકા 

    (સ્ત્રોત : NSSO ના 76મો રાઉન્ડ જ લાઇ-ડડસેમ્િર, 2018  પેયજળ, સ્વચ્છતા, આરોગ્ય અને આવાસની સ્સ્થનત અંગે    

રાષ્ટ્રવ્યાપી સવેક્ષણ)  
4.2 2011 ની વસ્તી ગણતરી અન સાર ભારતમાાં ગ્રામીણ આવાસની આંકડાકીય હકીકત  

1. 2011 ની વથતી ગણતરી અનસુાર ભારતમાાં 
331 તમલલયન આવાસ આવેલા છે. જેમાાં 221 
તમલલયન (66.7 ટકા) ગ્રામીણ તવથતારમાાં અ 
110 તમલલયન (33.3 ટકા) આવાસ શિરેી 
તવથતારમાાં આવેલા છે. 

2. 2011 ની વથતી ગણતરી અનસુાર ભારતમાાં 
કુલ આવાસના 306 તમલલયન (92.5 ટકા) 
આવાસમાાં લોકો વસવાટ કરે છે. જેમાાંના 
207.2 તમલલયન આવાસ ગ્રામ્ય તવથતારમાાં 
અને 99 તમલલયન આવાસ શિરેી તવથતારમાાં 
આવેલા છે. ભારતમાાં 24.7 તમલલયન (7.5 
ટકા) આવાસ ખાલી છે. જેમાાં ગ્રામ્ય 
તવથતારમાાં 13.6 તમલલયન અને શિરેી 
તવથતારમાાં 11.1 તમલલયન આવાસ ખાલી છે. 
જયારે ભારતમાાં 1.3 તમલલયન (1.3 ટકા) 
આવાસને તાળ મારેલ છે. જેમાાં ગ્રામ્ય 
તવથતારના 0.6 તમલલયન આવાસ અને શિરેી 
તવથતારના 0.7 તમલલયન આવાસ છે. 

3. 2011 ની વથતી ગણતરી અનસુાર ભારતમાાં 
વથતી ગણતરીના કુલ આવાસોની સાંખ્યા 
સાંથિાકીય અને તનવાસ 304.9 તમલલયન છે. 
તેમાાં 206.6 તમલલયન ગ્રામીણ અને 98.3 
તમલલયન શિરેી છે. ભારતમાાં 236.1 તમલલયન 
આવાસનો ઉપયોગ તનવાસ માટે િાય છે. 
તેમાાં 160.0 તમલલયન ગ્રામ્ય અને 76.1 
તમલલયન આવાસ શિરેી છે. જયારે ભારતમાાં 
60.2 તમલલયન આવાસનો ઉપયોગ 
સાંથિાકીય છે તેમાાં 40.4 તમલલયન આવાસ 
ગ્રામ્ય અને 19.8 આવાસ શિરેી છે. ભારતમાાં 
8.6 તમલલયન આવાસનો તનવાસ અને અન્ય 
ઉપયોગ િાય છે. જેમાાંના 6.2 તમલલયન 
આવાસ ગ્રામ્ય અને 2.4 તમલલયન આવાસ 
શિરેી છે. 

4. 2011 ની વથતી ગણતરી અનસુાર ભારતમાાં 
વથતી ગણતરીના તનવાસ અને સાંથિાકીય 
આવાસોની કુલ સાંખ્યા 304.9 તમલલયન છે. 
જેમાાંના 62.7 ટકા કાયમી, 23.9 ટકા 
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અધયકાયમી, અથિાયી 12.3 ટકા (રિવેા 
લાયક 56.2 અને ન રિવેાલાયક 43.8 ટકા) 
અને લબનવગીકૃત 1.1 ટકા આવાસ છે. જેમાાં 
ગ્રામ્ય તવથતારના વથતી ગણતરીના કુલ 
આવાસોના 206.6 તમલલયનના 52.0 ટકા 
કાયમી, 30.1 ટકા અધયકાયમી, અથિાયી 16.7 
ટકા (રિવેાલાયક 56 ટકા અને ન 
રિવેાલાયક 44.0 ટકા) અને લબનવગીકૃત 
1.2 ટકા છે. જયારે શિરેી તવથતારમાાં વથતી 
ગણતરીના કુલ આવાસના 98.3 તમલલયન 
આવાસના 85.3 ટકા આવાસ કાયમી, 10.7 
ટકા અધયકાયમી, 3.0 ટકા અથિાયી (58.8 
ટકા રિવેાલાયક અને 41.2 ટકા ન 
રિવેાલાયક) અને 1.0 ટકા 41.2 ટકા ન 

રિવેાલાયક) અને 1.0 ટકા લબનવગીકૃત 
આવાસ છે. 

5. 2011ની વથતી ગણતરી અનસુાર આવાસની 
સ્થિતતની જો વાત કરીએ તો ભારતમાાં કુલ 
આવાસોના 53.2 ટકા આવાસની સ્થિતત 
સારી, 41.5 ટકા આવાસની સ્થિતત 
રિવેાલાયક અને 5.3 ટકા જર્જરીત છે જયારે 
ગ્રામીણ તવથતારમાાં આવાસની સ્થિતત જોઇએ 
તો, 46 ટકા આવાસની સ્થિતત સારી, 47.5 
ટકા આવાસની સ્થિતત રિવેાલાયક અને 6.5 
ટકા આવાસની સ્થિતત જર્જરીત છે. શિરેી 
તવથતારના કુલ આવાસોમાાંિી 68.5 ટકા 
આવાસની સ્થિતત સારી, 28.6 ટકા આવાસની 
સ્થિતત રિવેાલાયક અને 2.9 ટકા આવાસની 
સ્થિતત જર્જરીત છે. 

4.3 સામાજજક-આનથિક અને જ્ઞાનત આર્ારીત વસ્તી ગણતરી – 2011 મ જિ ભારતમાાં ગ્રામીણ આવાસની સ્સ્થનત    
નીચે મ જિ છે. 

1. આવાસ અંગેની સામાન્ય માડહતી  
1.1 ભારતમાાં ગ્રામીણ કુટુાંબો   - 179787454 

1.2 માલલકીનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો  - 170636913 (94.91 ટકા) 

1.3 ભાડાનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો  - 6293350 (3.50 ટકા) 

1.4 અન્ય પ્રકારના આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો - 2659940 (1.48 ટકા) 

 2.  માબલકીન ાં આવાસ ર્રાવતા ક ટ ાંિોમાાં રૂમની સાંખ્યા  
 2.1 1 રૂમ               - 58874893 

 2.2 2 રૂમ              - 67512343 

 2.3 3 રૂમ              - 27164214 

 2.4 3 કરતા વધ ુરૂમ                    - 23687632 

 3 કાચા આવાસમાાં ડદવાલમાાં વાપરવામાાં આવતી સામગ્રી 
 3.1 ઘાસ, વાાંસ, છાજ, પરાળ                   - 21264925 

 3.2 પ્લાથટીક, પોલલિીન           - 1168660 

 3.3 માટી, કાચી ઇંટ                    - 49291705 

 3.4 લાકડા             - 2150844 

 3.5 પથ્િર             - 6410625 

 3.6 કુલ               - 80286759 (44.66 ટકા) 

 4. પાકા આવાસમાાં ડદવાલમાાં વાપરવામાાં આવતી સામગ્રી  
 4.1 પથ્િર                     - 13802295 

 4.2 પાકી ઇંટ                     - 76260717 

 4.3 કોંહક્રટ             - 6537619 

 4.4 મેટલ, એસએસટોસશીટ, 
  ગેલ્વેનાઇઝડ પાતરા           - 1828998 
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 4.5 અન્ય             - 894694 

         5. કાચા આવાસની છતમાાં વાપરવામાાં આવતી સામગ્રી  
 5.1 ઘાસ, છાજ, વાાંસ                    - 29041633 

 5.2 પ્લાસ્થટક, પોલલિીન            - 3466949 

 5.3 િાિે બનાવેલી ટાઇલ્સ             - 33317118 

 5.4 કુલ               - 65825700 (36.61 ટકા) 

 6. પાકા આવાસની છતમાાં વાપરવામાાં આવતી સામગ્રી  
 6.1 મશીનમાાં બનાવેલ ટાઇલ્સ                   - 17634643 

 6.2 પાકી ઇંટ                     - 11876925  

 6.3 પથ્િર              - 8327342 

 6.4 થલેટ              - 5919541 

 6.5 ગેલ્વેનાઇઝ્ડ પતરા, 
  એસએસટોસશીટ, મેટલ                   - 25438898 

 6.6 કોંહક્રટ              - 42611263 

 6.7 અન્ય             - 1976770 

 6.8 કુલ             - 113785380 (63.29 ટકા) 

 7. ભારતમાાં ગ્રામીણ નવસ્તારમાાં અન સબૂચત જાનતના ક ટ ાંિોના આવાસની સ્સ્થનત  
 7.1 કુલ વથતીમાાં અનસુલૂચત જાતતના કુલ કુટુાંબો  - 18.45 ટકા 
 7.2 માલલકીનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 17.69 ટકા 
 7.3 પાકા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 8.16 ટકા 
 7.4 કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 6.26 ટકા 
 7.5 સેમી કાચા આવાસ (કાચી હદવાલ અને પાકી છત) - 2.49 ટકા 
 7.6 સેમી પાકા આવાસ (પાકી હદવાલ અને કાચી છત) - 1.3 ટકા 
 8. ભારતમાાં ગ્રામીણ નવસ્તારમાાં અન સબૂચત જનજાનતના ક ટ ાંિોના આવાસની સ્સ્થનત  
 8.1 કુલ વથતીમાાં અનસુલૂચત જાતતના કુટુાંબો  - 10.98 ટકા 
 8.2 માલલકીનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 10.50 ટકા 
 8.3 પાકા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 2.21 ટકા 
 8.4 કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 5.89 

 8.5 સેમી કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 2.19 

 8.6 સેમી પાકા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 0.59 ટકા 
 9. ભારતમાાં ગ્રામીણ નવસ્તારમાાં બિન અન સબૂચત જાનત, અન સબૂચત જનજાનત (અન્ય  

કેટેગરી) ના આવાસની સ્સ્થનત  
 9.1 માલલકીનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 66.71 ટકા 
 9.2 ભાડાનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 2.78 ટકા 
 9.3 અન્ય પ્રકારનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો  - 1.0 ટકા 
 9.4 કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 18.1 ટકા 
 9.5 પાકા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 37.59 

 9.6 સેમી કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 9.32 

 9.7 સેમી પાકા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 4.4 ટકા 
 10. ભારતમાાં ગ્રામીણ નવસ્તારમાાં મડહલા વડા હોય તેવા ક ટ ાંિોમાાં આવાસની સ્સ્થનત  
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 10.1 મહિલા વડા િોય તેવા કુટુાંબો   - 12.88 ટકા 
 10.2 માલલકીનુાં મકાન ધરાવતા કુટુાંબો   - 12.13 ટકા 
 10.3 ભાડાનુાં મકાન ધરાવતા કુટુાંબો   - 0.48 ટકા 
 10.4 અન્ય પ્રકારના આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો  - 0.26 ટકા 
 10.5 કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 3.79 ટકા 
 10.6 પાકા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 6.1 ટકા 
 10.7 સેમી કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 1.98 ટકા 
 10.8 સેમી પાકા મકાન ધરાવતા કુટુાંબો   - 0.76 ટકા 
 11. ભારતમાાં ગ્રામીણ નવસ્તારમાાં ડદવ્યાાંગ ક ટ ાંિોમાાં આવાસની સ્સ્થનત  
 11.1 હદવ્યાાંગ કુટુાંબોની સાંખ્યા     - 6.08 ટકા 
 11.2 પોતાનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 5.80 ટકા 
 11.3 ભાડાનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 0.16 ટકા 
 11.4 અન્ય પ્રકારના આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો  - 0.12 ટકા 
 11.5 કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 2.16 ટકા 
 11.6 પાકા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 2.4 ટકા 
 11.7 સેમી કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 0.94 ટકા 
 11.8 સેમી પાકા આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 0.42 ટકા 
 12. ભારતમાાં શહરેી નવસ્તારમાાં આવાસની સ્સ્થનત  
 12.1 શિરેી કુટુાંબોની સાંખ્યા    - 65.13 તમલલયન કુટુાંબો 
 12.2 પોતાની માલલકીના આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો  - 74 ટકા 
 12.3 ભાડાનુાં આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 22.02 ટકા 
 12.4 અન્ય આવાસ ધરાવતા કુટુાંબો   - 1.04 ટકા 
 12.5 રોજગાર આપનારે આપેલા આવાસો   - 1.43 ટકા 
 12.6 રોજગાર આપનારની સાિે આવાસમાાં રિતેા  - 0.42 ટકા 
 12.7 ભાગીદારીમાાં આવાસમાાં રિતેા કુટુાંબો  - 0.42 ટકા 
 13 ભારતમાાં શહરેી નવસ્તારમાાં આવાસમાાં રૂમની સાંખ્યા  
 13.1 1 રૂમ ધરાવતા            - 24.46 ટકા 
 13.2 2 રૂમ ધરાવતા   - 34.87 ટકા 
 13.3 3 રૂમ ધરાવતા   - 20.92 ટકા 
 13.4 3 રૂમિી વધ ુધરાવતા  - 18.64 ટકા 
 13.5 એકપણ રૂમ નિી તેવા          - 0.94 ટકા 
 13.6 ઘરતવિોણા   - 0.15 ટકા 
         (સ્ત્રોત: સામાજજક-આતિિક અને જ્ઞાતત આધારીત વથતી ગણતરી – 2011)  

5. ભારતમા ગ્રામીણ આવાસની સમસ્યાઓ 

 ભારતમાાં આવાસની અછત છે. સાિે સાિે 
આવાસમાાં પાયાની સતુવધાઓનો અભાવ પણ જોવા 
મળે છે. સરકાર દ્વારા શિરેી આવાસની સરખામણીએ 
ગ્રામીણ આવાસને ઓછી અગ્રતા આપવામાાં આવેલ 
છે. આઝાદીના આટલા વર્ષો બાદ પણ આવાસનો 
અતધકાર એક હદવાથવપ્ન રહ્ુાં છે. ગ્રામીણ તવથતારમાાં 

43 મતનલલયન આવાસની અછત પ્રવતે છે. શિરેી 
તવથતારની સરખામણીએ ગ્રામીણ તવથતારના 
આવાસની અછત બમણી છે. તવશાળ અછતની સાિે 
સાિે આવાસની સ્થિતત અને પાયાની સતુવધાની 
ઉપલબ્ધતામાાં પણ શિરેોની સરખામણીએ ગ્રામીણ 
તવથતારમાાં તિાવત જોવા મળે છે. આ વાથતતવકતા 
િોવા છતાાં શિરેી પવૂયગ્રહિત નીતત અને કાયયક્રમોના 
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લીધે ગ્રામીણ આવાસની અવગણના અને ઉપેક્ષા 
સેવવામાાં આવે છે. ગ્રામીણ તવથતારમાાં ગરીબી, નાણાાં 
પ્રાપ્ત કરવા માટે ઔપચાહરક સ્ત્રોતોના અભાવના લીધે 
સલામત, ટકાઉ, રિવેાલાયક આવાસ સક્ષમતાના 
અભાવે બનાવી શતતા નિી. ગ્રામીણ તવથતારમાાં 
આવાસની અછતનો સૌિી વધ ુભોગ સમાજના સીમાાંત 
જૂિો, અનસુલૂચત જાતત અને અનસુલૂચત જનજાતતના 
લોકો બને છે. ગ્રામીણ આવાસની સ્થિતત સારી જોવા 
મળતી નિી તેમજ સમાજના કિવેાતા ઉપલા વગયની 
સરખામણીએ પાયાની સતુવધાઓનો પણ અભાવ જોવા 
મળે છે. 
 ભારતીય આયોજન પાંચ અને ગ્રામીણ તવકાસ 
માંત્રાલય, ભારત સરકારની પિલેિી ગ્રામીણ ભારતમાાં 
મકાનની અછતનુાં મલૂ્યાાંકન કરવા માટે એક કાયયકારી 
જૂિની રચના કરવામાાં આવેલ. 11 મી પાંચવર્ષીય 
યોજના 2006 માાં ગ્રામીણ ભારતમાાં 47.4 તમલલયન 
આવાસની અછત િતી, જયારે 12 મી પાંચવર્ષીય 
યોજના (2012-17) ના સમયગાળામાાં 48.8 તમલલયન 
આવાસની અછત ગ્રામીણ ભારતમાાં િતી. તેમાાંના 90 
ટકા બી.પી.એલ. કુટુાંબો છે. તેઓમાાં 43.93 તમલલયન 
આવાસની અછત છે. ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેતે્ર સાંસાધનો 
અને નાણાાંની િાળવણી ઓછી કરવામાાં આવે છે. 
ગ્રામીણ આવાસ યોજનાના અમલીકરણ માટે વિીવટી 
માળખાનો અભાવ તિા દેખરેખનો અભાવ જોવા મળે 
છે. જેના લીધે વાથતતવક લાભાિી, ગરીબ, વાંલચતને 
ગ્રામીણ આવાસ યોજનાનો લાભ મળતો નિી. ગ્રામીણ 
આવાસ ક્ષેતે્ર ખાસ કેટલીક સમથયાઓ પણ જોવા મળે 
છે. જેવી કે આવાસ સાંબાંધી સાંશોધનનો અભાવ, 
સાંથિીકૃત વ્યવથિાનો અભાવ, ટકાઉ અને ઓછા 
ખચયવાળી તકનીકીનો અભાવ, લબનકુશળ, તાલીમના 
અભાવવાળાં માનવ સાંસાધન, લાભાિીની પસાંદગી 
ખોટી રીતે િવી, લાભાિીની પસાંદગીમાાં યોગ્ય 
માપદાંડોનો અભાવ, બાાંધકામ સાઇટનો અભાવ અને 
નાણાકીય સાંસાધનોનુાં ગેરવ્યવથિાપન વગેરે. 
 આવાસને ગ્રામીણ ગરીબોની મળૂભતૂ 
જરૂહરયાત તરીકે જોવામાાં આવી ન િતી. આવાસ 
અંગેની નીતતની વાતની શરૂઆત છેક 1988 િી િઇ. 
ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેતે્ર ખાનગી ક્ષેત્રનો અભાવ પ્રવતે 
છે. ગામડા અને શિરે વચ્ચે સાંકલનનો અભાવ છે. 
ગ્રામીણ વથતીના પ્રમાણમાાં આવાસની તાંગી પ્રવતે છે. 

પરૂતા ભાંડોળનો અભાવ છે, ભાંડોળ છે તો દૂરઉપયોગ 
િાય છે અિવા ઓછો ઉપયોગ િાય છે. આવાસ 
નીતતમાાં સમગ્રલક્ષી અલભગમની મયાયદા જોવા મળે છે. 
 ગ્રામીણ આવાસની સ્થિતત ઘણી ગાંભીર છે. 
પરાંત ુ તેને ઓછી અગ્રતા આપવામાાં આવી છે. ઉપેક્ષા 
સેવવામાાં આવી છે. શિરેી તવથતારની સરખામણીએ 
ગ્રામીણ આવાસની અછત અઢી ગણી વધ ુછે. વર્ષોિી 
ગ્રામીણ આવાસની અછત વધી રિી છે. સરકારનુાં 
વલણ અને લચિંતા શિરે તરિી જોવા મળે છે. ગરીબી 
અને વાંલચતતા શિરેની સરખામણીએ ગામડામાાં વધ ુ
છે. જેની સીધી અસર આવાસ ક્ષેતે્ર પડે છે. વસવાટ 
કરનારના તવકાસ પર આજીવન પ્રતતકૂળ અસર પડે 
છે. ગરીબી અને વાંલચતતા કાચા આવાસમાાં રિવેા માટે 
દબાણ કરે છે. 
 આવાસની તાંગી માટે નાણાકીય સિાયનો 
અભાવ જોવા મળે છે. મોટાભાગે નાણાનો સ્ત્રોત 
અનૌપચાહરક િોવાિી વધ ુ વ્યાજ ચકૂવવુાં પડે છે. 
સાંથિીકૃત વ્યવથિા પિોંચ બિાર છે તિા વિીવટી 
પ્રહક્રયા જહટલ પણ છે. ગ્રામીણ આવાસોની સ્થિતત 
જર્જરીત પ્રકારની છે તિા નબળી ગણુવત્તાના છે.  

6. ભારતમા ગ્રામીણ આવાસની સમસ્યાના ઉપાયો – 
ભલામણો  

1. ગ્રામીણ તવથતારમાાં સૌના માટે આવાસનુાં 
લક્ષ્ય પાર પાડવા માટે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાાં 
અનકૂુળ વાતાવરણ સર્જનની જરૂહરયાત છે. 
જેિી ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાાં વસવાટ કરતા લોકોને 
પાયાની સતુવધાવાળાં પાકુાં આવાસ મળી શકે.  

2. ગ્રામીણ આવાસની અછતની સ્થિતતને પિોંચી 
વળવા માટે ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેતે્ર નીતત-
યોજનાઓ, કાયયક્રમોમાાં, ભાંડોળમાાં અગ્રતા 
આપી ધ્યાન આપવુાં. 

3. ઔપચાહરક સાંથિાઓ પાસેિી લોનની સતુવધા 
પરૂી પાડવી અને પ્રહક્રયા સરળ બનાવવી. 

4. આવાસ બનાવવા માટે જમીન પરૂી પાડવી, 
આવાસમાાં પાયાની સતુવધાઓ ઉપલબ્ધ 
બનાવવી. 

5. સથતા, થિાતનક થતરે ઉપલબ્ધ સામગ્રીમાાંિી 
ટકાઉ, પયાયવરણને અનરુૂપ અને 
આપતત્તરોધક આવાસની રચના તૈયાર કરવી. 
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6. ગ્રામીણ આવાસ સાંથિાઓનુાં મજબતૂીકરણ 
કરવુાં, ગ્રામીણ તવથતારમાાં વસવાટ કરતા 
પહરવારો માટે આવાસની અછત દૂર કરી 
પયાયપ્ત આવાસ પરૂા પાડવા. 

7. ગ્રામીણ તવથતારમાાં ગરીબ અને પછાત વગયને 
સિાય આપવા માટે પરૂતા ભાંડોળની 
િાળવણી કરવી. 

8. નાગહરક સતુવધાઓ અને આજીતવકાના 
માળખા સાિેના આયોજજત ગ્રામીણ તવકાસ 
માટે એક અલગ થવતાંત્ર આવાસ નીતત 
ઇચ્છનીય છે. 

9. ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેતે્ર પાંચાયતી રાજ 
સાંથિઆઓ, ખાનગી ક્ષેત્ર, જાિરે ક્ષેત્ર તિા 
સિકારી માંડળીઓની ભાગીદારી મેળવવી. 
જાિરે-ખાનગી ભાગીદારી મોડેલ અપનાવવુાં. 

10. પડતર, ખરાબાની જમીનોને તવકસીત કરી 
વસાિતોની થિાપના કરવી. 

11. આવાસ તનમાયણ માટે રાજકીય તિા વિીવટી 
અડચણોને દૂર કરી સરકારના તવતવધ 
તવભાગો વચ્ચે સાંકલન કરવુાં. 

12. આવાસ તનમાયણ માટેની જગ્યા 25 ચો.મી. િી 
વધારવી. જેિી ખેતી, પશપુાલન, 
ગ્રામઉદ્યોગ, ગિૃઉદ્યોગ, મરઘા-બતકા પાલન 
સારી રીતે િઇ શકે. 

13. આવાસ તનમાયણ માટે નાણા તધરાણ માટે 
સાંથિીકૃત પિોંચની વ્યવથિા વધારવી, ઓછા 
વ્યાજે આ સતુવધા ઉપલબ્ધ બનાવવી. 

14. આવાસ પરૂતા િવા ઉજાસવાળા, 
સરુક્ષાવાળા, ગોપનીયતા ધરાવતા, તમામ 
પાયાની સતુવધાઓિી સજ્જ ઉપલબ્ધ 
કરાવવા, જે તે પ્રદેશની આબોિવા અને 
ભૌગોલલક પહરસ્થિતતને અનરુૂપ િોય. 

15. ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેતે્ર સવયગ્રાિી તવકાસ માટે 
તવતવધ ગ્રામીણ તવકાસ કાયયક્રમોને આવાસ 
કાયયક્રમ િઠેળ આવરી લેવા. 

16. ગ્રામીણ આવાસ તનમાયણ માટે કહડયા, 
વ્યાવસાતયકો તિા એન્જીનીયસયને તાલીમ 
આપવી. 
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