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આવાસ એ માનવ કલ્યાણની મ ૂળભ ૂત જરૂહરયાત છે . અન્ન, વસ્ત્ર અને આવાસ એ માનવીની મ ૂળભ ૂત જરૂહરયાત છે . ગ્રામીણ

આવાસની સ્થિતત ઘણી ગાંભીર છે . પરાં ત ુ તેને ઓછી અગ્રતા આપવામાાં આવી છે . ઉપેક્ષા સેવવામાાં આવી છે . આવાસને ગ્રામીણ ગરીબોની
મ ૂળભ ૂત જરૂહરયાત તરીકે જોવામાાં આવી ન િતી. આવાસ અંગેની નીતતની વાતની શરૂઆત છે ક 1988 િી િઇ. ગ્રામીણ આવાસની

જરૂહરયાત પ ૂણય કરવા માટે અને ખાસ કરીને ગરીબોના આવાસની ગુણવત્તા સારી કરવા ગ્રામીણ આવાસ એ ભારત સરકારની ગરીબી

તનવારણ કાયયનીતતનુાં એક મિત્વપ ૂણય ઘટક છે . ભારત સરકાર દ્વારા ભ ૂતકાળમાાં સાવયજતનક આવાસ માટે તવતવધ કાયયક્રમો બનાવવામાાં
આવેલા. પ્રથતુત શોધપત્રનો િેત ુ ભારતમાાં ગ્રામીણ આવાસ અંગેન ુાં આયોજન, નીતત, યોજનાઓ અને કાયયક્રમો જાણવાનો છે . 2022 સુધીમાાં
સૌના માટે આવાસનુાં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે ભારત સરકાર પ્રતતબદ્ધ છે . દે શની થવતાંત્રતાને 75 વર્ય પ ૂણય િવાના અવસરે આવાસ તવિોણા,
તુટેલા, કાચા આવાસમાાં વસવાટ કરતા કુ ટુાંબોને પાકુ ાં આવાસ મળશે. ભારતમાાં ગ્રામીણ આવાસ યોજનાની ઉત્પતત્ત રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ

ે રી કાયયક્રમ (RLEGP ) – 1983 ના રોજગાર કાયયક્રમોિી િઇ.
રોજગાર કાયયક્રમ (NREP) – 1980 તિા ગ્રામીણ ભ ૂતમિીન રોજગાર બાાંિધ

ભારતમાાં આઝાદી બાદ ગ્રામીણ આવાસની અછતને પિોંચી વળવા માટે પાંચવર્ીય યોજનામાાં પ્રયાસો િાિ ધરવામાાં આવ્યા. 1994 માાં
આવાસ અંગેની નીતત બનાવવામાાં આવી. ગ્રામીણ આવાસ માટે ભારત સરકાર દ્વારા ઇન્દદરા આવાસ યોજના - 1996, પ્રધાનમાંત્રી

ગ્રામોદય યોજના (ગ્રામીણ આવાસ) - 200-01, પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ - 2016 જેવી યોજનાઓ બનાવવામાાં આવી. 2005 માાં
ગ્રામીણ માળખાગત તવકાસને વેગ આપવા ભારત તનમાયણ કાયયક્રમની શરૂઆત કરવામાાં આવી િતી. તેમાાંન ુાં એક ઘટક આવાસ િતુ.ાં ગ્રામીણ

આવાસ માટે િાઉતસિંગ એજદસીઓમાાં નેશનલ િાઉતસિંગ બેંકની થિાપના 1988 માાં કરવામાાં આવી. રૂરલ િાઉતસિંગ ફાંડની શરુ આત 2008માાં
િઈ. િાઉતસિંગ એદડ અબયન ડેવલપમેદટ કોપોરે શન – HUDCO ની થિાપના ભારત સરકાર દ્વારા 1970 માાં િઈ. આ ઉપરાાંત નાબાડય દ્વારા
પણ ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેત્રે કામગીરી કરવામાાં આવી છે .

ચાવીરૂપ શબ્દો : ગ્રામીણ આવાસ, કાચા આવાસ, પાકા આવાસ

1. પ્રસ્તાવના:

ચોિી

પાંચવર્ીય

યોજના

(1969-78)

માાં

દે શના ભાગલા વખતે શરણાિીઓના પુનવયસન

આવાસ માટે જમીન સાિે તનમાય ણ સિાયતા યોજના

માટે ભારત સરકારે શરૂઆતમાાં સાવયજતનક આવાસ

(HSCAS) નામની એક યોજનાની શરૂઆત કરવામાાં

કાયયક્રમની શરૂઆત કરી િતી. શરૂઆતની ગ્રામીણ

આવેલ. જે 1974-75 માાં રાજ્યક્ષેત્રને સોંપવામાાં આવી.

આવાસ કાયયક્રમ (VHP) 1957 માાં સામુદાતયક તવકાસ

ભારતમાાં ગ્રામીણ આવાસ યોજનાની ઉત્પતત્ત રાષ્ટ્રીય

ચળવળના ભાગરૂપે ચાલુ િઇ. જે અંતગયત વ્યસ્તતઓ

ગ્રામીણ રોજગાર કાયયક્રમ (NREP) – 1980 તિા ગ્રામીણ

તિા સિકારી સતમતતઓને પ્રતત આવાસ 5000/- રૂતપયા

ભ ૂતમિીન રોજગાર બાાંિધ
ે રી કાયયક્રમ (RLEGP) – 1983 ના

સુધીની

પાાંચમી

રોજગાર કાયયક્રમોિી િઇ. કારણ કે આ કાયયક્રમો અંતગયત

પાંચવર્ીય યોજના (1974-1979) ના અંત સુધીમાાં આ

અનુસ ૂચચત જાતત, અનુસ ૂચચત જનજાતત અને મુતત

લોન

આપવામાાં

આવતી

િતી.

યોજના અંતગયત માત્ર 67,000 આવાસ બનાવવામાાં
આવેલ.

ુ મજૂરોના આવાસ તનમાય ણ માટે
કરવામાાં આવેલ બાંધઆ
માંજૂરી આપવામાાં આવી િતી.
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1985-86 માાં RLEGP ની પેટા યોજના તરીકે
ઇન્દદરા આવાસ યોજના (IAY) ની શરૂઆત કરવામાાં
આવી. જેમાાં અનુસ ૂચચત જાતત, અનુસ ૂચચત જનજાતત અને

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

2.5 કાચા આવસ

ુ
મુતત કરવામાાં આવેલા બાંધઆ
મજૂરોના તનમાય ણ માટે

સામાજજક-આતિિક અને જ્ઞાતત આધારીત ગણતરી-

નાણાાંની ફાળવણી કરવામાાં આવેલ. એતપ્રલ, 1989 િી

2011 અનુસાર કાચા આવાસની પહરભાર્ા અનુસાર

ઇન્દદરા આવાસ યોજના જવાિર રોજગાર યોજના (JRY)

કાચી હદવાલ તિા કાચી છતવાળા આવાસોને કાચા

ની પેટા યોજના બની. જેના 6 ટકા બજેટની ફાળવણી

ુ
અનુસ ૂચચત જાતત, અનુસ ૂચચત જનજાતત અને બાંધઆ
મજૂરોના આવાસ તનમાય ણ માટે કરવામાાં આવેલ. 199394 માાં જવાિર રોજગાર યોજના અંતગયત આવાસો માટે
તનધાય રીત ભાંડોળને વધારી 10 ટકા કરી ચબન અનુસ ૂચચત
જાતત અને જનજાતતના પહરવારોને પણ સામેલ કરવામાાં
આવ્યા. વધારાના 4 ટકા ભાંડોળનો ઉપયોગ ચબન
અનુસ ૂચચત જાતત અને જનજાતતના લાભાિીઓ માટે
કરવાનો િતો.
1 જાદયુઆરી, 1996 િી ઇન્દદરા આવાસ
યોજનાને જવાિર રોજગાર યોજનામાાંિી અલગ કરી

આવસ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . કાચી હદવાલવાળા
આવાસ જેમાાં ઘાસ, વાાંસ, પ્લાથટીક, પોચલિીન, માટી,
કાચી ઇંટો, લાકડા, પરાળ, છાજ, લીંપણ અને પથ્િરોનો
ઉપયોગ િયેલ િોય.
કાચી છતવાળા આવાસ જેમાાં મુખ્યત્વે ઘાસ, પરાળ,
છાજ, વાાંસ, લાકડા, માટી, પ્લાથટીક, પોચલિીન અિવા
િાિિી બનાવવામાાં આવેલ ટાઇલ્સનો ઉપયોગ કરવામાાં
આવેલ િોય.

2.6 સેન્સસ હાઉસ
એક ચબલ્ડીંગ અિવા ચબલ્ડીંગનો ભાગ જેને એક

થવતાંત્ર યોજના બનાવવામાાં આવી. જેનો ઉદ્દે શ BPL

એકમ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . જે રથતો, આંગણુ ાં

આ દ્વારા ગ્રામીણ આવાસની તાંગીમાાં પ ૂતતિ િાય. પરાં ત ુ

અિવા ખાલી િોઇ શકે , તેનો ઉપયોગ તનવાસ અિવા

કુ ટુાંબોની આવાસ સાંબધ
ાં ી જરૂહરયાતોને પ ૂણય કરવાનો િતો.

અિવા દાદરિી અલગ પ્રવેશદ્વાર િોય, તેનો કબજો

તેના અમલીકરણના 30 વર્યિી વધુ સમય વીતવા છતાાં

ચબનતનવાસ

સુધારવા માટે કાંઇક તવશેર્ કરવાની આવશ્યકતા જણાઇ.

2.7 બિલ્ડીંગ-મકાન-આવાસ

તેન ુ ાં કાયયક્ષેત્ર સીતમત રિેતા ગ્રામીણ આવાસની સ્થિતત
1 એતપ્રલ, 2016 િી ઇન્દદરા આવાસ યોજનાને
પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ (PMAY-G) ના

િેત ુ

માટે

અિવા

બાંને

માટે

િતો

િોય.(Census of India)

આવાસ એ સામાદય રીતે જમીન પરની રચના
છે . એક એવા પ્રકારનુ ાં માળખુ છે જેમાાં ચાર હદવાલો અને

રૂપમાાં પુનગયહઠત કરવામાાં આવી.

છત િોય. કેટલીકવાર તે એક કરતાાં વધુ ઘટક એકમોિી

2. ચાવીરૂપ શબ્દો :

ઓહફસ, કારખાનુ,ાં કામગીરી, શાળા, મનોરાં જન થિળ,

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

બનેલ ુાં િોય. જેનો ઉપયોગ રિેણાાંક, દુ કાન, વ્યાપાર,
પ ૂજા, ગોડાઉન થટોર વગેરે િેત ુ માટે કરવામાાં આવતો

િોય અિવા એક કરતા વધુ િેત ુ માટે ઉપયોગ કરવામાાં
આવતો િોય. જેમ કે , દુ કાન કમ રિેઠાણ, વકય શોપ કમ
રિેઠાણ, ઓહફસ કમ રિેઠાણ વગેરે. કેટલાક તવથતારોમાાં
આવાસ બાાંધવાની પ્રકૃતત તિા રચના એવી િોય છે જ્યાાં

સામગ્રીમાાંિી બનાવેલ િોય.

કોઇપણ પ્રકારની હદવાલ િોતી નિી અિવા શાંકુદ્ર ુમ

એવા આવાસ જેમાાં હદવાલો અને છત બાંને એવી

રચનાઓને આવાસ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે .
(Census of India)
2.8 પાકું આવાસ

2.3 અસ્થાયી આવાસ

સામગ્રીિી બનેલી િોય છે જેને વારાં વાર
બદલવાની જરૂર િોય.

2.4 કામચલાઉ આવાસ

જેની હદવાલ અને છત કાયમી સામગ્રીમાાંિી
બનાવવામાાં

આવેલ

િોય,

હદવાલોની

સામગ્રી

નીચેનામાાંિી િોઇ શકે . પથ્િર (ચુનો અિવા તસમેદટિી
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ભરે લ), ગેલ્વેનાઇઝ્ડ પતરા, ધાતુ, એસબેસટોસ શીટ,

અિેવાલો વગેરેને ગૌણ માહિતીના સ્ત્રોત તરીકે લઇને

પાકી ઇંટ, તસમેદટ, કોંહક્રટ. છત નીચેનામાાંિી કોઇપણ

માહિતીની રજૂઆત કરવામાાં આવી છે .

સામગ્રીમાાંિી બનાવવામાાં આવેલ િોય. મશીન બનાવટ

4. ભારતીય આયોજનમાું ગ્રામીણ આવાસ

ટાઇલ્સ, તસમેદટ ટાઇલ્સ, પાકી ઇંટો, તસમેદટ ઇંટો, પથ્િર

પ્રિમ પાંચવર્ીય યોજના (1951-56) દરમ્યાન

થલેટ, ગેલ્વેનાઇઝ્ડ પતરા, મેટલ, એસબેસટોસ શીટ,

સરકારને ભારત-પાહકથતાનના ભાગલાના લીધે શિેરી

કોંહક્રટ વગેરે. આવા આવાસોને પાકા આવાસ તરીકે

તવથતારોમાાં મોટા પ્રમાણમાાં પરપ્રાાંત વથતી અને

ઓળખવામાાં આવે છે . (Census of India)

શરણાિીઓના ધસારાનો સામનો કરવો પડયો િતો.

2.9 કાચા આવાસ

પ્રિમ પાંચવર્ીય યોજના દરમ્યાન ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેત્રે

જેની બાંને હદવાસો અને છત એવી સામગ્રીિી

નાણાાંના અભાવે તિા શિેરી તવથતારોમાાં થિળાાંતરીતોને

બનેલ િોય જેને વારાં વાર બદલવી પડે. હદવાલો નીચેના

થિાયી કરવાની અગ્રતાને લીધે કશુ ાં નોંધપાત્ર િાાંસલ િઇ

કોઇપણ કામચલાઉ સામગ્રીમાાંિી બનાવવામાાં આવેલ

શક્ુ ાં નિીં.

િોય. ઘાસ, કાચી ઇંટો, વાાંસ, માટી, છાજ, પ્લાથટીક,

પ્રિમ પાંચવર્ીય યોજનામાાં જે વ્ય ૂિ ઘડવામાાં

પોચલિીન, માત્ર પથ્િરો ગોઠવીને વગેરે. (Census of
India)
2.10 નનવાસસ્થાન ખુંડ

આવેલ તે બીજી પાંચવર્ીય યોજનામાાં ચાલુ રાખવામાાં

રિેવા માટે નો ઓરડો જેમાાં દરવાજા િોય અને
છતવાળી હદવાલો િોય, વ્યસ્તતને ઉંઘવા માટે જેની
લાંબાઇ અને પિોળાઇ પ ૂરતી િોય, લાંબાઇ 2 મીટર કરતા
ઓછી િોવી જોઇએ નિી અને પિોળાઇ 1.5 મીટર કરતા
ઓછી િોવી જોઇએ નિી. તનવાસથિાનના ખાંડમાાં રિેવાનો
ખાંડ, સુવાનો ખાંડ, ડ્રોઇંગ રૂમ, થટડી રૂમ, સવયદટ રૂમ, અદય
રિેવા યોગ્ય રૂમ િશે. જેવા કે રસોડુ ,ાં બાિરૂમ, શૌચાલય,
થટોર રૂમ, ઓસરી, વરાં ડો વગેરે. જે સામાદય રીતે રિેવા
માટે ઉપયોગી નિી. તેને તનવાસથિાન ગણવામાાં આવતુ ાં
નિી. રૂમનો ઉપયોગ તવતવધલક્ષી િેત ુ માટે કરવામાાં
આવતો િોઇ શકે . દા.ત. ઉંઘવા, બેસવા, જમવા, સાંગ્રિ,
રસોઇ વગેરે. એવી સ્થિતત કે જ્યાાં આવાસનો ઉપયોગ
દુ કાન કે ઓહફસ વગેરે માટે કરવામાાં આવે છે અને તેમાાં
વસવાટ કરવામાાં આવતો િોય તો તેને તનવાસથિાન
તરીકે ગણવામાાં આવતુ ાં નિી. (Census of India)

1957

માાં િઇ.

જે

અંતગયત

ગ્રામીણ

તવથતારમાાં

વ્યસ્તતઓને આવાસ બાાંધવા માટે સિકારી ધોરણે લોન
આપવામાાં આવતી િતી.
સામુદાતયક તવકાસ ચળવળને ત્રીજી પાંચવર્ીય
યોજના (1991-636) ના વધુ સારા પહરણામો માટે તેમાાં
કેટલાક સુધારા કરવામાાં આવ્યા િતા. સથતા અને ટકાઉ
આવાસ બાાંધવા માટે તકનીકી અને નાણાકીય સિાય આ
યોજનામાાં પ ૂરી પાડવામાાં આવી િતી. ત્રીજી યોજના
દરમ્યાન સરકારે ગ્રામીણ ભ ૂતમહિન અને ખેતમજૂરોને
આવાસ માટે સાઇટ બનાવવાનો કાયદો પણ બનાવ્યો
િતો.
ચોિી પાંચવર્ીય યોજના (1969-74) દરમ્યાન
જમીનના અભાવને લીધે ગ્રામીણ આવાસમાાં અડચણ
ઊભી િતી િતી. ગ્રામીણ આવાસ તવિોણાને મફતમાાં
આવાસ સાઇટ માટે કેદરીય ક્ષેત્રે યોજના લાગુ કરવામાાં
આવી. આવાસ કમ બાાંધકામ સિાય યોજના (HSCAS)
લાગુ કરવામાાં આવી. બાદમાાં 1974-75 માાં રાજ્ય ક્ષેત્રમાાં

3. હેત અને પદ્ધનતશાસ્ત્ર :
પ્રથતુત શોધપત્રનો િેત ુ ભારતમાાં ગ્રામીણ
આવાસ અંગેન ુ ાં આયોજન, નીતત, યોજનાઓ અને
કાયયક્રમો જાણવાનો છે .

આવેલ. સામુદાતયક તવકાસ ચળવળ (CDM) ની શરૂઆત

ભારતમાાં ગ્રામીણ આવાસ

અંગેના આયોજન, નીતત, યોજનાઓ અને કાયયક્રમોની
આલોચના કરી તેની અસરકારકતા તવર્ે તવશદ ચચાય
પ્રથતુત શોધપત્રમાાં કરવામાાં આવી છે . આ માટે સાંશોધન
અભ્યાસો, લેખો, સરકારી અિેવાલો, વથતી ગણતરીના

થિાનાાંતરીત કરવામાાં આવી. આ કાયયક્રમની વ્ય ૂિરચના
સરકારી પ્રયત્નો પર આધારીત િતી. સમાજના સીમાાંત
વગયની તરફેણ કરવાનુ ાં લક્ષ્ય િતુ.ાં
પાાંચમી

પાંચવર્ીય

યોજના

(1974-79)

દરમ્યાન કોઇ તવતશષ્ટ્ટ ગ્રામીણ આવાસ યોજના શરૂ
કરવામાાં આવી ન િતી. ગ્રામીણ ગરીબી નાબ ૂદ કરવા
ગરીબોના જીવનધોરણમાાં સુધારો લાવવા માટે લઘુત્તમ
જરૂહરયાત કાયયક્રમ (MNP), સાંકચલત ગ્રામીણ તવકાસ
કાયયક્રમ (IRDP) જેવી યોજનાઓ રજૂ કરવામાાં આવી િતી.
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આ સમયગાળા દરમ્યાન 20 મુદ્દાના કાયયક્રમની પણ

સબસીડી યોજનાની શરૂઆત અને પેટા યોજના તરીકે

શરૂઆત કરવામાાં આવી િતી. જેમાાં ગ્રામીણ ગરીબ લોકો

ISRHHD - નવીન પ્રવાિ ગ્રામીણ આવાસ અને વસવાટ

માટે

તવકાસની

આવાસની સુતવધા એક મુખ્ય ઘટક તરીકે

શરૂઆત

કરવામાાં

આવી.

આ

દ્વારા

સમાવવામાાં આવેલ. વર્ય 1957 માાં ગ્રામીણ આવાસ

લાભાિીઓને અસરકારક ખચય, પયાય વરણને અનુકૂળ,

યોજના (VHS) લાભાિીઓને બાાંધકામ સિાય પ ૂરી પાડવા

વૈજ્ઞાતનક રીતે પરીક્ષણ કરાયેલા આવાસો પ ૂરા પાડવામાાં

માટે રજૂ કરવામાાં આવી િતી તે િવે રાજ્ય ક્ષેત્રમાાં

આવતા િતા. તકનીહક કુ શળતાના પ્રસાર માટે અને

તબહદલ કરવામાાં આવી.

ગ્રામીણ મજૂરોને બાાંધકામ તનમાય ણ કેદર (RBC) ની

છઠ્ઠી પાંચવર્ીય યોજના (1980-85) દરમ્યાન

થિાપના કરવામાાં આવી િતી. આ યોજના દરમ્યાન

શિેરી આવાસને નાણાાં પ ૂરા પાડવા માટે HUDCO, GIC એ

સરકારે નેશનલ િાઉતસિંગ બેંકને સલાિ આપી િતી કે તે

પણ ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેત્રમાાં પ્રવેશ કયો. આ યોજના

સુવણય જ્યાંતત િાઉતસિંગ ફાયનાદસ થકીમ અંતગયત 1 લાખ

દરતમયાન 1 તમચલયન આવાસ બનાવવા માટે 353.3

ગ્રામીણ આવાસના તનમાય ણ માટે નાણાાં આપે. સરકારે

કરોડ રૂતપયાનુ ાં રોકાણ કરવામાાં આવેલ, પરાં ત ુ નબળાં

આયોજન અને અમલીકરણના લીધે લક્ષ્યનો માત્ર એક
ત ૃતીયાાંશ ભાગ તસદ્ધ િઇ શક્યો.

હડ
ુ કોને તેના ભાંડોળના 15 ટકા નાણાાં ગ્રામીણ આવાસ

માટે ફાળવવા તનદે શ આપ્યો િતો. ટકાઉ આવાસ અને
ગ્રામીણ માનવ વસાિતોના તવકાસ માટે સમગ્ર આવાસ

સાતમી પાંચવર્ીય યોજના (1985-90) દરમ્યાન

યોજનાની શરૂઆત 1999-2000 માાં કરવામાાં આવી િતી.

પ્રિમ વખત સરકાર દ્વારા ગ્રામીણ આવાસ માટે ગાંભીર

નવમી યોજનાના ગાળામાાં સરાકરે ખાસ હક્રયા કાયયક્રમ

તવચારણા કરવામાાં આવી. સાતમી યોજનાની શરૂઆતિી

(SAP) ની પણ શરૂઆત કરી િતી. જેમાાં ગ્રામીણ આવાસ

જ ગ્રામીણ આવાસની અછત 16 તમલીયનિી વધીને 18.8

મુખ્ય ઘટકોમાાંન ુ ાં એક ઘટક િતુ.ાં

તમચલયન િઇ ગઇ િતી. સરકારે બેંકો અને સિકારી

દસમી પાંચવર્ીય યોજના (2002-07) દરમ્યાન

માંડળીઓ પ્રત્યે તેની નાણાાંકીય સિાય વધારી દીધી.

ભારત સરકાર દ્વારા ભારત તનમાય ણ કાયયક્રમની શરૂઆત

સાંશોધન અને તવકાસ, તવથતરણ વગેરે કાયો માટે સરકારે

કરવામાાં આવી િતી. જેમાાં સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય થતરે

2890 તમચલયન રૂતપયાની ફાળવણી કરી. આ યોજનાની

ગ્રામીણ માળખાગત તવકાસ અને એમના એક ઘટક તરીકે

ખાસ વાત એ છે કે ગ્રામીણ ભ ૂતમહિન રોજગાર બાાંિધ
ે રી

ગ્રામીણ આવાસ તરફ લેવામાાં આવેલ ુાં એક મોટુાં પગલુાં

કાયયક્રમ (RLEGP) ની પેટા યોજના તરીકે ઇન્દદરા આવાસ

િતુ.ાં આ કાયયક્રમમાાં EWG/LIG લોકો માટે આશ્રયથિાનોને

યોજના (IAY) ની શરૂઆત કરવામાાં આવી િતી. ઇન્દદરા

પ્રાિતમકતા આપવામાાં આવી િતી. ઇન્દદરા આવાસ

આવાસ યોજનાનો આશય અનુસ ૂચચત જાતત, અનુસ ૂચચત

યોજનાને ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેત્રે ફાળો આપવા માટે ચાલુ

ુ
જનજાતત અને મુતત કરવામાાં આવેલ બાંધઆ
મજૂરોને

રાખવામાાં આવી િતી. નાબાડય પણ આવાસ બાંધવા માટે

આવાસ બાાંધવા માટે નાણાાંકીય સિાય પ ૂરી પાડવાનો

લાભાિીઓને નાણાાં પ ૂરા પાડીને ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેત્રે

િતો. આ યોજનાના સમયગાળા દરમ્યાન િાઉતસિંગ

ફાળો આપ્યો.

ફાઇનાદસનો વ્યાપ વધારવા માટે નેશનલ િાઉતસિંગ બેંક
(NHB) ની થિાપના કરવામાાં આવી.

ગ્રામીણ

આવાસના

સાંકટને

સચોટ

રીતે

ુ ર આયોજન પાંચ દ્વારા 11મી પાંચવર્ીય
સમજવાના િેતસ

આવાસની અછતને ધ્યાનમાાં રાખીને આઠમી

યોજના (2007-12) દરમ્યાન ગ્રામીણ આવાસ માટે ના

પાંચવર્ીય યોજના (1992-97) દરમ્યાન પિેલી રાષ્ટ્રીય

કાયયકારી જૂિની રચના કરવામાાં આવી. જેને દે શમાાં

આવાસ

ગ્રામીણ

નીતત

બનાવવામાાં

આવી.

તેન ુ ાં

લક્ષ્ય

આવાસની

અછતનો

અંદાજ

મેળવવાની

ઘરતવિોણાપણુ ાં ઘટાડવુ,ાં જર્જહરત મકાનોની સ્થિતતમાાં

કામગીરી સોંપવામાાં આવી િતી. અછતનો અંદાજ

સુધારો કરવો તિા આવાસમાાં સૌને દયુનત્તમ પાયાના

મેળવવાની કામગીરી અને તધરાણ કેવી રીતે મેળવી

થતરની સુતવધાઓ અને સેવાઓ પ ૂરી પાડવાનુ ાં િતુ.ાં

શકાય તે અંગે સરકારી સાંથિાઓની ભ ૂતમકા નક્કી

ગ્રામીણ તવકાસ માંત્રાલયે નવમી પાંચવર્ીય

કરવામાાં આવી. ગ્રામીણ આવાસતવિોણા લોકો માટે

યોજના 1997-2000 િેઠળ ઇન્દદરા આવાસ યોજનામાાં

આવાસ સુતવધાઓને વધુ સુલભ બનાવવા માટે ટકાઉ

કેટલાક ફેરફારોની દરખાથત કરી િતી. જેમાાં ક્રેહડટ કમ

િાઉતસિંગ ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ, સાંશોધન અને તવકાસ
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સાંથિાઓ અને અમલીકરણ એજદસીઓ વચ્ચે જોડાણ પર
ભાર મુકવામાાં આવ્યો.

કાન ૂની અવરોધો દૂ ર કરી જમીન અને નાણાાં પ ૂરા
પાડવાનો િેત ુ િતો.

બારમી પાંચવર્ીય યોજના (2012-17) માાં બીજા

1988 ના રાષ્ટ્રીય આવાસ નીતના ડ્રાફ્ટમાાં

એક કાયયકારી જૂિની રચના કરવામાાં આવી. જેનો આશય

આવાસ ક્ષેત્રે નાણાાં પ ૂરા પાડવા માટે સવોચ્ચ થતરની

પિોંચક્ષમ ગ્રામીણ આવાસ પ ૂરા પાડવાનો િતો. 2011-12

સાંથિા તરીકે રાષ્ટ્રીય આવાસ બેંક (NHB) ની થિાપનાની

સુધીમાાં તમામ ગ્રામીણ ગરીબોને વસાિત પ્લોટ

કલ્પના કરવામાાં આવી િતી. જો કે તે વાંચચત વગયના

આપવાનો િતો. 2017 સુધીમાાં તમામ કાચા આવાસોને

હિતોને પ ૂણય કરવામાાં તનષ્ટ્ફળ ગઇ. 1988 ના રાષ્ટ્રીય

પાકા આવાસમાાં તબહદલ કરવાનો િેત ુ િતો. તેનો ધ્યેય
માત્ર આશ્રય પ ૂરો પાડવાનો નિીં પરાં ત ુ ટકાઉ વસવાટ

આવાસ નીતતમાાં આવાસ ક્ષેત્રે સરકાર સુલભકતાય તરીકે
ધ્યેય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરશએ એ અંગેના માપદાં ડોનો કોઇ

માટે ની તમામ પાયાની સુતવધાઓ પણ પ ૂરી પાડવાનો

પ્રયાસ કરવામાાં આવ્યો ન િતો. તેમજ આ િેત ુ માટે

િતો. ગ્રામીણ આવાસ માટે સરકારની ભ ૂતમકા હિતધારકો

ખાનગી ક્ષેત્રની શુ ાં ભ ૂતમકા િશે તે અંગેની કોઇ થપષ્ટ્ટતા ન

વચ્ચે સુલભકતાય બનવા પર ભાર મુકવામાાં આવ્યો. જેવા

િતી.

કે NGO, કોપોરે ટ િાઉસ, CSR વગેરે.

1988માાં ઘડવામાાં આવેલી રાષ્ટ્રીય આવાસ

બારમી પાંચવર્ીય યોજના દરમ્યાન ઇન્દદરા

નીતતમાાં વધુ સુધારા કરવામાાં આવ્યા. આઠમી પાંચવર્ીય

આવાસ યોજનાને તવતવધ યોજનાઓ સાિે રૂપાાંતહરત

યોજનાની વ્ય ૂિરચના અને અચભગમને ધ્યાનમાાં રાખીને

કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવ્યો. જેનો િેત ુ આવાસ

પ્રોત્સાિન આપવામાાં આવ્યુ ાં િતુ.ાં રાષ્ટ્રીય આવાસ

એકમની સાિે પાયાની સુતવધાની પિોંચ ગ્રામીણ ગરીબ

નીતતનો સુધારે લો દથતાવેજ 1992માાં સાંસદમાાં મુકવામાાં

સુધી પિોંચાડવાનો િતો.

આવ્યો િતો. પ્રિમ રાષ્ટ્રીય આવાસ નીતતને સાંસદ દ્વારા

માચય, 2016 માાં ઇન્દદરા આવાસ યોજનાને

ઓગથટ 1994 માાં માંજૂરી આપવામાાં આવી િતી. આ

પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણમાાં સમાવીને 2022

નીતતમાાં આવાસ માટે પાયાની સુતવધાઓ ધરાવતી

સુધીમાાં ‘સૌના માટે આવાસ’ ના ધ્યેયને પ ૂણય કરવા માટે

જમીન આપવાની વાત જણાવવામાાં આવી િતી. જેિી

શરૂ કરવામાાં આવી.

વ્યસ્તત થવથિ જીવન જીવી શકે . સરકારની મુખ્ય ભ ૂતમકા

5. ગ્રામીણ આવાસ નીનત
5.1 રાષ્ટ્રીય આવાસ નીનત (NHP) - 1994
સૌ પ્રિમ વખત 1988 માાં રાષ્ટ્રીય આવાસ

નીતત બનાવવામાાં આવી િતી, પરાં ત ુ માંજૂરી ન મળતાાં
તેની જોગવાઇઓની સમીક્ષા કરી 1994 માાં તેને માંજૂરી

પ્રદાતાના બદલે આવાસ સેવા માટે સિાયક બનવાની

િતી. આ નીતતનો મુખ્ય િેત ુ ઘરતવિોણાપણાનો દર નીચો
લાવવો, સૌના માટે પયાય પ્ત આવાસ બનાવવા અને
દયુનતમ થતરની સુતવધઆઓ પ ૂરી પાડવાનો છે . રાષ્ટ્રીય
આવાસ નીતત – 1994 માાં ગ્રામીણ અને શિેરી એમ બાંને

આપવામાાં આવેલ. જે પ્રિમ રાષ્ટ્રીય આવાસ નીતતનો

તવથતારોમાાં ગરીબોના સવાાં ગી તવકાસમાાં આવાસના

આધાર બની. રાષ્ટ્રીય આવાસ નીતતનો મુસદ્દો 1987 માાં

મિત્વને માદયતા આપવામાાં આવી િતી. ન રિેવાલાયક

યુએન દ્વારા જાિેર કરવામાાં આવેલ. આંતરરાષ્ટ્રીય

આવાસ તિા ઘરતવિોણા પહરવારોના આવાસને અદ્યતન

આશ્રય થિાનના વર્યના આધારે બનાવવામાાં આવ્યો

બનાવવાનુ ાં નક્કી કરવામાાં આવ્યુ ાં િતુ.ાં ખાસ કરીને

િતો. તેનો ઉદ્દે શ લોકોને આવાસ અને દયુનત્તમ થતરની

સીમાાંત જૂિો માટે સરકારની ભ ૂતમકા સુલભકતાય તરીકે

પાયાની સવલતો પ ૂરી પાડવાનો િતો. 2001 સુધીમાાં

એવા પ્રકારના વાતાવરણનુ ાં સર્જન કરવાનુ ાં િતુ ાં જેમાાં

લક્ષ્ય તસદ્ધ કરવાનુ ાં િતુ.ાં આવાસ ક્ષેત્રને ઉત્પાદકીય

આવાસ માટે જમીન ઝડપિી મળે , નાણાાં પ્રાપ્ત િાય,

રોકાણના બદલે ઉપભોગ રોકાણ તરીકે જોવામાાં આવતુ ાં

જમીન સાંપાદન અંગેની કાયદાકીય જોગવાઇઓ સરળ

િતુ.ાં જેના લીધે આવાસ ક્ષેત્રે ક્રાાંતત ન િઇ. આવાસ

િોય, સમાજમાાં આતિિક પછાત વગયના લોકોને આવાસ

નીતતમાાં સરકારની ભ ૂતમકા ગરીબ અને સીમાાંત જૂિો માટે

પ ૂરા પાડવા વગેરે.

પ્રદાતા તરીકે ની અને મધ્યમ અને ઉચ્ચ આવક જૂિો માટે

5.2 રાષ્ટ્રીય ગહૃ નનમાધ ણ અને આવાસ નીનત – 1998 એ

સુલભકતાય તરીકે ની નક્કી કરવામાાં આવી. આ માટે

રાષ્ટ્રીય આવાસ નીતત – 1994 ના સાતત્યમાાં િતી. આ
નીતતમાાં ગ્રામીણ તિા શિેરી તવથતારોમાાં આવાસના
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તવકાસ અને બાાંધકામમાાં પિેલ કરી ખાનગી અને સિકારી

એકાંદર માગયદશયન અને નીતત તનમાય ણ, દે ખરે ખ અને

ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાિન આપવાનો પ્રયાસ કરવામાાં આવ્યો

મ ૂલ્યાાંકન માટે કેદરીય ભાંડોળની વિેંચણી માટે ગ્રામીણ

િતો. આ નીતતમાાં વધતી જતી વથતી માટે વધારાના

રોજગાર અને ગરીબી તનવારણ તવભાગ જવાબદાર છે .

આવાસ બનાવવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાાં આવ્યો િતો.

1993-94 િી ઇન્દદરા આવાસ યોજના ચબન

તેણે ગ્રામીણ અને શિેરી એમ બાંને વસાિતોને સાંપ ૂણય રીતે

અનુસ ૂચચત જાતત, જનજાતતના BPL કુ ટુાંબોને આવરી લે છે .

કેન્દરત કરવાનો પ્રયાસ કયો િતો. લોકોને ગુણવત્તાયુતત

1995-96 િી ઇન્દદરા આવાસ યોજનાનો લાભ તવથતારી

અને ખચયમાાં અસરકારક આવાસ અને આશ્રય તવકલ્પો

તવધવા, સૈદયમાાં મ ૃત્યુ પામેલાના વારસદારોનો સમાવેશ

પ ૂરા પાડવાનો પ્રયાસ આ નીતતમાાં કરવામાાં આવ્યો િતો.

કરવામાાં આવ્યો છે . ગ્રામીણ તવથતારમાાં ગરીબી રે ખા નીચે

જેમાાં મુખ્યત્વે લચક્ષત જૂિ તરીકે સમાજના ગરીબ અને

જીવતા તવકલાાંગ વ્યસ્તતઓ માટે ત્રણ ટકા ભાંડોળ

નબળા વગયના લોકો િતા. આવાસ બાાંધકામ માટે

અનામત છે . 2006-07 િી ઇન્દદરા આવાસ યોજનાનુ ાં

કહડયાઓને કૌશલ્ય તાલીમ આપવાની સલાિ આપવામાાં

ભાંડોળ લઘુમતીઓ માટે પણ અનામત રાખવામાાં આવ્યુ ાં

આવી િતી. ગરીબો માટે ખાનગી ક્ષેત્ર અને સિકારી

છે . 1999-2000 િી ઇન્દદરા આવાસ યોજનાનો વ્યાપ

ક્ષેત્રને આવાસ બનાવવા માટે છૂટ આપવામાાં આવી િતી.

તવથતારી ગ્રામીણ તવથતારના કાચા ન રિેવાલાયક

તે પયાય વરણીય સમથયાઓ પ્રત્યે ધ્યાન આપે છે અને

આવાસોને સુધારવા તરફ ધ્યાન કેન્દરત કરી ટકાઉ જીવન

આવાસના ટકાઉ તવકાસને પ્રોત્સાિન આપવાનો પ્રયાસ

પ ૂરુાં પાડવાનો છે . ગ્રામીણ ગરીબોને તેમના આવાસની

કરે છે . તે પયાય પ્ત આવાસો પર ધ્યાન કેન્દરત કરી

ગુણવત્તા સુધારવા માટે સબસીડીની સાિે લોન પણ

મ ૂળભ ૂત સુતવધાઓ જેવી કે થવચ્છતા, પીવાનુ ાં પાણી પ ૂરા

આપવામાાં

પાડવા માટે ભાર મ ૂકે છે .

શરૂઆતિી 351 લાખ આવાસ બનાવવામાાં આવ્યા છે .

6. ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓ
6.1 ઇન્ન્દરા આવાસ યોજના (IAY)
ઇન્દદરા આવાસ યોજના ભારતની ગ્રામીણ
વથતી માટે નો સૌિી વ્યાપક કાયયક્રમ િતો. આ યોજનાના
મ ૂળ છઠ્ઠી પાંચવર્ીય યોજનામાાં રિેલા છે . ગ્રામીણ
જમીનતવિોણા રોજગાર બાાંિધ
ે રી કાયયક્રમ (RLEGP) ની
પેટાયોજના તરીકે તેની શરૂઆત િઇ િતી. ત્યારબાદ તે
જવાિર રોજગાર યોજનાની પેટા યોજના બની. 1996 માાં
ભારત સરકારના ગ્રામીણ તવકાસ માંત્રાલય િેઠળ ઇન્દદરા
આવાસ યોજના એક થવતાંત્ર કાયયક્રમ બદયો. તે મ ૂળભ ૂત
રીતે ગ્રામીણ ગરીબી નાબ ૂદીની મોટી વ્ય ૂિરચનાના એક
ભાગ તરીકેની કલ્પના િતી. ઇન્દદરા આવાસ યોજના એ
રોકડ સબસીડી આધારીત કાયયક્રમ છે . જે અંતગયત
ગ્રામીણ BPL કુ ટુાંબોને પોતાની હડઝાઇન ટે કનોલોજીની
મદદિી પોતાના આવાસો બનાવવા માટે સિાય પ ૂરી
પાડવામાાં આવે છે . આ અંગેની સબસીડી કેદર અને રાજ્ય
સરકાર વચ્ચે વિેંચાયેલી છે . જેમાાં કેદરનો ફાળો મુખ્ય છે .
ઇન્દદરા આવાસ યોજનાને જજલ્લા ગ્રામ તવકાસ એજદસી
(DRDA) દ્વારા લાગુ કરવામાાં આવે છે . ગ્રામ્ય કક્ષાએ
ગ્રામસભા દ્વારા લાભાિીની ઓળખ કરી પસાંદગી કરવામાાં
આવે છે . રાષ્ટ્રીય થતરે ગ્રામીણ આવાસોના કાયયક્રમનુ ાં

આવે

છે .

ઇન્દદરા

આવાસ

યોજનાની

જેની પાછળ 1,05,815.80 કરોડ રૂતપયા ખચય કરવામાાં
આવ્યો છે (ભારત સરકાર, 2016).
ઇન્દદરા આવાસ યોજના એ ગ્રામીણ આવાસ
માટે નો મુખ્ય કાયયક્રમ િોવા છતાાં તેની શરૂઆતિી જ તેમાાં
કેટલીક ત્રુહટઓ જોવા મળતી િતી. ઇન્દદરા આવાસ
યોજનાની

માગયદતશિકામાાં

આવાસ

સાિે

પાયાની

સુતવધાઓ પ ૂરી પાડવાનો ઉલ્લેખ છે . પાયાની સુતવધાઓ
માટે ની યોજનાઓ ઇન્દદરા આવાસ સાિે ક્યારે ય
જોડાયેલી નિીં. મયાય હદત ભાંડોળની ઉપલબ્ધતાના લીધે
પાંચાયતો અને સાંબતાં ધત અતધકારીઓ દ્વારા લાભાિીની
પસાંદગી કરવામાાં પક્ષપાતની ફહરયાદ િતી. થિાતનક
NGO અને SHG એ આ યોજનાના અમલીકરણ અને લાભ
માટે લોકોના તશક્ષણ માટે કોઇ અસરકારક પગલાાં લીધા
નિી. આ યોજનાની મોટી મયાય દા એ િતી કે યોજના િેઠળ

ફાળવવામાાં આવતુ ાં ભાંડોળ અપ ૂરતુ ાં િતુ.ાં જેના દ્વારા સારુાં

કિી શકાય તેવ ુ ાં મકાન બનાવી શકાય નિી. તેિી આ
યોજના િેઠળ ભાંડોળમાાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની
આવશ્યકતા જણાઇ િતી. િહરયાણા સરકાર – 2015 ના
અચભપ્રાયના આધાર પર કિી શકાય કે ઇન્દદરા આવાસ
યોજના િેઠળ બનાવવામાાં આવતા આવાસ ચબનટકાઉ
અને રિેવા માટે નબળી સ્થિતતના િતા. આવાસના નબળા
બાાંધકામના લીધે મરામતનો ખચય વધતો િતો. ઇન્દદરા
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આવાસ યોજના િેઠળ બાાંધવામાાં આવેલા આવાસનુ ાં

પાડવામાાં

આવાસ 10 વર્યિી વધુ સમય ટકી શતતા ન િતા.

આવાસ બનાવવા માટે વધુ જગ્યાની જરૂર પડે છે . દા.ત.

સરે રાશ આયુષ્ટ્ય 30 વર્ય િોવુ ાં જોઇએ પરાં ત ુ વાથતવમાાં આ

આવતા

િતા.

તવતવધ

જીવનતનવાય િની

પ્રવ ૃતત્તઓના લીધે કેટલીક જગ્યાએ ગ્રામીણ તવથતારમાાં

પાંચાયતી રાજ સાંથિાઓની ભ ૂતમકા સાંકચલત

પશુપાલન, ખેત ઉત્પાદન, ગ્રામીણ ગરીબ લોકોને ટકાઉ

અચભગમ કરતા સાધન અચભગમવાળી રિી. સરકાર દ્વારા

અને રિેવાલાયક મકાનની જરૂર િોય છે . કારણ કે તેના

ગ્રામીણ તવથતારોમાાં આવાસની જગ્યા અંગે સાંપ ૂણય

માટે વારાં વાર મરામત અને બદલવાનુ ાં કામ આતિિક રીતે

સાંશોધન કયાય

વગર સવસીડીવાળા

મકાનો પ ૂરા

વ્યવિારુાં નિી.

કોષ્ટ્ટક નુંિર – 1
કોષ્ટ્ટકન ું નામ – ઇન્ન્દરા આવાસ યોજના અંતગધત આવાસ િનાવવાન ું લક્ષ્ય અને નસદ્ધદ્ધ વર્ધવાર
વર્ધ

લક્ષ્ય

નસદ્ધદ્ધ

આવાસની સુંખ્યા (લાખમાું)

આવાસ િનાવવામાું આવ્યા / પ ૂણધ કરવામાું
આવ્યા (લાખમાું)

1985-86
1.4
1986-87
1.5
1987-88
1.5
1988-89
1.3
1989-90
1.5
1990-91
1.2
1991-92
1.2
1992-93
1.1
1993-94
2.8
1994-95
3.5
1995-96
11.4
1996-97
11.2
1997-98
7.1
1998-99
9.8
1999-2000
12.7
2000-01
12.4
2001-02
12.9
2002-03
13.1
2003-04
14.8
2004-05
15.6
2005-06
14.4
2006-07
15.3
2007-08
21.2
2008-09
21.2
2009-10
40.5
2010-11
29.0
2011-12
27.2
2012-13
30.1
(સ્ત્રોત – વાતર્િક અિેવાલ, ગ્રામીણ તવકાસ માંત્રાલય, ભારત સરકાર, 2013-14)
6.2 પ્રર્ાનમુંત્રી ગ્રામોદય યોજના (ગ્રામીણ આવાસ)

ગ્રામ્ય થતરે ટકાઉ માનવ તવકાસના ઉદ્દે શ માટે

0.5
1.6
1.6
1.3
1.8
1.8
2.0
1.9
3.7
3.9
8.6
8.0
7.7
8.3
9.2
11.7
11.7
15.4
13.6
15.2
15.5
14.9
19.9
21.3
33.8
27.1
24.7
21.8

કરવામાાં આવી િતી. પસાંહદત લઘુત્તમ સેવાઓ માટે
રાજ્યો અને કેદરશાતસત પ્રદે શોને વધારાની કેન્દરય

ભારતના તમામ રાજ્યો અને કે દરશાતસત પ્રદે શોમાાં

સિાયની ફાળવણી કરે છે . શરુઆતમા પ્રધાનમાંત્રી

પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામોદય યોજનાની શરૂઆત 2000-01 માાં

ગ્રામોદય યોજનાના પાાંચ ઘટકો િતા. જેવા કે પ્રાિતમક
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આરોગ્ય, પ્રાિતમક તશક્ષણ, ગ્રામીણ આવાસ, ગ્રામીય
પેયજળ અને પોર્ણ અને ગ્રામીણ તવદ્યુતીકરણ.

પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણનુ ાં લક્ષ્ય
મજબ ૂત તવતરણ, દે ખરે ખ, તકનીકી, સુધારે લ બાાંધકામ

પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામોદય યોજના કાયયક્રમને વધુ બે

યોજના દ્વારા 2022 સુધીમાાં ‘સૌના માટે આવાસ’ નુ ાં છે .

ભાગમાાં વિેંચવામાાં આવેલ છે . ગ્રામીણ રથતાઓના

2022 સુધીમાાં ‘સૌના માટે આવાસ’ નુ ાં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા

જોડાણ માટે ના કાયયક્રમો માટે 50 ટકા ફાળવણી અને

માટે 2021-22 સુધીમાાં 2.95 કરોડ આવાસ બનાવવામાાં

બાકીના 50 ટકા ફાળવણી પ્રાિતમક આરોગ્ય, પ્રાિતમક

આવશે. સ ૂચચત તવતવધ તબક્કાઓ પ્રમાણે આ લક્ષ્ય

તશક્ષણ, ગ્રામીણ આવાસ, ગ્રામીણ પેયજળ અને પોર્ણના

પ્રાપ્ત કરવામાાં આવશે. પ્રિમ તબક્કાનુ ાં લક્ષ્ય ત્રણ

અદય કાયયક્રમો.

વર્યના સમયગાળા દરમ્યાન 2016-17, 2017-18, 2018-

આ કાયયક્રમ ઇન્દદરા આવાસ યોજનાની તરાિ

19 માાં 1 કરોડ આવાસ બનાવવામાાં આવશે. આ યોજના

પર આધારીત િતો. તેનો અમલ દે શભરમાાં િવાનો િતો.

અંતગયત સપાટ, મેદાની પ્રદે શમાાં એક આવાસ એકમ દીઠ

થિાતનક થતરે ઉપલબ્ધ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાની

1.20 લાખ રૂતપયા અને દુ ગયમ, ડુ ગ
ાં રાળ, અંતરીયાળ, IAP

વાત કરવામાાં આવી િતી. આવાસમાાં તનધમ
ૂય ચ ૂલાઓ,

જજલ્લા તવથતારમાાં 1.30 લાખ રૂતપયાની સિાય કરવામાાં

ુ ન
શૌચાલયની જોગવાઇ િોય, પયાય વરણીય સાંતલ

જાળવવા માટે વ ૃક્ષોના વાવેતરની પણ કલ્પના કરવામાાં
આવી િતી. કેન્દરય નાણાાં માંત્રાલય દ્વારા કેન્દરય ગ્રામીણ

આવશે.
પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણનો ઉદ્દે શ
તમામ આવાસ તવિોણા તિા કાચા અને જર્જરીત

તવકાસ માંત્રાલયની ભલામણો પર આ યોજના માટે ના

આવાસમાાં રિેતા કુ ટુાંબોને 2022 સુધીમાાં પાયાની

નાણા

િપ્તામાાં

સુતવધાઓ સહિત પાકુ ાં આવાસ ઉપલબ્ધ કરાવવાનુ ાં છે

ચુકવવામાાં આવેલા. આયોજન પાંચ દ્વારા આ યોજનાની

તિા લાભાિી દ્વારા થિાતનક સામગ્રી, હડઝાઇન, પ્રતશચક્ષત

દે ખરે ખ રાખવામાાં આવતી િતી. ભારત તનમાય ણ કાયયક્રમ

કડીયાઓના ઉપયોગ દ્વારા ગુણવત્તાપ ૂણય આવાસાનુ ાં

અને પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામોદય યોજનાનો ઉદ્દે શ સમાન

તનમાય ણ કરવાનુ ાં છે .

િોવાિી પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામોદય યોજનાને બાંધ કરી ભારત

6.3.1

રાજ્યો,

કેદરશાતસત

પ્રદે શોને

બે

તનમાય ણ કાયયક્રમ દ્વારા ગ્રામીણ આવાસ અંગે કામગીરી
કરવામાાં આવતી િતી.

પ્રર્ાનમુંત્રી

આવાસ

યોજના

– ગ્રામીણની

નવશેર્તાઓ
1.

6.3 પ્રર્ાનમુંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ (PMAY-G)

લાભાિીઓની ઓળખ ગ્રામસભાના માધ્યમિી
સામાજજક-આતિિક અને જ્ઞાતત ગણતરી – 2011

પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ ગરીબો

ના આંકડાઓના આધારે કરવામાાં આવશે. આ
ઉપરાાંત

ગ્રામીણ આવાસ કાયયક્રમમાાં રિેલ ખામીઓને દૂ ર કરી

આવાસતવિોણા છે અિવા બે ઓરડામાાં વસવાટ

સમુચચત આવાસિી વાંચચત ગ્રામીણ જનસમુદાયને

કરે છે અિવા કાચુ ાં આવાસ ધરાવે છે ,

આવાસ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે .

સામાજજક-આતિિક અને જ્ઞાતત ગણતરી-2011 માાં

ઘણા વર્ોિી િઇ રહ્ુાં િતુ.ાં પરાં ત ુ એવુ ાં જોવા મળયુ ાં કે મોટી

આવાસ

યોજનાના

જે

દ્વારા તનયત તપાસ બાદ સિાયતા કરવામાાં

સુતવધાઓ તસતમત છે . CAG-2014 કામગીરી તપાસ
ઇન્દદરા

કે

આવાસ યોજના – ગ્રામીણ અંતગયત ગ્રામસભા

સાંખ્યામાાં એવા ગ્રામીણ કુ ટુાંબો છે જેના માટે આધારભ ૂત
અનુસાર

ગ્રામીણ

છુટી ગયેલા કુ ટુાંબોને સમાવેશ પ્રધાનમાંત્રી

ઇન્દદરા આવાસ યોજનાનુ ાં અમલીકરણ છે લ્લા

અિેવાલ

એવા

કુ ટુાંબો

માટે ની તવશ્વની સૌિી મોટી આવાસ યોજના છે . જેનો ઉદ્દે શ

આવશે.
2.

એકમ દીઠ સપાટ મેદાની પ્રદે શમાાં 1.20 લાખ

અમલીકરણમાાં ગાંભીર મુશ્કેલીઓ આવી રિી િતી. આ

રૂતપયા

ખામીઓને દૂ ર કરવા માટે ઇન્દદરા આવાસ યોજના

જજલ્લાઓમાાં 1.30 લાખ રૂતપયા સિાયતા

પ ૂવયવતી ગ્રામીણ આવાસ યોજનાને 1 એતપ્રલ, 2016 િી

કરવામાાં આવશે.

પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણના રૂપમાાં
પુનગયહઠત કરવામાાં આવી.

3.

અને

પવયતીય,

અંતરીયાળ,

IAP

ગ્રામીણ ગરીબોને પાયાની સુતવધાઓ અને
ટકાઉ

જીવનધોરણ

પ ૂરુાં

પાડવા

તવતવધ
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યોજનાઓને તેની સાિે જોડવામાાં આવી. જેવી

9.

કે રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ પેયજળ કાયયક્રમ, હદનદયાળ

રૂબયન કલથટરો, ખુલ્લામાાં શૌચયુતત ગ્રામ

ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતત યોજના, પ્રધાનમાંત્રી

પાંચાયતો, થવસિાય

ઉજ્જવલા યોજના, મિાત્મા ગાાંધી રાષ્ટ્રીય

લાઇવલીહડ
ુ

ગ્રામીણ રોજગારી બાાંિધ
ે રી અતધતનયમ વગેરે
યોજના સાિે જોડાણ કરી સિાયતા પ્રાપ્ત કરશે.

ગ્રામ

અદય

આવશે.

નાણાાંકીય

સ્ત્રોતના

માધ્યમિી

પાંચાયતોને

પ્રાિતમકતા

આપવામાાં

રાજ્યો, સાંઘરાજ્યોને નવા આવાસોના તનમાય ણ

પ્રદે શોમાાં 90 હદવસ શ્રમ અને પવયતીય રાજ્યો,

માટે 95 ટકા ધનરાતશ ફાળવવામાાં આવશે.

અંતરીયાળ તવથતારો અને IAP જજલ્લામાાં 95

11. રાષ્ટ્રીય થતર પર 60 ટકા લક્ષ્ય અનુસ ૂચચત
જાતત અને અનુસ ૂચચત જનજાતત માટે તનધાય રીત

ુ 70000
લાભાિીને આવાસના તનમાય ણ િેતએ

કરવામાાં આવેલ છે .
12. આ યોજનાના અમલીકરણનુ ાં કાયય રાજ્ય,

આવશે. જે વૈકલ્લ્પક રિેશે.

કેદરશાતસત પ્રદે શોની સરકાર દ્વારા કરવામાાં

આ યોજના અંતગયત તનમાય ણ કરવામાાં આવનાર

આવશે. રાજ્ય, કેદરશાતસત પ્રદે શો સમતપિત

આવાસ યુતનટની સાઇઝ દયુનત્તમ 25 વગય

કાયયક્રમ વ્યવથિાપન એકમની થિાપના કરશે.
13. ભારત સરકાર દ્વારા રચવામાાં આવેલી અતધકાર

મેદાની પ્રદે શમાાં કેદર સરાકર અને રાજ્ય

પ્રાપ્ત સતમતત દ્વારા અનુમોહદત વાતર્િક કાયય

સરકાર વચ્ચે પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના –

યોજનાના આધાર પર રાજ્યોને ફાળવણી

ગ્રામીણ ખચયનો ગુણોત્તર 60 : 40 રિેશે. ઉત્તર

કરવામાાં આવશે.
14. આવાસની ફાળવણી તવધવા, અતવવાિીત,

કશ્મીર, હિમાચલ પ્રદે શ અને ઉત્તરાખાંડમાાં આ

અલગ િયેલા વ્યસ્તતના હકથસાને છોડી સાંયતુ ત

ગુણોત્તર 90 : 10 છે . કેદરશાતસત્ પ્રદે શોમાાં 100

રૂપિી પતત અને પત્નીના નામ પર કરવામાાં

ટકા ખચય ભારત સરકાર ભોગવશે.

આવશે.

પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ અંતગયત

ફાળવણીની પસાંદગી પણ કરી શકે છે .

ભાંડોળના 4 ટકા યોજનાના વિીવટ માટે
ઉપયોગ

8.

સશતત

સિાયતા પ્રાપ્ત કરશે. મનરે ગા અંતગયત મેદાની

પ ૂવયના રાજ્યો, હિમાલયના રાજ્યો, જમ્મુ-

7.

માધ્યમિી

રૂરલ

10. આ યોજના માટે વાતર્િક બજેટીય અનુદાનમાાં

મીટર રિેશે.
6.

તમશનના

નેશનલ

શૌચાલયના તનમાય ણ માટે 12,000 રૂતપયાની

રૂતપયા સુધી લોન લેવાની સુતવધા આપવામાાં
5.

જૂિ,

સામાજજક મ ૂડીનો તવકાસ કરનારી પ્રભાતવત

શ્રમ હદવસનો સિયોગ પ્રાપ્ત કરશે.
4.

સાાંસદ આદશય ગાવ યોજના, ગ્રામ પાંચાયતો,

કરવામાાં

આવશે.

રાજ્ય

માત્ર

મહિલાના

નામે

15. આ યોજના અંતગયત લાભાિી દ્વારા આવાસનુ ાં

લાભાિીઓને

તનમાય ણ

થવયાં

કરવામાાં

આવશે

અિવા

સાંવેદનશીલ બનાવવા, યોજનાનુ ાં અમલીકરણ,

આવાસનુ ાં તનમાય ણ પોતાની દે ખરે ખ િેઠળ

દે ખરે ખ, તનયાંત્રણ, તાલીમ, કડીયા તાલીમ અને

કરવામાાં આવશે.

પ્રમાણપત્ર પાત્રતા ધરાવતા બાબતોનો ખચય

બાાંધકામ માટે કોઇ કોદરાતટર રાખવામાાં આવશે

વિીવટી ખચય તરીકે સામેલ કરવામાાં આવશે.

નિીં.

પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણમાાં
સાંત ૃલ્પ્ત અચભગમને કેદરમાાં રાખીને રાજ્યોને
સાંત ૃલ્પ્તના અચભગમને અનુસરવાની સલાિ

આપવામાાં આવે છે . આ માટે ગ્રામ પાંચાયત,

રાજ્ય

દ્વારા

આવાસના

6.3.2 પ્રર્ાનમુંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ અંતગધ ત
કરવામાું આવેલ પહેલ
1.

પારદનશિતાની જાળવણી
લાભાિીની પસાંદગીમાાં PFMS ના

તાલુકા અને જજલ્લાને એક એકમ માની સાંત ૃલ્પ્ત

માધ્યમિી

સિાયતા,

અચભગમનો ઉપયોગ કરવામાાં આવશે.

ઇલેતરોતનકલી

આવાસ,

લાભાિીઓને
DBT,

મોબાઇલ

એપ્લીકેશનના ઉપયોગિી આવાસ બાાંધકામની
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દે ખરે ખ, પુરાવા આધારીત દે ખરે ખની વ્યવથિા,

થિાતય

SMS સેવા, કામગીરી ક્રમાાંક બોડય , કહડયાની

બનાવવામાાં આવશે. આ યોજના અંતગયત

અદ્યતન બનાવવી, લાભાિીઓની ઓળખ માટે

જ્ઞાતત આધારીત ગણતરીમાાં સામેલ નિી

સામાજજક-આતિિક અને જ્ઞાતત આધારીત વથતી

તેમના માટે એક વધારાની સ ૂચચ તૈયાર કરવામાાં

ગણતરીનો ઉપયોગ, અદય સરકારી યોજનાઓ

આવશે.

યોજનાની દે ખરે ખ

6.3.3 પ્રર્ાનમુંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણનો લાભ
કોને ન મળે
1.

પાકી છત-હદવાલના આવાસમાાં રિેતા, બે િી

દરે ક થતરે બારીકાઇિી આ યોજનાની

વધુ ઓરડાની સાંખ્યા ધરાવતા કુ ટુાંબોને આ

દે ખરે ખ રાખવામાાં આવે છે . જેમાાં બાાંધકામની

યોજનાના લાભિી બાકાત રાખવામાાં આવ્યા છે .

ગુણવત્તા અને સમયમયાય દા પર ખાસ ભાર

2.

નીચેના

માપદાં ડોમાાંિી

13

એક

કુ ટુાંબોને

માપદાં ડમાાં

પ્રગતત, નાણાાંકીય ભાંડોળ આપવુ,ાં ફોટોગ્રાફ

આપોઆપ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત નિીં

સહિત આંકડાઓ અને તનરીક્ષણ અિેવાલ સોફ્ટ

િાય.

થવરૂપમાાં

1.

રાખવામાાં

આવશે.

જેના

દ્વારા

શકે .

કડીયાઓને તાલીમ

કૃતર્ના થ્રી ન્વ્િલર, ફોર ન્વ્િલર ધરાવતા.

3.

50,000 રૂતપયા અિવા તેનાિી વધુ ક્રેહડટ
ચલતમટ

ધરાવતા

હકસાન

ક્રેહડટ

કાડય

ધરાવતા.
4.

માંત્રાલય દ્વારા કદથરતશન થકીલ ડેવલપમેદટ

કુ ટુાંબનો કોઇ વ્યસ્તત સરકારી નોકરીયાત
િોય.

5.

કહડયાઓ માટે તવોચલહફકે શન પેક તૈયાર કરે લ
છે .

ટુ ન્વ્િલર, થ્રી ન્વ્િલર, માછલી પકડવાની

2.

ગુણવત્તા સારી બનાવવા માટે ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાાં

કાઉસ્દસલ ઓફ ઇન્દડયાની સાિે મળીને ગ્રામીણ

ધરાવતા

બોટ ધરાવતા.

તનમાય ણ કરવામાાં આવતા આવાસની
કુ શળ કહડયાઓની ઉપલબ્ધતા અતનવાયય છે .

પાત્રતા

કોઇપણ

મ ૂકવામાાં આવે છે . લાભાિીઓ બાાંધકામની

નાણાાંકીય ભૌતતક પ્રગતતનુ ાં અનુસરણ કાયય િઇ

4.

અદ્યતન

પાત્રતા ધરાવે છે પરાં ત ુ સામાજજક-આતિિક અને

પારદતશિતાની જાળવણી કરવામાાં આવે છે .

3.

સ ૂચચને

તાલીમ, મકાન હડઝાઇન, થિાતય પ્રતતક્ષા યાદી

સાિે જોડાણ વગેરે બાબતોને આવરી લઇ
2.

પ્રતતક્ષા

સરકારમાાં નોંધાયેલ ચબનકૃ તર્ તવર્યક
સાિસ ધરાવતા.

6.

આવાસ ડડઝાઇન

એવુ ાં કુ ટુાંબ જેનો કોઇ સભ્ય 10,000
રૂતપયાિી વધુ દર મહિને કમાતો િોય.
આવકવેરો આપનાર કુ ટુાંબો

આ યોજનાના કેદરમાાં ટકાઉ અને

7.

આપતત્ત પ્રતતરોધક આવાસનુ ાં તનમાય ણ કરવાનુ ાં

8.

વ્યવસાય કર આપનાર કુ ટુાંબો

છે . લાભાિીઓને આવાસ બનાવવામાાં, તેની

9.

રે હિજરે ટર િોય

જાણકારી, સિાયતા અને સિયોગ આપવાનુ ાં છે .

10. લેદડ લાઇન ફોન િોય

રાજ્યોએ આવાસ હડઝાઇન અને તે માટે ઉચચત

11. એવા કુ ટુાંબો જેની પાસે 2.5 એકર અિવા

પ્રૌદ્યોચગકીનો તવકલ્પ પ ૂરો પાડવો જોઇએ.

તેનાિી વધુ તસિંચાઇવાળી જમીન િોય અને

આવાસ હડઝાઇનમાાં શૌચાલય, થનાનાગર માટે

તસિંચાઇનુ ાં એક સાધન ધરાવતા િોય.

જગ્યા િોવી જોઇએ. હદવાલ અને છત મજબ ૂત

12. ઋતુમાાં બે અિવા તેનાિી વધુ પાક લેતા

િોવી જોઇએ. આવાસ તનમાય ણની સિાયતા

િોય, 5 એકર કે તેિી વધુ તસિંચાઇની જમીન

થવીકૃ તત પત્રની સાિે લાભાિીને આવાસ

ધરાવતા િોય.

હડઝાઇન તિા પ્રૌદ્યોચગકી તવકલ્પનુ ાં મેન ુ ાં પણ
આપવામાાં આવશે.
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13. એવા કુ ટુાંબો જેની પાસે 7.5 એકર અિવા
તેનાિી વધુ જમીન િોય અને તસિંચાઇનુ ાં

ઉપલબ્ધ કરાવવાનુ ાં છે . એ માટે ગ્રામીણ કુ ટુાંબોને આવાસ

કોઇપણ એક સાધન ધરાવતા િોય.

તનમાય ણ માટે પયાય પ્ત સાંસાધન ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં

6.3.4 આ યોજના અંતગધ ત સ્વયું સમાનવષ્ટ્ટ થતા કટું િોના
માપદું ડો
1.
2.

આવે. જેનો સમાવેશ પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના –
ગ્રામીણમાાં િયો નિી. એ માટે ગ્રામીણ તવકાસ માંત્રાલયે

આશ્રયથિાન તવનાના કુ ટુાંબો

ગ્રામીણ તવથતારમાાં વસવાટ કરતા કુ ટુાંબોને આવાસના

તનરાધાર, ચભક્ષુકગિૃ ોમાાં રિેતા.

તનમાય ણ માટે સથતા વ્યાજના દરે , સરળ શરતોિી

3.

િાિે મેલ ુાં ઉપાડનારા કુ ટુાંબો

4.

આહદમ જનજાતતય જૂિો

વ્યાજ સબસીડી યોજના અમલમાાં મ ૂકી છે . આ યોજના

5.

વૈધાતનક રીતે મુતત કરવામાાં આવેલ

અંતગયત સરકાર 2 લાખ સુધીની લોન 3 ટકા વ્યાજની

ુ મજૂરો.
બાંધઆ

6.3.5

સરકારનુ ાં લક્ષ્ય 2022 સુધીમાાં સૌને આવાસ

પ્રર્ાનમુંત્રી

આવાસ

સાંથિાગત લોન ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ગ્રામીણ આવાસ

યોજના

– ગ્રામીણમાું

સાંથિાઓનુ ાં

મજબ ૂતીકરણ

પુંચાયતની ભ ૂનમકા
પાંચાયતી

રાજ

કરવામાાં આવ્યુ ાં છે . ગ્રામ પાંચાયતમાાં ગ્રામસભાના
માધ્યમિી સામાજજક-આતિિક અને જ્ઞાતત આધારીત
ગણતરીના આધાર પર તૈયાર કરવામાાં આવેલ પાત્રતા

સબસીડીિી વધુમાાં વધુ 20 વર્યની સમયમયાય દા માટે
આપશે.
7. ભારતમાું ગ્રામીણ આવાસ કાયધક્રમો
7.1 ભારત નનમાધ ણ કાયધક્રમ
2005 માાં ગ્રામીણ માળખાગત તવકાસને વેગ
આપવા ભારત તનમાય ણ કાયયક્રમની શરૂઆત કરવામાાં

ધરાવતા લાભાિીઓની થિાતય પ્રતતક્ષા સ ૂચચ તૈયાર

આવી િતી. તેમાાં છ ઘટકોનો સમાવેશ િાય છે . જેવા કે

નિી એ અંગેના કાયોમાાં પાંચાયતની ભ ૂતમકા મિત્વની છે .

આવાસ, દૂ રસાંચાર, તવજળી અને પેયજળ. આ યોજનાનો

કરવી, જેઓ પાત્રતા ધરાવે છે પરાં ત ુ યાદીમાાં નામ સામેલ
આ યોજનાની તવતવધ બાબતોિી લાભાિીઓને

માહિતગાર કરવા, સુલભકતાય તરીકે ભ ૂતમકા તનભાવશે.
પોતાની જમીન પર આવાસનુ ાં તનમાય ણ કરવા અસમિય છે
તેઓને

ગ્રામ પાંચાયત

મદદ

કરશે.

ભ ૂતમતવિોણા

લાભાિીઓને જમીન ફાળવવામાાં સિાયતા કરશે.

6.3.6 પ્રર્ાનમુંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણની નસદ્ધદ્ધ
માચય,

2019

સુધીમાાં

1

કરોડ

આવાસ

બનાવવાનુ ાં લક્ષ્યાાંક નક્કી કરવામાાં આવેલ છે . વર્યવાર
લક્ષ્યાાંક નીચે મુજબ છે .
1. 2016-17
43,30,203
2. 2017-18
32,24,390
3. 2018-19
24,01,208
31 માચય, 2019 ની સ્થિતતએ 24,01,208 આવાસના
લક્ષ્યાાંકની સામે 20,94,189 આવાસ બનાવવામાાં આવ્યા
છે . પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ માટે
ફાળવવામાાં આવેલ બજેટ વર્યવાર નીચે મુજબ છે .
1.

2019-20 -

19,000 કરોડ

2.

2018-19 -

21,000 કરોડ

3.

2019-20 -

23,000 કરોડ

6.4 ગ્રામીણ આવાસ વ્યાજ સિસીડી યોજના

ગ્રામીણ માળખાગત સુતવધઆઓ, તસિંચાઇ, રથતાઓ,
મ ૂળ તવચાર પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામોદય યોજના સમાન િતો.
તેનો આશય ગ્રામીણ-શિેરી અંતરને પિોંચી વળવા
ગ્રામીણ તવથતારમાાં પાયાની સુતવધાઓ પ ૂરી પાડવાનો છે .
યુપીએ-1 સરકારે 2005 માાં તેની શરૂઆત કરી િતી. જેમાાં
ગરીબો માટે 6 તમચલયન ગ્રામીણ આવાસ બનાવવાનુ ાં
લક્ષ્ય િતુ.ાં રાજ્યોમાાં આશ્રયતવિોણા થિળોને નાણાાંકીય
સાંસાધનોની ફાળવણીને પ્રાિતમકતા આપવામાાં આવી છે .
આ કાયયક્રમ અંતગયત 7.1 તમચલયન આવાસો બનાવવામાાં
આવ્યા જે લક્ષ્ય કરતાાં વધુ િતા.
8. ગ્રામીણ આવાસ માટે હાઉનસિંગ એજન્સીઓની ભ ૂનમકા
8.1 નેશનલ હાઉનસિંગ િેંક (NHB)
નેશનલ િાઉતસિંગ બેંક એ ભારતમાાં ગ્રામીણ
આવાસો પ ૂરા પાડવા માટે ની ટોચની નાણાાંકીય સાંથિા છે .
શિેરી અને ગ્રામીણ ગરીબોને આવાસ માટે નાણાાં પ ૂરા
પાડવા 1988 માાં તેની થિાપના કરવામાાં આવી િતી. તે
ભારતીય રીઝવય બેંકની સાંપ ૂણય માચલકીની પેટા કાંપની છે .
નેશનલ િાઉતસિંગ બેંક ગ્રામીણ આવાસ માટે સીધા નાણાાં
આપતી નિી તે થિાતનક અને પ્રાદે તશક થતરે િાઉતસિંગ
ફાઇનાદસ સાંથિાઓને પ્રોત્સાિન આપે છે ,
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8.2 રૂરલ હાઉનસિંગ ફું ડ (RHF)

પુનવયસનમાાં મોટા પ્રમાણમાાં ફાળો આપ્યો છે . શરૂઆતમાાં

ભારત સરકાર દ્વારા નાણાાંકીય ભાંડોળ દ્વારા

શિેરી તવથતારની રિેવાની જરૂહરયાતને ધ્યાનમાાં રાખીને

પુનતધિરાણ યોજનાઓનો સમાવેશ તેમાાં િાય છે . (1)

HUDCO ની રચના કરવામાાં આવી િતી. પછીિી સરકારે

ગોલ્ડન જ્યુબીલી રૂરલ િાઉતસિંગ રીફાયનાદસ થકીમ

તેના ભાંડોળના કેટલાક ભાગને ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેત્રે

(GJRHRS), (2) ગ્રામીણ તવથતારોમાાં પ્રોડન્તટવ િાઉતસિંગ

ફાળો આપવા માટે તનદે શ કયો િતો. તેનો ગ્રામીણ

ઇન રૂરલ એહરયા (PHIRA).

આવાસ કાયયક્રમ મ ૂળભ ૂત રીતે આતિિક રીતે નબળા વગો

GJRHRS ની શરૂઆત 1957 માાં િઇ. જે અંતગયત
ગ્રામીણ તવથતારમાાં નવુ ાં આવાસ બનાવવા અિવા
િાલના આવાસમાાં સુધારો કરવા શાખ આપવામાાં

તરફ ધ્યાન કેન્દરત કરે છે . ગ્રામીણ તવથતારમાાં HUDCO
દ્વારા તધરાણ આપવાની ત્રણ યોજનાઓ છે .

ભ ૂનમડહન લોકો માટે આનથિક પછાત વગધ ની

1.

આવાસ યોજના

આવતી. આ યોજના પર દે ખરે ખ રાખવાનુ ાં કામ નેશનલ
િાઉતસિંગ બેંક કરે છે અને ભારત સરકારને તેનો અિેવાલ

આ અંતગયત HUDCO જમીનતવિોણા

આપે છે . આ યોજના અંતગયત 1997 િી 2012-13 સુધીમાાં

ગરીબોને રિેવા માટે આવાસ ઉપલબ્ધ

41.3 લાખના આવાસના લક્ષ્ય સામે 39.1 લાખ તસદ્ધ િયા

કરવા માટે રાજ્ય સરકારના પ્રયત્નોને

િતા.

પ ૂરક બનીને કામ કરે છે .
PHIRA ની શરૂઆત 2006-07 માાં નેશનલ

જમીન ર્રાવતા લોકો માટે આનથિક પછાત

2.

વગધ ની આવાસ યોજના

િાઉતસિંગ બેંક દ્વારા કરવામાાં આવી િતી. આનો ઉદ્દે શ
ગ્રામીણ કુ ટુાંબોને આવાસ બાાંધવા માટે લોનની સુતવધા

આ અંતગયત આવાસોના તનમાય ણમાાં

આપવાનો િતો. સાિે તેમને ટકાઉ આવકનો સ્ત્રોત પ ૂર

સુતવધા આપવા માટે ખચયની સબસીડી

પાડી તેની લોન ચ ૂકવી શકે . આ યોજના મહિલાઓને

લોન ફાળવવામાાં આવે છે .

રોજગાર આપવા પણ મદદ કરે છે . આ યોજના િેઠળ 5

આવાસની મરામતની યોજના

3.

તમચલયન આવાસોને આવરી લેવામાાં આવ્યા િતા. આ
કાયયક્રમ

વાતર્િક

1.1

તમચલયન

લોકોને

આ યોજના આવાસોની ગુણવત્તામાાં

રોજગારી

સુધારણાનુ ાં લક્ષ્ય રાખે છે . સાિે થવચ્છતા,

આપવામાાં સફળ રહ્યો િતો.

ગટર, શૌચાલય, પાણી પુરવઠો, રથતાઓનુ ાં

RHF ની શરૂઆત 2008 માાં િઇ િતી. કુ લ

જોડાણ

વગેરે

સુતવધાઓ

આપીને

આવાસની અછતના 70 ટકાિી વધુની સ્થિતતએ માત્ર 10

આવાસની આસપાસની સ્થિતતમાાં સુધારો

ટકા ગ્રામીણ આવાસો માટે નાણાાં ફાળવવામાાં આવ્યા

લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે .

િતા. બધાને પિોંચક્ષમ આવાસ પ ૂરા પાડવા માટે
ગ્રામીણ આવાસ ક્ષેત્રે પુનતધિરાણ કામગીરીને વધારવા

8.4 નાિાડધ

ગ્રામીણ આવાસના ક્ષેત્રે વ્યસ્તતઓ તેમજ

માટે કેદર સરકારે 2008 ના બજેટ દરમ્યાન ગ્રામીણ

સિકારી માંડળીઓને નાબાડય નાણાાં પ ૂરા પાડે છે . પરાં ત ુ

આવાસ માટે 1200 કરોડ રૂતપયાની ફાળવણી કરે લ.

છે લ્લા કેટલાક વર્ોિી તેનો ફાળો ઓછો છે .

ગ્રામીણ આવાસ ભાંડોળ સમાજના નબળા વગયના લોકો
માટે િતો.

9. સમાપન :

HUDCO

આવાસમાાં પાયાની સુતવધાઓનો અભાવ પણ જોવા મળે

8.3 હાઉનસિંગ એન્ડ અિધન ડેવલપમેન્ટ કોપોરે શન –
HUDCO ની થિાપના ભારત સરકાર દ્વારા 1970

માાં શિેરી તવથતારોમાાં આવાસ વ ૃલ્ધ્ધને વેગ આપવા માટે

ભારતમાાં આવાસની અછત છે . સાિે સાિે
છે . સરકાર દ્વારા શિેરી આવાસની સરખામણીએ ગ્રામીણ
આવાસને

ઓછી

અગ્રતા

આપવામાાં

આવેલ

છે .

કરવામાાં આવી િતી. HUDCO એ આવાસ અને શિેરી

આઝાદીના આટલા વર્ો બાદ પણ આવાસનો અતધકાર

ગરીબી, તનમલ
ૂય ન તવભાગ િેઠળની જાિેર ક્ષેત્રની કાંપની

એક હદવાથવપ્ન રહ્ુાં છે . 12 મી પાંચવર્ીય યોજના (2012-

છે . આવાસના પુનતનમાય ણ માટે તકનીકી અને નાણાાંકીય

17) ના સમયગાળામાાં 48.8 તમચલયન આવાસની અછત

સિાય દ્વારા HUDCO એ આફતગ્રથત પહરવારોના

ગ્રામીણ ભારતમાાં િતી. તેમાાંના 90 ટકા બી.પી.એલ.
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કુ ટુાંબો છે . તેઓમાાં 43.93 તમચલયન આવાસની અછત છે .

- 2011 - Visualizing Through Maps,
Registrar General & Census Commissioner,
India
http://censusindia.gov.in/2011Common/NSDI/Houses_Household.pdf
3. Kumar Abhay and Others (2016), Rural
Housing in India Status and Policy
Challenges, Lokashraya Foundation, New
Delhi.
4. Ministry of Rural Development (MoRD),
Annual
Report
2018-19
English,
Government of India, New Delhi.
5. Ministry of Rural Development (MoRD),
Framework for Implementation of Pradhan
Mantri Aavas Yojana – Gramin 2016
English, Government of India, New Delhi.
6. Ministry of Rural Development (MoRD),
Rural
Housing
Interest
Subsidy
Scheme(RHISS)
Guidelines
2017,
Government of India, New Delhi.
7. Ministry of Rural Development (MoRD),
Indira Awas Yojana (IAY) Guidelines,
Ministry
of
Rural
Development,
Government of India, New Delhi.
8. Ministry of Rural Development (MoRD),
Working Group on Rural Housing for 11 th
Five Year Plan, Government of India, New
Delhi.
9. Ministry of Rural Development (MoRD),
Working Group on Rural Housing for 12 th
Five Year Plan, Government of India, New
Delhi.
10. National Sample Survey Organisation
(2019), Report No. 584: Drinking Water,
Sanitation, Hiygiene and Housing Condition
in India, 76th Round, 2018, Ministry of
Statistics and Programme Implementation,
Government of India, New Delhi.
11. Planning Commission (1951 to 2012), First
Five Year Plan, 1951-56 to Twelfth Five
Year Plan, 2012-17, Government of India,
New Delhi.
12. Socio Economic and Caste Survey – 2011
https://secc.gov.in/reportlistContent

શિેરી તવથતારની સરખામણીએ ગ્રામીણ તવથતારના
આવાસની અછત બમણી છે . તવશાળ અછતની સાિે સાિે
આવાસની સ્થિતત અને પાયાની સુતવધાની ઉપલબ્ધતામાાં
પણ શિેરોની સરખામણીએ ગ્રામીણ તવથતારમાાં તફાવત
જોવા મળે છે . આ વાથતતવકતા િોવા છતાાં શિેરી
પ ૂવયગ્રહિત

નીતત

અને

કાયયક્રમોના

લીધે

ગ્રામીણ

આવાસની અવગણના અને ઉપેક્ષા સેવવામાાં આવે છે .
ગ્રામીણ તવથતારમાાં ગરીબી, નાણાાં પ્રાપ્ત કરવા માટે
ઔપચાહરક સ્ત્રોતોના અભાવના લીધે સલામત, ટકાઉ,
રિેવાલાયક આવાસ સક્ષમતાના અભાવે બનાવી શતતા
નિી. ગ્રામીણ તવથતારમાાં આવાસની અછતનો સૌિી વધુ
ભોગ સમાજના સીમાાંત જૂિો, અનુસ ૂચચત જાતત અને
અનુસ ૂચચત જનજાતતના લોકો બને છે . ગ્રામીણ આવાસની
સ્થિતત સારી જોવા મળતી નિી તેમજ સમાજના કિેવાતા
ઉપલા વગયની સરખામણીએ પાયાની સુતવધાઓનો પણ
અભાવ જોવા મળે છે . આવાસ નીતતમાાં સમગ્રલક્ષી
અચભગમની મયાય દા જોવા મળે છે . ગ્રામીણ આવાસની
અછતની સ્થિતને પિોંચી વળવા માટે ગ્રામીણ આવાસ
ક્ષેત્રે નીતત, યોજનાઓ, કાયયક્રમોમાાં, ભાંડોળમાાં અગ્રતા
આપી ધ્યાન આપવુ,ાં ગ્રામીણ તવથતારમાાં સૌના માટે
આવાસનુ ાં લક્ષ્ય પાર પાડવા માટે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાાં
અનુકૂળ વાતાવરણ સર્જનની જરૂહરયાત છે . જેિી ગ્રામીણ

ક્ષેત્રમાાં વસવાટ કરતા લોકોને પાયાની સુતવધાવાળાં પાકુ ાં
આવાસ મળી શકે .
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