
N.1 1 01 3/2/2021.HFA-t-UD(FTS.91 1 0886)
Government of lndia

Ministry of Housing & Urban Affairs
(HFA-1_Section)

Nirman Bhawan, New Delhi

To Dated: 7th July,2O21

The Principal Secretary/ Secretary (Housing/ Urban Developmenfl Local Government
Department) in all States/ Union Territories.

subject: Facilitating short film contest- 'Khushiyon Ka Aashiyana, and workshops/
Seminars on Housing - 'Awas par samvaad' in Statesi Union Territories - Reg j.

Madam/Sir,

Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban [pMAy-u], being implemented by Ministry of
Housing and Urban Affairs (MoHUA) has completed six yeari of its implementation on 25,h
June, 2021 . The anniversary was celebrated across states/UTs through various
campaigns. The flagship Mission has sanctioned 112 lakh houses; out of which, around 50
lakh are complete & delivered and the remaining are at various stages of construction.

2. on this momentous occasion Hon'ble Minister, Housing and Urban Affairs, launched
two unique programmes- 'Khushiyon Ka Aashiyana'- Short Film contest 2021 & ,Awas
Par samvaad'. Both are being implemented on a challenge & competition mode and are a
part of the many proposed mega events for'Azadi ka Amrut Mahotsav'. Brief details of
these are:

A. Khushiyon Ka Aashiyana- Short Film Contest 2021

i. Short Films are invited from PMAY (U) Beneficiaries, students, youths, civil society
organizations, institutions and individual/groups on broad theme of as to how six
years of journey of PMAY-U Mission has impacted upon lives of people, though
housing.

ii. The competition is open to all citizens/lndian Nationals above the age of 18 years
(born on or before 1st July, 2003)

iii. The contest started from l"t July, 2021 at 10:00 AM and the final date for
submission is 1Sth Septembet,2O2l at 5:00 PM. The results will be declared on
30th September, 2021

iv. Winners will be rewarded with a cash prize and certificate

B. Awas Par Samvaad:

i. Awas Par Samvaad aims to create awareness and propel 'Housing for All' as a
universal theme amongst multiple stakeholders belonging to varied streams of
learning and practices. e.g. engineering, urban community development, planning,
finance, etc.

ii. This will be done through 75 workshops and seminars by educational institutions and
Primary Lending lnstitutions country wide in association with States/UTs, from 1st
July to 30th September 2021.
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iii. Registration for workshops started from 1st to 20th July 2021 , workshops can be

conducted from 21st July to 30th September 2021

iv. The workshops can be OFFLINE- classroom model, adhering to all COIVD-19 safety

protocols (WEBCAST compulsory) or ONLINE ONLY

v. MoHUA will issue certificate of participation to all participants'

3. ln this regard to ensure smooth implementation of the above mentioned two
programmes, States/UTs are requested to take the following activities:

Khushiyon Ka Aashiyana- Short Film Contest 2021:

i. State Level Nodal Agency (SLNA) to nominate Nodal Officer and ensure validation,

moderation of entries and forward the same to MoHUA'

ii. Urban Local Body (ULB) Commissioner to nominate respective City Level Technical

Cell (CLTC) specialists to liaison and facilitate all contestants who are making a film.
Provide beneficiary details and accompany contestant for film shoot.

Awas Par Samvaad

i. SLNA to coordinate, approve and recommend the educational institutions for onward
review and approval by MoHUA.

ii. SLNA & ULB to proactively contact educational institutions and PLls to register on
the PMAY (U) website: https://pmay-urban.gov.in/ to conduct workshops.

iii. ULB to nominate respective CLTC specialists to orient and train beneficiaries to
articulate their experiences during the workshop.

iv. ULB and the respective CLTC specialists shall oversee the workshop proceedings
and provide all necessary facilitation for the lnstitution.

v. SLNA to verify and upload reimbursement claim along with all event reports,
photographs, videos, media coverage, and detailed list of participants in the PMAY
(U) website.

4. ln view of the above, I request you to kindly issue suitable directions to the
concerned officials to take necessary actionin this regard. Detailed Standard Operating
Procedures (SoPs) for both the programmes are enclosed for your reference. ln this
connection, JS&MD(HFA) will hold a meeting with all States/ UTs through VC from 3
PM onwards on 12-07 -2021. You are requested to attend the same along with State
Mission Directors. Link for the VG will be shared separately. Further, for any
clarification or coordination, the following PMU specialist may be contacted:

1. Ms Lawanya Gotety, Lead Capacity Building, Mobile no. 80008554776

2. Dr. Khatibullah Sheikh, Lead Affordable Housing & Urban Specialist, Mobile No.
9990651900

Encls : As above.
Director (HFA-1)

Tel 23062279
Copy to: Mission Directorsi Directors, State Level Nodal Agencies for PMAY-U in all States/

UTs.
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Download PMAY(Urban) Mobile Application

 

from Google Play Store

 

or Apple App Store

 

Click on ‘Khushiyon Ka Aashiyana’

 

PMAY Urban Short Film Contest 2021”

 

Select Category of Film Maker

 

1. PMAY(Urban) Beneficiary

 

2. Students

 

3. Youth

 

4. Non-Government Organisations Institution

 

5. Individual/Groups

 

Beneficiary

 No

 

Enter mobile number of

 

Film Maker

 

OTP validation

 

Enter Film Maker Details

 

(Name,

 
Gender,

 
Address, Email-

ID,
 

Profession,
 

Identification 
Proof, Self-Attested Copy of 
Identification Proof,

 
Passport 

Size Photo)
 

De-duplication of Nominations 

based on Mobile Number

 

Duplicate?

 

Mobile application will display 
details of beneficiary as per PMAY 

(U) MIS

 Film Maker Confirm &

 

enter details

 

of Film

 

(Theme of the Film, 
Description of the Film, 
Duration of Film. Language of 
Film,

 

Period of Filming

 
Capture film or upload film

 

clip 
from the phone gallery

 

Preview Film uploaded.

 

Accept Undertaking, Terms and 
Conditions

 

and Finally Submit Film 
on Server

 

PMAY

 

(Urban) 
Website

 

https://pmay-urban.gov.in/

 

 

 

PMAY

 

(Urban) MIS

 

Beneficiary will enter 

mobile number in app

 

 

Validate beneficiary with mobile 

number in PMAY MIS

 

Yes

 

OTP validation

 

De-duplication of 
Nominations based on 

Mobile Number or for same 

beneficiary ID  

Screen

 

will display details of 
beneficiary as per PMAY (U) 
MIS:-State Name, City Name, 
Component Name, Project 
Name, Beneficiary Name, and 

Beneficiary Id etc.
 

Duplicate
?

 

Capture film or upload film

 

from the phone gallery

 Preview Film

 

uploaded.

 
Accept Undertaking, Terms 
and Conditions

 

and Finally 
Submit Film on Server

 

Moderation of Film by 
States/UT

 

in 
PMAY(Urban) Website 
from SLNA Login

 

Evaluation and 
Declaration of 

Results

 

(Ministry Login)

 

http://pmaymis.gov.in/
 

No

 

No

 

‘Khushiyon Ka Aashiyana’

 

PMAY Urban Short Film Contest 
2021

 

Nomination through 
PMAY(Urban) Mobile App

 
 
 

Film Nomination already 
submitted against this 

Mobile Number

 

Yes

 

Yes
 

Beneficiary

 

enter details

 

of 
Film.

 

Search Beneficiary by entering 
State Name and Mobile Number

 OR

 
Beneficiary ID

 

(as

 

shared by 
CLTC Official)

 

in mobile app

 
 

Select City where Film Maker 
desire to shoot film 

 
Screen will display contact detail 
of CLTC Official and send SMS 
to CLTC to facilitate contestant.

 
 

Take OTP code from the 
beneficiary and enter in mobile 
app
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Visit PMAY(Urban) website

 

https://pmay-urban.gov.in/

 

 

Click on ‘Khushiyon Ka Aashiyana’

 

PMAY Urban Short Film Contest 2021”

 

Select Category of Film Maker

 

1. PMAY(Urban) Beneficiary

 

2. Students

 

3. Youth

 

4. Non-Government Organisations 
Institution

 

5. Individual/Groups

 

Beneficiary

 

No

 

Enter mobile number of

 

Film Maker

 

OTP validation

 

Enter Film Maker Details
 

(Name,
 

Gender,
 

Address, Email-
ID,

 
Profession,

 
Identification 

Proof, Self-Attested Copy of 
Identification Proof,

 
Passport 

Size Photo) 

De-duplication of Nominations 

based on Mobile Number

 

Duplicate?

 

webpage

 

will display details of 

beneficiary as per PMAY (U) MIS

 

 
Film Maker Confirm &

 

enter details

 

of Film

 

(Theme of the Film, 
Description of the Film, 
Duration of Film. Language of 
Film,

 

Period of Filming

 Upload Film

 

Clip

 
Preview Film uploaded.

 
Accept Undertaking, Terms and 
Conditions

 

and Finally Submit Film 
on Server

 

PMAY

 

(Urban) 
Website

 
https://pmay-urban.gov.in/

 

 

 

PMAY

 

(Urban) MIS
 

Beneficiary will enter 

mobile number 

 

 

Validate beneficiary with mobile 

number in PMAY MIS

 

Yes

 

OTP validation

 

De-duplication of 
Nominations based on 

Mobile Number or for same 

beneficiary ID  

Screen
 

will display details of 
beneficiary as per PMAY (U) 
MIS:-State Name, City Name, 
Component Name, Project 
Name, Beneficiary Name, and 

Beneficiary Id etc.  

Duplicate
?

 

Upload Film

 

Clip

 
 

Preview Film

 

uploaded.

 Accept Undertaking, Terms 
and Conditions

 

and Finally 
Submit Film on Server

 

Moderation of Film by 
States/UT

 

in 
PMAY(Urban) Website 
from SLNA Login

 

Evaluation and 
Declaration of 

Results

 

(Ministry Login)

 

http://pmaymis.gov.in/
 

No

 

No
 

‘Khushiyon Ka Aashiyana’

 

PMAY Urban Short Film Contest 
2021

 

Nomination through 
PMAY(Urban) Website

 
 
 

Film Nomination already 
submitted against this 

Mobile Number
 

Yes
 

Yes
 

Beneficiaries

 

enter details

 

of 
Film

 

(Theme of the Film, 
Description of the Film, 
Duration of Film. Language of 
Film,

 

Period of Filming

 
 

Search Beneficiary by entering 
State Name and Mobile Number

 OR
 

Beneficiary ID
 

(as
 

shared by 
CLTC Official)

  
 

Select City where Film Maker 
desire to shoot film 

 
Screen will display contact detail 
of CLTC Official and send SMS 
to CLTC to facilitate contestant. 

 

Take OTP code from the 
beneficiary and enter on screen

 
 



Sample Speech 

નોંધ:- sample Speech માાં દાખ કરે તમામ નામ તેમજ સરનામા, વ્યવસાય કાલ્નનક છે 



 Dignity through PMAY (U) House 

 હ ું  ગાુંધીનગર સરગાસણ, એરરયાનો એક વસાહત છ ું  આજ ેમાર ેતમને પ્રધાનમુંત્રી 

આવાસ યોજના અુંતગગત લાભ લીધલે અમ ક લાભાર્થીની મ લાકાત ર્થકી સારિત કરવ ું 

છે કે પોતાન ું પાક ું  ઘર હોવ ું એ સમાજમાું કેટલ ું મહત્વન  છે. હ ું  આ એરરયામાું અુંદાજીત 

૧૦ વર્ગર્થી રહ ું  છ  અન ેઆ એરરયા તેમજ મારી આસપાસ ઘણા મધ્યમ તેમજ રનમ્ન 

મધ્યમવગગના લોકોર્થી વાકેફ છ .  

 મને યાદ છે કે મારી આસપાસ રહેતા શ્રીમતી સુંજનાિેન જઓે આ રવસ્તારમાું 

રહેતા ઘણા રહીસોને ત્યાું ઘરકામ કરી પાક ું  મકાન ન ધરાવતા હતા, પરુંત  સરકારશ્રી 

દ્વારા અવારનવાર વતગમાનપત્રો, રરેિયો તમેજ િેનર દ્વારા જાહેરાત ર્થકી તઓેન ે

પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના અુંગેની મારહતીએ મળી અને આજ ેતઓેએ આ યોજનાનો 

લાભ લઈ તઓે પોતાના પરરવાર સારે્થ એક સ ખદ તેમજ સન્મારનત જીુંદગી જીવી રહ્યા 

છે.  

 

લાભાર્થી :- 

 મારુ નામ સુંજનાિેન છે પરરવાર પર છત હોવી એ આજના સમયના સૌર્થી મોટી 

જરૂરીયાત છે મારા પરરવારની છત પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના દ્વારા સફળ ર્થઈ અને 

આજ ેહ ું  સમાજમાું પ્રરતષ્ઠ નાગરરકો સામે સન્માન ર્થી વાત કરી શક ું  છ ું  મારા િાળકો 

તેમજ મારો પરરવાર પણ સન્મારનત જીુંદગી જીવી રહ્યા છે ત ેિદલ હ ું  આ યોજના સારે્થ 

જોિાયલે તમામ તમેજ પ્રધાનમુંત્રીશ્રીનો ખખિખખિ આભાર માન ું છ ું .   

 

જય રહન્દ જય ભારત...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Feeling of happiness, pride and self-esteem in owing a 

house 

ઘર આ શબ્દમાું જ એક પ્રરતષ્ઠા, સ્વારભમાન, એક સ્વપ્ન છ પાયેલ છે. આ એક એવી જગ્યા 

જ્ાું માનવી પોતાના જીવનના તમામ સારા ખરાિ રદવસો પસાર કર ેછે. એટલા માટે જ “પોતાન ું ઘર” 

હોવ ું આ દરકે માનવીન ું સ્વપ્ન હોય છે. જનેે લોકો “ખ શીયો કા આરસયાના” પણ કહે છે. 

 એક માનવી પોતાન ું આખ ું જીવન પોતાના પરરવારને સારી સ રવધાય કત જીવનના રનમાગણ 

માટે વીતી જાય છે. જમેાું “પોતાન ું ઘર” એક મહત્વનો ભાગ છે.  

 પરુંત  આજની ભાગદોિ અને ભીિભાિ વાળા જીવન તર્થા નાણાકીય અચ્છતને કારણે ઘણા 

માણસોન ું આ સપન ું માત્ર સપન ું જ રહી જાય છે. ભારતભરમાું આજ ેઘણા લોકો એવા જ ેજમેના માટે 

“પોતાન ું ઘર” એક સપનાન ું ઘર “એક ખ શીયો કા આરસયાના” જવે  રહી જાય છે.  

 પરુંત  આપના વિાપ્રધાનશ્રી દ્વારા ભારતના કોઈ પણ નાગરરકન ું “પોતાન ું ઘર” ન ું સપન ું માત્ર 

એક સપન ું રહી ન તે માટે પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના શહેરી તેમજ ગ્રામીણ અમલમાું મખકી છે. જનેા 

દ્વારા ભારતના તમામ વગગના તમામ નાગરરકોને પોતાન ું પાક ું  સ રવધા ય કત મકાન મળી રહે.  

 એક કહેવત પ્રમાણે “ જ ેદેશના લોકોન ું જીવન ધોરણ ઊું ચ ું હોય તે દેશની ગણતરી દ રનયામાું 

પ્રગરતશીલ દેશોમાું ર્થાય છે.”  

 આ કહેવતને સાચી કરવા માટે આ યોજના ર્થકી વિાપ્રધાનશ્રી દ્વારા તમામ વગગના લોકોને 

સ રવધાય કત પાક ું  મકાન આપી તમામ વગગન ું જીવન ધોરણ ઊચ ું લાવવાનો પ્રયત્ન કરલે છે.   

 આ યોજના અુંતગગત જ ેનાગરરક પોતાન ું પાક ું  મકાન િનાવવા માુંગે છે તેમણે નાણાુંકીય સહાય 

આપવામાું આવે છે. જનેા દ્વારા નાગરરકની નાણાકીય અછત દખર ર્થાય છે અને નાગરરક પોતાન ું 

“ખ શીયો કા આરસયાના” ન ું સપન ું પખર કર ેછે.  

 તમામ વગગના પોતાના ઘરન ું સપન ું પખરુું  કરતી આ યોજના િદલ આપણાું વિાપ્રધાનશ્રી 

આભાર વ્યક્ત કરુું  છ .  

 

જય રહન્દ જય ભારત......  

 

  

     

  

 

 

 

 

 



 Improved health and performances in education for children due to 

better living condition 

 

નમસ્તે , 

માર ું નામ શિલ્પા જોિી છે અને હ ું એક ગહૃિણી છું. હ ું ઘર તથા પહરવાર સુંભાળવાની 
સાથે ગહરબ બાળકો કે જે િાળા એ જઇ નથી િકતા તેવા બળકોને મારી ક્ષમતા અન સાર ભણતર 
આપવાનાું પ્રયાસ કર ું છું. મારા આ પ્રયાસ દરશમયાન મે આપણા દેિ ભારતમાું થતા શવકાસ માટે 
થતા કાયો જોયા ત્યારે મને ગવવની સાથે એક સવાલ ઉદ્ભવે છે કે ભારત દેિનાું નાગહરકો કે જેની 
પાસે પાક્ ું મકાન કે રિવેા લાયક મકાન નથી તેવાું પહરવારોન ું તેમના બાળકોન ું ભશવષ્ય શ ું? 
એક સવે અંતગવત અવ ું તારણ આવ્ય  છે કે ગહરબ તથાું રિવેાસ શવિોણા પહરવાર તથા તેમા 
રિતેા બાળકો ઉપર રિવેાસ ન િોવાને લીધે તેમની િારીહરક તથા માનસીક તબબયત ની સાથે 
તેમના ભણતર ઉપર પણ ખ બજ પ્રભાવ પડે છે. એક પ્રયોગ દરમીયાન એવ ું પણ સાબીત થય ું 
છે કે એક તર ણ/તર ણી જો પાકકા ઘરમાું રિતેો તેમના િારીહરક વજનનો આંક (PMI ) તથા 
તેમની ઊચાઇ જેમની પાસે પાકક  મકાન નથી તેવા પહરવારનાું બાળકો કરતા સરેરાિ વધ ું િોય 
છે. તેજ રીતે જ્યારે પોતાન ું એક પાકક  મકાન થઇ જાય છે ત્યારે તે પહરવારનાું વહડલોને બાળકોને 
સ રક્ષા સમાન મકાન આપ્યા બાદ તેમના ભરણ-પોષણ તથા અભ્યાસ માટે શવચારી િકે છે કેમ 
કે જ્યારે ઘરની આથીક સ્સ્થતી નબળી િોય છે ત્યારે તે  ઘરનાું બાળકો પણ ભણતરની જગ્યાએ 
ગણતરનો ઉપયોગ કરી પોતના પહરવારને આથીક રીતે મદદ કરતા િોય છે. પણ જ્યારે આપણાું 
માનનીય પ્રધાન મુંત્રી શ્રી નરેંદ્ર મોદીજીએ ઘર વીિોણાને ઘર મળી રિ ેતથા ભારત દેિનાું 
ભશવષ્ય એવા તેમનાું બાળકો  િારીહરક તથા માનસીક સબળ બની રિ ેતે માટે PMAY (પ્રધાન 
મુંત્રી આવાસ યોજના) જાિરે કરી ત્યારે ઘણાું આવા પહરવારોને પોતાન ઘરન ું સપન ું પ ર ું થતા 
જણાય ું તેમજ એ સપન ું પ ર ું થઇ િકે તેવી આિા બુંધાઇ. 

આ પે્રરણાું મળવાન ું કારણ અમે અમારા નજરે જોય ું તથા અન ભવ્ય ું કે જેને પિલેા રિવેા 
માટે કે રિવેા યોગ્ય ઘર ન િોત   તેવા લાખો પહરવારજનોને િવે PMAY (પ્રધાન મુંત્રી આવાસ 
યોજના) અંતગવત ઘરન ું ઘર મળય ું છે. જેને લીધે તેમના બાળકો ભણતરની પ રતી સગવળો તથા 
િારીહરક તેમજ માનસીક શવકાસ માટે જર રી સ શવધાઓ તેમને મળી રિ ે છે. અને મારા મતે 
happi ness i ndex આવી ખ િીઓથી જ ઉચો આવેિે. 

મને મારાું માનનીય પ્રધાનમુંત્રી તથા તેમની આ અસરકારક અને લાભદાઇ યોજ્ના પર 

ગવવ છે. 
જય હિન્દ જય ભારત...... 
 
 



 Greater sense of safety and security after owning all weather pucca 

house  

 

નમસ્કાર શમત્રો, 

માર  નામ અજય છે. અને હ ું રાજ્કોટ મા રહ ું છ,  

આજે હ ું તમને બધાને એક વાત કિવેા જઇ રહ્યો છ, જે એક એવા ગરીબ પહરવાર ની 
છે, કે જેન  એક સપન  પ ર  થય  છે પોતાના ઘરન . 

આપણા માનનીય પ્રધાનમુંત્રી શ્રી નરેંદ્રભાઇ મોદીએ સૌ ને ઘર ન  ઘર મળી રિ ેતેવા 
ઉમદા િતે   થી પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના ની િર આત કરેલ જેમા ગ્રામીણ તેમજ િિરેી 
શવસ્તાર ના લોકો કે જેમની પાસે પોતાન  મકાન નથી તેવા લોકો આ યોજના મા ભાગ લઇ 
પોતાન  મકાન બનાવી િકે છે. 

“પોતાન ુમકાન” આ િબ્દ જ એટલો વજનદાર છે, કે તેની અંદર પોતાની માલીકીપણ ું 
દિાવઇ આવે છે. આપણી પોતાની કાુંઇ વસ્ત   િોઇ, તો આપણે કોઇ ને આપીએ? અરે અડવા પણ 
નો દઇએ સાચ  ને! 

પણ શ ું તમને કોઇ ને આ િબ્દની અંદર છપાયેલ  દદવ  દેખાય છે? ના, સાિબે એ 
આપણને નથી દેખાત   કે નથી સમજાત  કેમકે આનો મતલબ આન  દદવ  એજ વ્યસ્તત સમજી સકે 
જેની પાસે પોતાન  માકાન ન િોય  

પોતાન ુમકાન એ આપમેળે જ આપણાું માનસમા એક ઉજાવ ભરી દે છે. આ મકાન જેમા 
હ ું રહ  છ એ માર  પોતાન  છે એવ  કિતેા કેવો ગવવ થાય છે, સોરી ના સાિબે, માર  પોતાન  મકાન 
નહિ પણ માર  પોતન  ઘર! િાું ઘર કેમકે જ્યારે તેની ચાર દીવલો જ િોય ને ત્યારે તે માકાન છે 
કેમકે ખાલી છે. અને તૈયાર થઇ ગયા પછી આપણે તેમા રિવેા લાગીયે છીએ ત્યારે તે માકાન 
માુંથી ઘર બની જાય છે. એક કિવેત છે ને કે “ઘર એજ મુંદીર” 

પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજનામાું ઘણાું ગરીબ લોકોએ પોતાન ું સપન  “માર  પોતાન ું ઘર” 
પ ર  કય વ છે અને આવાજ અમ ક પહરવારની મે મ લાકાત લીધેલ છે, એમાનો એક પહરવાર છે 
જેમના મોભી ખોડાભાઇ એ જણાવ્ય  કે, તે લોકો પિલેા એક નાની ઝુપડી બાુંધીને રિતેા િતા 
ઝુપડી ઉપર ફાટેલ  પ્લાસ્ટીક ઢાુંકેલ  િત   તેમના માટે તો બધીજ ઋત  એક સમાન િતી શ ું 
ચોમાસ , શ ું િીયળો કે શ ું ઉનાળો કયાું દીવસ અને કેવી રાત શવતી જાય એતો એન  મનજ જણત  



બસ વધારે તો કાુંઇ નઇ કવ પણ જ્યારે તે વ્યસ્તતને પોતાન  ઘર થઇ ગય  ત્યારે તે પહરવાર 
એટલ  ખ િ િત   કે જાણે તેને સ્વગવ મળી ગય  િોય. 

પાક  મકાન મળવાથી દરેક પ્રકારે તેને િેફ્ટીનો અન ભવ થયો એરે! અન ભવ શ ું િેફ્ટી 
કોને કિવેાય એની તેને ત્યારે જ ખબર પડી. આજે એ પહરવાર એ પહરવાર જ શ ું કામ એવા 
લાખો પહરવાર આજે પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના અંતગવત પોતાન  ઘર મેળવી ખ િ-ખ િાલ છે.  

િેફ્ટી, સીક્યોરીટી અને ખાસ કરીને પોતાન ું કોને કિવેાય એનો મમવ એ લોકોને સમજયો છે. 

આવા પહરવારોની વ્યથા અને ખ િી મારે તમારા સ ધી પિોચાડવી િતી એ મે પિોચાડી આપી. 

 

 જય હિન્દ જય ભારત...... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Topic :  Improved social status in the society for PMAY(U) Beneficiaries. 

 

લાભાર્થી :- 

 ઘરમારલકી એવી વસ્ત  છે જનેો આપણા માુંના ઘણા લોકો સ્વપ્ન જ એ છે અન ે

એવ ું જ મારુ અને મારા ઘરના સભ્યોન ું સ્વપ્ન ું હત ું કે પોતાન ું “ખ શીયો કા આરસયાના”  

હોય, જરે્થી અમે લોકો અમારા સમાજ માું આગવી ઓળખ ઉભી કરી શકીએ. 

પહેલા અમારી આરર્થગક રસ્ર્થરત નિળી હોવાને કારણે ભાિાના કાચા મકાન માું 

રહેતા હતા. જરે્થી લોકો અમને નીચી નજર ેજોતા હતા અને પ્રાર્થરમક સ રવધા પણ 

ઉપલબ્ધ નહોતી જવેી કે પાણી ,વીજળી,શૌચાલય, ગેસ. અમે ઘરમાું ચાર સભ્યો છે અન ે 

દીકરા-દીકરી ની ઉમર વધતા ઘણી િધી મ શ્કેલીઓનો સામનો કરવો પિતો હતો. 

સમય જતા રસ્ર્થરત માું સ ધારો આવતા અમે કાચ ું મકાન વેચાણર્થી લઈને પાક ું  મકાન 

િનાવવા માટે પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજનાનો લાભ લીધો. 

અમે ઘર ના િધા જ સભ્યો આ ઘર માું રહ્યા િાદ સમ દાયની નજીકનો અન ભવ 

કરી શકીયે છીએ અને આસપાસ ના અને સગા સિુંધી પણ અમારી સાર્થે વધ માું વધ  

જોિાવા લાગ્યા છે.અમે પણ વધ  માું વધ  લોકો સારે્થ સામેલ ર્થઇ શકીયે છીએ.પરરણામ ે

બ્રાહ્ય જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત ર્થાય છે. 

પહેલા અમન ેકોઈન ેઘર ેિોલાવવા માું શરમ અન ભવાતી હતી કારણ કે કોઈ 

પ્રાર્થરમક સ રવધા નહોતી પરુંત  અત્યાર ેગૌરવર્થી આમુંરત્રત કરી શકીયે છીએ.જીવન 

શૈલી િદલવા માટે હ ું  અને મારો પરરવાર સરકારશ્રી ના આભારી છીએ. 

 

જય રહન્દ જય ભારત......  

 

 

 

 

 

 

 



 A house of my Own- A Womans’s Journey/Story/Experience 

 

નમસ્કાર, 

 મારૂ નામ આરતી રાવલ. હ ું ગહૃિણી છું. મારી ઉંમર ૩૦ વષવ છે. મને ગવવ છે કે ભારત 
દેિના ગ જરાત રાજ્યમાું રહ ું છું. આપણા ભારત દેિના માન.વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી 
સાિબેની હ ું ખ બ આભારી છું. જે દેિને તમારા જેવા વડાપ્રધાન મળે તે દેિના નાગરીકો પોતાની 
જાતને ધ્યનતા અન ભવતા િિે.  

 સાિબે, તમારી અમારા જેવા મધ્યમ વગવને મદદ કરતી અઢળક યોજનાઓ મ કેલી છે. 
આપની જ એક પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના(િિરેી)માું મેં લાભ લીધો અને કોઇ પણ તકલીફનો 
સામનો કયાવ વગર મને મારૂ પોતાની માલીકીન ું મારા સપનાન ું ઘર મળય  છે. 

 કિવેત છે ને કે, દ શનયાનો છેડો ઘર....ઘર છે તો બધ  છે....ઘર િિે તો ફતત કમાઇને પણ 
ગ જારો કરી િકાય અને જો ઘર ના િોય ને સાિબે... તો િાથ પગ વગરના માનવી જેવો અન ભવ 
થાય છે. 

 સાિબે, મારે પિલેા પોતાન ું કિી િકાય તેવ ું ઘર િત   જ નિી. કાચ  મકાન જર્જરીત 
િાલતમાું િોવાથી હ ું અને મારો પરીવાર ભાડ ેરિતેા િતા. અમારે વારે વારે ઘર બદલવાન ું, મકાન 
માલીકના નક્ી કરેલા શનયમો મ જબ રિવેાન ું, નોકરીના સ્થળથી ૫૦ કી.મી.ના અંતરે એ પણ 
ભાડાન ું ઘર... એમા આપણે કિવેાઇયે તો  “ ભાડવાત” જ...જ્યારે છોકરા માટે માગા આવે ત્યારે 
પણ સાુંભળવા મળે ઘર પોતાન ું નથી.. સમાજવાળા કોઇ પ્રસુંગમાું ગણે નિી. ગરીબ િોવાનો 
અન ભવ કરાવવામાું આવતો.બહ  તકલીફનો સામનો કરવો પડતો .. ત્યારે એમ થત  કે આટ 
આટલી મોંઘવારીમાું પોતાન ું ઘર બનાવવ ું કેમન ું?? બિાર પ્રાઇવેટમાું ઘણી સ્કીમ જોઇ આિમાને 
ભાવ છે ઘરના મે તો આિા જ મ કી હદધેલી કે મારૂ પોતાની માલીકીન ું ઘર બનિે કે નિી…??? 

 પણ સાિબે... આ નગરપાલીકા વાળા એ બધે જ બોડવ મારેલા એમાુંથી મને આપની આ  
પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના(િિરેી) શવિે જાણકારી મળી. ત્યારે મે પ્રધાનમુંત્રી આવાસ 
યોજના(િિરેી) માું ફોમવ ભરીને શનયમોન સારની કાયવવાિીથી મને આ મારૂ પોતાની માલીકીન ું 
સપનાન ું ઘર મળય  છે. જ્યારે પોતાન ું મકાન િોય ત્યારે “ ઘર ના માલીક”  કિવેાઇએ સમાજમાું 
પણ અલગ પ્રભાવ પડે છે.બાળકોના શવકાસ માટે એક સારૂ વાતાવરણ મળી રિ ેછે.પોતાના ઘરને 



મન કરે એ રીતે સજાવટ કરી િક ું છું. ઘરની બિાર પોતાના નામની પ્લેટ જોઇને સાિબે બહ  
ખ િી થાય છે. મારી ૩૦ વષવની ઉંમરમાું હ ું પોતાન  સપનાન ું ઘર બનાવી િકી છું. 

આપે આ યોજના બિાર પાડીને અમારા જેવા ગરીબો અને મધ્યમ વગવના લોકો પોતાના 
સપનાન ું ઘર બનાવી િકે છે.રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આ યોજનામાું જે સિાય 
મળી જેથી અમે અમારૂ પોતાની માલીકીન ું ઘર લઇ િક્યા તે માટે હદલથી આપ સૌ નો આભાર 
માન ું છું. 

આપની પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના(િિરેી) યોજનાની લાભાથી આરતી રાવલ. 

જય ભારત, જય હિિંદ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DIGNITY Through PMAY (U) Houses 

     
“રોટી કપિા ઓર મકાન” આ ત્રણ દરકે વ્યરકત માટે પાયાની જરૂરરયાતો છે. દરકે વ્યરકતને 

મકાન મળી રહે તે માટે પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના અમલમાું મખકવામાું આવી. 

દરકે વ્યરકત પોતાના ક ટ ુંિન ું ગ જરાન ચલાવવા પોતાના કૌશલ્ય મ જિ ધુંધો-નોકરી કર ેછે. 

પોતાની આવકમાુંર્થી વ્યરકત પાયાની જરૂરરયાતોમાું રોટી અને કપિાની વ્યવસ્ર્થા પોતાના ક ટ ુંિ 

માટે કરી શકે છે. પરુંત  પોતાન ું મકાન વસાવવ ું/િનાવવ ું દરકે વ્યરકત માટે શકય હોત ું નર્થી. 

   આજ ેહ ું  આપને એક લાભાર્થી ની મ લાકાત કરવા જઈ રહ્યો છ ું  જમેને પ્રધાનમુંત્રી આવાસ 

યોજના (શહેરી) અુંતગગત પોતાન ું ઘર મેળવી સમાજમાું-જ્ઞારતમાું પોતાને િધાની સારે્થ સમકક્ષ-

સમોવિી હોવાનો ગૌરવ અન ભવે છે. 

લાભાર્થી :-  

 મારુ નામ રજનલિેન છે. આજના સમયના સૌર્થી મોટી જરૂરીયાત છે મારા પરરવાર માટે 

એક સ્વપ્ન ન ું ઘર  જમેાું હ ું  અને મારૂ પરરવાર પોતાન ું જીવન ની ખ શીયો રવતાવી શ્યે એટલજે હ ું  

આને અમારુું  “એક ખ શીયો કા આરસયાના” નામ આપ ું છ ું  જ ેસપન ું પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના 

દ્વારા સફળ ર્થય . પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) અુંતગગત ઘર વસાવી વ્યરકત સમાજમાું પોતાન ું 

ક ટ ુંિ પોતાની મારલકીના ઘરમાું રહેતા હોવાનો અને પોતાના નામની “તકતી” ઘર િહાર લગાવીને 

અનેરો ગૌરવ અને આત્મરવશ્વાસ અન ભવે છે. 

  પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) લોકોને ફકત ઘર જ નરહ પરુંત  જીવનની નવી 

ઉમુંગ, આશાઓ અને ક ટ ુંિીજનોના ચહેરા પર સુંતોર્ તેમજ અનેરુ રસ્મત પણ આપે છે.  

 તમામ વગગના પોતાના ઘરન ું સપન ું પખરુું  કરતી આ યોજના િદલ આપણાું વિાપ્રધાનશ્રી નો 

આભાર વ્યક્ત કરુું  છ . 

 

જય રહન્દ જય ભારત...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Theme: On Path to Self-reliance and rediscovering the pride of 

owing house. 

 

આ દ શનયા માું અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા લોકો વસે છે. એમાુંથી કેટલાક લોકોને બધી 
જ સગવડ મળેલ િોય છે જયારે કેટલાક લોકોને પરૂતી મળેલ િોતી નથી. એમાું પણ ભારત 
જેવા દેિ માું કે જ્યાું મોટા ભાગ ની વસ્તી ગરીબી રેખા નીચે છે ત્યાું પોતાન ું ઘર િોવ ું એ પણ 
વૈભવ ની વાત છે . જે પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના િિરેી યોજના થકી પણૂવ થઇ છે. 

 માબલકીન ું ઘર ધરાવવ ું એ શસદ્ધિ અને આત્મશવશ્વાસ ની ભાવનાન ું િબ્દો માું વણવ કરવ ું ઘણ ું 
મ શ્કેલ છે. વસવાટ ની જગ્યા ક્યાું આકાર અથવા કદ ની છે એ ધ્યાન માું લેતા પેિલા તે જગ્યાએ 
તમને કેટલી સલામતીની લાગણી અન ભવો છો એ મિત્વ ન ું છે, અને તે લાગણી માબલકીના ઘર 
માું મેળવી િકાઈ છે. 

 મળૂભતૂ રીતે, ઘરને માબલકી આપવ ું એ િાુંશતપણૂવ જીવન જીવવા માટેની આવશ્યકતા 
માનવામાું આવે છે. તેથી જ ભારત સરકાર નીચા અને મધ્યમ આવક જૂથોને આશ્રય આપવા 
માટે સતત પ્રયાસ કરી રિી છે. આ ઉપરાુંત, તે ઘરની અને તેના પહરવારની માબલકીની વ્યસ્તતને 
ગૌરવ, સ્સ્થરતા અને સલામતીની ભાવના આપે છે. 

 એક અંશતમ પાસ ું કે જેને નજરઅંદાજ કરી િકાત  ું નથી તે ગૌરવ છે જે તમે અન ભવો છો 
કે જ્યારે તમે તમારા પોતાના ઘરના માબલક છો . તમે તમારી જાતને સાબબત કય ું છે કે તમે 

 કરી િકો છો અને તમારા પહરવારમિત્વપણૂવ લક્ષ્યો પ્રાપ્ત   જીવનમાું આગળ વધવા માટે જરૂરી 
સ રક્ષા આપી િકો છો . 

 

જય રહન્દ જય ભારત......  

 
 

 

 

 

 

 



 Improved Quality of Life through Better Facilities 

 

નમ્સતે,  

 આજના આધ રનક રવશ્વમાું ભારત દેશને હજ  પણ રવકાસશીલ દેશોની સારે્થ ગણતરી કરવામાું 

આવે છે. ભારત દેશને રવકરસત િનાવવા માટે દેશન િધા જ નાગરરકોન ું જીવન ધોરણ ઊું ચ ું અને 

સારૂ હોવ ું જરૂરી છે.  

 કોઈ પણ માણસન ું જીવન ધોરણ ઊું ચ ું લાવવા માટે ઘણા િધા પરરિળો અસર કર ેછે. જમે કે 

સારુું  અને ઉચ્ચ રશક્ષણ, સ્વાસ્ર્થયને લગતી સ રવધાઓ જવેી કે સારી હોરસ્પટલો, ટેકનોલોજી, સ્વચ્છતા, 

રહેવા માટે સારા મકાન વગેર.ે.. 

 પરુંત  આજના ભારતમાું ઘણા-િધા માણસો એવા છે કે તેમને રહેવા માટે પોતાન ું મકાન નર્થી. 

જયાર ેકોઈ સામાન્ય માણસ પોતાન ું પાક ું  મકાન લેવા માટેના સપના જોવે છે ત્યાર ેતે સૌર્થી પહેલા 

નાણાકીય જરૂરરયાત પખરી પાિવાના સ્ત્રોતોનો રવચાર કર ેછે. જમે કે, િેન્ક, અન્ય નાણાકીય સુંસ્ર્થા એ 

િધાના રવચાર કરી અને ત્યાના ધક્કા ખાવાર્થી ગભરાઈને પોતાન ું સપન ું પખરૂ કરી શકતો નર્થી.  

 ત્યાર ેભારત સરકાર ેિધા જ નાગરરકોન ું જીવન ધોરણ ઊું ચ ું લાવવા માટે “પ્રધાનમુંત્રી આવાસ 

યોજના” અમલમાું મખકી છે આ યોજના દ્વારા ગરીિ પરરવાર પોતાન ું મકાન િનાવવા માટે સહાયતા 

મેળવે છે.  

જમે કે, 

૧. ઝખ ુંપિપટ્ટી અને અસ્વચ્છ રવસ્તારમાું રહેતા માણસોને આ યોજના હેઠળ પાક  અને 

સ્વચ્છતાપખણગ મકાન આપવામાું આવે છે. જનેે લીધે તેમના સ્વાસ્ર્થયમાું સ ધારો જોવા મળે છે. 

૨. કોઈ વ્યરક્ત પાસે પોતાની જમીન પર પાક ું  િનાવવા માટે પાછા ન ભરવાની શરતે નાણાકીય 

સહાય પણ કરવામાું આવે છે. નાણાુંનો િચાવ ર્થાય છે. 

૩. જો કોઈ વ્યરક્ત દ્વારા નવ ું પોતાન ું મકાન લેવા માુંગે છે તો આ યોજના હેઠળ િેન્ક દ્વારા મળતી 

લોનના વ્યાજમાું પણ સહાય આપવામાું આવે છે. 

૪. આ યોજના હેઠળ સરકારશ્રી અને પ્રાઈવેટ િેવલપસગ સારે્થ મળીને નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 

કરી અત્યાધ રનક સ રવધાવાળા (સોલાર લાઇટ, પાકા રસ્તા, ૨૪ કલાક વીજળી, પાણી) તમામ 

વગગને પોસાય તેવી રકમતમાું આપવામાું આવે છે. 

 પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના સ રવધાય કત પાકા આવાસો આપી દરકે વગગના લોકોન ું જીવન 

ધોરણ ઊું ચ ું લાવવા માટે પ્રયાસો કરવામાું આવી રહેલ છે.  તેમના માટે હ ું  સરકારશ્રી નો ખખિ જ આભર 

માન  છ ું . 

 

જય રહન્દ જય ભારત......  

 

 



 Feeling of Happiness, pride and self-esteem on owning a 

home. 

‘’સપનાન ું ઘર” 

મારુું  નામ રહતેશભાઈ પરમાર છે. મને ગવગ છે કે અમે ગ જરાત રાજ્ના કચ્છના રહેવાસી છીએ. 

મારા િા ને પ્રધાન મુંત્રી આવાસ યોજના(PMAY )મા લાભ મળયો છે.મારા રપતાશ્રી એક ખેિ ત 

છે.જમેની વારર્ગક કમાણી અિતાલીસ હજર રૂરપયા છે.તે ક ટ ુંિ માટે અને સારી આશ્રય માટે િહ  

મહેનત કરતા હતા.કહેવાય છે ને કે પોતાના મરલરકન  ઘર હોવ ું િહ  જ જરૂરી છે. ઘર છે તો િધ ું જ છે. 

અમારી પાસે જ ેમકાન હત ું એમા આટલા િધા લોકો સમાઈ શક્તા નતા. પહેલા અમાર ેઘરમા છત 

રવના એક જ ઓરિો હતો કોઈપણ પ્રકારના રસોિ ું , ફ્લોરરુંગ, મકાનમાું િાર્થરૂમ પણ નત . તે સમયે 

અમે િધાને અલગ અલગ પ્રકારના રોગો ર્થતા હતા જ ેઅમને આસપાસના ખરાિ વાતાવરણને કારણ ે

ર્થયા હતા. કચ્છના ઘરોમાું નીચાણના સ્તરને કારણે પાણી ભરાવાની સમસ્યા ર્થતી હતી. ચોમાસામાું. 

ઘરમાું િાથ્રખમની સ રવધા નહોતી. તેર્થી અમાર ેએના માટે િહાર જવ ું પિત ું હત ું.ઘરમાું યોગ્ય વેરન્ટલેશન 

નહોત ું.  

પછી મને એક નવી યોજનાની ખિર પિી.PMAY નવા ઘર િનાવવા માટેની યોજના. આ 

નગરપાલીકા વાળા એ િધે જ િોિગ  મારલેા એમાુંર્થી મને આપની આ  પ્રધાનમુંત્રી આવાસ 

યોજના(શહેરી) રવશે જાણકારી મળી. ત્યાર ે મે પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના(શહેરી) માું ફોમગ ભરીને 

રનયમોન સારની કાયગવાહીર્થી મને આ મારૂ પોતાની માલીકીન ું સપનાન ું ઘર મળ્ય  છે. જ્ાર ેપોતાન ું 

મકાન હોય ત્યાર ે“ ઘર ના માલીક”  કહેવાઇએ સમાજમાું પણ અલગ પ્રભાવ પિે છે.િાળકોના રવકાસ 

માટે એક સારૂ વાતાવરણ મળી રહે છે.પોતાના ઘરને મન કર ેએ રીતે સજાવટ કરી શક ું  છ ું . ઘરની 

િહાર પોતાના નામની પ્લેટ જોઇને સાહેિ િહ  ખ શી ર્થાય છે. એ યોજનામા અમે લોકોએ ફોમગ ભયો 

અને મને િહ  ખ શી ર્થાય છે કે. એમા નમ્િર લાગ્તા અમને આ યોજનાનો લાભ મળયો.નવ ું ઘર િનતા 

મારા માતા, રપતા અને ઘરના િધા સભસ્ય િહ  ખ શ છે. 

અમારા િધાની જ ેનાના ઘરમા તક્લીફો હતી એ િધી દખર ર્થઈ ગઈ અને અમારા જ ેિધા 

સપનાઓ હતા એ િધા હકીકતમા િદલાઈ ગયા.અમારુું  નવ ું ઘર િહ  સારુું  અને વ્યરવ્સ્ર્થત રીતે 

િનાવેલ ું છે.આ નવ ું ઘર જોઈને િધાને િહ  ખ શી ર્થાય છે.નવ ું ઘર આપવા િદલ અમારા િધાના 

સપનાઓ પખરા ર્થયા એના િદલ અમે લોકો માનનીય પ્રધાનમુંત્રી શ્રી નરને્ર મોદીજીના, રાજ્ સરકારના 

અને કેન્ર સરકારના ખખિ આભારી છીએ. 

 

આપની પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના(શહેરી) યોજનાનો લાભાર્થી રહતેશભાઈ પરમાર. 

જય ભારત, જય રહુંદ. 
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