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दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

❖
ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाची मागणी-आधारित प्लेसमेंटशी
कौशल्य प्रवशक्षणाची योजना असून 'िाष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अवियाना'चा एक
िाग आहे .
❖
पूिीच्या स्वणण जयंती ग्राम स्विोजगाि योजना / आजीविका योजनेचा िाग
असलेल्या 'स्पेशल प्रोजेक्ट्स' या योजनेची पुनिण चना करून
❖
२५ सप्टेंबर, २०१४ िोजी ही योजना घोवित किण्यात आली. ग्रामीण गिीब
कुटुं बां च्या उत्पन्नामध्ये िैविध्य आणणे आवण ग्रामीण तरूणां च्या करियिविियक
आकां क्षां ची पूतणता किणे .
❖
वै शशष्ट्ये (Features)
•
•

•
•
•
•
•

या योजनेंतगणत खाजगी वशक्षण ि कौशल्य प्रवशक्षण तज्ज्ां ना आधुवनक ि सिण सोयींनी युक्त असलेली प्रवशक्षण केंद्रे
स्थापन किण्यासाठी वनधी विला जाईल. त्ां ची पाहणी ि मूल्यमापन किण्याची जबाबिािी िाज्य सिकािां िि असेल.
या केंद्रां मध्ये १५ ते ३५ ियोगटातील व्यक्तींना िोजगािाधारित कौशल्याबिोबिच सं गणक / टॅ बलेटचा िापि, इं ग्रजी
बोलणे आवण इति जीिन-कौशल्यां चे पूणणपणे मोफत प्रवशक्षण विले जाईल. मवहला, अपंग इत्ािींसाठी ३५ ििे ियाचे
बंधन नसेल.
प्रवशक्षण कायणक्रम पूणण केल्यानंति नािाजलेल्या संस्थां मध्ये नोकिी वमळण्यासाठी मित केली जाईल. नोकिी
वमळाल्यानंति प्राप्त होईल. २ ते ६ मवहन्ां साठी योजनें तगणत सॅ लिी टॉप-अप
सध्या योजनेंतगणत १,१०० प्रवशक्षण केंद्र कायणित आहे त. त्ां ची संख्या २-३ ििाां त २,००० पयांत िाढण्याची शक्यता
आहे .
सध्या ३३० हून अवधक टर े ड्समध्ये प्रवशक्षण उपलब्ध आहे . ती संख्या ५०० पयांत िाढे ल.
या योजनेंतगणत जम्मू ि काश्मििमधील व्यक्तींसाठी 'वहमायत' नािाचा, ति डाव्या अवतिे काने प्रिावित नक्षल प्रिावित
वजल्ह्ां मधील व्यक्तींसाठी िोशनी' नािाचा विशेि प्रवशक्षण प्लेसमेंटचा कायणक्रम चालविला जात आहे .
सामावजक समािेशनाच्या उद्दे शाने योजनेंतगणत ५० टक्के वनधी अनुसूवचत जाती ि जमातींसाठी, १५ टक्के
अल्पसंख्यां कां साठी, ३ टक्के अपंगां नासाठी िाखून ठे िला जाईल. प्रत्ेक प्रवशक्षण कायणक्रमात ३३ टक्के जागा
मवहलां साठी असतील.

अं म लबजावणी मॉडे ल
•

DDU-GKY 3-स्तिीय अंमलबजािणी मॉडे लचे अनुसिण किते. MoRD मधील DDU-GKY नॅशनल युवनट धोिणवनधाण िण, तां वत्रक समथणन आवण सुविधा एजन्सी म्हणू न कायण किते. DDU-GKY िाज्य वमशन अंमलबजािणी समथणन
प्रिान कितात; आवण प्रकल्प अंमलबजािणी एजन्सी (PIAs) कौशल्य आवण प्लेसमेंट प्रकल्पां द्वािे कायण क्रम िाबितात.

