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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 

 

सुरिात:  

• २० मार्च, २०१५ रोजी नरेंद्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटने या योजनेला मान्यता बदली.  

उदे्दश 

• ही एक कौशल्य सबटचबिकेशन योजना 

असून तरूणाांना उद्योगाांना आवश्यक असलेल्या 

कौशल्याांरे् प्रबशक्षण घेऊन र्ाांगली उपजीबवका 

बमळबवण्यास मदत करणे, हे या योजनेरे् उबिष्ट 

आहे. 

• ही तरुणाांच्या कौशल्य प्रबशक्षणार्ी 

फॅ्लगशीप योजना आहे.  

• ती नव्याने स्थापन झालेल्या 'कौशल्य 

बवकास व उद्योजकता मांत्रालया' मािच त  अांमलात 

आणली जात आहे.  

• ती 'राष्टर ीय कौशल्य बवकास महामांडळा' 

मािच त (NSDC) रािबवली जात आहे. 

िैवशष्ट्ये (Features): 

• या योजनेंतगचत १४ लाख व्यक्ी ांना 

प्रबशक्षण देण्यार्ी तरतूद आहे.  

• त्यामधे्य श्रम िाजारात नव्याने बशरलेले 

तरूण, बवशेषतः  १० वी व १२ वी च्या वगाांतून 

गळालेल्या बवद्यार्थ्ाांच्या कौशल्य प्रबशक्षणावर बवशेष भर आहे. 

• योजना NSDC च्या टर े बनांग पाटचनसचच्या माध्यमातून रािबवली जाईल.  

• प्रबशक्षणामधे्य कौशल्य प्रबशक्षणािरोिरर् सॉफ्ट स्किल्स, वैयस्कक्क नीटबनटकेपणा, स्वच्छतेप्रती वतचणुकीय िदल, 

र्ाांगली कायच बनतीमत्ता इत्यादी ांरे्ही प्रबशक्षण बदले जाईल. 
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योजनेचे भाग (Components) 

• अल्पकावलन प्रवशक्षणः  ६० लाख तरूणाांना प्रबशबक्षत, मूल्याांबकत आबण प्रमाबणत होण्यार्ी सांधी. 

• पूिीच्या वशक्षणाची ओळखः  असांघबटत कायचशक्ीतील ४० लाख व्यक्ी ांना राष्टर ीय कौशल्य पात्रता फे्रमवकच  (NSQF) 

शी जोडणे. 

• कौशल ि रोजगार मेळािेः  योजनेर्ी पोहोर् आबण यश सवचदूर पोहोर्बवण्यासाठी. 

• पे्लसमेंट सहाय्यः  योजनेतील प्रबशबक्षत व्यक्ी ांना सांभाव्य रोजगार प्रदात्याांशी जोडणे. 

PMKVY अंमलबजािणी 

• PMKVY रे् कौशल्य बवकास आबण उद्योजकता मांत्रालयाच्या अांतगचत राष्टर ीय कौशल्य बवकास महामांडळ (NSDC) 

द्वारे प्रशाबसत आबण अांमलिजावणी केली जाते. 

• यासह, राज्य बकां वा कें द्र सरकारशी सांलग्न प्रबशक्षण प्रदाते देखील PMKVY योजनेअांतगचत प्रबशक्षण प्रदान करतील. 

• या योजनेंतगचत प्रबशक्षण प्रदात्याांना सहभागी होण्यासाठी आबण प्रबशक्षण देण्यासाठी कौशल्य व्यवस्थापन आबण 

प्रबशक्षण कें द्र (SMART) पोटचलवर स्वतः र्ी नोांदणी करावी लागेल. 

• PMKVY प्रबशक्षणार्ी सेक्टर स्किल कौस्किल आबण राज्य सरकाराांकडून छाननी केली जाते. 

पात्र लाभार्थी 

योजनेच्या उबिष्टाांच्या अनुषांगाने, ही योजना भारतीय राष्टर ीयत्वाच्या कोणत्याही उमेदवारास लागू आहे, ज्याांना: 

• एक िेरोजगार तरुण, कॉलेज/शाळा सोडणारा 

• एक सत्याबपत ओळख पुरावा आहे - आधार / मतदार आयडी आबण िँक खाते 
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