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सन 2014 पासून मा. पंत धान यां या “मेक इन इिंडया” या सकं पनेस अनुस न “ कील इिंडया” या नावाने कौश य 

िवकास या काय मास क  शासनाने सव च ाधा य िदल े असून, या काय माची भावी अंमलबजावणी कर या या टीने 
रा ीय तरावर कौश य िवकास व उ ोजकता या वतं  मं ालयाची थापना केली आहे. या अनुषंगाने तसेच मा. मु यमं ी 
यां या “मेक इन महारा ” या येयास अनुस न रा यात कौश य िवकास अिभयान अिधक भावीपणे राबिव यासाठी िदनाकं 
15.01.2015 या शासन िनणया वये पूव या रोजगार व वयंरोजगार िवभागाचे पांतर क न कौश य िवकास, रोजगार व 
उ ोजकता िवभाग या वतं  िवभागाची थापना कर यात आली आहे.  

स : थतीत एकीकडे बेरोजगार त णांना रोजगारा या संधी उपल ध क न देणे हे शासनासमोर सव त मोठे आ हान 
आहे तर दुसरीकडे रा ीय व आंतररा ीय अथ यव थे या िविवध े ांम ये कुशल मनु यबळाची गरज िदवसिदवस वाढत आहे. 
तसेच मेक इन इंिडया, िडजीटल इंिडया, व छ भारत, माट शहरे, सांसद आदश ामयोजना, धानमं ी जन धन योजना इ यादी 
उप मांना रा ीय ाधा य दे यात आ याने देखील िविवध े ातील रोजगारा या संधी मोठया माणात िनम ण होत आहेत. 
यािशवाय स या रा यात शासनाच ेिविवध िवभाग व यां या अिधप याखालील महामंडळे यांच ेमाफत िविवध वग तील लाभाथ ना 
वर नमूद िविवध कार या रोजगार व वयंरोजगारा या संधी उपल ध कर या या टीने िविवध क  व रा य पुर कृत योजना 
राबिव यात येत आहेत. तथािप, याम ये सम वयाचा अभाव असून एकसू ता नस यामुळे या योजनां या फलिन प ीची मािहती 
एकाच यासपीठावर उपल ध न होता या योजनांच े िनयोजन, काय वयन, संिनयं ण, मू यमापन इ. बाब वर खच होणा या 
साधनांचा अचूक, िकफायतशीर व भावी वापर होत न हता. ही पा भमूी ल ात घेता रा यातील मनु यबळाच ेकौश य िवकिसत 
क न यांना मागणी असले या े ात रोजगार/ वयंरोजगारा या संधी उपल धते ारे पिरवार व समाजाचा एक उ पादक सद य 
हणनू स मानाने आपल े भावी आयु य समथपणे घडिवता याव,े तसेच िविवध िवभागांमाफत राबिव यात येणा या योजनांच े

एका मकिर या िनयोजन व अंमलबजावणीतून “मेक इन इंिडया” आिण “मेक इन महारा ” यासार या संक पना साकार क न 
आप या रा या या अथ यव थेच ेबळकटीकरण करता याव,े यासाठी कौश य िवकासासंबंधी सव समावशेक अिभयान राबिव याचा 
शासनाचा मानस आहे.  

वरील पा भमूीवर मा.पंत धान यां या “ कील इंिडया” या संक पनेस अनुस न महारा  रा याने “कुशल महारा , 
रोजगारयु त महारा ” हे येय समोर ठेवले असून, रा यातील युवक-युवत चे कौश य िवकासा ारे स मीकरण क न यांना 
अिधक मागणी असले या उ ोग, सेवा व त सम े ात रोजगार/ वयंरोजगारा या संधी उपल ध क न दे यासाठी “ मोद महाजन 
कौश य िवकास व उ ोजकता िवकास अिभयान” राबिव यात येत आहे. 

कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता िवभागाअंतगत िविवध योजनांची अंमलबजावणी कर यासाठी े ीय तरावर 
खालील सं था काय वीत आहेत.  
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