Rashtriya Mahila Kosh (RMK)
રાષ્ટ્રીય મહિલા કોશ (આર.એમ.કે)
ધી નેશનલ ક્રેડીટ ફંડ ફોર વુમેન અથવા રાષ્ટ્રીય મહિલા કોશ (આર.એમ.કે) રૂ. ૩૧૦,૦૦૦,૦૦૦
ના પ્રારં ભિક કોર્પસ સાથે િારત સરકારના માનવ સંસાધન વવકાસ મંત્રાલયના અંતર્પત
મહિલા અને

બાળ વવકાસ

વવિાર્ દ્વરા

માર્પ ૧૯૯૩ માં એક સ્વતંત્ર

સોસાયટી

તરીકે

રજીસ્ટર કરવામાં આવ્ુ ં - બેન્કિંર્ ક્ષેત્રના સ્થાને નિીં ર્રં ત ુ બેન્કિંર્ ક્ષેત્ર શું તક આર્ે છે અને
ર્રીબની જરૂર શુ ં તેના વચ્ર્ે અંતર િરવા માટે .
તેનો મુખ્ય ઉદ્દે શ છે :


આવક ઉત્ર્ાદન પ્રવ ૃવિઓ અથવા વમલકત બનાવવા માટે ર્રીબ મહિલાઓ માટે
માઇક્રો-ક્રેહડટ જોર્વાઈ અથવા પ્રોત્સાિન પ ૂરું ર્ાડવા.

 થોડીક અનૌર્ર્ાહરક હડલીવરી વસસ્ટમ અર્નાવી જે ગ્રાિક માટે મૈત્રીપ ૂર્પ િોય, સરળ
અને ્્ ૂનતમ પ્રહક્રયા વાર્રે છે , ઝડર્થી અને વારં વાર ચુકવર્ી કરે , અભિર્મમાં
લવર્ીકતા છે , કરકસર અને ક્રેહડટ સાથે બર્તની કડીઓ બાંધે છે અને બંને ઉધાર
લેનારાઓને માટે અને શાહુકાર માટે ઓછા લેવડદે વડ ખર્પ છે .

 મહિલા સંસ્થાના જૂથો માં કરકસર ને બર્ત અને વધરાર્નું અસરકારક ઉર્યોર્
માટે ના સિિાર્ી અભિર્મો ને પ્રદવશિત અને નકલ કરવા.


મહિલા સશક્તતકરર્, સામાજજક આવથિક બદલાવ અને વવકાસ માટે જૂથ વવર્ારને અને
ક્રેહડટ ની જોર્વાઈ ને એક સાધન/વવકલ્ર્ ની જેમ વાર્રવુ.ં



ુ
કોશના િેતઓ
પ્રોત્સાિન આર્વા િારત સરકાર, રાજ્ય સરકારો, કે્રશાવસત પ્રદે શ
વિીવટ, વધરાર્ સંસ્થાઓ,

ઔદ્યોભર્ક

અને

વેર્ારી

સંર્ઠનો, સ્વૈભર્ક સંસ્થાઓ અને

અ્ય ને સિકાર આર્ો અને એમની ર્ાસેથી સિકાર મેલોવો.

 ર્રીબ સ્ત્રીઓ માટેના લઘુ વધરાર્ના વવષય ર્ર ઉર્ર દશાપવેલ સરકારી અને ભબનસરકારી એજ્સીઓ સાથે માહિતી અને અનુિવોની આર્લે કરવી.


કોશના ઉદ્દે શ અને િેત ુઓને આર્ળ વધવામાં સિાયતા કરવા માટે અનુદાન, દાન,
લો્સ, વર્ેરે પ્રાપ્ત કરે છે .

ુ ય ભ ૂમમકા છે .
કોશની ત્રણ મખ્
જથ્થાબંધ વેચાણની ભ ૂમમકા -



સરકાર અને દાતાઓએ આર્ેલ િંડોળ ને છૂટક વર્ર્ાળાના લઘુ વધરાર્ સંસ્થાઓ
(IMOs) સુધી ર્િોર્ાડવા માટે તે જથ્થાબંધ વેર્ાર્ની સવોચ્ર્ સંસ્થા તરીકે કામ કરે
છે .



[કોષને અત્યાર સુધી સરકાર ર્ાસેથી માત્ર એક સમયની ગ્રા્ટ મળી છે અને અ્ય
સ્ત્રોતો ર્ાસેથી િંડોળ એકત્ર કોઈર્ર્ જરૂરી ઉિી નથી થઈ.]
બજારના મવકાસની ભ ૂમમકા -



તે માઇક્રો ફાયના્સ બજારના પુરવઠો બાજુ વવકાસ કરવા માટે નવા અને િાલના-ર્રં ત ુભબનઅનુિવી IMOs માટે તેમની સંસ્થાને ઉિી કરવામાં વવવવધ પ્રકારની મદદ પ ૂરી ર્ડે
છે જેમ કે પ્રોત્સાિન ના માળખાં, ટેકનોલોજી ટ્રા્સફર, કમપર્ારીઓની તાલીમ અને અ્ય
ભબન-નાર્ાકીય સેવાઓ-



[કોષને ખ્યાલ છે કે તે ત્યારે જ જથ્થાબંધ વેર્ાર્ની મ ૂલ્ય વધારક ભ ૂવમકા િજવી શકે
છે જયારે એક પ ૂરતો, મોટો અને સારી રીતે સ્થાવર્ત માઇક્રો ફાયના્સ સેતટર ર્િેલાથી જ
િાજર િોય - આ IMOs ની સંખ્યા અને IMOs ના ટકાઉતા ર્ર આધાર રાખે છે - અનુદાન
જેટલુજ સબસીડી ર્ર્ IMO ની ઈક્તવટી વધારે છે - IMO ને મોટી કે અકળ િંડોળ
ચ ૂકવર્ી સંસ્થાને ઉિા કરવાની પ્રહક્રયાના અસરકારકતાને ઘટાડે છે ].
એડવોકસીની ભ ૂમમકા - જ્યાં આર.એમ.કે વવકાસ ર્ર પ્રિાવ અને માઇક્રો ફાયના્સ-નીવત
અને િારતમાં

માઇક્રો

ફાયના્સ-પ્રવ ૃવિઓ

ફેલાવા

માટે વધુ

સહક્રય

નીવત અને

કાન ૂની વાતાવરર્ બનાવવા માટે વકીલ અથવા એજ્ટ તરીકે કામ કરે છે . સરકારના
એક સર્જન અને પ્રવતવનવધ િોવાથી, આર.એમ.કે ને આ વવસ્તારમાં ર્ોક્કસ ફાયદો છે .

