
कृषी य  

कोणताही वसाय सु  कर ाक रता व ा वसायाचे यो री ा संचालन कर ाक रता 
भांडवलाची िनतांत आव कता असते. इतर वसाया माणेच शेती हा देखील एक वसाय अस ामुळे 
शेतीलाही भांडवलाची आव कता असते. परंतु भारतीय शेतकरी द र ी अस ामुळे ा ाजवळ 
शेतीम े गंुतिव ाक रता पूरेसे भांडवल नाही. ामुळे ाला नेहमीच कजाची आव कता भासते. 
परंतु भारतात कृषी िव ाचा पुरवठा व थतपणे होत नाही. याबाबत ामीण य सव ण सिमतीने 
पुढील उ ार काढले आहेत, "स ा देशात जे कृषी िव  उपल  आहे ते मागणीपे ा कमी आहे, 
यो  कारचे नाही, यो  कामाची िनकड भागवत नाही व ा लोकांना िवशेष आव क आहे ा 
लोकांपयत ते पोहोचत नाही." "भारतीय शेतकरी हा कजात ज तो, कजात जगतो आिण कजात 
मरतो." असे भारतीय शेतक याब ल टले जाते. ामुळे द र ी व अगोदरच कजबाजारी असले ा 
भारतीय शेतक याला कोणी सहसा कज दे ास तयार होत नाही. भारतीय शेतकरी हा गरीब आहे 
णून ाला कज िमळत नाही व ाला कज िमळत नाही णून तो गरीब रािहला आहे. बँका 

मु त: शहरात थापन झा ा आहेत. या बँका खे ात कजाचा पुरवठा करीत नाहीत. सावकार कज 
पुरवठा करतात पण ाचा ाजदर शेतक यांना परवडत नाही. अशा दु च ात भारतीय शेतकरी 
सापडला आहे. णून भारतीय शेतक यांचे दा र य दूर कर ाक रता व शेतीचा िवकास कर ाक रता 
कृषी िव ाची िनतांत आव कता आहे. 

कृषी याचे कार  

भारतीय शेतक यांना अनेक कायाक रता याची गरज भासते. ामीण : सव ण सिमतीने कजाची 
मुदत िकंवा काळ यां ा आधारावर याचे पुढील तीन । पाडले आहेत. य कार ११ अ कालीन 

य  -या याची मुदत ३ ते मिहनेपयत असते. शेती ा उ ादन कायातील चालू खचाचे शोधन 
कर ाक रता अ कालीन कजाची आव कता असते. उदा. १५ बी-िबयाणे, खते, शेतीची अवजी 
इ ादीचंी खरेदी कर ासाठी, मजुरांना मजुरी दे ासाठी, जनावरांसाठी गवत, ढेप. स इ ादी खरेदी 
कर ासाठी, सरकारला शेतसारा दे ासाठी िकंवा जमीन मालकाला खंड दे ासाठी अशा कजाची 
मागणी कर ात येते. पीक हाती आ ावर श  ितत ा लवकर हे कज फेड ात येते. 

(२) म मकालीन य - म मकालीन याची मुदत १५ मिहने ते ५ वषपयत असते. शेतीम े 
सुधारणा घडवून आण ा ा षटन असे कज घेतले जाते. उदा. - गुरेढोरे िवकत घेणे, शेतीची 
अवजारे व बैलजोडी खरेदी करणे, घर, िवहीर, गोठा, कोठार इ ादीचंी दु ी करणे यासार ा 
कामासाठी म मकालीन कजाची आव कता पडते. हे कज वषभरात फेडणे श  नसते णून अशा 
कजाची ५ वषाची मुदत यो  समजली जाते. 

(३) दीघकालीन य  - दीघकालीन याची मुदत ५ वषापासून १५ ते २० वषपयत असते. शेतीत 
थायी पा ा सुधारणा कर ासाठा शेतक याला अशा कजाची आव कता असते. नवीन जमीन 
खरेदी करणे, पडीत जमान लागवडी यो  करणे, टॅ र खरेदी करणे, िविहरी खोदणे, नवीन व 
िकमती अवजारे खरेदी करणे, पाणी पुरवठा कर ासाठी िविहरीवर ए जीन बसिवणे, जु ा कजाची 



परतफेड करण यासार ा कामासाठी बरीच मोठी र म लागते व अशा कजाची परतफेड 
दीषकाळातव होऊ शकते. णून यासाठी दीघकालीन याची आव कता असते. 

भारतातील कृषी य पुरव ाची साधने 

भारतात ामीण य पुरवठा िविवध ोतां ारे केला जातो. सामा पणे अत् आिण म म अवधी 
कजाचा पुरवठा मामीण सावकारां ारे, सहकारी पतपे ां ारे सरकार ारे तकावी कजा ा पाने केला 
जातो. परंतु सावकार व भू-िवकास बका आमीण भागात दीघावधी कजाचा पुरवठा करीत आहेत. 
वतमानकाळात 'नॅशनल बँक फॉर अँ ीक चर अँड रल डे लपमट' (नाबाड) ारे देखील ामीण 
भागात दीर्◌ावरी कज पुरवठा केला जात आहे. 

ामीण भागात कज पुरवठा करणा या या िविवध ोतांचे ामीण यातील मह  १९५१-५२ ते २००२ 
०३ काळात कसे बदलत गेले आहे ते पुढील त ाव न होईल. 

(अ) गैरसं था क साधने 

वरील त ाव न  होते की, गैरसं था क साधनांचे एकूण ामीण यातील योगदान १९५१-५२ 
म े ९२.७ ट े  होते; ते १९७१-१९७२ म े ६८.३ ट े  पयत घसरलेले होते व २००२-०३ म े ते 
४२.९ ट ांपयत घटलेले होते. याचा अथ असा की, भारतात ातं ा ीनंतर ा सु वाती ा वषात 
गैरसं था क साधनांचे सवािधक मह  होते. परंतु भारता ा आिथक िवकासाबरोबर ामीण यातील 
या साधनांचे मा माने कमी होत गेले असून यासाठी ामीण े ाची या साधनांवरील िनभरता कमी 
कमी होत गेलेली आहे. गैरसं था क साधनांम े (i) सावकार (ii) ापारी (iii) नातेवाईक व 
िम  आिण (iv) जमीनदार व इतर या साधनांचा समावेश होतो. या साधनां ा ामीण यातील 
िह ाचे प, ांचे मह  व ातील बदल याचा िवचार करणे आव क आहे. 

(i) सावकार - अनेक शतकांपासून ामीण याचे सावकार हे एक मह ाचे साधन होते आिण 
ातं ा ीनंतर ा सु वाती ा काळात या साधनाचे ामीण यातील मह  कायम होते, हे वरील 

त ाव न िदसून येईल. ामीण े ातील या साधनाचे मह  जरी मा माने कमी होत गेलेले असले 
तरी ते स री ा दशकापयत ल णीय होते, असेच िदसून येते. सावकार दोन कारचे असतात.  

(अ) ावसाियक सावकार 

(ब) शेतकरी सावकार, 

 शेतकरी सावकार हे कृषी वसायाबरोबर कज दे ाचे करणारे असतात. सावकार शेतक यांना 
कोण ाही कायासाठी कज देतात. कृषी आिण । गैरकृषी अशा कोण ाही उ ेशासाठी सावकार कज 
देतात. शेतक यांजवळील जिमनी ा तारणावर िकंवा सोने-चांदी इ. मौ वान धातंू ा दािग ां ा 
तारणावर हे सावकार कज देतात. या कजावरील ाजाचे दर बरेच अिधक असतात. हे सावकार 
शेतक यां ा अ ानाचा फायदा घेऊन ांना अनेक कारे लुबाडतात. एवढेच न े तर अनेक कारे 
ांचे शोषण करतात. कजा ा रकमेपे ा ाजाचे ओझे इतके अिधक असते की, ते फेडता फेढता 

शेतक यांची दमछाक होते. कज न फेड ामुळे अनेकदा सावकार शेतक यां ा जिमनी जान करतात. 



१९५१-५२ म े एकूण ामीण कजात सावकारांनी िदले ा कजाचा वाटा ६९.७ ट े  होता, तो 
१९७१-७२ म े ३६.१ ट े पयत घटलेला होता आिण तो २०००. ०३ म े केवळ १९.६ ट े  होता. 
याचा अथ असा की, वतमानकाळात ामीण यातील या साधनाचे मह  बरेच कमी झालेले आहे. 
याचे मुख कारण असे की िनयोजन काळात ामीण भागात पतपुरवठा करणारी इतर सं था क साधने 
पुरेशा माणात िवकिसत झालेली असून या साधनांचे ाजाचे दर कमी आिण वाजवी अस ामुळे 
ामीण भागातील शेतकरी आिण उ ोजक या साधनांकडे वळले आहेत.  

(ii) ापारी आिण आडते - ापारी आिण आडतेदेखील ामीण भागात पतपुरवठा कर ाचे काय 
करतात. हे लोक शेतक यांना कृषी उ ादनासाठी कज देतात. पीक िनष ा ा आधी शेतक यांना कज 
िदले जाते. परंतु हे ापारी शेतक यांना याच अटीवर कज देतात की ांनी आपला माल ाच 
ापा यांना िकंवा आड ांना, ते ठरवतील ा िकमतीला िवकला पािहजे. ामुळे पीक िनघताच 

शेतक यांना आपले पीक या ापा यांना कमी िकमतीला िवकावेच लागते व ात ांचे नुकसान होते. 
ामीण यातील ापारी आिण आडते यांचा वाटा १९५१ ते १९७१ या काळात ५.५ ट ांव न 
८.४ ट े पयत वाढलेला होता. २००२०३ म े तो १० ट े पयत वाढला आहे. एकंदरीने या साधनाव 
मह  पूव  कमी होते, परंतु अलीकड ा काळात ते वाढले आहे. 

(i) नातेवाईक आिण िम  - शेतकरी अडचणी ा वेळी आप ा नातेवाईकाकडून व िम मंडळीकडूनही 
कज घेतात. हे कज पैशा ा पात िकंवा धा ा ा पात घेतले जाते. सामा पणे ही क े 
अनौपचा रक कज असतात व ती ाजिवरिहत असतात. पीक िनयताच ही कज परत केली जातात. 
परंतु अशा कजाचे मह देखील घटत चालल जाए १९५१-५२ म े एकूण ामीण कजातील या कजाचे 
योगदान १४.२ ट े  होत। १९६१-६२ म े ८.८ ट े  पयत घटलेले होते. परंतु १९७१-७२ म े ते 
ट े पयत वाढले. ानंतर ा काळात मा  या कजाचे योगदान उ रो र घटत जाऊन २००२-०३ म े 
ते केवळ ७.१ ट े  होते. णजेच वतमानकाळात नातेवाईक आिण िम  यां ाकडून ा  के ा 
जाणा या कजाचे मह  बरेच घटलेले आहे.  

(iv) जमीनदार- आपली िव ाची गरज भागिव ासाठी भारतात छोटे आिण सीमांत का कार 
जमीनदारांक न कज घेतात. जमीनदारांचे कज दे ाचे वहारदेखील सावकारां ा वहारां माणे 
अयो  असतात. कधी कधी भूिमहीन िमकांना बंधक (वेठिबगार) मजुरां माणे काम करावे लागते. 
या साधनाचा एकूण ामीण कजातील वाटा {१५१-५२ म े ३.३ ट े  होता; तो १९६१-६२ म े 
१४.५ ट े पयत वाढलेला होता, तो २००२-०३ म े ६.२ ट े पयत घटलेला होता. 

अशा कारे ामीण यात गैरसं था क साधनांचे योगदान ातं ा ी ा काळानंतर उ रो र कमी 
कमी होत गेलेले िदसून येते. याचे मुख कारण णजे या साधनां ारे आकारले जाणारे उ  ाजाचे 
दर, ांचे अयो  वहार आिण ामीण े ात अलीकड ा ◌ান कज देणाया सं था क साधनांचा 
िवकास होय. 

(ब) सं था क साधने 

शेतक यांना ां ा जिमनीची उ ादकता वाढिव ासाठी मदत करणे हे सं था क साधनांचे मुख 
उि  आहे. या साधनां ारे शेतक यांचे शोषण केले जात नाही आिण शेतक यांना वाजवी ाजा ा 



दराने कज िदले जाते. पुढील सं था क साधनां ारे ामीण े ात पतपुरवठा केला जातो.  सहकारी 
य सं था भारतात ामीण े ात य पुरवठा कर ाचे हे एक सवात  साधन होय. कृषी 
या ा ीने भारतात सहकारी सं थांना बरेच मह  आहे. अ कालीन आिण म कालीन कज 

दे ासाठी ाथिमक कृषी य सं था आिण दीघकालीन कज दे ासाठी भूिवकास बँकांचा िवकास 
ामीण े ात कर ात आला आहे. सहकारी य सं थां ारे िद ा जाणाया कजाचे माण १९५१-५२ 
म े ३.३ ट े  होते. १९६१-६२ म े ते घस न २.६ ट े  झाले. परंतु ानंतर ा काळात ते 
सतत वाढत गेलेले िदसून येते. १९७१-७२ म े ते माण २२.० ट े  होते आिण २००२- ०३ म े ते 
२७.३ ट ांपयत वाढले होते. ही वाढ वेगाने घडून आलेली िदसते. तरी सरकार, रझ  बँक आिण 
इतर सं थां ारे सहकारी य सं थांना िद ा जाणा या िवशेष सोयी व सवलती ं ा मानाने ांची गती 
बरीच समाधानकारक आहे, असे णता येत नाही. या सं थांचे ाजाचे दर सावकारां ा दरांपे ा बरेच 
कमी आहेत हे जरी खरे असले तरी ते आणखी कमी ावयास हवेत. िशवाय ाचार, िदरंगाई, 
राजकारण इ ादी दोषांमुळे सहकारी सं था मागे पडतात. छो ा व सीमांत शेतक यांना या सं थांचा 
अजूनही पुरेसा कायदा ा  झालेला नाही. १९९३ म े भारतातील जवळजवळ ८८ हजार ाथिमक 
कृषी य सं थांनी ६४६१ कोटी पयांची अ ावधी व म म अवधी कज िदली होती. नंतर । घट 
होऊन एकूण सं था क कृषी कजाम े सहकारी बँका ारे २०११-१२ म े फ  ट े  कज पुरवठा 
केला जात आहे. 

  सहकारी सं थाचा अजूनही पूरा िवकास झालेला नाही. झारखंड, िबहार, पि म बंगाल, 
ओिडशा, राज थान या रा ात अजूनही सहकारी चळवळीचे जाळे सवदूर पसरलेले नाही. िशवाय 

ाचारी राजकार ां ा िशरकाव मुळे या सं थेत ाचार वाढला आहे. (ii) भूिवकास बँक - ही 
बँक शेतक यांना दीघ काळासाठी पतपुरवठा करते. शेतक-◌्यांना सामा पणे १५ ते २० वषा ा 
कालावधीची कज भूिवकास बँके ारे िदली जातात. ही कज शेतकयाना ां ा जिमनी ा गहाणावर 
िदली जातात. जिमनीत कायम ए्व पा ा सुधारणा करणे, पाणीपुरव ाची व था करणे इ ादी 
कायासाठी ही कजे বि◌ली जातात. एवढेच न े, तर जु ा करजाची फेड कर ासाठीही कज िदली 
जातात.१९५० म े रा  भूिवकास बँकांची सं ा ५ होती ती १९८६ म े १९ पयत वाढलेली होती. या 
रा  भूिवकासा ा अिधकार े ात ाथिमक भूिवकास बँके ा २४४७ शाख हो ा. १९५०-५१ म े या 
बँकां ारे दरवष  ३ कोटी पयांचे कज िदले जात होते. १९९३-९४ म े ही िदले ा वािषक कजाची 
र म २०३९ कोटी पयांपयत व होती. परंतु हे भूिवकास बँकेचे फायदे छो ा शेतक यांपयत पोहचू 
शकले नाहीत, ही एक व ु थती आहे. मो ा शेतक यांनी या बँकांचा जा ीत जा  फायदा घेतला 
आहे. 

(i) ापारी बँक - सु वाती ा काळात ामीण पतपुरव ात ापारी बक भूिमका नग  होती. 
१९५०-५१ म े एकूण ामीण यात ापारी बँकांचे योग केवळ १.०० ट े  होते. कारण कृषी 
े ाला पतपुरवठा कर ात जो खमीचे माण जाम अस ामुळे ती जोखीम प र ाचे काय ापारी 

बँक करीत नसत. िशवाय ावेळी ापार बँकां ा शाखा नागरी े ापुर ाच मयािदत हो ा. ामीण 
िकंवा अधनागरी े ात ांच शाखा न ा. १९६९ म े भारतातील मुख १४ ापारी बँकांचे 
रा ीयीकरण कर ात आले. रा ीयीकरणानंतर मा  ापारी बँका ामीण े ात पतपुरवठा क  

लाग ा आहेत. यासाठी ामीण े ात ापारी बँकां ा शाखा सु  कर ात आ ा आहेत आिण 



शेतक यांना व ामीण े ातील लघु व कुटीर उ ोजकांना अ ावधी व म म अवध कज दे ाचे काय 
ापारी बँकांनी सु  केले आहे. िवशेषतः गरीब शेतक यांना, सीमांत शेतक यांना आिण ामीण 
े ातील कारािगरांना तः िकंवा ादेिशक ामीण बँकां  मा मातून कज देऊन ापारी बँकांनी 
ांना सावकारी पाशापासून मु  कर ाचा यल केला आहे. 

१९६९ पयत ापारी बँकांनी िदलेली  कज ४४ कोटी पयांपयतच मयािदत होती, परंतु ही 
र म मा माने वाढत जाऊन माच २००० म े ती २२८५४ कोटी पयांपयत वाढलेली होती. 
१९९९-२००० म े एकूण सं था क कृषी क पका ५८.७ ट े  कृषी कज ापारी बक व ादेिशक 
ामीण बँकां ारे दे ात आलेले होते. तर २००८-०९ म े ात ८७ ट ांपयत वाढ झाली व २०१०-
११ मझे कृषी कजा ा ट े वारीत घट होऊन ते ८३ ट ांपयत कमी झाले होते. परंतु िदवसिदवस 
ापारी बँकांना ामीण े ात कज देणे कठीण होऊ लागले आहे. कारण (अ) ही कज पुरेशी 

सुरि त नसतात. (ब) या कजाची वसुली यो रीतीने िनयिमतपणे होत नाही. ामुळेच ामीण े ात 
िदलेली अनेक कज वसूल होत नाहीत व थकीत कजावा र म वाढतच जाते. एकूण ामीण कजात 
ापारी बँक व ादेिशक ामीण बँक यांनी िदले ा कबाव माण १९५१-५२ म े १ ट ापे ादेखील 

कमी होते. ते २००२-०३ म े २३ ट ांपयत वाढलेले आहे. याचा अथ असा की वतमान काळात 
ापारी बँका आमा कजपुरव ात मह ाची भूिमका पार पाडत आहेत. 

(iv) ादेिशक ामीण बक ामीण बँकांवरील काय गटाने केले ा िशफारशीनुसार १९७५ म े 
ादेिशक ामीण बँकांची थापना कर ात आली आहे. यांचा उ ेश ामीण े ात ापारी आिण 
सहकारी बँकांना पूरक णून काय करणे आहे. १९७५ पासून या मामीण बँका छो ा आिण सीमांत 
शेतक यांना पणे कज देत आहेत तसेच कृषी मजुरांना व ामीण े ातील कारािगरांनादेखील या 
बँका कज देत आहेत. १९९६ पयत १९६ ामीण बँका थापन झा ा हो ा व ांनी ामीण े ातील 
दुबल गटाला दरवष  जवळजवळ १५०० कोटी पयांचे कज िदलेले आहे. यापैकी ९० ट े पे ा जा  

समाजातील दुबल गटाला दे ात आलेले आहे. १९९९-२००० म े या ामीण कांनी ३३२९ कोटी . 

इतके कृषी कर्ज िदले होते व याचे माण एकूण सं था क कृषी कज पुरव ा ा ७.५ ट े  होते. 
२०१०-११ म े ादेिशक ामीण बँकांनी एकूण सं था क कृषी कजापैकी ११ ट े  कज पुरवठा केला 
असून ती र म ५४,४५० कोटी पये इतकी आहे. 

(v) सरकार सरकार ारेदेखील ामीण े ात शेतक यांना कजपुरवठा केला जातो. या कजाला तकावी 
कज णतात. दु ाळ, महापूर इ. संकटा ा काळात सरकार ारे शेतक यांना ही कज िदली जातात. 
या कजावर आकारला जाणारा ाजाचा दर द. ३.६ असतो. एकूण ामीण कजपुरव ात १९५१-५२ 
साली सरकार ारे िदले ा कजाचे माण ३.१ ट े  होते. ते १९९१-९२ म े १५.५ ट ांपयत 
वाढलेले होते. परंतु २००२- ०३ म े सरकारी कजाचा िह ा २.३ ट े पयत घटलेला होता. १९९०-९१ 
या एका वषात रा  सरकारांनी ३५० कोटी पयांची तकावी कज िदली होती. तकावी कज फारशी 
लोकि य नाहीत. कारण ही कज ा  कर ासाठी शेतक यांना वारंवार सरकारी कायालया ा फे या 
मारा ा लागतात. िशवाय ही कज दे ात बराच ाचार वाढलेला अस ामुळे ही कज घे ाकडे 
शेतक यांचा कल नसतो. 



िन ष - वरील य पुरव ा ा साधनांचा एकि तपणे िवचार केला तर पणे िदसून येते की 
गैरसं था क साधनांचा कृषी यातील वाटा मा माने कमी कमी होत गेलेला असला तरी या 
साधनांचे मह  अजूनही संपलेले नाही. सं था क साधनांनी केले ा य पुरव ातदेखील ब याच 
सम ा आढळून येतात. मु त: थकले ा, वसूल न झाले ा कजाची सम ा ही यांची मुख सम ा 
आहे. या साधनांनी िदले ा कजापैकी जवळजवळ ४० ट े  कज थकलेली, वसूल न झालेली कज 
आहेत आिण ाचा या सं थांवर िवपरीत प रणाम झालेला आहे. ामुळे या सं थांची कज दे ाची 
श ी कमी कमी होत आहे. तरीही वतमानकाळात ामीण कजापैकी ५७.१ ट े  कज सं था क 
साधनां ारे िदले जात आहे. परंतु या कजाचा जा ीतजा  वाटा म म आिण मो ा का कारांनाच 
ा  होत आहे, ही एक व ु थती आहे. 

नजीक ा काही वषातील सं था क कृषी याचा पुरवठा माग ा काही वषात कृषी या ा 
पुरव ाला नवीन िदशा ा  झाली आहे. सहकारी पतपे ा, ापारी बँक आिण ामीण बक कृषी 
कायासाठी मो ा माणावर अ ावधी, म म अवधी आिण दीघावधी कज देत आहेत. ही कज 
शेतक यांनी शेती ा े ात नवीन तं ानाचा अवलंब क न लागवडी ा अ ाधुिनक प तीचा वापर 
करावा यासाठी िदली जात आहेत. खालील त ात मागील काही वषात, या साधनां ारे िद ा गेले ा 
कजाची र म दशिव ात आली आहे.सिम  र ख  मयादा सु  कर ात आला. बंचताशा सब  

नवीन कज योजना सु  कर ात आ ा, कज रोख रकमेत दे ाची प ती सु  केली.. 

ेक रा ात िकमान एक िवशेषीकृत कृषी बक थापन कर ात आली. (५) रोख कज सुिवधा सु  

कर ात आली. थकीत रकमेसंबंधी िनवाडे सोडिव ाची सोपी प ती अ ात आणली. (७) 
नाबाडने सुचिव ा माणे शेतक यांसाठी 'िकसान े िडट काड योजना सु  केली. 

िकसान े िडट काड योजना 

ही योजना १९९८-९९ या वष  सु  कर ात आली. शेतक यांना ापारी बँका आिण ामीण 
बँकांकडून कृषी कायासाठी सहजपणे कज ा  ावे यासाठी ही योजना सु  कर ात आली आहे. 
या योजनेची काही मुख वैिश े पुढील माणे आहेत. 

(I)उ ादन कायासाठी ५००० . िकवा ापे ा जा  कज ा  क  शकणा या शेतक यांना िकसान 
काड आिण पासबुक िदले जाईल.  

(ii) हे िकसान काड िविश  मयादेसाठी असते व ते िविश  कालावधीसाठी असते. ा कालावधीत 
िनि त मयादे ा अंतगत र म काढ ाचा, र म अदा कर ाचा अिधकार काडधारक शेतक याला 
असतो. 

(iii) काडावरील याची कमाल मयादा शेतक या ा लागवडीखालील जिमनीचा आकार, पीक 
घे ाची प ती, इ. ा आधारावर िनि त केली जाते. 

(iv) े िडट काड जा ीत जा  तीन वषा ा कालावधीसाठी असते. 

(v) ेक काडावर काढलेली र म जा ीत जा  १२ मिह ा ा काळात परत केली पािहजे. 



(vi) जर िपकाला नैसिगक आप ीमुळे नुकसान पोचले असेल तर काडावर काढले ा कजा ा 
परतफेडीचा अवधी बदलिवला जाऊ शकतो. 

 (vii) या कजासाठी जमानत, ाजाचा दर आिण कजाची सीमा रझ  बँकेने ठरिवले ा 
िनदशां माणे राहील. 

(viii) पीक प तीत बदल, उ ादन खचात वाढ इ ादी कारणांमुळे े िडट काडावरील याची 
मयादा वाढिवली जाऊ शकते. सरकारची िकसान े िडट काड योजना बरीच लोकि य झाली आहे. 
२००१-०२ पयत ९४.४ ल  े िडट काड शेतक यांना दे ात आलेले आहेत आिण स बर २०१० पयत 
९७१ ल  िकसान े िडट काड शेतक यांना दे ात आले होते तसेच या काडावर ६४,००० पयांची 
कज मयादा मंजूर कर ात आली होती. यात सहकारी बँकांचा िह ा ६६ ट े  असून ापारी बँकंचा 
िह ा २७ ट  आहे. ेक काडवर मंजूर कर ात आलेले सरासरी कज २१,२५ ३ पये आहे. 

िवशेष कृषी य योजना (SACP) कृषी े ाकडे याचा वाह वळिव ासाठी व तो पुरेसा 
वाढिव ासाठी रझ  बँकेने एक योजना तयार केलेली आहे. या योजनेला िवशेष कृषी य योजना 
असे संबोधले भारतातील कृषी या ा काही सम ा ातं ा ी ा वेळी भारतातील ामीण 
पतपुरव ाची प र थती असमाधानकारक होती हे जरी खरे असले, तरी ातं ो र काळात भारत 
सरकारने सं था क या ा सोयीत वाढ के ामुळे ामीण यात पुरेशी वाढ झालेली आहे. 
सहकारी बँका, ापारी बँका आिण ामीण बँकांनी ामीण याची मागणी पूण कर ासाठी ल णीय 
काय केले आहे. तरीही या कायात अनेक सम ांना तोडं ावे लागत आहे. काही सम ा पुढ्वीत 
माणे आहेत. (१) अपया ता - ामीण या ा सोयी वाढ ा आहेत तसेच या यात पुरेशा 
माणात मा ा क वाढ होऊ लागली आहे हे जरी खरे असले तरी ामीण े ातील याची गरज 
िवचारात घेता ही मा ा अजूनही अपुरी आहे. कारण कृषी कायासाठी लागणा या साधनां ा िकमती 
ब याच वाढ ा आहेत. 

(२) मंजूर केले ा कजाची र म पुरेशी नसते - िविवध य पुरव ा ा साधनां ारे शेतक यांना 
कृषी कायासाठी जी कजाची र म मंजूर केली जाते, ती पुरेशी नसते. याचे दोन प रणाम होतात; 
थमतः शेतकरी ही र म अनु ादक कायावर खच करतात. दुसरे णजे शेतकरी जा ी ा 
रकमेसाठी सावकारांकडे धाव घेतात. 

(३) गरीब आिण सीमांत शेतक यांकडे कमी ल  सरकार ारे ामीण कज पुरव ा ा ा वेगवेग ा 
योजना काया त कर ात आले ा आहेत ा योजना गरीब आिण सीमांत शेतक यां ा कजिवषयक 
गरजा पूण कर ास असमथ ठर ा आहे. या योजनाखाली िदली गेलेली अिधकांश कज मो ा आिण 
म म शेतक यांनाच ा  झालेली आहेत. 

(४) वाढती थकीत कज सहकारी बँका, ापारी बँका या कृषी े ाला िदले ा कजाची र म 
यो रीतीने वसूल होऊ शकत नाही ामुळे थकीत तसेच ामीण बँकांनी कजाची र म िदवसिदवस 
वाढत आहे. ापारी बँकांनी कृषी े ाला िदले ा कजापैकी फ  ६३ ट े  कजाची र म वसूल 
होऊ शकली आहे. यांचा या बँकां ा संसाधनांवर ताण पडत आहे. शेतक यां ा कजाचे ह े 
िनयिमतपणे भर ा ा हीन प र थतीमुळे हे 



घडले आहे. णूनच ामीण े ाला कज पुरवठा करणारी सं था क साधने कजपुरवठा कर ा ा 
बाबतीत मागेपुढे बघतात.  

(५) सं था क साधनांचे अपुरे जाळे - ापारी बँका, सहकारी सं था आिण ामीण बँका यांनी 
ामीण े ात शाखांचे जाळे पसरवून अिधकािधक गरजू शेतक यांपयत पोच ाचा य  केला आहे. 
तरीही ांचे हे जाळे संपूण ामीण लोकसं ेपयत पोचू शकलेले नाही; ते अजूनही अपुरे आहे. 

(६) लालफीत - ामीण े ाला ा सं था कजपुरवठा करतात ां ा कायात लालफीतशाही िकंवा 
द रिदरंगाई आढळून येते. या सं था कज मंजूर कर ासाठी अनेक िनयमांचे पालन करतात. ामुळे 
कज मंजूर कर ास िवलंब लागतो व शेतक याला खरोखर ावेळी पैशाची गरज असते ावेळी ाला 
कज िमळत नाही. ामुळे ांना आपली गरज भागिव ासाठी सावकार िकंवा ापा यांकडे धाव ावी 
लागते. 

कृषी या ा सम ा सोडिव ासाठी उपाय 

(१) सरकार ारे जी तकावी कज िदली जातात ती वेळेवर व ताबडतोब मंजूर केली जातात िकंवा नाही 
यावर िनरंतर ल  ठेवणे. 

(२) सहकारी य सं थां ा काय मतेत वाढ करणे, एवडेच न े तर या सं थांचे ब उ ेशीय 
सहकारी सं थांम े पांतर करणे.  

(३) कज देणा या सं था आिण कज घेणारे यां ादर ान असले ा म थांना म ाव करणे.  

(४) शेतक यांना दीघावधी कज परेशा माणात देणे श  हो ासाठी रझ  बँकेने पुरेसा िनधी 
उपल  क न िदला पािहजे. 

(५) सावकारां ा दु वहारावर िनयं ण थािपत केले पािहजे. ामुळे 

(७) शेतकरी वेगवेग ा साधनांपासून एकाच जमानती ा आधारावर कज घेऊ कज देणा या सं थांना 
फसिव ाचा य  करतात. ांची ही वृ ी रोख ाप शेतक यांना े िडट काड देऊन ा काडावर 
ाने वेगवेग ा साधनांकडून घेतले ा कजाची नोदं केली जावी. 

(८) बकांनी कज मंजूर कर ात होणारी िदरंगाई टाळ ासाठी आप ा कायपट सुलभता आणली 
पािहजे. 

(९) एखा ा पयवे क यं णे ारे शेतकरी घेतले ा कजाचा उपयोग उ ाद कायासाठीच करतात िकंवा 
नाही यावर ल  ठेवले पािहजे. 

 ामीण य आिण रा ीय कृषी व ामीण िवकास बँक (नाबाड) Rural Credit and 
National Agricultural and Rural Development Bank (NABARD) 

भारतात रझव बक १९३५ म े थापन इझाली आिण थापनेपासूनव बैकेने कृषी िव ाकडे ल  पुरिवले 
होते. यासाठी रझ  बँकेत कषी िव  िवभाग तं  िवभाग सु  कर ात आला होता. रझ  बँक 



रा  सरकारी बँक व रा  भिवकास व था करीत असे तसेच शेतीसाठी िव पुरवठा कर ा ा हेतूने 
'कृपी पुनिव  महामंडळ' थापन कर ात आले. ामुळे योजनाकाळात कृषी िव ाचा िव ार 
झा ामुळे हे काय कर ासाठी िशखर रावर एखादी ापक सं था थापन कर ाची गरज जाणवू 
लागली. के जलै १९८२ म े 'रा ीय कृषी व ामीण िवकास बक'. ही बक सं ेपाने 'नाबाड' या 
नावाने ओळखली जाते, नाबाडचा रझ  बँकेशी परळ संबंध असून नाबाड ा िह े भंडवलात ५०% 
भांडवल रझ  बंकेये अमून शेष भांडवल भारत सरकारचे आहे. 

नाबाडची िव ीय साधने - नाबाडचे अिधकृत भांडवल ५०० कोटी . असून वसूल भांडवल १०० 
कोटी . आहे. आप ा िव ीय गरजा पूण कर ासाठी नाबाई्ड रझह बँक, जागितक बँक आिण 
इतर िव ीय सं थाकडून कज पाने मदत ा  करते तसेच रा ीय कृषी (दीघकालीन ि या व 
थरीकरण) कोषा ा साधनांचादेखील उपयोग करते. नाबाई अ कालीन कज, रझ  बँकेकडून ा  

करते, िशवाय जागितक बँक व आंतररा ीय िवकास सं थेने मंजूर केले ा योजना काया त 
कर ासाठी नाबाड ां ाकडून मदत ा  करते. 

नाबाडची काय िकंवा भूिमका 

(१) सम त ामिवकासाला ो ाहन दे ासाठी कृषी, छोटे उ ोग, कुटीर आिण ामो ोग, 
ह िश  इ ादी उ ोगाक रता पुनिवताची व था करणे. 

(२) रा  सहकारी बँक, े ीय ामीण बँक, भूिवकास बँक आिण रझ  बँके ारे मा ता ा  

इतर िव ीय सं थांना अ कालीन, म मकालीन आिण दीघकालीन कज देणे. 

(३) सहकारी य सं थांचे भांडवल खरेदी कर ासाठी रा  सरकारांना जा ीत जा  २० वषा ा 
कालावधीसाठी दीघकालीन कज देणे.  

(४) क  सरकार ारा मा ता ा  कोण ाही सं थेला दीघकालीन कज देणे, िशवाय कृषी आिण ाम 
िवकासाशी संबंिधत कोण ाही सं थेचे िह े भांडवल खरेदी करणे.  

(५) लघु, कुटीर ामो ोग आिण िवकि त े ातील उ ोगा ा िवकासाशी संबंिधत क  सरकार, रा  

सरकार आिण योजना आयोगां ा ि यांम े सम य घडवून आणणे. 

(६) िज ा व रा  पातळीवरील सहकारी बँक व े ीय ामीण बकांचे िनरी ण करणे. 

(७) कृषी आिण ामिवकासाशी संबंिधत संशोधनाला ो ाहन दे ासाठी संशोधन व िवकास िनधीतून 
मदत देणे. 

नाबाड ा कायाची गती 

कृषी िवकासासाठी पुरेसे िव  उपल  क न दे ा ा बाबतीत नाबाडने मह ाची भूिमका पार पाडली 
आहे. एवढेच न े तर ामीण े ात लघु आिण कुटीरो ोग, मामो ोग यांनादेखील िवकिसत 
कर ासाठी नाबाडने मह ाचे काय केले आहे, नाबाई शेतक यांना व था करीत असे तसेच 
शेतीसाठी िव पुरवठा कर ा ा हेतूने 'कृपी पुनिव  महामंडळ' थापन कर ात आले. ामुळे 



योजनाकाळात कृषी िव ाचा िव ार झा ामुळे हे काय कर ासाठी िशखर रावर एखादी ापक 
सं था थापन कर ाची गरज जाणवू लागली. के जलै १९८२ म े 'रा ीय कृषी व ामीण िवकास 
बक' आली. ही बक सं ेपाने 'नाबाड' या नावाने ओळखली जाते, नाबाडचा रझ  बँकेशी परळ 
संबंध असून नाबाड ा िह े भंडवलात ५०% भांडवल रझ  बंकेये अमून शेष भांडवल भारत 
सरकारचे आहे. 

नाबाडची िव ीय साधने - नाबाडचे अिधकृत भांडवल ५०० कोटी . असून वसूल भांडवल १०० 
कोटी . आहे. आप ा िव ीय गरजा पूण कर ासाठी नाबाई्ड रझह बँक, जागितक बँक आिण 
इतर िव ीय सं थाकडून कज पाने मदत ा  करते तसेच रा ीय कृषी (दीघकालीन ि या व 
थरीकरण) कोषा ा साधनांचादेखील उपयोग करते. नाबाई अ कालीन कज, रझ  बँकेकडून ा  

करते, िशवाय जागितक बँक व आंतररा ीय िवकास सं थेने मंजूर केले ा योजना काया त 
कर ासाठी नाबाड ां ाकडून मदत ा  करते. 

नाबाडची काय िकंवा भूिमका 

(१) सम त ामिवकासाला ो ाहन दे ासाठी कृषी, छोटे उ ोग, कुटीर आिण ामो ोग, 
ह िश  इ ादी उ ोगाक रता पुनिवताची व था करणे. 

(२) रा  सहकारी बँक, े ीय ामीण बँक, भूिवकास बँक आिण रझ  बँके ारे मा ता ा  

इतर िव ीय सं थांना अ कालीन, म मकालीन आिण दीघकालीन कज देणे. 

(३) सहकारी य सं थांचे भांडवल खरेदी कर ासाठी रा  सरकारांना जा ीत जा  २० वषा ा 
कालावधीसाठी दीघकालीन कज देणे.  

(४) क  सरकार ारा मा ता ा  कोण ाही सं थेला दीघकालीन कज देणे, िशवाय कृषी आिण ाम 
िवकासाशी संबंिधत कोण ाही सं थेचे िह े भांडवल खरेदी करणे.  

(५) लघु, कुटीर ामो ोग आिण िवकि त े ातील उ ोगा ा िवकासाशी संबंिधत क  सरकार, रा  

सरकार आिण योजना आयोगां ा ि यांम े सम य घडवून आणणे.  

(६) िज ा व रा  पातळीवरील सहकारी बँक व े ीय ामीण बकांचे िनरी ण करणे. 

(७) कृषी आिण ामिवकासाशी संबंिधत संशोधनाला ो ाहन दे ासाठी संशोधन व िवकास िनधीतून 
मदत देणे. 

नाबाड ा कायाची गती 

कृषी िवकासासाठी पुरेसे िव  उपल  क न दे ा ा बाबतीत नाबाडने मह ाची भूिमका पार पाडली 
आहे. एवढेच न े तर ामीण े ात लघु आिण कुटीरो ोग, मामो ोग यांनादेखील िवकिसत 
कर ासाठी नाबाडने मह ाचे काय केले आहे, नाबाई शेतक यांना िकया लघु आिण कुटीर उ ोगांना 

पणे मदत देत नाही. ही मदत अ पणे बँका, सहकारी बका आिण ामीण बका यां ा 



मा मातून िदली जाते, अशारीतीने िवकासाची धोरणे, योजना, मामीण े ा ा सवागीण िवकासा ा 
उ ेशाने रबिवध । एक िशखर सं था होय. 

मागील १० वषात ामीण अथ व थे ा िवकासात नावान मह ाची भूिमका पाडली आहे. १९९३-९४ 
म े नावाईडने ३९९० कोटी पयां ा अ ावधी कजास मंजुरी िदली होती आिण ही कज बक दरापे ा 
३ ट े  कमी अशा ाजा ा दराने िदली गेली होती. ापारी बक, सहकारी बक तसेच मामी 
बँकांना कृषी आिण लघु व कुटीर उद्◌ोगां िवकासासाठी पुरेसा िव पुरवठा करता यावा यासाठी नाबाडने 
या बँकांसाठी पुरेशा पुनिव ाची सोय केलेली आहे. लघु िसंचन योजना, भूिवकास, शेतांचे 
यांि कीकरण, फळवा कु ु टपालन, म पालन, दु िवकास यासंबंधी ा योजना काया त 
कर ासाठी बैठ पुरेसे कज देता येणे श  ावे णून ांना पुनिवत दान कर ात आले आहे. 
१९९१ पयत नाबाडने अशा एकूण ८९,५१० योजना मंजूर के ा हो ा व ासाठी १८,३०० कोटी 
पयांचे पुनिव  दान केले होते. नाबाडने देशातील म वत  सहकारी बक, रा  सहकारी बँक, 

रा  भूिवकास बक व क ीय भूिवकास बँक यांचे पुनवसन कर ाची योजना अमलात आणली आहे. 
एका  ामीण िवकासाचा काय म काया त कर ासाठी नाबाडने ७६ ामीण बँकांना, १३ रा  

भूिवकास बँकांना आिण २ रा  सहकारी बँकांना मदत िदली आहे. एि ल १९९५ म े नाबाड ा 
अंतगत सरकारने ामीण आधारभूत संरचना िनधी थापन केला आहे. या िनधीतून सरकारला िकंवा 
सरकारी महामंडळांना आधारभूत संरचने ा िवकासा ा चालू योजना पूण कर ासाठी कज िदले जाते. 
ही कज र े िवकास, लघुिसंचन योजना, म म िसंचन योजना पूण कर ासाठी िदली जातात. या 
िनधीत सरकारने २००० कोटी s . जमा केलेले आहेत व आतापयत या िनधीतून िसंचना ा योजना पूण 
कर ासाठी १८२७ कोटी पयांचे कज दे ात आलेले आहे ामुळे देशाची िसंचन मता १५.५ ल  

हे सनी वाढली आहे. 

१९९६-९७ म े नाबाडने ७४९.९ कोटी पयांचे अ ावधी ऋण साहा  मंजूर केले होते. हे साहा  

हंगामी कृषी कायासाठी दे ात आलेले होते. १९९७-९८ या वषात नाबाडने मंजूर केलेल ऋण साहा  

१४,००० कोटी पयांपयत पोचले होते. १९९ ९७ ा तुलनेत हे १७ ट ांनी वाढलेले होते. ापैकी 
या वषात पणे ११,११. कोटी पये िवत रत कर ात आले. २००७ म े १५,०४० कोटी पये 
इतक भ नाबाड ारे दे ात आले होते. 

नाबाडची कृषी स ा क े आिण कृषी वसाय योजना - नाबाडने कृषी आिण संबंिधत े ात रोजगारी 
वाढिव ासाठी तं ाना ा ह ांतरणाला मजबूत बनिव ा ा हेतूने ही योजना सु  केली आहे. कृषी 
दवाखाने योजनेअंतगत शेतक यांना िनयातिवषयक सेवा उपल  क न देणे व ांना पीक प ती, 
िपकांचे कीटकांपासून संर ण आिण िपका बाजारातील िकमती यासंबंधी स ा देणे या कायाचा समावेश 
होतो. कृषी पदवीधरांना रोजगार 

ा  क न देणे हा या योजनांचा उ ेश आहे. या कृषीिवषयक सेवा दान कर ासाठी नाबाडने कृषी 
पदवीधरांना ो ािहत केले आहे. फलो ादन, पशुपालन, म ो ादन, दु िवकास, कु ु टपालन या 
सार ा िवषयात ान ा  केले ा कृषी पदवीधरांना अशी स ा क े थापन कर ास उ ेजन िदले 
जात आहे. ा बँका आिण िव ीय सं था अशी क  थापन कर ासाठी हणसाहा  देत आहेत 
ांना अशा साहा ासाठी १०० ट े  पुनिवत दे ाची व था नाबाडने केली आहे. कृषी पदवीधर 



आपले वैय क क  िकंवा कृषी पदवीधरां ा समूहाने चालिवलेले क  कज मंजुरीसाठी सादर 
क  शकतात. परंतु नाबाडने ठरवून िद ा माणे या वैय क क ांचा खच १० ल  पयांपे ा 
जा  नसावा आिण समूह क  ५० ल  पयांपे ा जा  खचाचे नसावेत. 

म मकालीन ामीण कजा ा बाबतीत रझ  बँकेने ठरवून िदले ा धोरणाचे नाबाडने काटेकोर पालन 
केले आहे. सहकारी य सं थांचे भागभांडवल खरेदी कर ासाठी नाबाडने रा  सरकारांना कज 
िदली आहेत. िबहार, उ र देश, ओिडशा, राज थान इ ादी रा ात बँिकंगिवषयक सोयीचंा पूण 
िवकास झालेला नाही. तसेच रा  भूिवकास बँक व ाथिमक भूिवकास बँक यां ा व थापनात 
सुधारणा कर ासाठी नाबाड य  करीत आहे. नाबाड ा कायाचे मू मापन कर ासाठी २० वषाचा 
कालावधी पुरेसा आहे हे खरे आहे. भिव काळात कृषी आिण ामिवकासासाठी नाबाड मह ाची 
भूिमका पार पाडू शकेल, अशी आशा करावयास हरकत नाही. 


