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                                                      राष्ट्र ीय कृषि व ग्रामीण षवकास बँक  

(NABARD- National Bank for Agriculture and Rural Development) 
• 1979 मधे्य अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पुनर्विलोकन सर्मती श्री.बी. र्िवरामन याांच्या अध्यक्षतेिाली स्थापन 

करण्यात आली होती, या र्िवरामन सर्मतीच्या र्िफारिीनुसार नाबार्ि कायदा 1981 सांसदेत पास करण्यात आला 

,वरील कृषी पतर्वभाग ,ग्रामीण र्नयोजन आर्ण पतकक्ष व कृषी पुनर्वित्त व र्वकास महामांर्ळ याांच्या एकत्रीकरणातुन 

12 जुलै 1982 मधे्य भारतात नाबार्ि (NABARD-National Bank for Agriculture and Rural Development) 

या र्ििर बँकेची स्थापना करण्यात आली . 

• पूवी िेतकी व ग्रामीण पतपुरवठ्यासांबांधीची जी कामे भारतीय ररझवि बँक करीत असे ती सवि कामे नाबार्िकरे् 

सोपर्वण्यात आली. ग्रामीण के्षत्राचा सवाांगीण र्वकास घर्वून आणण्यासाठी आवश्यक असलेला र्वत्तपुरवठा करणारी 

नाबार्ि ही एकमेव र्ििर सांस्था आहे. 

नाबार्ड  म्हणजे काय व स्थापन करण्यामागचा उदे्दश: 

• नाबार्ि म्हणजे नॅिनल बँक फॉर अॅग्रीकल्चर अँर् रुरल रे्व्हलपमेंट आर्ण भारतीय ग्रामीण बँर्कां ग व्यवस्थेतील 

सवोच्च र्नयामक सांस्था आहे. ही एक र्वकास बँक आहे ज्याचा उदे्दि ग्रामीण भागात पतपुरवठा आर्ण र्नयमन करणे 

आहे.  

• नाबार्ि ही कृषी आर्ण ग्रामीण र्वकासासाठी एक राष्ट्र ीय बँक आहे, जी कृषी, लघु उद्योग, कुटीर ग्रामोद्योग, हस्तकला, 

आर्ण इतर ग्रामीण हस्तकला आर्ण सांलग्न आर्थिक र्ियाकलापाांच्या र्वकासासाठी िेर्र्ट आर्ण इतर सुर्वधा प्रदान 

आर्ण र्नयमन करण्याच्या उदे्दिाने स्थापन केली गेली. 

नाबार्ड चे व्यवस्थापन: 

-नाबार्िचे मुख्यालय मुुंबईत असून २८ प्रादेर्िक कायािलये व एक उपकायािलय आहे , नाबार्िची ६ प्रर्िक्षण कें दे्र कायािरत 

आहेत . नाबार्िचा कारभार सांचालकाांच्या मांर्ळाकरू्न पार्हला जातो.नाबार्िच्या २ सांलग्न सांस्था नाबार्ि कां सल्टांसी सखव्हिसेस 

आर्ण नाबर्ि फायनर्िल सखव्हिसेस कायिरत आहेत. 

1.ररझव्हि बँकेचा रे्पु्यटी गव्हनिर हा नाबार्िचा अध्यक्ष असतो. 

2. या व्यर्तररक्त ररझव्हि बँक तीन सांचालक नेमते. 

3.कें द्रसरकार तीन सांचालक र्नयुक्त करते. 

4.सहकारी बँकामधील दोन आर्ण व्यापारी बँकामधील एक तज्ञ सांचालक नेमले जातात. 

5.ग्रामीण अथिव्यवस्था व ग्रामीण र्वकास याांच्यािी सांबांर्धत दोन सांचालक र्नयुक्त केले जातात. 

राज्य सरकार दोन सुंचालक षनयुक्त करतात. 

1.यार्िवाय एक व्यवस्था सांचालक असतो. 

2.आर्ण एक पूणि वेळ सांचालक असतो 
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नाबार्ड चे भाुंर्वल: 

1)नाबार्िचे सुरुवातीचे अर्धकृत भाांर्वल 500 कोटी रुपये स्थापनेवेळी  नाबार्िचे भाग भाांर्वल 100 कोटी रु. होते नांतर ते 

नाबार्ि सुधारणा कायदा-2000 नुसार 2001 पासून  2000 कोटी रु. करण्यात आले. 

2)नाबार्िमधे्य सवािर्धक भाांर्वल ररझव्हि बँकेचे  होते अलीकरे् ररझवि बँकेने या भाांर्वलातील 71.5%वाटा (1430 कोटी रु.) 

भारत सराकारकरे् वगि केला आहे ,तर ररझव्हि बँकेकरे् फक्त 1% वाटा रार्हला आहे. 

नाबार्डची काये: 

-राज्य सहकारी बँक, के्षत्रीय ग्रामीण बँका, भूर्वकास बँका इत्यादी ांना अल्प मुदत, मध्यम व दीघिमुदतीची कजे देणे. 

-िेतीके्षत्र, लघुउद्योग, ग्रामीण व कुटीरोद्योग, हस्तोद्योग या के्षत्राांना गुांतवणूक व उत्पादनकायािसाठी र्वत्तपुरवठा करणे. 

-सहकारी सोसायट्ाांचे भागभाांर्वल पुरर्वण्यासाठी नाबार्ि घटक राज्यसरकाराांना वीस वषे मुदतीपयांतची दीघि मुदतीची कजे 

देऊ िकते. 

-िेतीके्षत्रािी व ग्रामीण भागाच्या र्वकासािी सांबांर्धत व मध्यवती सरकारची मान्यता असलेल्या कोणत्याही सांस्थेला दीघि 

मुदतीची कजे नाबार्ि देऊ िकते. र्कां वा अिा सांस्थाांचे भागभाांर्वल र्वकत घेऊन अिा सांस्थाांमधे्य गुांतवणूक करु िकते. 

-सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका व के्षत्रीय ग्रामीण बँकाांच्या कायािची तपासणी करण्याचे अर्धकार नाबार्िला देण्यात 

आलेले आहेत. 

-ग्रामीण पररके्षत्रात र्वकासात्मक पतपुरवठा करणाऱ्या सवि र्वत्तीय सांस्थाची र्ििर सांस्था व पुनर्वित सांस्था  म्हणून काम करणे. 

-हे बचत गटाांमधील सांबांध प्रस्थार्पत करते. 

-हे गरीब िेतकऱ्याांना कजि उपलब्ध करून देणाऱ्याां “र्वकास वार्हनी” स्वयांसेवक कायििमाांना देिील पार्ठां बा देते. िेतकरी 

कल्याणकारी कामे करतात. 

-ग्रामीण भागात पायाभूत सुर्वधा र्नमािण करण्यासाठी नाबार्िने नाबार्िच्या पायाभूत सुर्वधा र्वकास सहाय्यक (एनआयर्ीए) 

ची स्थापना केली आहे. त्यापैकी सन 2012-13 मधे्य 2800 कोटी रुपये मांजूर झाले व र्वकास कामाांसाठी 859.70 कोटी रुपये 

र्वतररत करण्यात आले. 

-नाबार्ि देिातील सवि र्जल््ाांसाठी वार्षिक कजि योजना तयार करते. ग्रामीण के्षत्रातील बँर्कां गमधे्य नवीन सांिोधन कायि हाती 

घेण्यात आले आहे. यार्िवाय कृषी सांिोधनातही मदत करते. 

नाबार्ड  (दुरुस्ती) षवधेयक, 2017  

• वरील सुधारण अर्धर्नयमातून कें द्र सरकारला नाबार्िची अर्धकृत भाांर्वल 5000 कोटी रुपयाांवरून 30,000 कोटी 

रुपयाांपयांत वाढर्वण्याचे अर्धकार देण्यात आले आहेत.नाबार्िच्या भाांर्वलात वाढ: 1981 च्या कायद्यानुसार नाबार्िची 

राजधानी 100 कोटी रुपयाांपयांत असू िकते.  

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• ररझव्हि बँकेच्या सल्ल्यानुसार कें द्र सरकारतफे ही भाांर्वल आणिी 5000 कोटीपयांत वाढवता येऊ िकते. या 

कायद्यामुळे नाबार्िची भाांर्वल 30000 कोटी रुपयाांपयांत वाढर्वण्यास कें द्र सरकार परवानगी देते. 

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई):  

-1981 च्या कायद्यानुसार नाबार्ि 20 लाि रुपयाांपयांतची गुांतवणूक असलेल्या उद्योजकाांना यांत्रसामग्री व वनस्पती ांसाठी कजि 

आर्ण इतर सुर्वधा देते. सुधाररत कायद्यात उत्पादन के्षत्रातील 10 कोटी आर्ण सेवा के्षत्रा-तील 5 कोटी रुपयाांपयांतच्या 

गुांतवणूकीचा समावेि आहे. 

-1981 च्या कायद्याांतगित लघु उद्योजकाांच्या तज्ञाांचा नाबार्िच्या सांचालक मांर्ळामधे्य आर्ण सल्लागार सर्मतीत समावेि आहे. 

यार्िवाय छोट्ा, लहान आर्ण र्वकें र्द्रत के्षत्रात कजि देणाऱ् या बँकाांना नाबार्िकरू्न आर्थिक मदत र्मळू िकते. या तरतुदीतील 

सूक्ष्म, लघु आर्ण मध्यम उद्योगाांना या कायद्यात समावेि आहे. 
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