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इमर्जन्सी के्रडिट लाइन गॅरंटी स्कीम 

• कें द्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना, अर्थमंत्री ननमथला सीतारामन यांनी ECLGS ची मुदत माचथ 2023 पयंत 

वाढवण्याची घोषणा केली. 

• इमर्थन्सी के्रनिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) ची घोषणा एमएसएमईंना सार्ीच्या रोगाचा सामना करण्यास मदत 

करण्यासाठी करण्यात आली होती आनण ती पूवी 31 माचथ 2022 पयंत वाढवण्यात आली होती. 

• “ECLGs ने 130 लाखांहून अनिक MSMEs ला अतं्यत आवश्यक अनतररक्त सहाय्य प्रदान केले आहे रे् त्यांना 

सार्ीच्या रोगाचे सवाथत वाईट पररणाम कमी करण्यात मदत करतात. नवशेषत: एमएसएमईसाठी आदरानतथ्य आनण 

संबंनित सेवा अद्याप त्यांची पूवथ-महामारी पातळी परत नमळवू शकलेल्या नाहीत. या पैलंूचा नवचार करून, 

ईसीएलर्ीएस माचथ 2023 पयंत वाढनवण्यात येईल आनण त्याचे हमी कवच 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून एकूण 5 

लाख कोटी रुपयांपयंत र्ाईल,” सीतारामन म्हणाले. 

इमर्जन्सी के्रडिट लाइन गॅरंटी स्कीमची उडिषे्ट (ECLGS) 

कोरोनाव्हायरस-पे्रररत लॉकिाऊनमुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी मे २०२० मधे्य र्ाहीर केलेल्या आत्मननर्थर र्ारत 

अनर्यान पॅकेर्चा र्ाग म्हणून ही योर्ना नवनवि के्षत्रांना, नवशेषत: सूक्ष्म, लघु आनण मध्यम उद्योगांना (MSMEs) कर्थ प्रदान 

करून सुरू करण्यात आली. 

ECLGS चे प्रमुख उनिषे्ट खाली नदलेली आहेत: 

1. या योर्नेनुसार, नॅशनल के्रनिट गॅरंटी टर स्टी कंपनी नलनमटेि (NCGTC) द्वारे सर्ासद कर्थ देणाऱ्या संस्र्ा (MLI), 

बँका, नवत्तीय संस्र्ा आनण नॉन-बँनकंग नवत्तीय कंपन्या (NBFC) यांना 100% हमी कव्हरेर् प्रदान केले र्ाईल. 

2. हे MSME आनण MUDRA कर्थदारांना अनतररक्त ननिी सुनविांची उपलब्धता वाढवेल आनण सक्षम करेल. 

3. या योर्नेचे उनिष्ट एमएसएमईंना पूणथत: हमी नदलेली आपत्कालीन के्रनिट लाइनच्या स्वरूपात अनतररक्त ननिी 

उपलब्ध करून देऊन त्यांना रे्िसावणाऱ्या आनर्थक संकटांना कमी करणे हा आहे. 

4. ते या के्षत्राला कमी खचाथत पतपुरवठा देखील करेल, ज्यामुळे लहान उद्योग व्यवसायांना त्यांची पररचालन दानयते्व 

(operational liabilities) पूणथ करण्यास आनण त्यांचे उत्पादन आनण कायथ पुन्हा सुरू करण्यास सक्षम करेल. 

एकदा का र्ारतात एमएसएमईचे योग्य कामकार् सामान्यपणे सुरू झाले की, त्याचा र्ारताला आनर्थक आनण 

सामानर्कदृष्ट्या फायदा होईल. महामारीच्या अरू्तपूवथ पररस्स्र्तीत सरकारने ही योर्ना सुरू करण्याचे हे एक प्रमुख कारण 

आहे. 

ECLGS योर्नेअंतगजत कोण पात्र आहे? 

नवस्ताररत इमर्थन्सी के्रनिट लाइन गॅरंटी स्कीम लाँच करताना नवीनतम पात्रता ननकषांनुसार, योर्नेअंतगथत कर्ाथसाठी लागू 

होण्यासाठी खालील ननकषांची पूतथता करणे आवश्यक होते: 

• 29 फेबु्रवारी 2020 पयंत 50 कोटी रुपयांपयंतच्या कर्ाथसह 250 कोटी रुपयांपयंतची उलाढाल (FY 2019-20) 

असलेले उपक्रम 

• 29 फेबु्रवारी 2020 पयंत नदलेले GECL के्रनिट कर्थदाराच्या एकूण र्कबाकीच्या 20% पयंत असेल. 

• योर्नेंतगथत र्ास्तीत र्ास्त 5 कोटी रुपये कर्थ नमळू शकते 

ECLGS चा डिस्तार कशासाठी? 

• ECLGS अंतगथत, रे् कोनवि-19 प्रनतबंिांमुळे ननमाथण होणाऱ् या तरलता संकटावर कंपन्यांना मदत करण्यासाठी आहे, 

बँका नवद्यमान कर्थदारांना अनतररक्त संपानवथक (Extra Collateral) न मागता अनतररक्त कर्थ देतात. 

• बँकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, ही करे् कर्ाथच्या नुकसानानवरूद्ध सरकारद्वारे पूणथपणे हमी देतात. राज्यांमधे्य 

अिूनमिून लॉकिाऊनमुळे प्रर्ानवत झालेल्या MSME ना चालू राहण्यासाठी ननिी नमळावा यासाठी ही योर्ना 

महत्त्वाची ठरेल. 
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• सुनविेअंतगथत मंरू्री आनण नवतरण तुलनेने र्लद आहे कारण या कर्ाथबाबत कर्थ चुकल्यास कर्थदारांकिे कें द्र 

सरकारची हमी असते. 

• हॉस्िटॅनलटी, टर ॅव्हल आनण टूररझम तसेच मनोरंर्न आनण क्रीिा के्षत्रातील कंपन्यांना या योर्नेतील नशनर्लतेचा 

फायदा अपेनक्षत आहे. 

• हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कॅन्टीन, केटरसथ, मॅरेर् हॉल, टूर ऑपरेटर, तसेच मनोरंर्न पाकथ  आनण नर्एटसथ या सुनविेचा लार् 

घेऊ शकतात. 

• नॉन-परफॉनमंग मालमत्ता म्हणून वगीकृत केलेली खाती नकंवा ज्यांची मुदत ६० नदवसांपेक्षा र्ास्त आहे (SMA-II) 

पात्र नाहीत. 

राष्टर ीय पत हमी डिश्वस्त कंपनी डल (National Credit Guarantee Trustee Company Ltd) 

 

• NCGTC ही एक प्रायवे्हट नलनमटेि कंपनी आहे र्ी कंपनी कायदा, 1956 अंतगथत 2014 मधे्य समानवष्ट केली गेली 

आहे, ज्याची स्र्ापना नवत्तीय सेवा नवर्ाग, नवत्त मंत्रालयाने, र्ारत सरकारच्या संपूणथ मालकीची कंपनी म्हणून, 

एकानिक ननिी के्रनिट गॅरंटीसाठी (Multiple Credit Guarantee Funds) एक सामान्य नववस्त कंपनी म्हणून काम 

करण्यासाठी केली आहे.  

• के्रनिट गॅरंटी प्रोग्राम हे कर्थदाराच्या (Lenders) कर्ाथची र्ोखीम सामानयक करण्यासाठी आनण त्या बदल्यात, संर्ाव्य 

कर्थदारांसाठी नवत्तपुरवठा सुलर् करण्यासाठी निझाइन केलेले आहेत. 
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