माननीय सभापती महोदय,
Even thinking of the least good of others
gradually instills into heart, the strength of a lion
स्वामी वववेकानंद यांच्या या शबदांनी सरु वात करून मी 2015-16 चा

अर्थसंकल्प या पववत्र सभागह
ृ ात मांडत आहे .
1.

ववकास हा गरीबांशी संबंधित असतो या पहहल्या दाव्यावर ठाम ववश्वास
ठे ऊन 08 नोव्हें बर 2014 रोजी माझ्या सरकारने या कायाथलयाचा ताबा
घेतला, आणि आता 137 हदवस पि
ू थ केले आहे त.

2.

महोदय, गोव्याचे दरडोई उत्पन्न हे सध्या दे शांतील सवाथत जास्त आहे

3.

यापेक्षा अधिक GDP शमळण्यासाठी आणि आमच्या राहिीमानाचा दजाथ

आणि शशक्षि, मातत्ृ व, बालमत्ृ यू प्रमाि आणि जन्मजात मल
ु े जगण्याचे
प्रमाि यातील मानवी ववकास ननदे शांक अन्य राज्ये आणि एकूिच राष्ट्रीय
सरासरी पेक्षा ककत्येक पटीने सरस आहे .
आिखी सि
ु ारण्यासाठी, आम्ही सबका साथ - सबका विकास यावर जास्त
भर दे त आहोत. ववकासाचा फायदा समाजातील सामान्यांतल्या सामान्य
घटकां पयंत पोहचेल याची खात्री करिे हा या मागील हे तू आहे .

4.

अशा वेळी आता जेव्हा सल
ु भता आणि समदृश्टी या दोनही बाबतीत
सरकाराने समाजकल्यािाचे प्रयत्न अधिक वाढववलेले आहे त, तेव्हा हे

प्रयत्न आिखीही बळकट करण्यासाठी खालील क्षेत्रात आधर्थक आिार
दे ण्यास आम्ही समपीत आहोत:(i)

सािनसवु विा,

(iii)

शेती, पशस
ु ंविथन आणि मासेमारी,

(ii)

(iv)
(v)

(vi)

हटकावू खाि व्यवसाय,
जलस्रोत,
पयथटन,

शशक्षि आणि कौशल्य ववकास,

(vii) सहज परवडिारी गह
ृ ननशमथती,
(viii) स्वच्छ भारत स्वच्छ गोवा अशभयान,
(ix)
(x)

महहला आणि बालववकास,

उत्पादन, ज्ञान आिारीत उद्योग, सेवा क्षेत्र.
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5.

उद्योजकता वाढवन
ू आमच्या यव
ु कांना रोजगाराच्या संिी शमळवन
ू दे िाऱ्या
वरील सगळ्या क्षेत्रांवर अधिकािीक भर दे िे, योजना सरू
ु करिे आणि
िोरिे आखिे यावर आमचा भर असेल.

6.

आमची ही ववकासाची गती अधिक यशस्वी करण्यासाठी मी ववकास मागाथत

यव
ु क, महहला आणि मल
ु ांना दे खील सहभागी करून घेईन. या संदभांत
आमच्या दे शाचे माननीय प्रिानमंत्री सश्र
ु ी नरें द्रजी मोदी यांनी स्वामी

वववेकानंद जयंती हदनी हदलेल्या शपर्ेची आठवि करून दे तो. भारतातल्या
यव
ु कांना संघटीत करून यव
ु ाशभमख
ु दे शाचा ववकास घडववण्यासाठी आम्ही
कोितीही कसर बाकी ठे विार नाही.
7.

सभापती महोदय, माझ्या पव
ु ीच्या सरकारने सांधगतल्यानस
ु ार, खाि उद्योग

बंद झाल्याने सरकार समोर ननमाथि झालेली आव्हानात्मक पररस्स्र्ती,
त्यापव
ु ीच्या सरकारची र्कबाकी शमळून सम
ु ारे

1500 कोटी रुपयांची

महसल
ू ी तूट असताना दे खील, आमच्या सरकारने मागच्या 3 वर्ाथत अनेक

महत्वाकांक्षी योजना राबववल्या आहे त. एका बाजन
ू े सामास्जक-आधर्थक
ववकासाच्या योजना राबववण्यासाठी मोठ्या

प्रमािात ननिीची व्यवस्र्ा

करिे आणि दस
ु ऱ्या बाजूला मागील सरकारची कजे आणि कामांची
र्कबाकी चक
ु वविे हे एक मोठे आव्हान होते.
8.

र्ोडक्यात माझ्या पव
ू ाथधिकाऱ्यानी आणि माझ्या सरकारने हे आव्हान
स्वीकारून आधर्थक व्यवस्र्ेचा ताळमेळ सािन
ू अर्थव्यवस्र्ा हटकवन
ू ठे वली.

आर्थिक स्थथती
9.

सभापती महोदय, राज्याच्या अर्थव्यवस्र्ेची संक्षक्षप्त माहहती दे ण्यापव
ु ी मी
दे शाचे प्रिानमंत्री श्री. नरें द्रजी मोदी यांचे आभार मानतो. त्यांनी केलेल्या

राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात सहकाराचा नवा अध्याय सरू
ु झालेला
आहे . केंद्रीय ननिींतून आतां राज्यांना 10 टक्के अनतररक्त ननिी शमळतो.

10. महोदय, आमचे अर्क प्रयत्न आणि 14 व्या ववत्त आयोगासमोर आम्ही

केलेल्या मागिीची दखल घेतल्यामळ
ु े आमच्या राज्याचा वाटा 0.266 वरून
0.378 टक्क्यानी वाढला आहे . यामळ
ु े आमच्या राज्याचा अनतररक्त वाटा
अंदाजे रु. 1041 कोटी इतका झालेला आहे .
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11. प्रिानमंत्रयांनी आपल्या अकस्ल्पत आणि ऐनतहाशसक ननिथयाव्दारे राज्यांच्या

हहस्स्यात 10 टक्के वाढ केली आणि त्यामळ
ु े गोव्याची टक्केवारी वाढली व
राज्यास सम
ु ारे 1054 कोटी रुपये जादा महसल
ू प्राप्त झाला.
12. 2014-15 चा अर्थसंकल्प सादर करताना महसल
ु ी तट
ू रु. 9.38 कोटी होती.

2014-15 वर्ाथसाठी एकूि महसल
रु. 7058.54 कोटी अंदास्जत होता
ू

आणि एकूि खचाथचा अंदाज रु. 7067.92 कोटी होता. 2014-15 वर्ी
एकूि महसल
ु ाचा (महसल
ू + भांडवल) अंदाज 9057.70 कोटी आहे आणि
एकूि खचाथचा अंदाज रु. 9285.75 कोटी आहे .
13. महसल
ू उत्पन्नाची

दरवाढ

2011-12 वर्ी 1.40 टक्के आणि 2012-13

वर्ी (-) 0.64 इतकी कमी झाली. पि मागील दोन वर्ांची वाढ सम
ु ारे 20
टक्के इतकी होती. सरकारने वेगवेगळे उपाय योजल्याने ही महसल
ु ी तूट
भरून काढिे शक्य झाले.
14. 2014-15 वर्ाथसाठी एकूि महसल
ु ी अंदाज 19.81 टक्के इतका आहे . जो

2013-14

च्या

सि
ु ारीत

अंदाजपत्रकापेक्षा

जास्त

आहे .

महसल
ु ासाठी

सरकारने केलेल्या अर्क प्रयत्नांचे हे यश आहे .
15. सद्याच्या GSDP आकडेवारीवरून 2014-15 साठी असलेल्या GSDP चे

आकडे लक्षांत घेतल्यास असे हदसन
ू येते की, 2014-15 ची आर्ीक तट
ू ही
3.19 टक्के आहे . FRBM कायदा 2005 मध्ये असलेल्या ननकर्ांनस
ु ार 3
टक्के आहे .
16. 2012-13

वर्ीच्या रु. 28.173 कोटींच्या तुलनेत 2013-14 वर्ाथसाठी

GSDP चा स्र्ीर दरांचा अंदाज रु. 30.345 कोटी आहे . यामळ
ु े 7.71
टक्के वाढ झालेली हदसन
ू येते.
17. 2013-14 वर्ी प्रार्शमक ववभागातील दरवाढ सि
ु ारली आणि 9.86 टक्के

इतकी झाली. सरकाराने शेती, वने आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात नव्या
नव्या सि
ु ारिा केल्याने 2012-13 तील दरवाढ (-)4.53 टक्क्यांवरून
2013-14 वर्ी 13.80 टक्के इतकी वाढली.
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18. दय्
ु यम ववभागातील दरवाढ 2011-12 वर्ी सम
ु ारे 4 टक्के इतकी कमी

झाली, मात्र 2012-13 वर्ी ती 5.60 टक्के इतकी वाढून त्यात सि
ु ारिा
झाली. Tertiary ववभागात 2013-14 या वर्ी ही दरवाढ 8.64 इतकी
झाली.
2015-16 िर्ािसाठी अंदाजपत्रकी आराखडा आणि 2014-15 िर्ािसाठी सध
ु ारीत
अंदाज
19. महोदय,

रु. 10,540.54 कोटी च्या सि
ु ारीत अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत

2015-16 वर्ाथसाठीचा अर्थसंकल्प रु. 13,331.44 कोटी इतका आहे .
म्हिजे त्यात 26.48 टक्के वाढ झालेली आहे .
20. 2014-15 च्या अर्थसंकल्पातील 4389.25 कोटींच्या तल
ु नेत रु. 6190.97

कोटी PLAN SIZE साठी अंदाजीत केलेले आहे त. राज्यातील सािन
सवु विांच्या ववकासाची गरज लक्षांत घेऊन मी PLAN SIZE मध्ये वाढ
केलेली आहे .
21. महोदय, या पववत्र सभागह
ृ ास मी अतीव समािानाने सांगू इस्च्छतो की,

महसल
ु ी उत्पन्न रु. 9937.18 च्या तुलनेत 2015-16

या आधर्थक वर्ी

महसल
ु ी खचाथचा अंदाज रु. 9529.00 कोटी एवढा आहे . येर्े रु. 408.18
कोटी

अनतररक्त

महसल
ू

असेल.

राज्याच्या

अर्थव्यवस्र्ेतील

ही

एक

ऐनतहाशसक घटना आहे .
22. महोदय,

2014-15 च्या रु. 1610.71 कोटी सि
ु ाररत अंदाजपत्रकाची

तल
ु ना केल्यास या वर्ी रु. 1552.75 कोटी आधर्थक तट
ु ीचा अंदाज आहे .
GSDP

च्या

टक्केवारी

नस
ु ार

आधर्थक

तूट

2.99

टक्के

असण्याचा

अंदाज आहे . 2014-15 वर्ाथच्या 19.15 टक्क्यांच्या तल
ु नेत 2015-16
वर्ाथसाठी debt to GSDP ratio 20.89 टक्के असण्याचा माझा अंदाज
आहे .
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23. महोदय,

2014-15 वर्ाथच्या सि
ु ाररत अंदाजपत्रकाप्रमािे एकूि महसल
ू

रु. 8000.09 कोटी इतका आहे . अर्थसक
ं ल्पीय अंदाजपत्रकात तो 8090.08

कोटी एवढा असेल तर दस
ु ऱ्या बाजल
ू ा रु. 8099.40 कोटीच्या अर्थसंकल्पीय
अंदाजपत्रकातन
ू रु. 7953.95 कोटी महसल
ु ी खचथ सि
ु ाररत केलेला आहे .

रु. 2267.84 कोटीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाच्या तुलनेंत 2014-15
वर्ी सि
ु ाररत एकूि भांडवली खचथ रु. 2427.44 कोटी एवढा आहे . यात
7.04 टक्के वाढ झालेली आहे .

24. महोदय, 2014-15 वर्ाथसाठी महसल
ु ी तूट रु. 9.38 कोटी सि
ु ाररत करून

अनतररक्त महसल
ू 46.14 कोटी केलेला आहे . तर दस
ु ऱ्या बाजूला आधर्थक

तुटीचा सि
ु ाररत अंदाज रु. 1610.71 कोटी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाच्या
ितीवरच ठे वलेला आहे .
साधनसवु िधा
25. सभापती महोदय, गोवा राज्याच्या व्हायब्रंट, प्रगतीशील आणि सि
ु ाररत

अर्थव्यवस्र्ेत पररवतथन करण्याचे आमचा हे तू असन
जनकल्यािासाठी
ू

जागनतक दजाथच्या सािनसवु विा ननमाथि करिे हे माझ्या सरकारचे लक्ष्य
आहे .

26. सािनसवु विा ननशमथतीतील प्रमख
ु घटक असलेल्या गोवा राज्य सािनसवु विा

ववकास

महामंडळाने

ववववि

क्षेत्रात

अनेक

उपक्रम

हाती

घेतलेले

आहे त.
27. 2014-15 या वर्ी सांखळीतील सरकारी महाववद्यालयाचा ववस्तार आणि

दजाथ वाढववण्याचे काम पि
ू थ झालेले आहे . तर खाडोळा येर्ील सरकारी

महाववद्यालयाचे काम जून 2015 पयंत पि
ू थ होईल. पेडिें, केपें आणि
मडगाव

येर्ील

सरकारी

महाववद्यालयांचाही

ववस्तार

आणि

दजाथ

वाढववण्याचे काम जोरात सरू
ु आहे . शाळांचा ववचार केल्यास रु. 53.06
कोटी खचथ करून सम
ु ारे 161 प्रार्शमक शाळांचा दजाथ वाढववण्याचे काम
सध्या चालू आहे .
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28. मांडवी नदीवर नतसऱ्या समांतर पल
ु ाचें काम सरू
ु झालेले आहे , आणि पल
ु ाचे

जशमनीवरील खांबांच्या पायाभरिीचे काम पावसाळ्यापव
ू ी संपेल असा अंदाज
आहे . आमोिे आणि ववडी या गावाना जोडिाऱ्या झआ
ु री नदीवरील पल
ू ,
केरी आणि तेरेखोल गावाना जोडिारा पल
ू आणि दाबोळी ववमानतळावरील

ग्रेड ववभाजकाचे काम 2015-16 पयंत संपेल. त्यासाठी रु. 146.29 कोटी
खचाथचा अंदाज आहे .

29. जन
ु े गोवे येर्ील जन
ु ी जेटी मोडून तेर्े नवीन जेटी उभारण्याचे काम

ववक्रमी वेळेंत पि
ू थ करून ती एक्सपोस्जशन काळात खुली करण्यात आली.
पिजीतील बंदर कप्तान जेटीचाही दजाथ वाढववण्याचें काम हाती घेतलेले
आहे . त्यासाठी सम
ु ारे 23.10 कोटी रुपये खचाथचा अंदाज आहे .

30. सभापती

महोदय, पयथटनासाठी जागनतक मान्यता असलेल्या आमच्या

राज्यांत शास्त्रीय घनकचरा व्यवस्र्ापन ही काळाची गरज बनली आहे . त्या
दृष्ट्टीने साळगाव, कळं गूट पठारावर अत्यािनु नक एकास्त्मक घनकचरा

प्रकक्रया प्रकल्प उभारण्याचे काम सरू
ु झालेले आहे . 2015-16 वर्ी ते पि
ू थ
होईल.

31. जमीन हस्तांतरिाचे सोपस्कार पि
ू थ झाल्यानंतर दक्षक्षि गोव्यासाठी काकोडा

येर्े एकास्त्मक घनकचरा प्रकक्रया प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे . या

दोन्ही प्रकल्पांसाठी सम
ु ारे 738 कोटी रुपये खचाथचा अंदाज आहे , आणि
त्यासाठी पढ
ु ील आधर्थक वर्ी मी 30 कोटी रुपयांची तरतद
ू करण्याचा
प्रस्ताव मांडीत आहे .

32. या प्रकल्पास 10 वर्ांच्या कायाथस्न्वत प्रदीघथ काळासाठी आधर्थक भांडवलाची

आवश्यकता आहे . हररत प्रकल्प असल्याने हररत गोव्यासाठी जमा केलेल्या
कर। उपकरांमिन
ू वावर्थक अनद
ु ान दे ण्याची स्वतंत्र यंत्रिा ननमाथि करण्याचा
प्रस्ताव मी मांडीत आहे . यामळ
ु े 10 वर्ाथच्या दीघथ कंत्राटी काळातील
सवलतदारांसाठी ननयशमत आणि अंदाजी दे य – यंत्रिा कायाथस्न्वत होईल.

33. याशशवाय,

राज्यातील मख्
ु य शहरांना जोडिारे

मख्
ु य महामागथ आणि

राज्यातील रस्ते स्वच्छ करण्याचे काम हाती घेतलेले आहे . तसेच या रस्ते
स्वच्छतेच्या क्षेत्रात पवथरी, साळगाव, कळं गट
ू , शशवोली, राय, खोली, फोंडा
येर्ील रस्त्यांचा समावेश आहे .
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34. महोदय, पिजी राजिानीच्या मास्टर प्लानचे कामही माझ्या सरकारने हाती

घेतलेले आहे . मास्टर प्लान तयार केल्यानंतर त्याची कायथवाही करण्याचे
कामही सरू
ु झालेले आहे .

35. शमरामार ते दोनापावल आणि दोनापावल सकथल ते बांबोळी रस्त्यांचा दजाथ

वाढववण्याचे काम चालू आहे आणि ते चालू आधर्थक वर्ाथत पि
ू थ होईल. या

कामासाठी रु. 122.60 कोटी खचथ होईल. दोनापावल जेटीचा दजाथ वाढवविे,
सांत-ईनेज पररसराचा दजाथ वाढवविे यासारखी अन्य कामे या आधर्थक
वर्ाथत हाती घेण्यात येतील. या कामासाठी रु. 116.50 कोटी खचथ येईल.

36. बहुचधचथत सांत-ईनेज नाल्याची स्वच्छता, दीघथकालीन जपिक
करण्याचे
ू

काम 2015-16 वर्ी हाती घेण्यात येईल. यासाठी रु. 68.00 कोटी खचथ
येईल. हे उद्दीष्ट्ट साध्य करण्यासाठी आणि मी येर्े उल्लेख न केलेली परं तु
सध्या

चालू

असलेली

कामे

संपवन
ू

नवीन

कामे

हाती

घेण्यासाठी

जीएसआयडीसीला दप्ु पटीपेक्षा जादा म्हिजेच रु. 700 कोटीची तरतूद
करण्याचा प्रस्ताव मी मांडीत आहे .

37. शशवाय, 2015-16 वर्ाथसाठी राज्य सािनसवु विा ननिी स्र्ापन करण्याचा

प्रस्ताव मी मांडीत आहे . हा ननिी रस्ते, वीज, पािी, स्वच्छता, पयथटन
आणि बंदर या क्षेत्रातील नव्या PPP प्रकल्पांना Viability Gap Funding साठी
वापरण्यात येईल. त्यात मालकीहक्क सरकारकडे राहहल. हा ननिी आमच्या
सािनसवु विा, औद्योधगक आणि पयथटन ववकास महामंडळास शन्
ु यदर

तत्वावर अल्प आणि मध्यम मद
ु तीची व्याज मक्
ु त कजे दे ण्यासाठी

वापरण्यात येईल. यामळ
ु े उच्च प्रािान्य प्रकल्पांच्या मागाथतील ननिीची
अडचि दरू होण्यास मदत होईल.
साििजननक बांधकाम, रथते आणि पल
ू
38. सभापती महोदय, माझे सरकार, केंद्र सरकारच्या सहकायाथने झआ
ु री नदीवर

नव्या सहा पदरी पल
ु ाचे बांिकाम हाती घेत आहे . या प्रकल्पासाठी
सल्लागारांनी तयार केलेला सववस्तर प्रकल्प अहवाल रस्ते, वाहतक
ू आणि
महामागथ मंत्रालयाकडे मान्यतेसाठी पाठववण्यात आलेला आहे .
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39. मर
ु गांव पोटथ रस्टपयंत एनएच-17बी च्या चौपदरीकरि प्रकल्पास मान्यता

हदल्याबद्दल केंद्रीय भप
ू ष्ट्ृ ठ वाहतक
ू मंत्री ननतीन गडकरीजी यांचे मी आभार
व्यक्त करीत आहे . या प्रकल्पावर सम
ु ारे 546 कोटी रुपये खचथ होईल.

40. सभापती

महोदय, 2014-15 वर्ाथच्या काळांत आम्ही दोन नवीन पल
ू

बांिले. तसेच जेर्े अनक्र
ु मे 20 ककलोमीटर लांबीचे नवीन रस्ते आणि 250
ककलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे नत
ु नीकरिाचे लक्ष्य होते, तेर्े आम्ही 35
ककलोमीटर लांब नवीन रस्ते आणि 302 ककलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे
नत
ु नीकरि केले. या कामांसाठी रु. 79.26 कोटी खचथ झाले.

41. 2015-16

वर्ाथत

सािनसवु विा

ववकासाच्या

प्रमख
ु

कामांचा

प्रस्ताव

खालीलप्रमािेेः- 297 कोटी रुपये खचाथचा खांडप
े ार पल
ू , 61.38 कोटी रुपये

खचाथचा ढवळी बायपास आणि चौपदरीकरि. 184.05 कोटी रुपये खचन
ूथ

एनएच 4A महामागथ जोडरस्ता. रु. 298 कोटी खचाथचा मडगाव पस्श्चम

बायपास. रु. 280.16 कोटी खचाथचा तळपि – गालजीबाग पल
ू आणि रु.
121.59 कोटी खचाथचा रायबंदर बायपास.
42. 2015-16

वर्ाथत ही कामे मागी लावण्यासाठी रस्ते आणि पल
या
ू

शीर्ाथखाली रु. 325 कोटीची प्रार्शमक अंदाजपत्रकी तरतूद करण्यात आली
आहे .

पािीपरु िठा
43. 2015-16 वर्ाथसाठी 8 शहरामध्ये 700 मोफत नळजोडण्या दे ण्याचा प्रस्ताव

आहे . ग्रामीि भागात 16000 व्यक्तींसाठी 3200 मोफत नळजोडण्या
दे ण्याचे लक्ष्य आहे . या क्षेत्रात पढ
ु ील आधर्थक वर्ाथसाठी रु. 83 कोटी एवढा
ननिी राखून ठे वण्याचा प्रस्ताव आहे .

थिच्छता
44. मलननस्सारि आणि ननचरा या क्षेत्रांसाठी 2015-16 या वर्ाथत रु. 92 कोटी

एवढा

ननिी

राखन
ू

ठे वण्याचा

प्रस्ताव

आहे .
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शहरांमध्ये

2200

मलननस्सारि जोडण्या दे ण्याचे लक्ष्य आहे . त्याचप्रमािे ग्रामीि क्षेत्रात

17000 लोकांसाठी उपयक्
ु त ठरिारी 3400 शौचालये बांिण्याचा प्रस्ताव
आहे .
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िीज
45. सभापती महोदय, 2014-15 वर्ी दोनापावल येर्ील आयटी पाकथमध्ये 2x10

MVA, 33/11 KVA उप-वीज केंद्रे उभारण्याचे काम पि
ू थ झालेले आहे . धर्वी
येर्ील 110/33KV उपवीज केंद्रात 2x40MVA वीज रान्स्फॉमथर बदलन
ू
त्याजागी

2x50MVA वीज रान्स्फॉमथर बसववण्यात आलेले आहे त. या

उपवीज केंद्रात अनतररक्त 50MVA वीज रान्स्फॉमथरची व्यवस्र्ा करण्यात
आलेली

आहे .

220KV धर्वी

पि
ू त्थ वाकडे पोहोचलेले आहे .

उपवीज

केंद्रातील

अनतररक्त

bay work

46. महोदय, राज्यातील औद्योधगक, व्यावसानयक आणि ननवासी ग्राहकांसाठीची

वीज पररस्स्र्ती सि
ु ारण्यासाठी आणि पहहल्या पसंतीचे पयथटक आणि
गंत
ु विक
ू

केंद्र

म्हिन
ू

गोव्याचे

स्र्ान

बळकट

करण्यासाठी

वीज

ववभागातील सािनसवु विासाठीचा ननिी अडीज पटींपेक्षा जादा वाढवन
ू
सध्याच्या रु. 244 कोटी वरून रु. 651 कोटी पयंत वाढववण्याचा प्रस्ताव
मी मांडीत आहे .
47. गत

सरकाराच्या

कायथकाळात

दल
ु क्षथ क्षत

राहहलेली

वीज

यंत्रिा

आणि

सािनसवु विा सि
ु ारण्याच्या हे तूने ही वीज ववभागातील गंत
ु विक
ू वाढववलेली

आहे . या गंत
ु विक
ु ीमळ
ु े राष्ट्रीय स्तरावर वीज ववभागात उत्कृष्ट्ट कायथ
करिारे एक राज्य म्हिून गोवा आपली हक्काची जागा प्राप्त करे ल
याबद्दल मला खात्री आहे .
48. सभापती

महोदय, आमच्या नागररकाना चोवीस तास अखंडडत आणि

दजाथत्मक वीज परु वठा करिे, तसेच औद्योधगक आणि व्यावसानयक
गंत
ु विुकीस

आकवर्थत

करिे

या

हे तूने

वीज

परु वठा

आणि

ववतरि

सािनसवु विेचे आिनु नकीकरि करण्यासाठी हा वाढीव ननिी वापरला जाईल.

49. राज्यातील उद्योग आणि गंत
ु विक
ू सल
ु भ करण्यासाठी औद्योधगक कफडर

वेगळा करून आणि शक्य असेल तेर्े भशू मगत केबल्सद्वारे जोडिी दे ण्यात

येईल. औद्योधगक वसाहतीना त्यांच्या मागिीनस
ु ार खाते शसंगल पॉईंट

जोडिी दे ईल. राज्याकडे स्वतेःची वीज ननशमथतीची क्षमता नसल्याने तसेच
यासंबंिी मयाथहदत क्षमता असल्याने अखंडडत ववजेची परु े शी उपलबिता

प्राप्त करण्यासाठी दीघथकालीन आणि मध्यमकालीन स्रोताकडे भाधगदारी
करण्यात येईल.
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50. वीज क्षेत्रात आमचा 75 टक्के खचथ आमच्या वीज खरे दी बबलांवर होतो

आणि अशा प्रकारची खरे दी कुशलतापव
थ हाताळण्यासाठी तसेच वीज खरे दी
ू क

बबलांवर आिखी काटकसर करण्यासाठी आम्ही पढ
ु ील आधर्थक वर्ाथत
राज्याचे स्वतेःचे भार ववतरि केंद्र स्र्ापन करिार आहोत.
51. सभापती

महोदय, मला सांगण्यास आनंद होतो की, राज्याची वाढीव

तरतद
ू , अपेक्षक्षत केंद्रीय अनद
ु ान आणि दीघथकालीन कजाथची व्यवस्र्ा
झाल्यामळ
ु े

वीज

खाते

पढ
ु ील

दोन

ते

तीन

आधर्थक

वर्ाथत

वीज

सािनसामग्र
ु ीवर सम
ु ारे 1500 कोटी रुपयांची गंत
ु विक
ू करण्याच्या स्स्र्तीत
असेल.

52. सभापती महोदय, राज्यात रस्त्यांवरील हदवे बदलन
ू त्याजागी एलईडी बल्ब

बसववण्याची योजना तयार करण्याचा माझा ववचार आहे . याची सरू
ु वात
नगरपाशलका क्षेत्रापासन
करून उजेडाची प्रखरता वाढवविे आणि वीज
ू
बचतींतून ग्राहकांचा खचथ कमी करिे असे लक्ष्य आहे .

53. घरगुती

वीज वापरिाऱ्या ग्राहकांना त्यांचा माशसक वीज वापर कमी

करण्यास मदत व्हावी यासाठी आम्ही एक योजना तयार करीत आहोत.
त्याव्दारे सवथ कुटुंबाना 3 एलईडी बल्ब घेण्याचा पयाथय असेल. त्यामळ
ु े वीज
वापर कमी प्रमािात होऊन मोठ्या प्रमािात बचत होईल.

54. सभापती महोदय, मी समािानपव
थ जाहीर करतो की, माझ्या सरकारने
ू क

फेब्रव
ु ारी 2015 मध्ये सौर उजाथ महामंडळाकडे ररननवेबल उजाथ क्षेत्रास

प्रोत्साहन दे ण्याच्या ववचाराने पढ
ु ील 25 वर्ांसाठी राज्यास 25 एमडबल्यू
सौर उजेचा परु वठा करण्यासंबंिीचा करार केलेला आहे .
55. वरील

उपायांव्यनतररक्त,

औद्योधगक

वसाहतीत

सशक्त

वापर

ननमाथि िोरिास अनतररक्त आधर्थक आिार दे ण्यासंबि
ं ी भारत सरकारच्या

वीज मंत्रालयाकडे आम्ही बोलिी सरू
ु केली आहे . ही योजना औद्योधगक
ववकास महामंडळाच्या संयक्
ु त ववद्यमाने हाती घेऊन त्याची सरु वात

2015-16 या आधर्थक वर्ाथत वेिाथ औद्योधगक वसाहतीतून करण्यात
येईल.
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जलस्रोत
56. सभापती महोदय, पािी हे आमच्या सरकारसाठी प्रािान्य क्षेत्र आहे . पािी

हा आमच्या जीवनातील एक महत्वाचा घटक जो आमचे जीवन सस
ु ह्य
करतो. जलस्रोत सवाथना मोठ्या प्रमािात उपलबि व्हावे तसेच शेती,

ननवासी, व्यावसानयक आणि औद्योधगक वापरासाठी त्याचे समान वाटप
व्हावे यासाठी माझे सरकार सवथ प्रयत्न करे ल. या क्षेत्रासाठी मी रु. 290.51
कोटीवरून रु. 350.15 कोटी म्हिजेच रू. 59.64 कोटीची वाढ केलेली
आहे .
57. महोदय, म्हादई नदी संबंिी गोवा आणि कनाथटक दरम्यान चालू असलेल्या

जलवववादावर एका खास गटामाफथत सतत लक्ष ठे वण्यात येत आहे . गत
सरकारांचा यर्ातर्ा आणि दल
ु क्षथ क्षत दृश्टीकोन असन
ू सद्ध
ु ा आम्ही सवथ प्रयत्न
केलेत आणि गोव्याची जीवनदानयनी असलेल्या म्हादईची ही लढाई आम्ही
स्जंकिारच असा मला ववश्वास आहे .

58. गोवा नतळारी शसंचन ववकास मंडळाने सांववधिक मंडळ म्हिून आपले काम

पि
ू थ केलेले आहे . सरकारने मंबत्रमंडळ ननिथयाव्दारे जीटीआयडीसीचे ववसजथन

मान्य करून मंडळाची सवथ मालमत्ता आणि जबाबदारी जलस्रोत खात्याकडे
हस्तांतररत केलेली आहे .
59. नतळारी जलशसंचन प्रकल्पा अंतगथत, दोन मख्
ु य कालवे आणि एका शाखा

कालव्याचे काम सवथप्रकारे पि
ू थ झालेले आहे . बाधित लोकांना नक
ु सान
भरपाई दे ण्यासाठी मी रु. 34.70 कोटीची तरतूद केलेली आहे आणि ही

भरपाई शसंिद
ु ग
ू थ (महाराष्ट्र) स्जल्हा दं डाधिकाऱ्यानी अहवाल सादर केल्या
नंतर दे ण्यात येईल.

60. वर्थ 2015-16 मध्ये तुयें, पेडिे येर्ील प्रस्ताववत 25 एमएलडी पािी

प्रकल्पाला

नतळारी

जलशसंचन

प्रकल्पाव्दारे

साद्या

पाण्याचा

परु वठा

करण्याचे काम सम
ु ारे 35 ककलोमीटर पाईपलाईन घालन
ू आणि अंदाजे रु.
52.00 कोटी खचन
ूथ हाती घेिार आहोत.
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61. मला सांगण्यास अत्यानंद वाटतो की, आतापयंत एकूि 11,216 हे क्टर

शसंचन क्षमता तयार करण्यात आली आहे . कमांड एररया डेव्हे लॉपमें ट आणि
जलव्यवस्र्ापन (सीएडी आणि डबलए
ू म) याखाली तयार करण्यात आलेली
संबधं ित क्षमता 5410 हे क्टर इतकी आहे , पैकी 2465 हे क्टर क्षमतेचा
वापर झालेला आहे .

62. 2014-15 या आधर्थक वर्ी, जलस्रोत खात्याने फक्त प्रकक्रया न केलेले सािे

पािी दवलीहून वेिाथ येर्े आिण्याचेच काम पि
ू थ केलेले नाही, तर 16.05
कोटी रुपये खचन
ूथ वेिाथ औद्योधगक वसाहतीतन
ू झआ
ु री नगरातील झआ
ु री
एग्रो-केशमकल कंपनीस 10 एमएलडी प्रकक्रया न केलेले म्हिजेच सािे पािी

परु वविे आणि मरु गाव तालक्
ु यातील कोंसाव गांवातील सावथजननक बांिकाम
खात्याच्या पंवपंग केंद्राला 10 एमएलडी पािी परु वविे अशी योजना

यशस्वीररत्या पि
ू थ केली. या सभागह
ृ ास कळववण्यास मला आनंद होतो की,
2 जानेवारी, 2015 पासन
ू 24 तास पािी परु वठा होत आहे आणि त्यामळ
ु े
मरु गाव तालक्
ु याला होिाऱ्या पािीपरु वठ्यात सि
ु ारिा झालेली आहे .

63. सावथजननक बांिकाम खात्याच्या अस्नोडा केंद्रात वपण्याच्या पाण्याचा तट
ु वडा

आहे . तो भरून काढण्यासाठी जन
2014 मध्ये डडचोली तालक्
ू
ु यातील
शापोरा (साळ) नदीतन
ू 100 एमएलडी सािे पािी पंप करून ते अस्नोडा
केंद्रास परु ववण्यासाठी रु. 44.58 कोटी खचन
ूथ , वरचावाडा साळ येर्े साळ

नदीवर केंद्र उभारण्याचे काम 50 टक्के पि
ू थ झालेले आहे आणि हे काम मे
2015 पयंत पि
ू थ करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे .

64. खल
ु े बंिारे बांिण्याची योजना 2014-15 वर्ी चालच
ू ठे वलेली आहे आणि

शसंचन तसेच जलस्रोतांचा ववकास करण्यासाठी एकूि 352 बंिारे बांिण्यात
आलेले आहे त.

65. जागनतक बँकेने आधर्थक सहाय्य हदलेल्या भारत सरकारच्या हायड्रॉलॉजी

प्रकल्प योजने अंतगथत, गोव्याने 2014त दस
ु रा टप्पा यशस्वीररत्या पि
ू थ
करून प्रकल्पाच्या पढ
ु ील टप्प्यात म्हिजेच एचपी-III

मध्ये प्रवेश केलेला

आहे . एचपी-III साठी गोव्याचा वाटा रु. 110 कोटी तात्परु ता मान्य केलेला
आहे आणि ही योजना 2015-16 वर्ी सरू
ु होण्याची शक्यता आहे .
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66. गांजे येर्ील म्हादई नदीतन
ू ओपा प्रकल्पासाठी 70 एमएलडी सािे पािी

पंप करून पाठववण्यासाठी रु. 85 कोटी खचन
ूथ 2015-16 वर्ाथत एक नवी
योजना सरू
ु करण्याचा प्रस्ताव माझे सरकार मांडीत आहे .

खाि व्यिसाय
67. सभापती महोदय, राज्याची आधर्थक स्स्र्ती मजबत
ू करण्यात आणि रोजगार

तयार करण्यात खाि क्षेत्राचा मोठा सहभाग आहे . परं तु हा व्यवसाय सध्या

बंद असन
ू त्यामळ
ु े स्र्ाननक तसेच राज्याच्या राजकोर्ावर त्याचा ववपररत
पररिाम झालेला आहे .

68. बाजथ, रक आणि अन्य यंत्रचालक िरून वेगवेगळ्या आधर्थक घटकांची

सद्याची दशा या सभागह
ृ ास ज्ञात आहे च. याचा पररिाम झालेले वेगवेगळे

गट आणि नागररकांना आधर्थक मदत दे ण्याचे मी हदलेले वचन पाळण्यास
मी कटीबद्द आहे . आणि त्यासाठी मी रु. 120 कोटीची तरतूद केलेली आहे .

69. माझ्या सरकारने बाधितांना हदलासा दे ण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजलेले

आहे त. त्यात कजथसब
ं ि
ं ी पव
ू ीच्या प्रकक्रयेत सि
ु ारिा करिे तसेच खाि
व्यवसाय सरू
होईपयंत कजथसंबि
ं ीची प्रकक्रया िीम्या गतीने घेण्याचा
ु

दृश्टीकोन स्वीकारण्याची सच
ू ना मी कजे दे िाऱ्या बँकांना केलेली आहे .
कजथदारांना हदलासा दे ण्यासाठी ‘ववत्त संस्र्ांव्दारे कजे घेतलेल्या खाि
पीडडतांसाठी हदलासा योजना’ अधिसधू चत करण्यात आलेली आहे .

70. हटप्पर रकांचे मालक आणि खाि व्यवसायाकडे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंि

असलेल्यांना आधर्थक हदलासा दे ण्यासाठी ‘खाि पीडडतांसाठी कल्यािकारी

योजना’ सरू
ु करण्यात आलेली आहे . या येवजिें तगथत आता पयंत रु.

112.55 कोटी ववतररत करण्यात आलेले आहे त आणि त्याचा एकूि 8,397
लोकांना लाभ झालेला आहे .
71. राज्यात आता लवकरच खाि व्यवसाय सरू
ु होिार आहे . कारि गत

सरकारतफे नोव्हें बर, 2012 मध्ये मनमानीपिे जारी केलेला खािींचे
पयाथवरिीय दाखले रद्द करण्याचा आदे श सध्याच्या केंद्र सरकारने मागे

घेतलेला आहे . या मद्द्
ु यावर मानानीय केंद्रीय पयाथवरि आणि वनमंत्री श्री.
प्रकाश जावडेकार यांनी सक्रीय दृश्टीकोन स्वीकारल्याने मी त्यांचा मनपव
थ
ू क
आभारी आहे .
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72. महोदय, सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार, सरकारतफे 2014 मध्ये,

राज्यातील

उत्खनन

केलेल्या

खनीज

मालाचे,

सवोच्च

न्यायालयाच्या

ननयंत्रि सशमतीच्या ननरीक्षिाखाली पाच ई-शललाव करण्यात आले. एकूि
बावन्न लाख सात हजार एकशे बयाण्िव मेरीक टन खनीज मालाची ईशललावाव्दारे ववक्री करण्यात आली. त्यामळ
ु े एकूि रु. 754 कोटी महसल
ू
प्राप्त झाला.
कृर्ी, पशू संिधिन आणि मासेमारी
73. सभापती महोदय, कृर्ी, पशू संविथन आणि मासेमारी हे गोव्यातील लोकांचे

उत्पन्न शमळववण्याचे पारं पाररक आणि मख्
ु य व्यवसाय आहे त. राज्याच्या

घरगुती उत्पादनात वर्थ 2013-14 मध्ये त्यांचे 6.34 टक्के योगदान आहे ,
आणि अर्थव्यवस्र्ेतील या क्षेत्राची भशु मका वाढत आहे .

74. मी अशभमानपव
थ येर्े सवथ सभासदांस सांगू इस्च्छतो की, या सरकारने
ू क

केलेल्या अर्क प्रयत्नामळ
ु े वाढीव लाभांश शमळू लागला. त्यामळ
ु े कृर्ी
आणि तत्सम कामात 13.80 टक्के वाढ झालेली आहे . नतचा फायदा
आमच्या शेतकऱ्यांना आणि मस्च्छमाऱ्यांना झालेला आहे .

75. महोदय, गत सरकारच्या कायथकाळात या क्षेत्राला त्याच्या प्रमािात महत्व

हदले गेले नव्हते, त्यामळ
ु े ननराशेचे वातावरि तयार झाले होते.

76. ही

नकारात्मक प्रवत्ृ ती बदलण्याचा ववद्यमान सरकारचा संकल्प आहे .

त्यामळ
ु े 2011-12 च्या तुलनेत वर्थ 2014-15 मध्ये कृर्ी, पशू संविथन
आणि मासेमारीवरील खचथ 54 टक्के म्हिजे रु. 182 कोटीवरून रु. 336

कोटी एवढा वाढववलेला आहे . वर्थ 2015-16 मध्ये या क्षेत्रासाठी रु.
391.68 कोटीची तरतद
ू मी केलेली आहे .

77. वर्थ 2015-16 मध्ये, फक्त कृर्ी क्षेत्रासाठी रु. 195.88 कोटी एवढ्या

खचाथचा प्रस्ताव आहे .

78. कृर्ी समद
ु ायाला आदशथ सेवा परु ववण्यासाठी आणि शेतकाऱ्यांच्या सबसीडी

मागण्या त्वरे ने मंजरू करण्यासाठी आणि त्यांचे ववतरि करण्यासाठी दक्षीि

गोवा स्जल्हा कृर्ी कायाथलय, मडगाव आणि उत्तर गोवा स्जल्हा कृर्ी
कायाथलय, टोंक - करं जाळे या नावाने दोन स्जल्हा कायाथलये सरू
ु करण्यात
आलेली आहे त.
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79. मी हे मनेःपव
थ सांगू इस्च्छतो की, कृर्ी काडांसाठी अजथ केलेल्या 23,592
ू क

पैकी 21,184 अजथ आम्ही मंजरू केलेले आहे त आणि आतांपयंत 17,905

शेतकऱ्यांना कृर्ी काडे हदलेली आहे त. यासाठी रु. 70.00 लाख एवढा खचथ
झालेला आहे . सवथ पात्र शेतकऱ्यांना त्यांनी अजथ केल्यानंतर ननिाथररत वेळेत
कृर्ी काडे शमळवन
ू दे ण्याचा माझ्या सरकारचा प्रयत्न आहे .

80. माझ्या सरकारने कृर्ी ववकासासाठी महत्वाची क्षेत्रे ननवडलेली आहे त आणि

हे कायथ अधिक प्रभावीपिे करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सवथ
योजना एकबत्रत करण्यास आम्ही इच्छूक आहोत. आमचे लक्ष्य साध्य
करण्यासाठी मी पढ
ु ीलप्रमािे कृती प्रस्ताव मांडीत आहे .

नतसवाडी, बादे श, फोंडा, पेडिे, डडचोली, सासश्टी आणि मरु गाव या ककनारी

तालक्
ु यात राज्यातील सम
ु ारे 18,000 हे क्टर जमीन ही खाजन जमीन आहे .

ही सवथ जमीन सरु क्षेसाठी असलेल्या बांिांची दरु
ु स्ती आणि संविथन करून
त्याचप्रमािे पि
ू थ जमीन टप्प्याटप्प्यांनी शेती लागवडीसाठी घेऊन त्यात
नवचैतन्य
फायदे शीर

ववद्यमाने

आिण्याचा

करण्यासाठी

प्रस्ताव
खरीप

मी

मांडीत

मोसमानंतर

आहे .

हा

मासेमारी

प्रकल्प

अधिक

संचालनालयाच्या

कुल्यांची पैदास करण्याचा प्रस्ताव मी मांडीत आहे . या
कामासाठी ‘संरक्षक बांि कृती योजनेखाली’ मी प्रारं भी रु. 9.30 कोटीची
तरतद
ू करीत आहे .

81. व्यवसानयक पाडेल्यांची संख्या हदवसेंहदवस कमी होत आहे . पररिामी नारळ

पाडण्यासाठी पाडेली शमळत नाहीत. त्याचा पररिाम माडांच्या लागवडीवर
झालेला आहे .

82. स्र्ाननक बािावली जातीच्या माडांची उं ची जास्त असल्याने त्यांची लागवड

करिे कठीि असते. त्यामळ
ु े स्र्ाननक बािावली जातीचे बी मळ
ू जागी
ठे ऊन आणि ड्वाफथ क्रॉशसंग करून डीएक्सटी हायब्रीड जात तयार करण्याचा
प्रस्ताव आहे . त्यात माडाची उं ची सािारि असेल, ते जास्त मजबत
ू

असतील आणि त्यांचे उत्पादन दे खील जास्त असेल. हे माड पाडिे सोपे
असेल.

कोडार

येर्ील

सरकारी

फामथमध्ये

हायब्रीडायजेशन

उपक्रम

राबववण्यासाठी कोचीनच्या नारळ ववकास मंडळाचे सहाय्य घेतले जाईल. या
क्षेत्रात नारळ पॅकेज कायथक्रम/ववकास मंडळामाफथत काम सरू
ु करण्यासाठी
मी प्रारं शभक रू. 18 लाखांची तरतद
ू करीत आहे .
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83. पाहिे म्हिजे ववश्वास ठे विे आणि कृती करिे म्हिजे शशकिे हें तत्व

प्रत्यक्षात आिण्यासाठी शसध्द तंत्रज्ञानाच्या प्रात्यक्षक्षकाव्दारे कृर्ी ववस्तार
करण्याची गरज आहे
त्यामळ
ु े कृर्ी ववस्तार सेवा अधिक मजबत
ू करण्यासाठी खालील कृती
योजना हाती घेण्यासाठी मी रु. 4.55 कोटीची तरतद
ू वर्थ 2015-16 साठी
करीत आहे .
अ)

राष्ट्रीय

हॉहटथ कल्चर

शमशनच्या

सहकायाथने

काले,

सांगे

येर्ील

सरकारी फामथवर फूलबाग क्षेत्रात उत्कृष्ट्टता केंद्र आणि कोडार सरकारी
फामथवर भाज्या लागवड क्षेत्रांत उत्कृष्ट्टता केंद्र स्र्ापन करिे.
आ)

ग्रामीि पयथटनास चालना दे ऊन ते कृर्ीसंस्कृतीशी जोडण्यासाठी
सरकारी फामथवर दोन अग्रो-टुररझम म्हिजे कृर्ी-पयथटन स्र्ळे स्र्ापन
करण्याचा प्रस्ताव मी मांडीत आहे . पैकी एक फोंडा तालक्
ु यातील कोडार येर्े
आणि दस
ु रे सांगे तालक्
ु यातील काले येर्े असेल. या स्र्ळांना पयथटकांनी

भेट दे ऊन नैसधगथक सौंदयाथचा आनंद लट
ु तानाच गोव्याच्या कृर्ी संबंिीची
माहहती शमळवावी हा या उपक्रमामागील हे तू आहे . या स्र्ळांवर शाळांनी
हदशादशथन अभ्यासक्रम शशबबरांचे आयोजन करावे यासाठी शाळांना प्रोत्साहन
हदले जाईल.
इ)

महोदय, माझ्या मतानस
ु ार कृर्ी शशक्षि आणि मातीत काम
करण्याचा आनंद या सवयी मल
ु ांमध्ये शाळे पासन
ू च रुजववल्या पाहहजेत.
प्रार्शमक

कृर्ी कामांची आणि तंत्रज्ञानाची माहहती ववद्यार्ी आणि
शशक्षकांना करून दे ण्यासाठी एला - ओल्ड गोवा, कोडार, मडगाव, पेडिे,
धचंबल, वाळपई, म्हापसा आणि काले येर्ील सरकारी फामथवर स्र्ाननक

शाळांच्या मदतीने कृर्ी शशक्षि योजना सरू
ु केली जाईल. या योजनेंतगथत
ववद्यार्ी आणि शशक्षक ज्याची लागवड आणि उत्पादन करतील, ते त्यांच्या
कुटुंबबयांसह वाटून घेण्यास परवानगी असेल. या योजनेच्या पररिामकारक
अंमलबजाविीसाठी मी सरु वातीला रू. 20 लाख एवढी तरतूद करीत आहे .
84. ग्राम

पातळीवर कृर्ी आणि संबधं ित सेवांचा समन्वय आणि ववस्तार
सािण्यासाठी व त्यात वाढ करण्यासाठी मी रु. 10 कोटीची तरतूद करीत
आहे . तसेच ननयोजन खात्याकडील अटल ग्राम योजना कृर्ी खात्यांत
स्र्लांतररत करण्याचा प्रस्ताव मांडीत आहे .
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85. महोदय,

नैसधगथक आपत्तीप्रसंगी शेतकऱ्यांना त्वरे ने सहाय्य दे ण्यासाठी

2015-16 या वर्ाथत मी िान्य संविथन योजनेंतगथत रु. 145.37 कोटीची

तरतद
ू करून आकस्स्मकता ननिी योजना आखण्याचा प्रस्ताव मांडीत आहे .
या ननिीचा उपयोग योग्य त्या प्रमािात आवश्यक बबयािी, जीवािन
ू ाशक
रसायने, ककटकनाशके आणि फवारिी यांचा राखीव सांठा करण्यासाठी,
तसेच या वस्तू शेतकऱ्यांना सहज आणि मोफत उपलबि करून दे ण्यासाठी
आणि

खाजन

क्षेत्रातील

संरक्षक

दरू
ु स्तीसाठी दे खील केला जाईल.

बांि

अचानक

फुटल्यास

त्याच्या

86. ववस्तार कायथक्रम अधिक प्रभावी करून आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात

सेंद्रीय खतांव्दारे उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन दे ऊन सेंद्रीय शेतीचा राज्यात
अधिक प्रसार केला जाईल. महोदय, हे ऐकून आपिाक आनंद वाटे ल की,

गोव्यात व्यावसानयक स्तरावर जैव ककटकनाशके आणि जैव खतांचे उत्पादन
करण्यासाठी प्रयोगशाळा स्र्ापन करण्यास राज्य सरकारने िारवाड कृर्ी

ववद्यावपठाशी सामंजस्य करार केलेला आहे . त्यामळ
ु े गोव्यात सेंद्रीय शेतीस
गती शमळे ल.

87. बागकाम आणि भाजी उत्पादन योजनेखाली रु. 41.50 कोटीची तरतूद

केलेली आहे आणि काळी शमरी, जायफळ, हळद, आलें यासारख्या मसाले
उत्पादनास गोव्यात चालना दे ण्यासाठी चालू असलेल्या राष्ट्रीय बागकाम
मोहहमेखाली एक नवीन योजना सरू
ु करण्यात येईल.

88. राज्यांत मसाले उत्पादनासाठी असलेल्या क्षमतेचा पर
ु े परू फायदा करून

घेण्यासाठी आणि त्याची ननयाथत सल
ु भ करण्यासाठी भारत सरकारच्या

वाणिज्य मंत्रालयास गोव्यात त्यांचे कायाथलय सरू
ु करण्यासाठी आमंबत्रत
केले जाईल.
पशू संिधिन
89. सभापती महोदय, पशू संविथन क्षेत्रांतगथत राज्यात दि
ु ाचे उत्पादन वाढवविे

आणि लाभिारकांना कमी वेळांत फायदा करून दे िे यासाठी तांबत्रक ववतरि

पद्धत गतीमान करिे हे माझ्या सरकारचे मख्
ु य ध्येय आहे . यासाठी मी रु.
125.21 कोटीची तरतद
ू या अर्थसंकल्पात केलेली आहे .
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90. दि
ू उत्पादकाना उत्तेजनार्थ मानिन दे ण्याच्या योजनेंतगथत, 173 डेअरी दि
ू

सोसायटीच्या 14,223 दि
ू उत्पादकांना दर शलटरमागे रू. 9.40 प्रमािे रू.
18.59 कोटीचे उत्तेजनार्थ मानिन वर्थ 2014-15 साठी दे ण्यात आलेले
आहे .

91. तसेच, 75 शेतकऱ्यांना रू. 54.95 लाखांची डेअरी सािनसामग्र
ु ी ववकत

घेवपासाठी 75 टक्के सबसीडी हदली आहे .

92. पशू पालन योजनेंतगथत पशू संविथन खात्याने या वर्ी 3334 अजांवर

प्रकक्रया करून ते ननकाली काढले आहे दत.

93. कामिेनू (सि
ु ाररत) योजनेची यशस्वी अंमलबजाविी करून आणि सम
ु ारे

1500 शेतकरी 5895 दभ
ु त्या जनावरांचे मालक झाल्याने त्यांना या

योजनेचा लाभ झालेला आहे आणि गतवर्ाथपेक्षा यंदा दि
ू उत्पादन परु े से
वाढलेले आहे .

पेडिे तालक्
ु यातील चांदेल कृर्ीकेंद्र, उत्तर गोव्यातील डडचोली तालक्
ु यातील
कासरपाल कृर्ी केंद्र आणि सासश्टीतील वाकाथ कृर्ीकेंद्र या तीन
पशधु चककत्सा ग्रामीि उपकेंद्रांचा दजाथ वाढवन
ते पि
थ ेः पशधू चककत्सा
ू
ू त

दवाखाने केलेले आहे त. आणि तेर्ील कामकाज आतां पशधू चककत्सा डॉक्टर
पाहतील

94. महोदय, मला या सभागह
ृ ास कळववण्यास अशभमान वाटतो की, ही कामे

सरू
केल्याने, राज्यातील दि
उत्पादन 2012-13 या वर्ाथत 94.44
ु
ू

टक्क्यांनी म्हिजेच प्रनतहदन 36000 शलटर वरून 70,000 शलटर पेक्षा
अधिक वाढलेले आहे .

95. राष्ट्रीय कृर्ी ववकास योजनेखाली पढ
ु े हदलेल्या प्रकल्पांमळ
ु े पशू संविथन

आणि पशू धचककत्सा सेवा खाते अधिक सक्षम बनेल.
1.

कोपाडे, सत्तरी येर्ील गो-पालन फामथवर शमश्रजातीय वासरे (हे फर)

पैदास. राज्यातील दि
ू उत्पादन वाढववण्यासाठी शेतकऱ्यांना चांगली वासरे

उपलबि करून दे िे हा या प्रकल्पाचा हे तू आहे आणि वासरांसाठी कोपाडे
सत्तरींती गो-पालन फामथवर 10 आिनु नक गो-शाळा बांिण्याचे काम हाती

घेतलेले आहे . यासाठी स्र्ाननक गायींच्या पालनपोर्िासाठी मी सरु वातीला
रु. 25 लाखांची तरतद
ू केलेली आहे .
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2.

डुक्कर पालन ववकास योजनेसाठी मी रु. 1.11 कोटीची तरतूद या

अर्थसंकल्पात केलेली आहे . 2015-16 वर्ी आम्ही अत्यािनु नक असा राज्य
डुक्कर पैदास प्रकल्प स्र्ापन करिार आहोत आणि हा दे शातील एकमेव

असा प्रकल्प असेल. ज्याची क्षमता 1000 डुक्कर ठे वण्याची असेल, शशवाय
नतर्े स्वतेःचा प्रकक्रया प्रकल्प असेल.
3.

वनराजा जातीच्या कोंबड्या आणि अंडी उधचत आणि योग्य दरात

उपलबि करून दे ण्यासाठी आणि त्यांचे शेतकऱ्यांमध्ये ववतरि करण्यासाठी
सरकारी कुक्कूट पालन फामथचा दजाथ वाढववण्याचा प्रस्ताव मी मांडीत आहे
व त्यासाठी मी रू. 2.52 कोटीची तरतूद केली आहे .
मासेमारी

96. महोदय, सध्या उपलबि असलेले मासेमारी स्रोत आता आणि भववष्ट्यासाठी

राखून ठे विे आणि मस्च्छमाऱ्यांचे जीवनमान सि
ु ारण्यासाठी मागील दोन
वर्ाथत सतत प्रयत्न होत आहे त. मासेमारीसाठी या अंदाजपत्रकांत मी रु.
70.59 कोटीची तरतद
ू केलेली आहे .

97. वेगवेगळ्या 7 मासेमारी िक्क्यांचे बांिकाम, जाळी दरु
ु स्तीच्या दोन शेडस ्,

मालीम येर्े 50 मीटरची जेटी आणि पिजी येर्ील ववद्यमान जेटीची
दरू
ु स्ती ही कामे सािनसवु विा ववकासाचा भाग म्हिून वर्थ 2014-15 मध्ये
हाती घेतलेली आहे त.

98. या सवु विा आिखी सि
ु ारण्यासाठी शापोरा, मालीम, कुठ्ठाळी आणि कुटबि

येर्ील 4 प्रमख
ु मासे साठविी केंद्रांचा दजाथ वाढववण्यात येईल आणि हे

काम वर्थ 2015-16 मध्ये सरू
ु करण्यात येईल व त्यासाठी रू. 100

कोटीची तरतद
ू आम्ही सरु
ु वातीला केलेली आहे . पादरीभाट, आजोशी आणि

मंडूर येर्े मासेमारी िक्के आणि कोलवा येर्ील मासेमारी संकुलातील
प्रशासकीय इमारतीची आणि अंतगथत रस्त्यांची दरू
ु स्ती ही कामे सद्ध
ु ा
2015-16 या वर्ी हाती घेण्यात येतील.

99. या कामांसाठी मासेमारी खात्याच्या लँ डडंग आणि बधर्ंग सेवा योजनेंतगथत

मी

सरु
ु वातीला रु. 21.07 कोटीची तरतूद केलेली आहे .
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100. याला

जोडून कुटबि येर्े अनतररक्त सल
ु भ शौचालय प्रकल्पाची होत
असलेली मागिी अंदाजे रु. 61.00 लाख खचन
ूथ पि
ू थ करण्यात येईल.
याव्यनतररक्त
आंबेली

आणि

तळपि

मासेमारी

साळे री

खोला

संकुलातील

येर्े

मासेमारी

सािनसवु विांची
िक्के,

तसेच

सि
ु ारिा,

मरु गांव

तालक्
ु यांतील इजोरशी आणि वेळसांव येर्े जाळीं दरू
ु स्ती शेडस ् ही कामे वर्थ
2015-16 मध्ये हाती घेतली जातील.
101. 2014-15

योजनेंतगथत,

या

वर्ी

सबसीडीवर

आिाररत

व्हॅ टवर

आधर्थक

सहाय्य

एकूि 20,000 केएल हायस्पीड डडजलचा कोटा सहा
नोंदिीकृत मासेमारी सहकारी सोसायटीच्या सदस्यांना हदलेला आहे आणि
त्यासाठी 15 कोटी रुपये खचथ करण्यात आला आहे . याच कामासाठी 201516 या वर्ी मी रु. 16 कोटीची तरतूद केलेली आहे .

102. कायथरत मस्च्छमारांसाठी असलेल्या समह
ू अपघात ववमा योजनेखाली 2014-

15 वर्ी 11,727 लाभिारकांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे .
त्याचबरोबर

2014-15

या

वर्ी

5338

लाभिारकांना

कायथरत

मस्च्छमारांसाठी असलेल्या सवथसािारि ववमा योजनेखाली सहभागी करून
घेण्यात आले आहे .
103. बचत

आणि हदलासा ननिी योजनेखाली 5707 लाभिारकांस सहभागी

करण्यात आले व जमा झालेली रु. 1800 ची रक्कम तीन महहन्यांच्या
आधर्थक तंगीच्या काळात त्यांना ववतररत करण्यात आली.

104. समद्र
ु ात मस्च्छमारांची सरु क्षा योजनेखाली 300 लाभिारकांना या आधर्थक

वर्ाथत

सहभागी करून त्यांना जीपीएस, व्हीएचएफ आणि शोि आणि

बचावासंबंिीचे हदवे ही सािने ववतररत करण्यात येतील.

105. प्रधर्न पर
ु वठ्यासाठी राष्ट्रीय शमशनाखाली राष्ट्रीय कृर्ी ववकास योजनेव्दारे

जास्त ककंमत असलेल्या मासळीच्या संविथनासाठी ‘’ओपन सी केज कल्चर’’

हा प्रकल्प भारत सरकारने मंजरू केलेल्या रु. 2.5 कोटी ननिीच्या

साहाय्याने दक्षक्षि गोव्यात सरू
ु केलेला आहे . पोळे येर्े 16 मानशी तर
दक्षक्षि गोव्यातील तळपि येर्े 3 मानशी बांिण्यात आल्या आहे त. या
प्रकल्पामळ
ु े 3 टन मासळीचे उत्पादन झाले आणि त्यातून शमळालेला

फायदा या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या लाभिारकांना ववतररत करण्यात
आला.
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106. मला

सांगताना आनंद होतो की, भारत सरकारने 2014-15 वर्ाथसाठी

आिखी 25 ओपन सी केजीस म्हिजेच खल्
ु या समद्र
ु ातील मानशी

बांिण्यासाठी अनतररक्त रु. 2.13 कोटी मंजरू केलेले आहे त आणि जास्त

ककंमतीच्या मासळी संविथनासाठीचा पव
ू ीचा ओपन सी केज प्रकल्पही चालू
ठे वण्यासाठी रु. 3 कोटी मंजूर केले आहे त.
107. पढ
ु ील

वर्ी, गोड्या पाण्याच्या तळ्यात वा सांठ्यात 48 मानशी सरू
ु

करण्याचा

प्रस्ताव

आहे

आणि

या

कामासाठी

योजनेखाली रु. 2.46 कोटी शमळालेले आहे त.

राष्ट्रीय

कृर्ी

ववकास

शशक्षि, शशल्पकारार्िरी प्रशशक्षि आणि कौशल्य विकास
108. सभापती महोदय, 2015-16 वर्ी प्रार्शमक तसेच माध्यमीक शशक्षिासाठी

राखून

ठे वलेल्या

अनद
ु ानांत

वाढ

करून

230.76

कोटी

1,116.24 कोटी रुपये द्यावेत असा प्रस्ताव मी मांडीत आहे .
109. राज्याचे

भावी

नागरीक

म्हिन
ू

ओळख

असलेल्या

रुपयांऐवजी

ववद्यार्ी

वगाथचा

सवांगीि ववकास घडवन
ू आिण्यासाठी गि
ु ात्मक शशक्षिाची गरज माझ्या

सरकारने जािलेली आहे . प्रार्शमक शशक्षिाचे वैस्श्वकीकरि झाल्याने सवथ
स्तरांवर/स्तराचेर

आिनु नक

ई-लनींग

आणि

शैक्षणिक

संस्र्ांमध्ये

शशकववण्याची सािने दे ऊन ववद्यार्थयांमध्ये चांगले शालेय वातावरि तयार

करण्यासाठी दजेदार शशक्षिांत सि
ु ारिा करण्याची माझ्या सरकारची इच्छा
आहे .

110. या हदशेने माझ्या सरकारने योग्य पावले उचललेली आहे त. स्माटथ क्लासरूम

करण्यासाठी शाळांना इंटरनेट जोडिी आणि ऑनलायन सवु विा हदलेल्या
आहे त. राज्यांत प्रायोधगक तत्वावर इंस्जननयरींग आणि फामथसी कॉलेजमध्ये
आणि पॉशलटे क्नीकमध्ये 10 स्माटथ क्लास रुमांमध्ये ICT वापरतात.

111. ई-कंन्टें ट

चा

दजाथ

सि
ु ारण्यासाठी,

शाळा,

महाववद्यालये

आणि

ववद्यावपठाला व्हाय-फाय वा हॉटस्पॉट सवु विा हदलेल्या आहे त. या शैक्षिीक

वर्ी इयत्ता 12 वीत जािाऱ्या सम
ु ारे 18,000 ववद्यार्थयांना लॅ पटॉप
योजनेचा फायदा शमळे ल.
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112. शाळांच्या सािनसवु विा ववकासाअंतगथत चालू 2014-15 वर्ी 158 सरकारी

प्रार्शमक,

माध्यशमक

आणि

उच्च

माध्यशमक

शाळांची,

ववद्यालयांची

दरु
ु स्ती करण्यात आली, दजाथ वाढववला वा नव्याने बांिकाम करण्यात आले.
माझ्या सरकारने प्रार्शमक शाळा पातळीवर ववद्यार्थयांना मोफत वह्या,

गिवेर् आणि रे नकोट्स हदलेले आहे त आणि यापढ
ु े दे खील ते चालच
ू
राहतील.

113. कुडका येर्े प्रायोधगक शाळा प्रकल्प आकार घेत आहे आणि पढ
ु ील शैक्षणिक

वर्ी यातील बहुतेक शाळा कायाथन्वीत होण्याची अपेक्षा आहे . येर्ील मैदान,
रस्ते, पाकींग सवु विा, जोडरस्ते आणि गटार सवु विा यासारख्या इतर

सािनसवु विा तयार होण्याची आवश्यकता आहे . यासाठी सम
ु ारे 100 कोटी

रुपयांचा खचथ अपेक्षीत आहे आणि GSIDC माफथत हे काम हाती घेतले
जाईल. यंदाच्या वर्ी, यासाठी मी रू. 30 कोटी हदलेले आहे त.

114. सायबरएज योजनेखाली लॅ पटॉप आणि आय पॅड दे ण्याचे चालच
ू राहहल. या

योजनेखाली मी रू. 26 कोटी आि रू. 50 कोटींची तरतूद केलेली आहे .
गेल्या वर्ीचा अनश
े मी भरून काढून तो
ु र्
केला जाईल.

115. महोदय,

जून-जुलय 2015 पयंत पि
ू थ

आमच्या ववद्यार्थयांनी अभ्यासांत, क्रीडा क्षेत्रांत, कला आणि

सांस्कृतीक क्षेत्रांत, ववज्ञान आिी संगीताच्या क्षेत्रांत शमळववलेल्या

ववशेर्

ववजयाचे कौतक
ू करण्याच्या दृष्ट्टीने आमचे सरकार गोवा बाल परु स्कार हा

राज्यस्तरीय परु स्कार प्रदान करिार असल्याचे सांगताना मला आनंद होतो.
याव्दारे प्रत्येक क्षेत्रांत दरवर्ी 19 डडसेंबरला गोवा मक्
ु ती हदनी हे परु स्कार
प्रदान करण्यात येईल.

116. माझे सरकार NIT गोवा आणि IIT गोवा स्र्ापन करण्याच्या तयारीत असन
ू

याव्दारे

राज्याच्या

वैज्ञाननक

आणि

अशभयंबत्रकी

शक्तीच्या

जोरावर

ननस्श्चतपिे वाढ होईल. मी NIT गोवा स्र्ापनेसाठी रु. 40 कोटी आणि IIT
गोवा स्र्ापनेसाठी रु. 6 कोटींची तरतूद करतो.

117. उच्च शशक्षिासाठी 2014-15 या वर्ाथत 187.98 कोटींचे अनद
ु ान हदले.

त्यात 23.96 कोटी रुपयांची वाढ करून 2015-16 या

वर्ाथत 211.94

कोटी रुपयांचा ननिी हदला जाईल हे या सभागह
ृ ास कळववण्यास मला
आनंद होतो.
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118. महोदय, मी गोवा ववद्यावपठाच्या अनद
ु ानांत रू. 37 कोटींची वाढ केलेली

आहे . त्याचप्रमािे, वेगवेगळ्या सरकारी अनद
ु ानप्राप्त महाववद्यालयांसाठी

12 कोटींची तरतूद केली आहे . Rastriya Uchchatar Siksha Abhiyan
योजनेखाली रू. 16 कोटींची तरतूद
हदले आहे त.
119. मी

आणि बसथरी योजनेसाठी रू. 3 कोटी

ग्लोबल स्कूल ऑफ टुरीझम आणि स्कूल ऑफ स्रॅ टेजीक अँड

सेक्यरु ीटीज स्टडी या क्षेत्रांत पदव्यत्ू तर अभ्यासक्रम आणि शैक्षिीक

संशोिन सरू
ु करपासाठी गोवा ववद्यावपठांत दोन नववन शैक्षणिक शाखा
सरू
ु करू इस्च्छतो.

120. आमच्याकडे आतां आयटी, कंप्यट
ू र, इलेक्रॉनीक अँड टे लेकम्यनु नकेशन या

क्षेत्रांत हजारो इंस्जननयरींग पदवीिर तयार होतात. प्रत्येक वर्ी इंस्जननयरींग
अभ्यासक्रम/कोसाथच्या अनतरीक्त सम
ु ारे 300 ववद्यार्ी कंप्यट
ू र सायन्स
आणि कंप्यट
ू र ॲप्लीकेशन पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात.

121. गोवा कॉलेज ऑफ इंस्जननयरींग येर्े आिनु नकरि सवु विा तसेच इमारत

बांिकामासाठी रू. 10 कोटींची तरतूद जाहीर करण्यास मला आनंद होतो.
तसेच, 2017 साली सव
ु िथ जयंती साजरी करण्याच्या ननशमत्ताने एक
प्रेक्षागह
ू करतो.
ृ (Auditorium Bldg.) बांिण्यासाठी मी रू. 3 कोटींची तरतद

122. सभापती महोदय, 2015-16 वर्ी कारागीर प्रशशक्षिासाठी मी 74.22 कोटी

रुपयांची तरतूद करतो.

123. मला

कळववण्यास आनंद होतो की, गोवा राज्यांत 11 तालक्
ु यांमध्ये

सरकारी आयटीआय सरू
ु केल्या आहे त. आमच्या सवथ आयटीआयमध्ये

संस्र्ा व्यवस्र्ापन सशमती असन
ू त्याचा उद्योग प्रमख
ू हा सदस्य आणि

चेअरमन असल्याने ज्यामळ
ू े संबंिीत उद्येगासंबंिी अभ्यासक्रम तयार
करण्यास शमळे ल. मी िारबांदोडा या नववन तालक्
ु यामध्ये आिखीन एक
आयटीआय सरू
ु करपाची घोर्िा करतो.

124. मोठ्या प्रमािांत कौशल्य ववकासाला चालना दे ण्यासाठी आणि यव
ु कांच्या

शक्तीच्या जोरावर दे शाच्या प्रयत्नात हातभार लावण्यासाठी मी उद्योग,
व्यवसाय, शाळा आणि महाववद्यालय यांच्यात दव
ु ा साििाचा प्रयत्न
करिार आहे .
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125. सभापती

महोदय, काराधगरी प्रशशक्षि खात्याने 250 उद्योगांत आणि

आस्र्ापनांमध्ये

सव्हे क्षि

करून

शशकाऊ

प्रशशक्षिासाठी

2500

जागे

ननस्श्चत केले आहे त आणि त्यांना Apprentice Act 1961 कायद्याअंतगथत
आिले आहे त.
126. ॲप्रेण्टीसशीप ननयम 1992 मध्ये दरू
ु स्ती केल्याने आतां रे ड ॲप्रेण्टीसासाठी

पहहल्या

वर्ी

अकुशल

कामगारांना

दे ण्यात

येिाऱ्या

वगथवारीप्रमािे

महहन्याला ककमान वेतन 70% ववद्यावेतन (stipend) वाढववले आहे त.
दस
ु ऱ्या वर्ी 80% आणि नतसऱ्या वर्ी 90% असे हे प्रमाि झाले आहे .
हल्लीच मान्यताप्राप्त झालेल्या केंहद्रय योजनेखाली राज्यातील अकुशल
आणि

बेरोजगार

यव
ु कांना

प्रशशक्षिातन
ू

Apprenticeship

कौशल्य

ववकासाकडे आकवर्थत करण्यासाठी राज्य सरकाराने स्टायपें ड दे ण्याची नवी
योजना चालीस लावण्यासाठी तरतूद केली आहे .

127. सभापती महोदय, माझे सरकार व्यवसायांत प्रगती आणि यव
ु कांसाठी उच्च

शशक्षि प्राप्त करण्यासाठी आयटीआय कोसथ इयत्ता िावी आणि इयत्ता
बारावीत

शैक्षणिक तत्समता दे ऊ इस्च्छते.

या योजनेखाली

सववस्तर

आराखडा संबंिीत खाते तयार करे ल जेिेकरून 2015-16 या शैक्षणिक
सत्रात याची अंमलबजाविी होईल.
128. केंद्रीय ननिी पर
ू स्कृत येवजिेखाली 10 पैकी एक सरकारी आयटीआय

राज्यातील आटथ मॉडेल आयटीआय म्हिून रुपांतरीत करण्यात येईल आणि
पवथरी येर्े नववन स्वरुपाची आटथ आयटीआय स्र्ापन करण्यात येईल

जेिेकरून आय टी आनी ITes आणि आदरानतर्थय, बँकींग यासारख्या सेवा
क्षेत्रातील कौशल्य ववकासास चालना शमळे ल.
129. या

सभागह
ृ ास

सांगण्यास

मला

आनंद

होतो

की,

माननीय

केंद्रीय

संरक्षिमंत्रयांनी गोवा शशपयाडथ शलमीटे ड येर्े कौशल्य ववकास केंद्र तयार

करपासाठी मान्यता हदली आहे . ज्यामळ
ु े स्र्ाननक यव
ु कांना कौशल्य प्राप्त
होईल आणि बोटी तयार करण्या संबंिात आवश्यक तो रोजगारही शमळे लय

संरक्षि मंत्रालयाने गोवा शशपयाडथ शलशमटे डला हल्लीच हदलेल्या एकूि
रू. 32,400 कोटींच्या आदे शाचे आम्ही अशभनंदन करतो.
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130. त्याशशवाय,

नागरी उड्डाि क्षेत्रात यव
ु कांसाठी प्रशशक्षि सवु विा आणि

कौशल्य ववकास तयार करण्यासाठी आमचे काम सरू
ु आहे . या सवु विेमळ
ु े
स्र्ाननक यव
ु कांना मोपा येर्े येिाऱ्या नववन ववमानतळावर रोजगाराच्या
संिी उपलबि होतील.

समाज कल्याि, महहला आणि बालविकास तसेच आदीिासी कल्याि
131. सभापती महोदय, महात्मा गांिीने म्हटलेले आहे “Poverty is the worst

form of violence” आणि “The measure of a country’s greatness should be
based on how well it cares for its most vulnerable populations.

132. माझे सरकार गरीब आणि नाजक
लोकांच्या गरजाकडे आणि इच्छे कडे
ू

जास्त संवेदनशील आहे . मी समाज कल्याि, महहला आणि बालववकास
तसेच आदीवासी कल्याि खात्यातल्या सामास्जक स्तरावरच्या योजनांसाठी
910.59 कोटी रुपया खचाथची तरतूद करतो.

133. ववशेर् क्षमता असलेल्या व्यस्क्तंच्या ववकासा संदभाथत राज्य सरकारास

असलेली तळमळ सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनाव्दारे आम्हाला हदसन
ू
येतात. त्यासाठी उपकरिे आणि आयध्
ु दे ववकत घेण्याची योजना नोव्हें बर

2014 मध्ये आम्ही अधिसधु चत केल्या आहे त. याशशवाय, ववशेर् क्षमता
असलेल्या व्यक्तींना त्यांचे शशक्षि पि
ु थ करण्यासाठी ववद्यावेतन आणि
शशश्यवत्ृ ती दे तात.
134. माझे

सरकार

तपास,

हस्तक्षेपासंबंिी प्रकल्पासाठी आणि अपंगळ
ू पिा

र्ांबववण्यासाठी तसेच ववशेर् क्षमता असलेल्या व्यक्तींचे पन
ू वथसन करिाऱ्या
संस्र्ांना अनद
ु ान दे ते. त्याशशवाय, दृष्ट्टीहीन व्यक्तीसाठी ब्रेल वाचनालये
सरू
ु केली आहे त.

135. मागास

वगांतल्या

लोकांना,

अनस
ु च
ू ीत

जात/अनस
ु च
ू ीत

जमात,

अल्पसंख्यांक समाज आणि शारररीक तसेच मानसीक पीडा भोगिाऱ्या

नागरीकांसाठी संपि
ू थ दे शभरांत आमच्या राज्यांत उत्तम सामास्जक सरु क्षा
हदलेली आहे .
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136. दयानंद

सामास्जक सरु क्षा योजनेखाली ज्येश्ठ नागरीक, वविवा, अपंग

वयस्क आणि ननरािार बालकांसाठी दर महहन्याला रू. 2,000/- ची तरतूद
केली आहे . तर अपंगळ
ू बालकास रू. 2,500/- दर महहन्यास आणि ज्यांची
अपंगळ
ू ता 90%
आहे त.

ते 100% आहे त्यांना दर महहन्यास रु. 3,500/- हदलेले

137. वररल योजनेशशवाय, राजीव आवास योजना, अंत्यसंस्कार सहाय्य योजना,

ववद्यावेतन आणि शशश्यवत्ृ ती, शारररीक आणि मानशसक वपडा भोगिाऱ्या
लोकांसाठी ववशेर् घरे , ज्येश्ठ नागरीकांसाठी ‘डे केयर स्कीम’, पारं पारीक

व्यावसानयकांसाठी आणि स्वयं सेवी गटासाठी ववत्तीय मदत, या सारख्या
योजनांची अंमलबजाविी करतो.

138. लाडली लक्ष्मी योजना जी आमच्या राज्यांत जुलय 2012 मध्ये

सरू
ु

केलेली, ज्यामध्ये 18 वर्े पि
ू थ करिाऱ्या मल
ु ींच्या लग्नावेळी रू. 1.00
लाखांची आधर्थक मदत दे तात. आतापयंत या योजनेखाली गोव्यात 22,099
मल
ु ींनी

प्रत्येकी रू. 1.00 लाख हदलेले आहे त.

139. मी या योजनेचा हे तू “बेटी बचाओ – बेटी पढाओ” अशभयानाशी जोडतो

आणि यामळ
ु े लग्नाबरोबरच उच्च शशक्षि आणि व्यवसाय उद्योगाकडे या
योजनेचा अंतभाथव करू इस्च्छतो.

140. तसेच, मी ममता योजनेमध्ये सि
ु ार घडवन
ू आिन
ू मल
ु ीचे संगोपन आणि

नतची जोपासना करिे अशा व्यापक दृष्ट्टीकोनाकडे जोडतो. या योजनेखाली
शमळिाऱ्या रुपयामध्ये वाढ करून
आणि हे

रू. 5,000/- वरून रू. 25,000/- दे िे

रुपये रु. 5,000/- प्रमािे जन्म, संपि
ू थ लसीकरि, उच्च

माध्यशमक शशक्षि, महाववद्यालयीन पदवी शशक्षि पि
ू थ करिे अशा पाच
स्तरांवर ववतरि करण्यासाठी दे िे. प्रत्येक लाभार्थयाथस ठरावीक मयाथदेवर ही
रक्कम शमळावी. सद्या या

योजनेसाठी 2.58 कोटी रुपयांची तरतूद केली

आहे . गरज भासल्यास त्यामध्ये वाढ करण्याची माझी तयारी आहे .

141. वाढट्या महागाईची झळ महहलांना बसू नये म्हिन
ू ऑक्टोंबर 2012 मध्ये

गोवा सरकाराने गह
ू ी ही योजना
ृ आिार योजना चालीस लावली. अजुनह

सरू
ु आहे आणि या योजनेखाली लाभार्थयांना दर महहन्यास 1,200 रुपया
दे तात. चालू वर्ी 18,109 कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला. फेब्रव
ु ारी
2015 पयंत लाभार्ींची संख्या 1,20,033 वर पोहोचली आहे .
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142. मी

या

या

योजनेचा

योजनेखाली

संबंि
येिाऱ्या

सामास्जक

ववकासाशी

महहलेने

जोडू

समाजाच्या

इस्च्छतो

ववकासाच्या

आणि
कामास

आपला र्ोडा वेळ द्यावा हे दृष्ट्टीतन
ू जोड योजना चालीस लावण्याचा
प्रस्ताव आहे .
143. सभापती

महोदय, जीवनातल्या

प्रत्येक

वळिावर

शलंगभेद

न

करता

महहलांना सम्मान आणि उच्च स्तर दे ऊन नतचे सशक्तीकरि करण्याच्या
हे तूने गोवा सरकार काही परु स्कार दे िार :
144. िीरज्योती पर
ु थकार : यामिील दोन राज्य स्तरावरील

आपल्यावर

ककंवा

दस
ु ऱ्या

महहलेवर

झालेल्या

परु स्कार स्वत:

अत्याचार,

हहंसा

ककंवा

सताविक
ू ीचा प्रनतकार करिाऱ्या महहलेचा दर वर्ी प्रजासत्ताक हदवशी
दे ण्यात येईल.
145. रक्षक पर
ु थकार : समाजांतल्या महहलांवर होिारे अत्याचार, हल्ले ककंवा

सताविक
जािाऱ्या
ू ी ववरोिात आपल्या जीवाची पवाथ न करता िावन
ू
गोवेकारांना हे राज्य परु स्कार दे ण्यात येईल. यामध्ये पोलीस अधिकारी,
डॉक्टर, वकील, सरकारी वकील, समाज कायथकताथ, शशक्षक, पयथटक गाईड,
जीवरक्षक, बस, टॅ क्सी आणि ऑटो रीक्शा वाहक यांचा समावेश असू
शकतो. यावरून समाजामध्ये महहलांसाठी असिारा आदर वाढीस लागण्यास
मदत होईल. हे परु स्कार दर वर्ी 15 ऑगस्ट हदवशी प्रदान करण्यात
येईल.
146. मागास जमातीतल्या ववद्यार्थयांच्या शशक्षिाचा दजाथ वाढववण्यासाठी मॅरीक

पव
ू थ शशश्यवत्ृ ती योजनेखाली शमळिाऱ्या आधर्थक रक्कमेत वाढ करून ती

4.50 कोटीवर नेली आहे . याचा 12000 ववद्यार्थयांना लाभ शमळिार. तसेच
कन्या िन योजनेत 1.50 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे . याच्या 600
ववद्यार्थयांना लाभ घेता येईल. मॅरीकोत्तर शशश्यवत्ृ ती योजनेचा ननिी

वाढवन
ू 3.75 कोटी रुपये केले आहे त. याच्या लाभ घेण्याची संिी 6500
ववद्यार्थयांना शमळे ल.
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आरोग्य, िैद्यकीय, संलग्न शाथत्रे आणि नशसिंि
147. सभापती महोदय,

वर्थ 2015-16 मध्ये मी आरोग्य क्षेत्रासाठी रू. 701.43

कोटी तरतद
ू ीचा प्रस्ताव मांडीत आहे . वर्थ 2014-15 च्या तल
ू नेने यांत
रू. 169.74 कोटी एवढी वद्ध
ृ ी करण्यात आलेली आहे .

148. IMR

आरोग्य ननदे शांकाचे उद्दीष्ट्ट गाठण्यासाठी आणि त्यात आिखी

सि
ु ारिा करण्याच्या दृष्ट्टीने प्रसत
ु ी, नवजात बालके आणि बाल आरोग्य
सेवा सक्षम करण्यासाठी भारत सरकारने राज्यांना आधर्थक सहाय्य ववतरीत
केलेले आहे .

149. चांगल्या

प्रार्शमक व इतर आरोग्यसेवां व्यनतररक्त, माझ्या सरकारने

tertiary care services मध्ये सि
ु ारिा घडवन
ू आिली आहे . यांत, उत्कृष्ट्ट
सप
ू रस्पेशाशलटी आरोग्यसेवा जसे, एवप्रल 2014 पासन
ू गोवा वैद्यकीय
महाववद्यालयात सरू
ु करण्यात आलेले cardio vascular & thoracic surgery
यनु नट आणि ककडिी प्रत्यारोपि अंतभत
ूथ आहे .

150. लोकसंख्या आणि आजार या दोन्हीच्या प्रमािात आरोग्यसेवांमध्ये सि
ु ारिा

करण्याचा बांधिलकीचा एक भाग म्हिून, गोव्यात 5 वर्ांपेक्षा जास्त/काल
ननवास असलेल्या सवथ लोकांसाठी, उत्पन्न ननकर् बाजल
ू ा ठे ऊन एक
सवथसमावेशक आरोग्य ववमा योजना म्हिजे दीनदयाळ स्वास्र्थय सरु क्षा
योजना सरू
ु केलेली आहे .

151. याची ननववदा प्रक्रीया सद्या सरू
ु आहे आणि राज्यात मानशसक आरोग्य,

आयव
ु ेदीक उपचार, तसेच हायपरटे न्शन आणि मिम
ु ेह सारख्या जुनाट
आजारांसाठी दीघथकालीन और्िोपचार सवु विा अंतभत
ूथ असिारी ही पहहली
प्रारं शभक योजना आहे . यासाठी सरू
ु वातीला रू. 30 कोटी एवढी तरतूद
केलेली आहे .

152. या पववत्र सभागह
ृ ाला ही माहहती दे ताना मला आनंद होतोय की, माझ्या

सरकारच्या

अववरत

प्रयत्नांमळ
ु े

गोवा

वैद्यकीय

महाववद्यालयातील

पदव्यत्ु तर जागांच्या संख्येत अभत
ू पव
ू थ म्हिजे 22 जागांची वाढ होऊन त्या

85 वरून 107 झालेल्या आहे त; ज्यातील 5 स्क्लनीकल आणि 5 पॅरा-

स्क्लनीकल ववभागासाठी आहे त. अशारीतीने राज्याला आता Anatomy,
Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Forensic Medicine, Community
Medicine, ENT, Ophthalmology, Skin and Pulmonary Medicine शास्त्रांतील
आिखी डॉक्टरांना लाभ होईल.
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153. माननीय

सदस्यांना माहहतच असेल की, 2012-13 या शालेय वर्ाथत

जीएमसी मध्ये एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमाच्या 150 जागा सरू
ु करण्यात
आलेल्या आहे त, पररिामस्वरूप 2017-18 पासन
ू प्रत्येक वर्ी आम्हाला
अनतररक्त 50 एमबीबीएस डॉक्टसथ उपलबि असतील.

154. भारत सरकारच्या प्रिानमंत्री स्वास्र्थय सर
ु क्षा योजनेअंतगथत सप
ु र स्पेशाशलटी

दजाथसाठी गोवा वैद्यकीय महाववद्यालयाची ननवड झालेली आहे आणि

जीएमसीमध्ये
urology, cardiology and cardio-thoracic surgery,
nephrology, paediatric surgery, plastic surgery, neurology and
neurosurgery शाखा असलेला एक वेगळा सप
ू रस्पेशाशलटी बलॉक

उभारण्यासाठी ‘गॅप ववश्लेर्ि अहवाल’ सादर करण्यात येत आहे . गोवा दं त

महाववद्यालय टप्पा-2 चे काम हाती घेण्यात येत आहे व त्यासाठी रू.
27.81 कोटी रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे .
155. जीएमसीमध्ये

ववववि शाखांतील अत्यािनु नक वैद्यकीय संशोिन सरू
ु

करण्यासाठी ICMR च्या एक बहूशाखीय संशोिन यनु नटला वर्थ 2014-15 त
मंजरू ी शमळालेली आहे

156. बांबोळी येर्ील नशसंग शशक्षि संस्र्ें त बी.एस्सी नशसंग पदवीच्या जागा 50

वरून 100 केलेल्या आहे त तर प्रसत
ु ी सहायक नसथच्या (ANM) जागा 20
वरून 40 केलेल्या आहे त. 20 जागा असलेला एमएस्सी नशसंग अभ्यासक्रम

या वर्ाथ पासन
ू सरू
ु करण्यात आला आहे आणि मला हे सांगताना आनंद
होतोय की, राज्यात फक्त नसेसची संख्या वाढलीय असे नव्हे तर नशसंग
व्यवसायांत उच्चतम ववशेर् ज्ञान उपलबि झालेले आहे .
157. आयव
ु ेद,

योग

व

ननसगोपचार,

यन
ु ानी,

शसद्धा,

सोवा

रीग्पा

आणि

होशमओपर्ी (आयर्
ु ) सेवांच्या ववस्तारासाठी एक वेगळे यनु नट (आयर्
ु )
आरोग्य

सेवा

संचालनालयाअंतगथत

आणि

अधिकाऱ्याच्या ननयंत्रिाखाली सरू
ु केले जाईल.
158. महोदय,

आरोग्यववर्यक

सेवांची

सहज

उपसंचालक

उपलबिता

दजाथच्या

आणि

दजाथ

सि
ु ारण्यासाठी माझे सरकार आरोग्यववर्यक सािनसवु विा आणि सेवांच्या
दजाथत आिखी वाढ करीत आहे .
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159. वर्थ 2014-15 मध्ये, प्रार्शमक, सामास्जक आणि नागरी आरोग्य केंद्रे तसेच

स्जल्हा आणि अन्य सरकारी रुग्िालयांत बाह्य रुग्ि पातळीवर 13,58,489
रुग्िांनी लाभ घेतला तर 97,715 रुग्िांनी उपचारांसाठी येर्े प्रवेश घेतला.

बाळ्ळी येर्ील प्रार्शमक आरोग्य केद्राचा दजाथ वाढवन
तेर्ील खाटांची
ू
संख्या 12 ने वाढवन
ू ती 24 करण्यात आली आहे . राष्ट्रीय आरोग्य शमशन

अंतगथत EMRI-108 च्या जन्
ु या रुग्िवाहीका बदलन
ू त्याजागी 6 मल
ू भत
ू
आणि 6 अत्यािनु नक रुग्िवाहीका उपलबि केलेल्या आहे त.

160. वर्थ 2015-16 मध्ये सरकारी रुग्िालयांत प्रार्शमक आरोग्य केंद्र (PHC)

स्तरावर खाटांची संख्या वाढवन
ती 68 करण्यात आली आहे . यांत
ू
प्रार्शमक आरोग्य केंद्र (PHC) शशरोडा येर्े 12, प्रार्शमक आरोग्य केंद्र
(PHC) कांसावली येर्े 32 आणि प्रार्शमक आरोग्य केंद्र (PHC) केपे चे 24

खाटांच्या रुग्िालयांत रुपांतर या बाबी समाववष्ट्ट आहे त. मंडूर येर्ील
ग्रामीि आरोग्य केंद्राचे पन्
ु हा बांिकाम करून त्यांत 20 खाटा, लेबर रूम,
लहान

Operation Theatre

आणि

इंटनथशशप

करिाऱ्या

डॉक्टसथसाठी 35 खोल्यांचे वसनतगह
ू असेल.
ृ अशी तरतद

व

ननवासी

161. सामास्जक आरोग्य पातळीवर खाटांची संख्या वाढवन
ू ती 80 करण्यात

आली आहे , यांत, सामास्जक आरोग्य केंद्र (CHC) कुडचडे येर्े 20 आणि
पेडिे सामास्जक आरोग्य केंद्र (CHC) येर्े 60 खाटांचा अंतभाथव आहे त.
याशशवाय, धचखली येर्ील कॉटे ज हॉस्स्पटलच्या नव्या इमारतीतील खाटांची

संख्या 60 वरून 120 केलेली आहे ; याला आता उप-स्जल्हा रुग्िालय असे
संबोिन असेल.
162. 550

खाटांची क्षमता असलेल्या मडगाव येर्ील दक्षक्षि गोवा स्जल्हा

रुग्िालयाच्या नव्या इमारतीशी संबंधित सवथ कामे पढ
ू ील आधर्थक वर्ाथच्या
शेवटपयंत पि
ु थ करण्याचा प्रस्ताव आहे . राष्ट्रीय आरोग्य शमशन अंतगथत,
वर्थ 2015-16 मध्ये आिखी 12 रुग्िवाहहका शमळववण्याचा प्रस्ताव आहे .
याशशवाय, तज्ञांच्या दरु स्र् सल्ल्याने TELE-ECGS ची शक्यता, ‘आयर्
ू ’
डॉक्टरांच्या सहकायाथने उपकेंद्रांवरील बाह्य रुग्ि सेवा बळकट करिे आणि
राज्यात

जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्र्ापन

नाववन्यपि
ू थ उपायांचा समावेश आहे .
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प्रकल्प उभारिे

या काही

पयिटन
163. सभापती महोदय, पयथटन क्षेत्रात गोव्याने आंतरराष्ट्रीय स्र्रावर आपले एक

वेगळे च हक्काचे स्र्ान ननमाथि केले आहे आणि त्यासाठी 2014-15च्या रू.

140.94 कोटींच्या तल
ु नेत 2015-16 वर्ाथसाठी रू. 260.09 कोटींची तरतद
ू
करतो.
164. राज्याचे नैसधगथक सौदयथ दृष्ट्टीसमोर ठे ऊन समद्र
ु ककनाऱ्याबरोबरच

गोव्याची

संस्कृती, इनतहास आणि परं परा यांचे दशथन घडवविारा पयाथवरिपरू क
पयथटन मास्टरप्लॅ न तयार करण्याची प्रकक्रया चालू आहे .

165. आमच्या श्रीमंत संस्कृतीमळ
ू े वर्थभरही वेगळे वेगळे महोत्सव इर्े भरतात.

याच्या अनभ
ु व इर्े येिारे घेतात. जगभरातल्या सगळ्या महत्वाच्या पयथटन
स्र्ळांवर वर्थभरातल्या कायथक्रमांचे कॅलेंडर तयार करतात. अशाच प्रकारचे

सीटी ब्रँडींग असलेले महोत्सव कँलेंडर तयार करण्याचा मनोदय आहे .
ज्यामध्ये सद्या होिाऱ्या त्याचप्रमािे नवीन कायथक्रमांचाही अंतभाथव असेल.
त्यासाठी मी सरु वातीस 1.00 कोटींचा प्रस्ताव सादर करतो.

166. अशा तरे चे इव्हें ट सादर करण्यासाठी लागिारे परवाने सट
ु सट
ू ीतपिे शमळावे

यासाठी ह्या

आधर्थक वर्ाथत नवीन कायदा तयार करण्याचे काम सरकाराने

167. पयथटनासाठी

गोव्यात बराच वाव आहे . त्यासाठी 2015-16 या वर्ांत

सरू
ु केले आहे .

सरु वातीला आंतरराष्ट्रीय पररर्दगह
10
ृ पिजी येर्े बांिण्यासाठी मी
कोटींची तरतूद करीत आहे . हे पररर्दगह
ृ फक्त कायथक्रमासाठीच नव्हे तर
एकाच हठकािी जागनतक दजाथच्या एकबत्रत सेवा उपलबि करून जागनतक
पररर्दा आयोस्जत करण्यासाठीचे केंद्र ननमाथि करण्याचा उद्देश असेल.

168. सभापती महोदय, गोव्याच्या अंतगथत संद
ु र भागात पयथटनाचे वारे अगदी

अल्प प्रमािात पोहोचले आहे त असे हदसन
येत.े या भागाने इको
ू
टुररजमसाठी खास दजाथ दे ऊन मी पयथटनास चालना दे ऊ इस्च्छतो. पेडिे,
सत्तरी, िारबांदोडे, सांगे, केपे आणि कािकोि या तालक्
ु यातील अंतगथत
भागात इको पयथटनास खास प्रोत्साहन दे िार. यामळ
ु े अंतगथत भागांत

रोजगाराच्या संिी ननमाथि होण्याबरोबरच समद्र
ु ककनाऱ्यावरच्या पयथटनावर
कमी भार पडेल आणि राज्यांत पयथटकांच्या संख्येत वाढ होण्यास मदत
होईल.
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169. त्यासाठी मी इको पयटथ न िोरि तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर करतो,

जेिेकरून पयाथवरिाशी ननगडीत हट्स, कॉटे जीस, तंबू आदी उभारण्यासाठी
परवानगी हदली जाईल. दोन हे क्टर पयंत उपलबि जमीनीतील पाच टक्के
जागा

यासाठी

वापरण्याची

परवानगी

असेल

आणि

त्यासाठी

जमीन

रुपांतराची गरज भासिार नाही.
170. यासाठी टीसीपी कायदा आणि लँ ड रे व्हे न्यू कोडमध्ये योग्य त्या दरु
ु स्त्या

केल्या जातील. या आधर्थक वर्ाथत पयथटन खाते अशा तऱ्हे च्या प्रकल्पांना
परवाने आणि ननयमीत करण्यासाठी योजना अधिसधू चत करील. पयाथवरि
संवेदनशील भागात अशा तऱ्हे च्या इको टुररजम कायथक्रमांना वाव हदल्या
कारिाने मी खास करून

केंद्र सरकारच्या पयाथवरि आणि वन मंत्रालयाचा

आभारी आहे .
171. सभापती महोदय, मागील काळात मोठ्या प्रमािात येिारे पयथटकांचे गट,

सावथजननक जागेचा अन्न शशजववण्यासाठी आणि सहलीसाठी वापरण्याचे
प्रकार घडले आहे त. अशा प्रकारामळ
ू े वाहतक
ु ीची कोंडी, कचऱ्याचा प्रश्न
त्याचप्रमािे स्र्ाननक नागररकांना काही हठकािी अडचिी ननमाथि होऊ
लागल्या आहे त.
172. मी, अशा तऱ्हे च्या सहलीसाठी येिाऱ्या, समद्र
ु ककनाऱ्यांस

पयथटन

स्र्ळांना

हदवसा

आणि

कुटुंबासाठी

अन्न

भेट

दे िाऱ्या

इच्छूक

शशजववण्याच्या

कचऱ्याची ववल्हे वाट, त्याचप्रमािे

प्रार्शमक

आणि इतर

ववद्यार्ी,

पयथटक

सवु विा

आणि

योग्यतऱ्हे ने

सवु विा

उपलबि असलेला

ववकास सवु विा कायथक्रम राबववण्याचा प्रस्ताव सादर करतो. सरु वातीस
सरकार,
स्र्ळे

यासाठी
ननस्श्चत

जास्त
करील,

लोकवप्रय
आणि

असलेल्या

त्यासाठी

या

अशा

प्रकारची

स्र्ळांवर

चार
हदवसा

ननवास करिाऱ्या शशबबरांच्या ववकासासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतद
ू करीत
आहे .
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173. समद्र
ु ककनारी भागात रस्त्यावरचे खास करून पयथटन मोसमात रस्त्यावर

होिारी

वाहतक
ू ीची

कोंडी

आणि

अपघात

कमी

करण्यासाठी,

उत्तर

गोव्यातील समद्र
ु ककनाऱ्यावर सहल आणि पयथटन स्र्ळांना भेट दे ण्यासाठी,
केबल स्टे ड सोपवे शसस्टम उभारिीच्या शक्यतेचा प्रस्ताव मी मांडत आहे .
जर हा प्रकल्प उपयोगी ठरत असेल असे हदसत असल्यास खाजगी

भागीदारीतफे तो हातात घेतला जाईल आणि त्यासाठी तंबत्रक- आधर्थक
शक्यता अहवाल तयार करण्यासाठी मी 50 लाखांची तरतूद करीत आहे ,
जी नंतर प्रकल्पातून भरून काढण्यात येईल.
174. महोदय,

पयथटन व्यापार, व्यवसायासाठी नोंदिी करण्यास सद्या जी

मॅन्यए
ु ल शसस्टम आहे ती बंद करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे . पयथटन खाते

त्याऐवजी ई-रस्जस्रे शन शसस्टम उपलबि करून दे िार आहे . जेिेकरून अजथ
ऑनलायन पद्धतीने घेिे आणि नोंदिी प्रकक्रया करिारी पयथटन सेवा केंद्रे
उभारण्यात येतील.

175. भारत सरकारने 150 दे शांसाठी ई- स्व्हजा सवु विा दे ण्याची हल्लीच घोर्िा

केली आहे . मला या सभागह
ृ ाला कळववण्यास आनंद होतो की, 15 माचथ
2015 पयंत गोव्यामध्ये 12,639 ववदे शी पयथटकांना ई-स्व्हजा शमळालेल्या

आहे त. भारत सरकारच्या या हल्लीच घेतलेल्या ननिथयाच्या सव
ु िथ संिीचा
पि
ू थ

लाभ

शमळववण्यासाठी

जागनतक

स्तराप्रमािेच

पयथटन

संचालनालयाखाली ‘टुररजम प्रोमोशन अँड माकेहटंग बोडथ’ स्र्ापन करण्याचा
प्रस्ताव मांडत आहे .

176. महोदय, पयथटन क्षेत्रात पयथटकांची सर
ु क्षा आणि सरु क्षक्षततेची हमी घेिे ही

वाढत्या

पयथटनाची

मंत्रालयाचा

भाग

प्रार्शमक

असलेल्या

गरज

आहे .

‘टे ररटोररयल

भारत

आमी

सरकारच्या

ितीवर’

संरक्षि

पयथटकांच्या

सरु क्षेसाठी सध्याचा दजाथ वाढवन
‘टे ररटोररयल टुररजम फोसथ ननमाथि
ू

करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे . सभागह
ृ ास सांगण्यास मला आनंद होतो की,
भारत

सरकारच्या

संरक्षि

मंत्रालयाने

ही

सेवा

ननमाथि

करण्यासाठी,

प्रशशक्षि आणि प्रत्यक्षात कृतीत आिण्यासाठी सहकायथ करण्याचा शबद
हदला आहे . यासाठी मी सरु वातीस 1 कोटी रुपयांची तरतूद करीत आहे .
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177. पयथटन

खात्याखाली नीती/िोरि - पयथटन खात्याच्या अंतगथत टूररझम
व्हे न्चर कॅवपटल फंड तयार करण्यासाठी मी एक िोरि आखू इस्च्छतो.
याव्दारे

तयार

झालेला

ननिी

वारसा

पयथटन

लहान

आणि

व्यवसायातील सािनसवु विा आणि सेवा कायाथसाठी वापरला जाईल.

मध्यम

178. स्वच्छ आणि सर
ु क्षक्षत पयाथवरिावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केले आहे आणि

‘स्वच्छ भारत अशभयाना अंतगथत सवंकर् समद्र
ु ककनारे स्वच्छता व्यवस्र्ापन
यंत्रिेतफे ‘स्वच्छ भारत ननतळ गोंय’ मोहहम हातात घेतली आहे .

179. समद्र
ु ककनाऱ्यावर जीवरक्षक सेवा परु विाऱ्या राज्यांमध्ये गोवा हे

पहहले

राज्य आहे , आणि गेल्या वर्ी या जीवरक्षकांच्या जागरूतेमळ
ु े ककनाऱ्यांवर
473 जिांचा जीव वाचववण्यात आला. हल्लीच म्हिजे ऑक्टोबर 2014
पासन
ू खास महहलांसाठी टॅ क्सी सेवेचा शभ
ु ारं भ केला आहे .

180. पि
ू थ राज्यांत चें स्जंग रुस्म, शौचालये, फूटपार्, आसन व्यवस्र्ा, पाककंग

सवु विा आणि हदशाफलक

आदी पयथटनाकडे संबंिीत 33 सािनसवु विा
प्रकल्प वेगळ्या वेगळ्या टप्प्यावर ननयोस्जत केले आहे त आणि त्यांची
अंमलबजाविी सरू
ु आहे .

181. या

सगळ्या

सकारात्मक

कृतींमळ
ू े 2013 च्या तल
ु नेत 2014 वर्ी
पयथटकांचा आंकडा 30 टक्क्यावरून वाढला, जो दे श आणि राज्य स्तरावर
वावर्थक वाढीप्रमािे नोंद केला त्या टक्केवारीनस
ु ार बराच वर आहे .

उद्योि आणि िंत
ू ििक
ू प्रोत्साहन
182. सभापती महोदय, आमच्या अर्थ व्यवस्र्ेला पयाथयी वाट करून दे ण्यासाठी

खालील हदलेल्या उद्देशाने आम्ही “गोवा गंत
ु विक
ू िोरि 2014” राबववलेले
आहे .

1. पढ
ु ील पाच वर्ाथच्या कालाविीत 50,000 रोजगार संिी ननमाथि करिे;
2. पढ
ु ील पाच वर्ाथच्या कालाविीत गोव्यात रु. 25,000 कोटींची गंत
ू विूक
करिे;

3. उद्योगासाठी दजेदार आणि उच्च दजाथच्या लोजीस्टीक सािनसवु विा
ननमाथि करून दे िे;

4. उद्योगासाठी 24 तास उच्च दजाथची वीज परु वठा आणि दजाथत्मक
सािनसवु विा आणि

5. गोव्यात औद्योधगक ववकासासाठी जमीन उपलबि करण्याच्या हे तन
ू े
सवथ सामास्जक घटकांना ववश्वासात घेऊन नवनवीन उपाय;
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183. हे िोरि स्वीकारतानाच गोवा इन्व्हे स्टमें ट प्रोमोशन ॲक्ट 2014 मध्ये

सि
ु ारिा केलेल्या आहे त. त्या अंतगथत गोवा इन्व्हे स्टमें ट ॲण्ड फेसीलीटे शन

मंडळाची स्र्ापना केलेली आहे . जेिेकरून, राज्य सरकारतफे औद्योधगक
आस्र्ापनांना गरजेचे मान्यताप्राप्त परवाने, सहाय्य व मान्यता हदली

जाईल. गंत
ू विक
ू िोरि आणि गंत
ू विक
ू प्रोत्साहन आणि सवु विा मंडळ
स्र्ापनेत सरकारने पि
थ :या उद्योगांना समाववष्ट्ट करून घेतले आहे .
ू त

184. शमत्रतापि
ु थ गंत
ू विक
ू दार िोरि आणि सवु विा मंडळामाफथत माझे सरकार,

भारताचे पंतप्रिान नरें द मोदी यांनी सरू
केलेल्या ‘मेक इन इंडडया’
ु
अशभयानासाठी मोठ्या प्रमािात यश शमळववण्याच्या अपेक्षेत आहे .

185. महोदय, आम्ही तम
ु च्या नजरे स आिू इस्च्छतो की, मंडळाने 600 कोटी

रुपयांच्या औद्दोगीक गंत
ु विुकीच्या 07 अजथदाराना तत्वतेः मान्यता हदलेला

आहे . त्या शशवाय पयथटन आणि संबंधित ववभागाशी आिारीत 5 अन्य
गंत
ु विूकदारा माफथत 1900 कोटींची गंत
ु विूक केली जाईल त्यामळ
ु े राज्यात
सम
ु ारे 3000 र्ेट रोजगाराच्या संिी ननमाथि होतील.

186. पयथटन आणि गोव्यात येिाऱ्या उद्योजकांना, याहठकािी उद्योग व्यवसाय

करण्यास सोपे व्हावे म्हिून आवश्यक सवु विा सट
ू सट
ू ीत व्हाव्यात म्हिून
सरकारने प्रयत्न चालववलेले आहे त. पढ
ु ील तीन महहन्यांच्या कालाविीत

एखादा व्यवसाय सरू
ू करण्यास मान्यता अर्वा मान्यता न शमळाल्याचे
उत्तर कारिासह उद्योजकांना दे ण्याची प्रक्रीया अवलंबली जाईल.

187. सक्ष्
ू म, लहान आणि मध्यम प्रकारची आस्र्ापना ववकास कायदा 2006

न्वये सक्ष्
ू म, लहान आणि मध्यम आस्र्ापनांची नोंदिी चालू आधर्थक वर्ाथत
करण्यात आली असन
ू ज्यामिन
ू 6,600 लोकांना रोजगाराची संिी आणि
142 कोटी रुपयांची गंत
ू विक
ू .

188. सभापती

महोदय,

गोव्यात

मोठ्या

प्रमािात

कायथरत

असलेल्या

आस्र्ापनांचा ववस्तार आणि नवीन गंत
िोरिाचा अवलंब करून
ू विक
ू

गोव्यात रोजगारांच्या संिी उपलबि करून दे ण्यात पढ
ु ाकार घेण्यात येईल.
ही योजना गोवा सरकारच्या उद्योग खात्यातफे लवकरच तयार करण्यात

येईल ज्यामळ
ू े एखादा नवीन यन
ू ीट अर्वा असलेल्या यन
ू ीटमध्ये ककमान
20 नवीन कामगारांना समावेश करून घेतल्यास त्यांना खास सवलत आणि
सट
ू सरकारतफे दे ण्यात येईल.
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189. महोदय, माझ्या सरकारचा ववश्वास आहे की, रोजगार वाचवविे म्हिजेच

रोजगार ननमाथि करिे आणि म्हिूनच राज्यात यापव
ू ीच ननमाथि झालेल्या
रोजगारसंिी वाचववण्यासाठी आजारी उद्योगांना संस्जवनी दे ण्याचा आमचा
ववचार आहे

190. या उद्देशाने अशा यनू नट्सची काही ववद्यमान दानयत्वे गोठववण्याचा आणि

त्यानंतर त्यांना ठराववक आधर्थक मदत दे ऊन ती सरू
ु करण्याचा प्रस्ताव मी
मांडीत आहे . गंत
ू विक
ू संविथन मंडळ, अशी ववद्यमान दानयत्वे गोठववण्या
संबंिी ननिथय घेईल आणि भववष्ट्याची ग्रेड वसल
ू ी दे िे सरकारी मान्यतेसाठी
सादर करील.

191. मला इर्े नमद
ू करताना आनंद होतो की माझे सरकार Modified Interest

Rebate Scheme 2012 मध्ये आवश्यक बदल करून ती 2015-16 पयंत
चालू ठे वण्यात येईल.

192. मी याच्याही पढ
ु े जाऊन जाहीर करतो की, 2003 सालच्या पॉशलसीमध्ये

नमद
ू करण्यात आलेल्या MSME मध्ये आधर्थक उत्तेजन दे ण्याची योजना
पढ
ु ील आधर्थक वर्ाथपयंत वाढववली जाईल.

193. महोदय,

राज्यातल्या

दे ण्याच्या हे तूने मी

वस्त्र

हस्तकला

आणि

हातमाग

ववभागात

भर

हस्तकला, वस्त्र आणि कार्थयाकाम ववभाग, कारागीर

प्रशशक्षिातून वेगळा करून त्यासाठी 20.20 कोटींच्या तरतूदी मागण्या
तयार केल्या आहे त.

194. महोदय, राज्यातल्या कापड ननयाथत मंडळाचे कायाथलय उघडून वस्त्र आणि

हस्तकला ववभाग एकत्र आिन
ू आमच्या कुशल महहलांना आणि परू
ु र्ांना
रोजगार ननशमथतीच्या संिी उपलबि करून दे िारी कापड ननयाथत आस्र्ापन
सरू
ु करण्याचा माझा मनोदय आहे . यासाठी मी एकबत्रत प्रशशक्षि हातमाग
प्रकल्पाखाली 10 लाखांची सरु वातीची तरतूद करतो.

195. हस्तकला

आणि हातमाग स्तरावर कौशल्य ववकासावर भर दे ण्यासाठी

माझ्या सरकारने एकबत्रत कौशल्य ववकास योजना 2014 तयार केली आहे .
मी या योजनेस ववश्वकमाथ कौशल्य योजना असे नाव दे ऊ इस्च्छतो आणि

त्याचा वापर या क्षेत्रात स्वयं:रोजगारासाठी उत्पादन ननशमथती करण्याच्या
दृष्ट्टीने प्रशशक्षि ववकास आणि पारं पारीक तसेच इतर ग्रामीि कलांसाठी
त्याचा वापर करू इस्च्छतो.
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196. पेडिे तालक्
ु यातील तुये औद्योधगक वसाहतीच्या ववस्तारासाठी 63.925

चौ.मी.

जागा

सािनसवु विा

संपादन

ववकास

करण्यात

कामे

जोरात

आली
सरू
ु

असन
ू ,

आहे .

नतसऱ्या

त्याचप्रमािे

टप्प्यात
डडचोली

तालक्
ु यात लाटं बासे याहठकािी नवीन औद्योधगक वसाहत सरू
ु करण्यासाठी
प्रयत्न सरू
ु असन
ू त्यासाठी, 3,26,953 चौ.मी. जागा ताबयात घेण्याची
प्रक्रीया सरू
ु आहे .

197. मख्
ु यमंत्री रोजगार योजनेचे नामकरि आता डॉ. वगीस कुररयन रोजगार

योजना असे करण्यात आले असन
ू 222 लाभिारकांना रू. 9.56 कोटी रूपये

कजथ चालू आधर्थक वर्ाथत डडसेंबर 2014 पयंत मंजरू करण्यात आले आहे .
या योजनेकरीता मी आिखी 5.50 कोटी रुपयांची तरतूद करतो.

198. दे शातील इतर शहरांशी तल
ु ना केल्यास आमच्या गोवा राज्यात मध्यम,

लहान स्वरुपाची संरक्षि आस्र्ापने आहे त. मात्र सद्या यामध्ये बराच बदल

होऊ लागला आहे . मी भारत सरकारच्या संरक्षि मंत्रालयाला ववशेर्

िन्यवाद दे ऊ इस्च्छतो कारि संरक्षि मंत्रालयाने गोव्यातील शशपयाडथ
शलशमटे डला पढ
ु ील आठ वर्ाथच्या कालाविीसाठी रू. 32.400 कोटी रुपयांच्या

कामाचा आदे श हदलेला आहे . ज्यामळ
ू े गोवा राज्यात सम
ु ारे 25,000
लोकांना रोजगार शमळे ल. गोव्याच्या इनतहासात हा सवाथत मोठा कामाचा
आदे श असन
ू यामळ
ू े 10,000 ते 15,000 स्र्ाननकांना रोजगाराच्या संिी
उपलबि होतील.
199. त्याशशवाय,

आम्ही भारत सरकारच्या संरक्षि मंत्रालयाजवळ हाय-टे क

उद्योगाशी ननगडीत हॅ लीकॉप्टर बांििी आणि उत्पादनासारखे उद्योग सरू
ु
करण्याची ववनंती केली आहे .

िह
ृ , अग्नीशमन आणि आपत्काशलन सेिा
200. महोदय,

कायाथने

माझे सरकार आपत्काशलन सेवश
े ी ननगडीत गोवा पोलीसांच्या

प्रेरीत

होऊन

त्यांना

आवश्यक

सािनसवु विा

आणि

नववन

तंत्रज्ञानाशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न करत आहे . गोव्यातील कायदा आणि

सव्ु यवस्र्ा अबाधित ठे ऊन माझे सरकार गोव्यातील महहला वगाथची सरु क्षा
आणि सरु क्षक्षततेकडे अधिक लक्ष दे त.े
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201. गोवा सरकारने 79 महहला पोलीस उपननररक्षक व 221 महहला पोलीस

कॉन्स्टे बल पदे ननमाथि केली आहे त व त्यांच्यामाफथत महहला बटाशलयन

सरू
ु केली जाईल. यामळ
ू े गोव्यातील महहला वगाथला सरु क्षा कवच प्रदान
करण्यास मदत होईल.

202. एकंदरीत पहाता गोव्यात गुन्ह्यांचे प्रमाि ननयंत्रिात असन
ू यंदा गोव्यात

एकूि 3,529 तक्रारींची नोंद झालेली आहे . गत साली हा आंकडा 4,309
इतका होता. एकंदरीत मागील वर्ाथच्या तल
ु नेत यंदा गोव्यात गन्
ु ह्यांचे
प्रमाि 18 टक्के कमी आहे . यंदाच्या वर्ी गोव्यात एकूि 3,529 तक्रारी
दाखल करण्यात आल्या होत्या पैकी 2,569 प्रकरिांचा छडा लावण्यात
आला. यंदाची छडा लावण्याची टक्केवारी 73 टक्के आहे .

203. माझे सरकार कायदा आणि सव्
ु यवस्र्ा हाताळिाऱ्या यंत्रिेचे अशभनंदन

करते. अपहरि प्रकरिात 82 टक्के तर दरोडे सारख्या भयानक गन्
ु ह्यांचा
गोवा पोशलसांनी 2014-15 साली छडा लावला आहे . शशवाय 73 टक्के
खुनाची प्रकरिे आणि 92 टक्के खुनाचा प्रयत्न करिे सारख्या प्रकरिांचा
छडा लावल्याबद्दल गोवा पोलीस अशभनंदनास पात्र ठरत आहे त.

204. गेल्या वर्ी किीही जप्त न झालेले अंमली पदार्थ या 2014-15 च्या

आधर्थक वर्ी जप्त करून अंमली पदार्थ ववरोिी ववभागाने भरीव कायथ केलेले

आहे . यंदाच्या वर्ी गोवा पोलीसांच्या ववभागाने अंदाजे रु. 11,49,24,600/चे अंमली पदार्थ जप्त केले आहे त. अंमली पदार्थ ववरोिी ववभागाने केलेल्या
जप्तीचे पव
ू ीचे सारे ररकॉडसथ तोडलेले आहे त.

205. अत्यािनु नक स्वरुपाची हायटे क फायर स्टे शन इमारत कुडचडे येर्े असन
ू

याहठकािी सवथ अत्यािनु नक सवु विा उपलबि करण्यात आलेल्या आहे त.
यामध्ये वॉटर टें डर, वॉटर ब्राऊसर, आपत्कालीन सेवा आणि रुग्िवाहहका
इत्यादींची सोय आहे .

206. अग्नीशमन दळातफे आपत्तीच्यावेळी उद्भविाऱ्या समस्यांवर मात करिे

आणि

अग्नी

सरु क्षा

प्रशशक्षि

कायथक्रम

यशस्वीररत्या

गावा-गावात

पोहचववलेला असन
ू एकूि 1,553 ग्रामस्र्ांना प्रशशक्षि दे ण्यात आलेले आहे .

यामध्ये म्हापसा, फोंडा, पेडिे, वाळपई, कुडचडे, डडचोली, कंु डई आदी
भागांतील लोकांचा समावेश आहे .
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207. एवप्रल 2014 ते डडसेंबर 2014 या कालाविीत अग्नीशमन दळाकडे एकूि

6,626 कॉल्स आले. या कालाविीत अग्नीशमन दळाने संपि
ू थ गोव्यात

शमळून 144 व्यस्क्तंचे प्राि आणि 352 जनावरांना वाचववण्यात यश
शमळववले. शशवाय रू. 87.25 कोटींची मालमत्ता वाचवली.

208. गोव्यातील ककनारी भागात वाढीव आगीचे प्रकार लक्षात घेऊन अग्नीशमन

दळातफे

पयथटन

खात्याच्या

सहकायाथने

मोरजी,

मांद्रे,

हरमल,

बागा,

कांदोळी, कळं गूट आणि वाकाथ, बािावली, मोबोर सारख्या ककनारी भागात
ककनारी अग्नीशमन केंद्रे सरू
ु करण्याची तरतद
ू करण्यात येईल.
पंचायत आणि ग्रामीि विकास
209. सभापती

महोदय, पंचायतींना दे ण्यात आलेली जबाबदारी शललया पार

पाडण्यासाठी माझे सरकार पंचायतींना उभारी दे ण्यासाठी प्रयत्नरत असन
ू

प्रशासकीय यंत्रिांचा दजाथ वाढववण्यासाठी व आधर्थक स्त्रोत उपलबि करून
दे ण्यासाठी कटीबध्द आहे .

210. या सभागह
ृ ाच्या ननदशथनास आिताना मला अत्यांनद होतो की, ननवडून

आलेले पंचायत सदस्य पीआरआयज, स्जल्हा पंचायत सदस्य आणि

अधिकाऱ्यांना धगडाथमाफथत प्रशशक्षि दे ण्यात आले असन
ू आतापयंत 949
जिांचा यामध्ये समावेश आहे .

211. गोवा सरकार आधर्थक दृष्ट्ट्या कमकूवत असलेल्या पंचायतींना ग्रान्टस ् इन

एड्स स्वरूपात कमथचाऱ्यांचा पगार आणि प्रशासनाला बळकटी प्राप्त करून

दे ण्यासाठी आधर्थक मदत दे त असते. या योजनेअंतगथत यावर्ी रू. 4.26
कोटी एकूि 90 गरीब पंचायतींना दे ण्यात आले आहे .
212. याशशवाय,

पात्र ग्रामपंचायतींना सािनसवु विा ववकासासाठी रू. 7 कोटी

दे ण्यात आले. शशवाय, रू. 5 कोटी उत्तर आणि दक्षक्षि गोवा स्जल्हा

पंचायतीकररता ग्रामीि सािनसवु विा ववकासासाठी ठे वले आहे त. ऑक्रॉय
रद्द केल्याने एकूि 55 पात्र ग्रामपंचायतींना रू. 11.76 कोटी दे ण्यात आले.

213. महोदय, खािबंदीची झळ पोहोचलेल्या सांगे, िारबांदोडे, केपे, डडचोली,

सत्तरी आणि फोंडा तालक्
ु यातील 55 ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी 5 लाख रुपये
एकरक्कमी मदत दे ण्याचा मी ननिथय घेतलेला आहे .
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214. गोव्यातील

पंचायतींना

ग्रामीि भागाचा ववकास व्हावा यासाठी माझ्या सरकारने
दीनदयाळ

इन्रास्रक्चर

डेव्हलोपमें ट

योजनेअंतगथत

गावांत

दजेदार सािनसवु विा उपलबि व्हाव्यात म्हिन
ू रू. 30 कोटींची तरतद
ू
पढ
ु ील 2015-16 साठी केलेली आहे .

215. महोदय, आम्ही स्जल्हा ग्रामीि ववकास यंत्रिेसाठी 7.78 रुपयांची तरतद
ू

केली आहे .

216. आपल्याला ठाऊकच असेल की, आमच्या ग्रामीि भागात मोठ्या प्रमािात

स्वयंसेवी गट वेगवेगळे व्यवसाय करतात आणि त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगार

बाजार बांििी योजना मागी लावण्याचा मनोदय आहे . याव्दारे बबगर
पारं पाररक संशोिन केंद्र ग्रामीि ववकास यंत्रिेच्या मालकीच्या जमीनीत
पिजी

पररसरात

पयथटक

आणि

भेट

दे िाऱ्या

लोकांना

प्रदशथनासाठी

तसेच वस्तंच
ू ी ववक्री करण्यासाठी कायम स्वरूपी ववक्री केंद्र सरू
ु करण्यात
येईल.

217. सगळ्या पंचायतीतील स्वयं सहाय्य गटाना या कायमस्वरूपी बाजार ववकक्र

केंद्रावर कफरत्या तत्वावर सामावन
ू घेतले जाईल तसेच संपि
ू थ भारतभर

एसएचजींच गटाना आमंत्रीत करीत ननयशमत प्रदशथने आयोस्जत करण्यास
प्रोत्साहन हदले जाईल.

नािरी विकास आणि निरपाशलका
218.

सभापती महोदय, ग्रामीि समद्ध
ृ ी आणि नागरी ववकासाची बदलती
साखळी

यांत

एक

उजाथभारीत

नातेसब
ं ंि

आहे .

राज्याला

आिखी

सवथसमावेशक वद्ध
ू थ
ृ ी सािायची असेल तर प्रशस्त ववकासासाठी साकल्यपि
दृष्ट्टीकोन स्वीकारण्याची गरज आहे .
219.

या सभागह
ृ ाला सांगताना मला आनंद होतोय की, 2015-16 या आधर्थक

वर्ाथमध्ये घन कचरा व्यवस्र्ापनासाठी रू. 9 कोटींची तरतद
ू करण्यात

आलेली आहे . प्रमख
ू शहर योजनेच्या एकास्त्मक ववकासासाठी ही तरतूद
रू. 60 कोटीपयंत वाढववलेली आहे ; रू. 15 कोटींची तरतूद JNNURM
साठी आणि रू. 15 कोटी एवढी रक्कम नगरपाशलकांना ऑक्रॉय च्या
बदल्यात भरपाई दे ण्यासाठी म्हिून ठे वलेली आहे .
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220.

नगरपाशलकेच्या घन कचऱ्यातन
ू वापरलेल्या शमक्स प्लास्टीक कचऱ्याचे
इंिन/हायड्रोकाबथन सािनांत रूपांतर करण्यासाठी 10 टीडीपी क्षमतेचा एक

प्लांट उत्तर गोव्यात पेडिे नगरपाशलका घनकचरा व्यवस्र्ापनामाफथत
यशस्वीपिे सरू
ु करण्यात आलेला आहे .
221.

कचरा गोळा करिे व त्याची वगथवारी करण्याची क्षमता वाढववण्यासाठी,
गोवा राज्यातील 13 नगरपाशलकांना सड
ु ातफे (GSUDA) वेगवेगळ्या
आकाराच्या 1,95,000 कचरापेट्या परु ववण्यात आलेल्या आहे त.

222.

गोवा राज्य नागरी ववकास यंत्रिा, मडगांव येर्े बहुमजली पाकींग इमारत
बांििे, कोलवा सकथल ते बसस्र्ानकापयंत NH17 च्या बाजन
ू े पाकींग
सवु विा

ववकशसत

करिे

आणि

मडगांव

बस-स्र्ानकाच्या

इंटरनॅशनल कन्व्हें न्शन सेंटर बांिण्याच्या ववचारात आहे .
223.

बाजूला

कुडचडे-काकोडा नगरपाशलका घनकचरा व्यवस्र्ापन अंत:स्फुतीने कायथरत
आहे . वचन हदल्यानस
ु ार, त्यांच्या लक्षिीय प्रयत्नांचा ववचार करून
आम्ही कुडचडे-काकोडा नगरपाशलकेला सािनसवु विा ववकासासाठी रू. 10
कोटींच्या ववशेर् अनद
ु ानाची तरतूद करीत आहोत.

क्रीडा आणि यि
ु ा व्यिहार
224. सभापती महोदय, अलीकडेच कायथरत झालेल्या राज्य यव
ु ा िोरिासाठी रू.

10 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे .

225. सवथ सभासदांना

माहहत असेलच की, आम्ही लस
ु ोफोननया क्रीडास्पिांचे

यशस्वीरीत्या आयोजन केले. 36 व्या राष्ट्रीय क्रीडास्पिांसाठी ‘साग’ माफथत

आंतरराष्ट्रीय दजाथच्या क्रीडा सवु विा ववकशसत करण्याची आम्हाला गरज
आहे ; यासाठी गोवा क्रीडा प्राधिकरिाला रू. 120 कोटी दे ण्याचा प्रस्ताव मी
मांडीत आहे .
िह
ृ ननमािि
226. महोदय, राष्ट्रीय क्रीडास्पिांसाठी गह
ृ ननमाथि सवु विा ननमाथि करण्याच्या

उद्देशाने मी गह
ृ ननमाथि मंडळाला आिखी रू. 20 कोटी दे ण्याचा प्रस्ताव
मांडीत आहे . घरे क्रीडास्पिाथ संपल्यानंतर, गरीब आणि कमी उत्पन्न
गटातील व्यक्तींना सवलतीच्या दराने ववतरीत केली जातील.
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227. गह
ृ ननमाथि आणि वसाहत क्षेत्रावर भर दे ण्याच्या उद्देशाने, सरकारने ननस्श्चत

केलेल्या जशमनीत, मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटांतील लोकांसाठी
परवडण्याजोगी घरे बांिण्याची योजना तयार करण्याचा प्रस्ताव मी मांडीत

आहे . सरु वातीला आमच्या बाराही तालक्
ु यामध्ये प्रत्येकी एक प्रकल्प सरू
ु
करण्याचा ववचार आहे .

228. महोदय, सगळ्यांना माहहत असलेच की, भारत सरकारची इंहदरा आवास

योजना ही ग्रामीि घरननमाथि योजना आहे . येर्े नववन घरांचे बांिकाम
करण्यासाठी

मदत अर्वा कच्चा/मोडलेल्या घरांची दरू
ु स्ती करण्यासाठी

सहाय्य हदले जाईल.

229. मला हे जाहीर करण्यास आनंद होतो की, केंद्र सरकारने अशा ग्रामीि

घरामध्ये सि
ु ारिा करण्यासाठी 15,000/- मदत दे ते आणि राज्य सरकार

अनतररक्त मदत म्हिून रु. 15,000/- दे ण्याचा ननिथय घेत.े अशाप्रकारे या

योजनेखाली हे सहाय्य आता वर्थ 2015-16 पासन
ू रु. 30,000/- इतके
करण्यात आलेले आहे .
िन आणि पयाििरि
230. सद्याच्या

वातावरिातील

बदल,

ग्लोबल

वॉशमंग

आणि

ववववि

पयाथवरिववर्यक आपत्ती लक्षात घेता वन आणि पयाथवरिाचे महत्व संपि
ू थ
जगाच्या लक्षात येऊ लागलेले आहे . वन संरक्षिाच्या हदशेने गोवा राज्य
अनतशय अंत:स्फुतीने कायथ करीत आहे .
231. गोवा हे छोटे से राज्य असल्याने फक्त 3702 चौ.मी. चे क्षेत्र आणि ववववि

ववकासात्मक

कायांसाठी

जमीनीची

वाढती

मागिी

असतानादे खील,

वनववभागाने 1,225.12 चौ.मी. क्षेत्र वनक्षेत्र म्हिून संरक्षक्षत करण्यात यश
शमळववलेले आहे . यापैकी 62% क्षेत्र हे वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान
तसेच पस्श्चम घाट म्हिन
ू राखीव आहे , अशाप्रकारे

वन्यप्रािी जगतासाठी

एक पररपि
ु थ क्षेत्र ननमाथि करण्यात आलेले आहे . भारतीय वन सवेक्षि
2013 च्या अहवालानस
ु ार गोव्याचे एकंदर वनक्षेत्र सम
ु ारे 65% आहे .
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महसल
ू आणि स्जल्हा प्रशासन
232. सभापती

महोदय, जनतेच्या

दारात

प्रशासन पोहोचववण्याच्या उद्देशाने

महसल
ू ववभागाने ग्रामपातळीवर प्रमािपत्रांचे ऑन-लायन ववतरि करण्याची

योजना डडचोली आणि बादे श तालक्
ु यात सरू
ु केलेली आहे . अशाप्रकारची
सेवा ही कदाधचत गोव्यात आणि भारतात दे खील पहहल्यांदाच सरू
ु होत
असेल. आतापयंत लोकांना डडचोली तालक्
ु यात 6,900, बादे श तालक्
ु यात
2,453

आणि फोंडा

तालक्
ु यात

500 ऑन-लायन

प्रमािपत्रे

ववतरीत

करण्यात आलेली आहे त.
233. उत्तर

गोव्यात

एक

नावीन्यपि
ू थ

इ-गव्हनथन्स

प्रकल्प

म्हिन
ू

जमीन

partition साठी एक णखडकी प्रिाली (single window) सरू
ु करण्यात आलेली

आहे . सरु वातीला ही योजना पिजी उप-ववभाग आणि म्हापसा उप-ववभागात

राबववली जाईल आणि लवकरच नतचा सवथ तालक्
ु यामध्ये ववस्तार केला
जाईल.

234. येत्या आधर्थक वर्ाथत सर
ु वात म्हिून महसल
ू ववभागाने ही एक णखडकी

योजना जमीन हस्तांतरिासाठी उत्तर गोव्यात सरू
करण्याचे उद्दीष्ट्ट
ु
ठरववलेले आहे .

235. सभापती

महोदय,

मये

स्र्लांतररत

मालमत्ता

अधिननयमाच्या

अंमलबजाविीसाठी मी रू. 20 कोटी दे ण्याचा प्रस्ताव मांडीत आहे . रू. 15
कोटीचा खचथ असलेले झव
ु ारीनगर माकेटचे काम पन
ु वथसन मंडळातफे हाती
घेतले जाईल.

236. सभापती महोदय, 2015-16 वर्ाथसाठी मी म्हापसा आणि िारबांदोडा येर्े

सरकारी कायाथलय संकुले बांिण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे .
बंदर आणि नदी पररिहन
237. सभापती

महोदय,

गोव्यातील

अंतगथत

जलमागाथमध्ये

जलपयथटन उपक्रम सरू
ु करण्याची क्षमता आहे .
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वाहतूक

आणि

238. येत्या वर्ाथत दोनापावल ते वास्को अशी जलद फेरी सेवा सरू
ु करण्याचा

प्रस्ताव आहे . नदी पररवहन ववभागाने, वास्को-पिजी आणि गोव्यातील

अन्य अंतगथत जलमागांवर फेरी/ लाँच सेवा सरू
ु करण्याच्या हे तन
ू े तंबत्रक-

शक्यता, अहवाल तयार करण्यासाठी इच्छूक आणि सक्षम संस्र्ांकडून
‘इच्छादशथक प्रस्ताव’ मागववण्याची प्रक्रीया सरू
ु केलेली आहे .

239. बबठ्ठोि येर्ील बंदर कप्तान ववभागाच्या मरीटाईम स्कूलचे नत
ु नीकरि व

आिनु नकीकरिाचे काम येत्या आधर्थक वर्ाथत हाती घेतले जाईल. यांत नवे
आवश्यक अभ्यासक्रम सरू
ु करिे अंतभत
ूथ आहे . याबाबत तंबत्रक-आधर्थक

शक्यताववर्यक कामांसाठी मी रू. 25.00 लाखची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव
मांडीत आहे .

240. मांडवी, झआ
ु री, शापोरा आणि साळ या नद्यांतील गाळ उपसण्यासाठीच्या

योजनेस मी रु. 9 कोटीची तरतद
ू केली आहे . शापोरा नदीचा पयथटन आणि
नदी

परवहनाच्या

दृष्ट्टीने

वापर

करण्यास

शक्यता

अभ्यास

तयार

करण्यासाठी इच्छा प्रस्ताव मागववण्यात आले आहे त. त्याव्दारे अववकशसत
असलेल्या अंतगथत भागांचा अभ्यास करण्यात येईल.
निर आणि प्रदे श ननयोजन
241. सभापती

महोदय, नगर आणि प्रदे श अधिननयमात, आवश्यक असलेली

दरू
ु स्ती लवकरच करण्यात येईल जेिेकरून जमीन हस्तांतरीत न करता

ग्रामीि तालक्
ु यांतील पयाथवरि- संवेदनशील क्षेत्रांत पयाथवरिपरू क पयथटन
प्रकल्प सरू
ु करण्याची योजना प्रत्यक्षात येऊ शकेल.

242. सािन-ननशमथती योजनेसाठी (Infra creation) रू. 25 कोटी एवढा ननिी

राखन
ू ठे वण्यात आलेला आहे , जो मागच्या वर्ाथत वापरलेला नाही. योजना
अधिक

सल
ु भपिे

समजण्यासाठी,

उप-ववकास-उजाथ

योजनेअंतगथत

गह
ृ

संकूल/ववकास यासारख्या कामांसाठी ककंमतीच्या 75% सबसीडाईज दर
म्हिजे व्यावसानयक कारिास्तव रू. 5,000/- व ननवासी ववकास कामांसाठी

रू. 2,500/- असा प्रस्ताव मी मांडीत आहे . गेल्या वर्ी सरू
ु झालेले
गह
ृ ननमाथि

प्रकल्प/ववकासकामे

दे खील

योजनेच्या कक्षेत अंतभत
ूथ केली जातील.
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केलेल्या

दाव्यांच्या

आिारे

या

243. महोदय,

गोव्यातील

व्यवस्र्ापनामाफथत

शैक्षणिक

चालववल्या

संस्र्ा

जातात.

या

जास्त

भववष्ट्यात

करून

त्याचा

खाजगी

ववस्तार

करण्यासाठी आणि नववन बांिकाम करण्यासाठी जमीनीचा खचथ आणि
संबंधित सािनसवु विा ननमाथि करण्यात त्यांना अडचिी येतात. यासाठी मी

FAR वाढवन
ू आणि आवश्यक असलेली सट
ू दे ऊन अशा शैक्षणिक संस्र्ांना
ववशेर् सवलत दे ऊ इस्च्छतो.

244. ववभागाने यापव
ू ीच सािनसवु विा कर परतावा योजनेला अंनतम रूप हदलेले

आहे . जास्तीतजास्त 25% पयंत कर भरलेल्या, TERI ने हररत म्हिन
ू

प्रमाणित केलेल्या इमारतींसाठी ती लागू असेल व येत्या आधर्थक वर्ाथत
नतची अंमलबजाविी केली जाईल.
िाहतक
ू
245. सभापती महोदय, रू. 100 कोटी एवढा अंदास्जत खचथ असलेले “फोंडा शहर

सािनसवु विा ववकास आणि वाहतक
ू व्यवस्र्ापन योजने” चे काम GSIDC
माफथत सरू
ु करण्यात आलेले आहे .

246. माशेल, पेडिे, म्हापसा आणि सांखळी येर्ील बसस्र्ानकांचे बांिकाम हाती

घेण्यात आलेले आहे आणि रू. 110 कोटी एवढ्या अंदास्जत खचाथचे हे काम
वर्थ 2015-16 पयंत पि
ू थ होईल.

247. अवजड

प्रशशक्षि

वाहने

तसेच

दे ण्याच्या

सावथजननक

हे तन
ू े

फोंडा

वाहतक
ू

येर्े

वाहनांच्या

“वाहनचालकांना

वाहनचालकांना

प्रशशक्षि

बांिण्यासाठी 79,000 चौ.मी. जमीन संपाहदत करण्यात आलेली आहे .

रॅ क”

248. खननजपट्टय
् ातील रकमालकांना कर-माफीची योजना 31 माचथ 2015 पयथत

वाढववण्यात आलेली आहे . काळ्या-वपवळ्या मोटरसायकल्स, ऑटोरीक्षा,
टॅ क्सी आणि पयथटक टॅ क्सींसाठी गोवा राज्य सबशसडी योजना 2013 चा
अंदाजपत्रकी खचथ रू. 6 कोटी एवढा वाढववण्यात आलेला आहे .

249. कदं बा वाहतक
ू महामंडळाला सबशसडी म्हिून मी रू. 65 कोटींची तरतूद

केलेली आहे . याशशवाय कदं बा वाहतक
ू महामंडळाच्या माशसक पास योजनेचा
अंदाजपत्रकी खचथ रू. 12 कोटी एवढा वाढववण्यात आलेला आहे .
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250. खाजगी

बसचालक, माशसक पास योजनेत समाववष्ट्ट होण्यास असमर्थ

असल्याने इंिन सबशसडी दे ण्यासाठी गोवा राज्य इंिन सबशसडी योजना

तयार करण्यात आली. या योजनेव्दारे प्रती ककलोमीटर रू. 3/- एवढी
रक्कम ठरववण्यात आलेली आहे . ही योजना मंजरू होऊन अधिसच
ू ीत
झालेली आहे आणि त्यासाठी रू. 14 कोटी ननिीचा प्रस्ताव आहे .
कायदा आणि न्यायसेिा
251. सभापती महोदय, माझा असा ठाम ववश्वास आहे की न्यायाचे मंहदर हे

लोकशाही मंहदराप्रमािे त्याच आिारावर उभे राहहले पाहहजे आणि ही गरज

पि
ू थ करण्यासाठी, आम्ही पवथरी येर्े रू. 115 कोटी रक्कम खचन
ूथ एक नवी
इमारत माननीय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासाठी बांिीत आहोत.
चालू अंदाजपत्रकात यासाठी मी रू. 40 कोटी एवढी तरतूद केलेली आहे .
नािरी उड्डाि
252. सभापती महोदय, मोपा येर्ील नव्या ववमानतळाच्या बांिकामासाठी ज्या

लोकांची जमीन संपादन करण्यात आली ते या ववकासाच्या प्रक्रीयेतील

आद्य दे िगीदार आहे त. आणि यासाठी जमीन संपादनाची भरपाई म्हिून,

चारपट ककंमत दे ण्याचे या शासनाने जे वचन हदले आहे ते मी नक्कीच

पाळे न. यासाठी रू. 50 कोटी रक्कम राखन
ू ठे वलेली आहे आणि ती ज्यांचे
दावे शमटलेले आहे त त्यांना प्रदान केली जाईल.

253. नवा ववमानतळ सरू
ु झाल्यानंतर उद्भविाऱ्या रोजगार संिीचा लाभ स्र्ाननक

यव
ु कांना शमळावा यासाठी खास कौशल्य ववकास केंद्र उभारण्याचा माझा
प्रस्ताव आहे .

माहहती तंत्रज्ञान
254. सभापती

महोदय, उत्तम सरकार आणि

भ्रष्ट्टाचारमक्
ु त प्रशासनासाठी

माहहती तंत्रज्ञान हे एक प्रभावशाली सािन आहे . गोव्यात बळकट असा
शास्त्रीय मानवी स्त्रोत उपलबि असलेले असे हे उत्पन्न आणि रोजगार
ननशमथतीचे महत्वपि
ू थ अंग आहे .

46

255. महोदय,

इलेक्रॉननक्स आणि माहहती तंत्रज्ञान ववभाग (DeITy) भारत

सरकारच्या इएमसी योजने अंतगथत तय
ु े पेडिे – गोवा येर्े 5,00,000 चौ.
मी.

क्षेत्रात

इलेक्रॉननक

शसस्टम

डीझाइन

ननशमथतीसाठी

इलेक्रॉननक

मॅन्यफ
ु ॅ क्चरींग क्लस्टर (EMC) उभारिीचा प्रस्ताव मी मांडीत आहे .

256. तसेच, नतसवाडी - धचंबल येर्ील कदं बा पठारावर 4,50,000 चौ.मी. जागेत

आयटी पाकथ उभारण्याचा प्रस्ताव मी मांडीत आहे .

257. वरील दोन्ही ववकासकामांसाठी रू. 40 कोटी एवढी तरतूद मी केलेली आहे .

याशशवाय, आयटी महामंडळासाठी भांडवली अंशत: म्हिून रू. 15 कोटींची
तरतूद केलेली आहे .

कला ि संथकृती, माहहती ि साििजननक संपकि, िथतूसग्र
ं हालय, परु ाशभलेख,
राजभार्ा

258. सभापती महोदय, गोवा हे आता इफ्फीचे कायमस्वरूपी केंद्र झालेले आहे ;

त्यामळ
ू े जगभरातील धचत्रपट व्यावसानयकांना आपल्या उत्कृष्ट्ट कलाकृती

प्रदशशथत करण्यासाठी, ववववि राष्ट्रांच्या संस्कृतीचे अवलोकन करण्यासाठी
एक सवथसािारि व्यासपीठ उपलबि झालेले आहे . इफ्फीचे कायमस्वरूपी

सधचवालय ननमाथि करण्यासाठी मी रू. 20 कोटी एवढ्या ननिीचा प्रस्ताव
मांडीत आहे . तसेच, राज्य वस्तुसग्र
ं हालयाचे नत
ु नीकरि व त्याचा दजाथ
वाढववण्यासाठी मी रू. 5.00 करोड एवढ्या तरतद
ू ीचा प्रस्ताव मांडीत आहे .
259. छायाधचत्रि

आणि

छायाधचत्र

पत्रकारीतेतील

यव
ु ाप्रनतभेला

प्रोत्साहन

दे ण्यासाठी माहहती आणि सावथजननक संपकथ ववभाग “गोवा राज्य छायाधचत्र
स्पिाथ आणि प्रदशथन योजना 2014” ही एक नवी योजना सरू
ु करीत आहे .
260. कला आणि संस्कृती संचालनालयाने लोकोत्सवाच्या 16 व्या वर्ी भारताच्या

ववववि प्रांतातील लोककला तसेच हस्तकलांचा संद
ु र शमलाप सादर केला.
त्याचा सम
ु ारे एक लाखा पेक्षा जास्त लोकांनी आस्वाद घेतला. पढ
ु ील
वर्ाथपासन
ू

हा

महोत्सव

आम्ही

जागनतक

व्यासवपठावर

नेऊन

आंतररास्ष्ट्रय आकर्थि ननमाथि करण्याचा प्रयत्न करिार आहोत.
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त्यात

कामिार आणि सहकार
261. सभापती महोदय, राजस्र्ान व मध्यप्रदे श पासन
ू प्रेरिा घेउन आमचा

कामगार ववभाग, कामगार कायद्यात आवश्यक त्या दरू
ु स्त्या करून
कामगार सि
ु ारिा घडवीत आहे . नवे तंत्रज्ञान, प्रक्रीया आणि स्पिाथमळ
ु े हे

कायदे जुने झालेले आहे त. कामगारांच्या मागण्या लक्षात घेऊन, कामगार
कल्याि ननिीतील अंशदान तसेच ककमान वेतनात वाढ करण्याचा दे खील
प्रस्ताव आहे .

262. महोदय, कामगार प्रशासन सर
ु शळत चालण्यासाठी व तपासिी दरम्यानची

लवादी प्रक्रीया संपववण्यासाठी कामगार ववभागाने उपाय योजलेले आहे त.
त्यानस
ु ार, सवथ कामगार कायदे एकबत्रत करून एकेरी ऑन-लायन वववरि
तयार करण्यात येत आहे जेिेकरून त्याचे पालन सहज शक्य होईल.

263. संजीवनी

सहकारी

साखर

कारखान्याच्या

अद्यावतीकरि

आणि

दजाथ

सि
ु ारण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करण्याचा व त्यासाठी भारत सरकारकडून
100 टक्के आधर्थक सहाय्य शमळववण्याचा माझा प्रस्ताव आहे .
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Part – B … Tax Proposals
1.
Speaker Sir, Adam Smith, widely considered as the father of
modern economics, in his book, “The Wealth of Nations”, says that, “the
subjects of every state ought to contribute towards the support of the
government, as nearly as possible, in proportion to their respective
abilities.”
2.
Speaker Sir, with these words of Adam Smith, I now move forward
towards the tax proposals for the year 2015-16. The State Share of
Central Taxes is all set to increase by ` 1054 crores, as per the
recommendation of the Fourteenth Finance Commission, which has
been accepted by the Union Government and budgetary allocation made
to this effect. This historic measure has given my Government, some
fiscal space to provide for the social and infrastructure development of
the State. Even then, it is required that we tap additional resources by
rationalizing existing tax levies, in order to support the infrastructure
development initiatives taken up by the Government.
3.
Sir, this year too, I propose to strengthen the tax administration
and provide for certain measures to carry forward the growth agenda for
the welfare of the State by taking measures for additional revenue
collection to strengthen our fiscal situation. Such measures are essential
for the larger and long term collective interest of the State and its
citizens.
Goods and Services Tax (GST)
4.
Speaker Sir, the Goods and Service Tax (GST), a revolutionary
taxation measure, is proposed to be implemented across the country
from April, 2016. It will replace most of the Central and State indirect
taxes. GST will be implemented concurrently by the Central and State
Governments, adhering to the destination principle. GST being a single
indirect tax will be levied on goods and services treating the entire
country as one market
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5.
Sir, as far as Goa is concerned, like any other State, we are not
yet in a position to quantify the revenue impact likely to occur due to
implementation of GST. Government of India has assured to
compensate any revenue loss, in the event revenues of the States are
negatively impacted. Personally, I feel that Goa being largely a
consuming state, where service industry accounts for nearly 46% of the
GSDP at current prices; we are going to be benefited significantly by the
implementation of GST.
Value Added Tax
6.
Speaker Sir, Government has in the recent past reduced rate of
tax under VAT on CFL and LED bulbs and tubes. So also sanitary
napkins were made tax free. It has been observed that inspite of best
efforts by the Department; the manufacturers are unable to pass on the
benefit on reduction of tax to the consumer, due to national pricing
policy, which maintains fixed MRP. It is therefore proposed to bring
these items under the Residuary Schedule of the VAT Act, 2005.
The amount being collected by this measure would be passed on
to the needy citizen by means of suitable schemes to be formulated for
the purpose whereby these items can be provided at concessional rates.
7.
Sir, presently IT products sold in the course of inter-state sales
against ‘C’ Form are taxed at the rate of 0.25% only. I propose to
withdraw this special dispensation and bring them on par with other
goods.
8.
Sir, Mobile phones being IT products are taxed at the rate of 05%
locally. Though a mobile phone is not a luxury item, it would be ideal to
consider mobile phones costing above ` 12,000/- for higher rate of tax
under VAT and therefore, I propose to bring these goods under the
Residuary Schedule of the VAT Act, 2005.
9.
Sir, I propose to make changes in the entry at Serial No. 11 of
Schedule ‘C’, to include High Bouquet Spirit alongwith Rectified Spirit
and maintain uniform rate of tax of 20%.
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10. Sir, in order to bring clarity in the correct rate of tax being levied on
certain cooked food items like pizza, burgers etc., presently sought to be
treated as ‘savouries’; I propose to modify the entry at Serial No. 26 of
Schedule ‘B’, to read as “Biscuits, toast, cake and pastries / puffs
manufactured and sold within the State”.
11. Sir, similarly, I propose to modify the entry at Serial no. 128 of
Schedule ‘B’ of the VAT Act, 2005 to read ‘Tea Powder and Coffee
Powder’, in order to remove the ambiguity on applicability of rate of tax
on Tea and Coffee being prepared or infused and served as a beverage
or food item in hotels and restaurants.
12. Sir, in order to rationalize the rate of tax on Polyurethane Foam
(PUF), I propose to include this good in Schedule ‘B’.
13. Speaker Sir, it is observed that many dealers, mainly hotels, bars
and restaurants, who are availing benefits for payment of VAT under
Composition Scheme, are not disclosing their correct turnover nor are
they discharging their liability of tax payments. I therefore propose to
enhance the composition tax from existing 05% to 07% on those
establishments serving food and non-alcoholic beverages and from
existing 08% to 10% on those establishments serving food and alcoholic
beverages.
14. Sir, price of petrol has gradually dropped, due to fall in crude oil
prices in the international market, as well as, de-regulation of the prices
by the Union Government. I therefore propose to enhance the VAT on
Motor Spirit from 10% to 15%, which is the lowest amongst all the States
in the country. This amount will be utilized for implementation of the
increased number of infrastructure schemes. However, let me assure
this august House, that in the event there is a drastic increase of
petrol price, the decision will be reviewed accordingly, keeping the spirit
of our assurance given to the people of Goa, in our election manifesto of
2012.
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15.

Sir, assessments under Goa Value Added Tax Act, 2005, are to be

completed within limitation period as provided under the provisions of
law. However, it has been observed that some of the returns filed by the
dealers, claiming refund have not been processed since they are
beyond limitation period. This being the legitimate claim of the dealer,
I propose to carry out necessary amendments to the Goa Value Added
Tax Act, 2005, wherein such cases can be re-opened upon application
by the dealer to the Commissioner, subject to an undertaking to the
effect that any outcome of such assessment shall be binding on the
dealer.
16.

Sir, real estate developers / builders were brought within the

ambit of Goa Value Added Tax Act, 2005 vide amendment effective
from 01st June, 2013 and they were promised to be covered under
a composition scheme. However, the said scheme could not be
notified in time, thereby putting a heavy burden of tax on the
developers / builders.
In order to give them some relief, I propose to shift the date of
implementation of the amended provision to the date the composition
scheme comes into effect. The rates under composition vis-à-vis the
aggregate amount under consideration, will accordingly be modified at
the rate of 0.5% for the amount exceeding ` 20 lakhs upto ` 50 lakhs,
01% for the amount exceeding ` 50 lakhs upto ` 100 lakhs and 02% for
the amount exceeding ` 100 lakhs.
17.

Sir, presently tax is deducted at source in case of works contracts

at the rate of 05%, which has yielded good results. In order to facilitate
ongoing works of infrastructure of value, above ` 100 crores, which are
declared to be projects of State importance; I propose to authorize the
Commissioner to reduce the same not below 03%, upon request, subject
to prior approval of the Government.
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Luxury Tax
18. Sir, I propose to rationalize the Luxury Tax presently charged on
luxuries provide in the hotels as per Annexure-A and utilize the amount
generated to provide better tourism infrastructure. While doing so, let me
assure the hoteliers that the scheme of exemption during off-season will
continue, with certain modification, whereby such rooms in a hotel,
which are charged a daily room rent of ` 20,000/- and above, shall be
excluded from the entitlement of the scheme. This measure will help
promote lower and middle class quality tourism.
Entertainment Tax
19. Sir, river / boat cruises are presently being taxed at the rate of 15%
with composition benefit of 50%. It is noticed, that there is uncertainty in
the number of tours and trips being made by the operators and the exact
trip numbers cannot be determined in advance by the operator, while
applying under the composition scheme. Now that, it is possible to
ascertain the number of trips and number of passengers on real time
basis, I propose to reduce the existing tax from 15% to 10% and
simultaneously withdraw the composition benefit.
20. Sir, small vessels who carry out boat rides, other than those
carrying out river / boat cruises, are currently charged ` 2,500/- per
annum per vessel / ship, irrespective of their seating capacity. I propose
to consider such vessels have seating capacity of more than 10 persons
as river / boat cruise.
21. Sir, I propose to enhance the rate of tax on water sports or jet
skiing and boat rides with carrying capacity of less than 10 persons,
parasailing, motor cart riders or any other similar activity, from existing
` 2,500/- per annum to ` 5,000/- per annum.
22. Sir, the Commercial Taxes Department has moved rapidly to fully
computerize its operations, in order to facilitate better services to the
dealers. With on-line payment gateway through State Bank of India,
linking as many as 65 banks and the ease of payment of taxes under all
the Acts through e-challan, the Department is moving a step ahead to
reap the benefits of IT, in true sense of e-governance.
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This benefit, should be taken by all dealers and in that directions,
I propose to make compulsory payment of taxes through on-line mode
only, for tax payment above ` 20,000/- at any point of time, during this
year onwards.
Excise
23. Speaker Sir, it is proposed to marginally increase, the Excise Duty
on Indian Made Foreign Liquor and Beer other than Milk Punch and
Wines manufactured in the State of Goa or imported from the rest of
India or from outside India and sold in the State of Goa; so also country
liquor manufactured with rectified spirit or extra neutral alcohol; as per
the details provided in Annexure - B.
24. Sir, it has been observed that for certain mega events, there are
additional points of sale of liquor taking place within the event arena and
there is a need to license these additional points. For this purpose,
I propose additional license fee of 50% of the rate as charged presently,
per day per additional point, for events upto 5000 guests. For events
where the numbers of guests are above 5000, ` 06 lakhs per day shall
be charged as licence fees and ` 01 lakh shall be charged for every
additional point beyond six points.
25. Sir, further, for any licenced premises which are holding special
events or occasions, shall be charged additional licence fees on similar
lines as that applicable for grant of occasional license for events.
26. Sir, I propose to rationalize various licence fees as well as licence
fee structure for grant of temporary licenses usually granted during the
months of October to May. The details are provided in Annexure – B.
27. Sir, in order to standardize the collection of excise duty for various
types of liquors, I propose to include ‘liqueur spirits’ under Indian made
foreign liquor for the purpose of collection of excise duty.
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28. Sir, I propose to enhance the fee for permit / no objection
certificate, for the purpose of import as well as export of exciseable
items from the existing ` 500/- to ` 1000/-. In the case of any
amendment or any alterations, of the permit / NOC so granted, an
additional fee of ` 500/- shall be levied.
29. Sir, it is proposed to enhance the license fee for possession of
rectified spirit / extra neutral alcohol / denatured spirit by industrial units,
other than liquor manufacturing units, from existing ` 20,000/- to
` 30,000/- per annum. Similarly, I propose to levy a processing fee of
` 25,000/- for obtaining licence for possession of rectified spirit / extra
neutral alcohol / denatured spirit by industrial units.
30. Sir, it is observed that the many distillers are importing different
types of spirit, from outside Goa, other than regular spirits, namely,
concentrate of scotch, malt spirit etc. To maintain uniformity in the import
of spirits by distillers, it is proposed to amend the entry and notify ‘any
other spirit’ along with concentrate of scotch, malt spirit etc.
31. Sir, it is observed that, at present no fees are charged for the
purpose of transportation of liquor from custom bonded warehouse to
other States upto check post. For this purpose, I propose to amend the
Rules to provide for such application form and collect fees of ` 2000/per application made.
32. Sir, IMFL units are now packaging bottles of various quantities for
the purpose of export. However, the present fees leviable for bottling is
` 3/- per case for the capacity of 09 bulk litre or proportionately for bigger
packaging. It is proposed to provide some relief for those units who are
packaging smaller quantities by maintaining the same fee irrespective of
the type and quantity of packaging.
33.
Sir, it is proposed to make changes in the notification relating to
licence fees for manufacture of liquor by units other than beer and wine
manufacturing units, from existing ` 70,000/- to ` 01 lakh for micro and
small enterprise and from existing ` 02 lakhs to ` 03 lakhs for those units
which are not classified as micro and small enterprise.
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34. Sir, there are requests being made from entrepreneurs to permit
sale of liquor in super markets. Having considered this request, I
propose to permit issue of licence for sale of liquor in packed bottles in
super markets, situated in any area, subject to the condition that liquor
vending and consumption will not be permitted in such supermarkets or
in the nearby vicinity and that such supermarkets should have self
service facility and a separate enclosure for storage and display of
liquor. This permission shall further be subject to such conditions as the
Commissioner of Excise may stipulate.
35. Sir, the Excise Department has moved ahead to provide better
services to the licencees, by implementing the “Goa Excise
Management Software” (GEMS), whereby the applicant is able to obtain
the NOC or permits within a matter of few hours, after he credits the
prescribed fee through the on-line payment gateway. This is indeed a
commendable effort and surely a step forward in the e-governance
agenda of the Government. It is proposed, to ensure 100% registration
of all excise licence holders during the year and streamline the excise
functions to make the Department a truly “paperless” office.
Stamp Duty & Registration Fees
36. Sir, as a measure of additional revenue generation, I propose
to revisit the stamp duty payable on any conveyances and
accordingly rationalize the same, as per the rates and slabs as given in
Annexure – C. There will be no change in the total amount to be paid as
stamp duty and registration fees in case of conveyances in favour of cooperative housing society.
37. Sir, I propose to exempt all gifts / donations in favour of
Educational Institutions and Charitable Organisations, which are
registered before 15 years, with the Inspector General of Societies under
the Societies Registration Act, 1860 in the State of Goa; from payment
of Stamp Duty.
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38. Sir, in order to derive benefits of the on-line payment mode as well
as to reduce use of stamp papers, I propose to introduce a mechanism
whereby the stamp duty payable as well as registration fees, can be paid
by means of an e-challan with proper recording mechanism. This
measure will largely alleviate the problems being faced by the public in
general for procurement of stamp papers, franking procedures as also
payment of registration fees.
Transport
39. Speaker Sir, I propose to extend the digitization of transport
Department Records and as first step all RTO Offices in the Department
are connected through GBBN network and online through “Saarathi” and
“Vaahan”. Towards this end, I propose to issue Motor Driving Licence as
well as Registration Certificates in Smart Card format. It is proposed to
levy a processing fee of ` 50/- per document.
40. Sir, I propose to enhance the fees for choice vehicle registration
numbers in the range of ` 1,000/- to ` 15,000/-, for various types of
vehicles, by amending the Goa Motor Vehicle Rules, 1991, with effect
from 01st April, 2015.
41. Sir, I further propose, to increase the fees for issue of duplicate
motor tax book, from the existing ` 5/- to ` 100/-.
42. Sir, I propose to rationalize and enhance the motor vehicle tax
collected at the time of registration, in case of two wheelers, at the
existing 08% for two wheelers costing upto to ` 1.50 lakhs and from the
existing 12% to 14% in respect of two wheelers costing more than ` 1.50
lakhs.
43. Sir, as a measure towards stronger enforcement and in order to
facilitate a secure environment and proper tariff, for the citizen and the
visiting tourist, it is proposed to compulsorily install digital fare meter with
printer and GPS tracking device, for new vehicles by 01st May 2015. The
existing permit holders will be assisted in shifting over to this new
scheme, by providing subsidy on these equipments during the year.
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44. Sir, like in the manner done last year, this year too, I propose to
extend the exemption granted to the truck / tipper and barge owners,
who were providing services for mineral ore transportation only; from
payment of fees or taxes with the Transport Department and Captain of
Ports Department, provided these assets are still in their possession and
are not being utilized at all. As and when the mining transportation
activity resumes, this exemption will be withdrawn and the truck / tipper
and barge owners will have to pay the dues on pro-rata basis for the
remainder of the period of this year.
Water Tariff
45. Speaker Sir, water is a precious natural resource and we need to
conserve and utilize it in an optimal manner. Goa has been bestowed
plenty with this nature’s gift and the Government through various of its
public water supply schemes has been able to provide safe, treated and
potable drinking water to its citizens, year round. The cost of treating
water and its supply has increased manifold and there is case made out
to revise the water tariff as applicable. I therefore propose to rationalize
and revise the rates of water tariff, to compensate the cost of treatment
as also to curb the wastage of treated water by the public, who make
use of this resource for washing cars, extensive gardening and for other
non-domestic purpose. The details of the revised tariff are provided in
Annexure - D. While doing so, I have ensured that the needs of the
basic family unit, remains untouched in this revision of water tariff.
46. Sir, recently my Government has approved the Ground Water
Policy, which makes registration of wells mandatory. So also the policy
provides installation of a water meter for ground water extraction, as a
condition for grant of licence.
In order to ensure and encourage compulsory registration by all
citizens who have wells in their properties, I propose to do away with the
registration fees for non commercial wells and levy a registration fee of
` 500/- for commercial wells. For the purpose of registration of wells, the
application shall be made on stamp paper or affixed with an adhesive
stamp, worth ` 50/-.
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Likewise, I propose an annual fee of ` 1000/- for testing and
certification of water meters installed for ground water extraction.
Casino Fees
47. Speaker Sir, I propose to revise the application fee, annual
recurring fee and security deposit, for land based and off-shore casinos.
The details are provided in Annexure - E.
Measures for additional revenue generation
48. Speaker Sir, during this year, I propose to undertake a review of
the fees and charges presently levied for various services offered by the
Government, as well as, explore new areas for levy of certain fees and
charges for various new items etc.
49. Speaker Sir, while concluding my tax proposals, I wish to recall the
words of Wilfrid Laurier, former Prime Minister of Canada, who says, “It
is a sound principle of finance, and a still sounder principle of
Government, that those who have the duty of expending the revenue of
a country should also be saddled with the responsibility of levying and
providing it.”
Concluding Remarks
1.
Speaker Sir, it is my privilege to be serving Goa, a state on the
move, at this juncture.
2.
Sir, I am sure that all the Honourable Members would agree that
we are blessed to have the advantages of an enlightened and talented
human resource, huge natural resource, progressive policies, pollution
free environment, captivating scenic beauty and salubrious year around
climate, which enables our continued march towards greater economic
progress.
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3.
Sir, before I conclude, I would like to assure this august House
and, through you, all the people of our beloved janani that this
Government will leave no stone unturned to do what is right and in the
interest of the people. Our efforts are with the firm belief that,
“We reap what we sow. We are the makers of our own fate.
The wind is blowing; those vessels whose sails are unfurled
catch it, and go forward on their way, but those which have
their sails furled do not catch the wind. Is that the fault of the
wind? … We make our own destiny.”
4.
With these words of Swami Vivekananda, I commit this Budget to
the House.
Jai Hind, Jai Goem.
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Annexure - A
SCHEDULE – I
OF GOA TAX ON LUXURIES ACT, 1988
Sr.
No.

Turnover of Receipts

Rate of Tax

(1)

(2)

(3)

(a)

Where the charge for the luxury provided in a hotel
is not exceeding Rs. 1000/- per room per day.

NIL

(b)

Where the charge for the luxury provided in a hotel
is exceeding Rs. 1000/- but does not exceed Rs.
3000/- per room per day.

06%

(c)

Where the charge for the luxury provided in a hotel
is exceeding Rs. 3000/- but does not exceed Rs.
5000/- per room per day.

09%

(d)

Where the charge for the luxury provided in a hotel
is exceeding Rs. 5000/- per room per day.

12%

(e)

Where the hotel is a club or any other entity wherein
luxury provided to its members/guests under time
Ten paisa in a rupee,
share agreement or any other similar system, and
with a deemed room
wherein the facility of availing residential
receipt of Rs. 2000/accommodation by such members / guests during
per room per day.
the given period in a year is allowed upon lumpsum
payment against his/her membership.

(f)

Where any room in a hotel or guest house
registered under the Goa, Daman and Diu
Registration of Tourist Trade Act, 1982 (Act 10 of
1982) are leased by the hotelier to any company or
a person on monthly basis to provide
accommodation either as rest house or guest house
and the charges for such room exceeds Rs. 1000/per day.
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06%

Annexure - B
Excise Duty / Fee proposals
1.
Indian made foreign liquor other than milk punch, wines and beer
manufactured in the State of Goa / imported from the rest of India / imported from
outside India and sold in the State of Goa for brands whose strength is below 80
U.P.,―
(i) whose maximum retail price is upto Rs. 90/- per
750 ml.
(ii) whose maximum retail price is above Rs. 90/- upto
Rs. 170/- per 750 ml.
(iii) whose maximum retail price is above Rs.170/upto Rs. 235/- per 750 ml.
(iv) Whose maximum retail price is above Rs. 235/upto Rs. 400/- per 750 ml.
(v) Whose maximum retail price is above Rs. 400/upto Rs. 590/- per 750 ml.
(vi) Whose maximum retail price is above Rs. 590/upto Rs. 875/- per 750 ml.
(vii) Whose maximum retail price is above Rs. 875/upto Rs. 1175 /- per 750 ml.
(viii) Whose maximum retail price is above Rs. 1,175/upto Rs. 1,450/- per 750 ml.
(ix) Whose maximum retail price is above Rs. 1,450/upto Rs. 1,650/- per 750 ml.
(x) Whose maximum retail price is above Rs. 1,650/upto Rs. 1,900/- per 750 ml.
(xi) Whose maximum retail price is above Rs. 1,900/upto Rs. 3,000/- per 750 ml.
(xii) Whose maximum retail price is above Rs. 3,000/upto Rs. 5,000/- per 750 ml.
(xiii) Whose maximum retail price is above Rs. 5,000/upto Rs. 10,010/- per 750 ml.
(xvi) Whose maximum retail price is above
Rs.
10,010/- upto Rs. 20,010/- per 750 ml.
(xv) Whose maximum retail price is above
Rs.
20,010/- upto Rs. 40,010/- per 750 ml.
(xvi) Whose maximum retail price is above
Rs.
40,010/- upto Rs. 80,010/- per 750 ml.
(xvii) Whose maximum retail price is above
Rs.
80,010/- upto Rs. 1,00,010/- per 750 ml.
(xviii) Whose maximum retail price is above
Rs.
1,00,010/- per 750 ml.
Additional Excise Duty, whose strength is above
42.8% v/v but below 60% v/v
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Rs. 20/- per bulk litre.
Rs. 58/- per bulk litre.
Rs. 70/- per bulk litre.
Rs. 75/- per bulk litre.
Rs. 85/- per bulk litre.
Rs. 190/- per bulk
litre.
Rs. 255/- per bulk
litre.
Rs. 275/- per bulk
litre.
Rs. 300/- per bulk
litre.
Rs. 320/- per bulk
litre.
Rs. 550/- per bulk
litre.
Rs. 1,040/- per bulk
litre.
Rs. 1,530/- per bulk
litre.
Rs. 1,765/- per bulk
litre.
Rs. 2,020/- per bulk
litre.
Rs. 2,275/- per bulk
litre.
Rs. 2,525/- per bulk
litre.
Rs. 3,025/- per bulk
litre.
Rs. 200/- per bulk litre

2.
Indian made foreign liquor manufactured in the State of Goa / imported from
the rest of India / Imported from outside India other than milk punch, wines and beer
whose strength is above 80 U.P. and sold in the State of Goa.
whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v

Rs. 20/- per Bulk Litre

whose alcoholic strength exceeds 5% v/v

Rs. 22/- per Bulk Litre

3.
Beer Manufactured in the State of Goa /imported from the rest of India/
imported from outside India and sold in the State of Goa as well as Beer
manufactured in the State of Goa by the pub brewery / microbrewery for
consumption on the premises itself , ―
Whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or Rs. 17/- per bulk litre.
8.77% of proof spirit and whose maximum retail price is
upto Rs. 63/- per bottle of 650 ml.
Whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or Rs. 21/- per bulk litre.
8.77% of proof spirit and whose maximum retail price is
above Rs. 63/- per bottle of 650 ml.
Whose alcoholic strength exceeds 5% v/v or 8.77% of Rs. 22/- per bulk litre.
proof spirit but does not exceeds 8% v.v. or 14.03% of
proof spirit and whose maximum retail price is upto Rs.
66/- per bottle of 650 ml.
Whose alcoholic strength exceeds 5% v/v or 8.77% of Rs. 30/- per bulk litre.
proof spirit but does not exceeds 8% v.v. or 14.03% of
proof spirit and whose maximum retail price is above Rs.
66/- per bottle of 650 ml.
4.
Beer manufactured in the State of Goa by pub brewery / microbrewery and
sold in the premises other than manufacturers premises in bottles/kegs in the State
of Goa, ―
Whose maximum retail price is upto Rs. 63/- of 650 ml.
and whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or
8.77% of proof spirit
Whose maximum retail price is above Rs. 63/- of 650 ml.
and whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or
8.77% of proof spirit
Whose maximum retail price is upto Rs. 68/- of 650 ml.
and whose alcoholic strength exceeds 5% v/v or 8.77% of
proof spirit but does not exceed 8% v/v or 14.03% of proof
spirit.
Whose maximum retail price is above Rs. 68/- of 650 ml.
and whose alcoholic strength exceeds 5% v/v or 8.77% of
proof spirit but does not exceed 8% v/v or 14.03% of proof
spirit.

Rs. 20/- per bulk litre.
Rs. 23/- per bulk litre.
Rs. 25/- per bulk litre.

Rs. 33/- per bulk litre.

5.
Country liquor manufactured with rectified spirit / extra neutral alcohol as a
base material and / or blended thereof …… ` 20/- per bulk litre.
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6.

Licence fees for grants of seasonal licence during October to May, ―

For seasonal licence for period exceeding 7 days but not Rs. 15,000/exceeding 30 days
For seasonal licence for period exceeding 30 days but Rs. 30,000/not exceeding 60 days
For shacks in Government property for a period not Rs. 12,000/exceeding 180 days
For seasonal licence for temporary structure in private Rs. 15,000/property for a period not exceeding 180 days
7.

Licence fees

For wholesale vendor of Indian made foreign liquor

Rs. 50,000/- per
annum.
For wholesale vendors of country liquor effecting sale of Rs. 3,500/- per annum.
such liquor by using carboys/colsos/jars
For wholesale vendor of country liquor, whose turn over
does not exceed Rs. 50.00 lakhs, except those effecting
sale of such liquor by using carboys/colsos/jars
For wholesale vendor of country liquor, whose annual
turnover exceeds Rs. 50.00 lakhs, except those effecting
sale of such liquor by using carboys/colsos/jars
For wholesale vendor of foreign liquor imported from
outside India
For wholesale vendors of Indian made foreign liquor and
or country liquor intending to obtain additional licence in
their existing licensed premises.
For retail vendors of foreign liquor for consumption on
the premise:
(a) Hotels with 3 Stars and above category issued by
Ministry of Tourism, Government of India and
having ‘A’ category issued by Tourism
Department, Government of Goa.
(b) Hotels with 2, 3 and 4 star category issued by
Ministry of Tourism, Government of India and
having ‘B’ category issued by Tourism
Department, Government of Goa.
(c) Additional fees for hotels having casino licences
issued by the Government irrespective of any
category
For retail vendors of foreign liquor for consumption on
the premise in other shops,:
(a) located in “A” class municipalities and coastal
villages.
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Rs. 17,000/- per
annum.
Rs. 22,000/- per
annum.
Rs. 35,000/- per
annum.
Rs. 12,000/- in addition
to the fees specified for
such licence.

Rs. 3,00,000/- per
annum

Rs. 50,000/- per annum

Rs. 1,25,000/- per
annum

Rs. 4,000/- per annum.

(b) located in Towns
municipalities

other

than

“A”

class Rs. 3,000/- per annum.

(c) located in villages other than coastal villages.
For retail sale of foreign liquor in packed bottles

Rs. 2,000/- per annum.
Rs. 6,000/- per annum.

For retail vendors of Indian made foreign liquor and
country liquor for consumption on the premises:
(a) Hotels with 3 Stars and above category issued by Rs. 3,25,000/- per
Ministry of Tourism, Government of India and annum.
having ‘A’ category issued by Tourism
Department, Government of Goa.
(b) Hotels with 2, 3 and 4 star category issued by Rs.1,50,000/- per
Ministry of Tourism, Government of India and annum.
having ‘B’ category issued by Tourism
Department, Government of Goa.
(c) Hotel with ‘C’ Category issued by Tourism Rs. 40,000/- per
Department, Government of Goa and having annum.
swimming pool.
(d) Hotel with ‘C’ Category issued by Tourism Rs. 20,000/- per annum
Department, Government of Goa and not having
swimming pool.
(e) Additional fees for hotels having casino licences Rs. 1,25,000/- per
issued by the Government irrespective of any annum.
category
For Bars/Bar-cum-Restaurant to which Air-Conditioning Rs. 12,000/- per
facilities are not available / not provided and situated in annum.
‘A’ class municipalities / coastal villages.
For Bars/Bar-cum-Restaurant to which Air-Conditioning Rs. 6,000/- per annum.
facilities are not available / not provided in towns / cities
other than areas under ‘A’ class Municipalities
For Bars/Bar-cum-Restaurant to which Air-Conditioning Rs. 4,000/- per annum.
facilities are not available / not provided and situated in
villages other than coastal villages
For Bars/Bar-cum-Restaurant to which Air-Conditioning Rs. 22,000/- per
facilities are available / provided and situated in ‘A’ class annum.
municipalities / coastal villages
For Bars/Bar-cum-Restaurant to which Air-Conditioning Rs. 14,000/- per
facilities are available / provided and situated in town / annum.
cities in ‘B’ class municipalities other than coastal
villages
For Bars/Bar-cum-Restaurant to which Air-Conditioning Rs. 8,000/- per annum.
facilities are available / provided and not situated in
either ‘A’ or ‘B’ class municipality or situated in villages
other than coastal villages
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For retail vendor of Indian made foreign liquor and
country liquor in packed bottles:(a) ‘A’ class municipalities and coastal villages

Rs. 12,000/- per
annum.

(b) Towns other than ‘A’ class municipalities

Rs. 6,000/- per annum.

(c) Villages other than coastal villages

Rs. 4,000/- per annum.

For retail vendor of country liquor:(a) ‘A’ class municipalities / coastal villages

Rs. 3,500/- per annum.

(b) Towns other than ‘A’ class municipalities

Rs. 2,000/- per annum.

(c) Villages other than coastal villages

Rs. 1,500/- per annum.

For retail vendor of beer in beer parlours for consumption Rs. 15,000/- per
on the premises.
annum.
For retail vendors of liquor i.e. Indian made foreign liquor,
country liquor & foreign liquor effecting sale on luxury
vessel / craft carrying passegers for entertainments,(a) Used for purpose of gambling / having licence for
gambling or casinos:(i) Vessel / craft having capacity less than 50 Rs. 06,00,000/- per
passengers to ply
annum
(ii) Vessel / craft having capacity of 50 passengers Rs. 12,00,000/- per
and above but upto 200 passengers to ply
annum
(iii) Vessel / craft having capacity of more than 200 Rs. 25,00,000/- per
passengers
annum
(b) Vessels other than referred to (a) above

Rs. 80,000/- per
annum.

For wholesale vendor of rectified spirit or absolute Rs. 4,000/- per annum.
alcohol or both.
For retail vendors of rectified spirit or absolute alcohol or Rs. 1,000/- per annum
both
For wholesale vendors of denatured spirit

Rs. 5,000/- per annum

For retail vendors of denatured spirit

Rs. 1000/- per annum

For wholesale
preparations

vendors

of

denatured

spirituous Rs. 1000/- per annum

For retail vendors of denatured spirituous preparations
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Rs. 500/- per annum

Annexure - C
Rates of Stamp duty and Registration fees for conveyances
Stamp Duty
Upto 50 lakhs

3.5%

Above 50 lakhs and upto 75 lakhs

4.0%

Above 75 lakhs and upto 100 lakhs

4.5%

Above 100 lakhs

5.0%

Note:
The Stamp Duty and Registration Fees for conveyances in favour of
co-operative housing society will be 02% respectively.
_______
Annexure – D
Sr.
Type of Consumer / Item
No.
1.
Domestic Consumer

Proposed rate

(i) Upto 15m3

` 2.50 per m3

(ii) Above 15m3 upto 25m3

` 5.00 per m3

(iii) Above 25m3 upto 50m3

` 10.00 per m3

(iv) Above 50m3

` 15.00 per m3

Small Hotels and Small
Restaurants

(i) ` 20 per m3 for first 80 m3

3.

Defence

` 20 per m3 (flat rate)
Minimum charges ` 200 per month

4.

Small Scale / Medium / Large and
all types of industries / hotels
(other than small hotels and
restaurants)

` 30 per m3 (flat rate)
Minimum charges ` 300 per month

5.

Commercial and other
Establishments

` 35 per m3 (flat rate)
Minimum charges ` 400 per month

6.

Supply of water by big tankers
between 6m3 to 10m3

` 1000 per trip

7.

Connection charges

2.

(a)

(ii) ` 25 per m3 above 80 m3
Minimum charges ` 200 per m3

Domestic consumer

Size of connection
(i) 15mm / 20mm

` 800

(ii) Above 20mm upto 25mm

` 2000
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(iii) Above 25mm upto 50mm

` 3000

(iv) Above 50mm

` 7000

(b)

Non – Domestic consumer

Size of connection

8.

(i) 15mm / 20mm

` 3000

(ii) Above 20mm upto 25mm

` 7000

(iii) Above 25mm upto 150mm

` 15000

Meter Rent
Size of Meter

9.

10.

(i)

15 mm

` 20

(ii)

20 mm

` 70

(iii) 25 mm

` 90

(iv) 40 mm

` 250

(v)

50 mm

` 300

(vi) 80 mm

` 800

(vii) 100 mm

` 1000

(viii) 150 mm

` 1500

Inspection Charges once in a
year
a)

Water connection

(i)

Domestic connection

` 70/- per connection

(ii)

Non – Domestic connection

` 300/- per connection

b)

On-site sanitation Septic
Tank

(i)

Domestic connection

` 150/- per connection

(ii)

Non – Domestic connection

` 750/- per connection
Domestic, ` 150/- per meter per test
Non – Domestic, ` 300/- per meter per
test

Testing of water meters
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Annexure - E
Casino Fees
1.

Application Fees:

a)

On shore / Land based Casinos: ` 20 lakhs irrespective of the number of
machines.

b)

Off-shore Casinos: ` 20 lakhs for machines / tables irrespective of the
number of their number or size or capacity of vessel.

2.

Annual recurring fees for Casinos:

a)

On shore / Land based casino
Area

b)

Fees

Upto 100 sq. m.

` 2.50 crores

Above 100 sq. m. upto 300 sq. m.

` 3.00 crores

Above 300 sq. m. upto 500 sq. m.

` 3.50 crores

Above 500 sq. m.

` 4.50 crores

Off shore casino
Passenger capacity of vessel

3.

Fees

Upto 100

` 7.00 crores

Above 100 upto 200

` 7.50 crores

Above 200 upto 400

` 8.00 crores

Above 400

` 9.00 crores

Security Deposit:

` 20 lakhs at the time of grant of new license and ` 10 lakhs at the time of
renewal, in the case of both On shore / Land based casino and Off shore casino

*******
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