‘‘रगताचें तेल करून रात जागयली
ताणीं रात जागयली
संसाराची शांत करून तान भागयली
ताणीं तान भागयली
धाय दिको गाजता तांचे फायचें यशोगान...
गोंयचें नावं व्हड करून ल्हान जाले महान
बणखणींची िेवळां जालीं, लामणदिवे प्राण....’’
सभापती महोदय,
कवी बाकीबाब बोरकर यांच्या शबिांचा संिभभ घेत गोवा आदण गोमंतकीयांसमोर नतमस्तक होत
2016-17 या आदथभक वर्ाभचा अथभसंकल्प अत्यंत नम्रतेने आदण जबाबिारीने या सभागृहात सािर
करण्यासाठी मी उभा आहे.... सभापती महोिय, ज्या राज्यात डॉ. फ्ांदसस्को लईु स गोम्स, आचायभ
धमाभनिं कोसबं ी, डॉ. टी. बी. कुन्हा, राजाराम पैंदगणकर, यासारख्या कतृभत्वी व्यक्तींचा जन्म झाला
त्या गोवा राज्याचा मी मख्ु यमंत्री आहे. ज्या तालक्ु यात डॉ. भाऊ िाजी लाड, दजवबािािा के रकर,
हुतात्मा बापू गवस सारखी महान व्यक्तीमत्वे जन्मास आली त्या तालक्ु यातून मी आलो आहे. तसेच
दवशाल दृष्टीकोन बाळगलेले गोवा राज्याचे पदहले मख्ु यमंत्री भाऊसाहेब बांिोडकर ज्या
मतिारसंघातनू आले त्या मतिारसंघाचे मी प्रदतदनदधत्व करीत आहे...
2.

सभापती महोिय, गोवा राज्यास शंभर टक्के साक्षर करणेच नव्हे...
तर पणू भपणे दशदक्षत, कौशल्यपणू भ आदण प्रदशदक्षत करूया...
जेथे शेतामध्ये घसघशीत दपक येईल...
आदण बेरोजगारी पणू भपणे दमटलेली असेल...
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जेथे मदहला आनिं ी आदण समाधानी असतील...
जेथे प्रत्येक मल
ु ाच्या दवचारानं ा दक्षदतज हीच मयाभिा असेल...
जेथे प्रत्येकाला स्वतःचा असा रोजगार असेल
आदण त्यातनू त्याला योग्य मोबिला दमळे ल...
तसेच प्रत्येकाचे आपले असे स्वतःचे घर असेल
जेथे आरोग्य, सख
ू आदण समृद्धी असेल...
जेथे प्रदतष्ठेची सामादजक सरु क्षा असेल...
आदण एकतेचा सवभधदमभय सरू संगम असेल...
सभापती महोिय, एक दिवस आम्ही आमचे हे ध्येय नक्की पणू भ करू याची मला खात्री
आहे.... या आत्मदवश्वासाने भरलेल्या शबिांनी मी 2016-17 वर्ाभचा अथभसंकल्प सािर करीत आहे.
3. सभापती महोिय, 2012 मध्ये आमच्या सरकारने गोवा राज्याच्या शासनाची सत्रु े हाती
घेतली तेव्हा आम्हाला गत सरकारच्या 1500 कोटी रुपयांच्या थदकत दबलांची फे ड करावी लागली.
एवढेच नव्हे तर खादनज व्यवसाय बंि पडल्यामळ
ु े 2012 वर्ाभपासनू आम्हाला िरवर्ी 1300 कोटी
रुपयांची महसल
ू ी तटू सोसावी लागली. अशा दवर्म पररदस्थतीतही आम्ही समाजकल्याणाच्या सवभ
योजनाचं ी व्याप्ती वाढदवली आदण दवत्तीय आधार िेऊन या योजना अमलात आणल्या. आरोग्य
क्षेत्रात जास्तीत जास्त दवकास करताना आम्ही जनतेच्या आरोग्याची पणू भ काळजी घेतलेली आहे.
कृ र्ी क्षेत्राला पाठबळ िेताना उत्पािन आदण अन्य क्षेत्रात सकारात्मक बिल होईल याची
खबरिारी आम्ही घेतलेली आहे. राज्यातील शैक्षदणक पद्धतीत आमल
ु ाग्र सधु ारणा घडवनू आणताना
आम्ही पवू भ प्राथदमक ते दवद्यापीठ स्तरापयंतच्या दशक्षणाला उत्तेजन दिलेले आहे.
राज्यातील सावभजदनक साधन सदु वधांना बळकटी िेताना आम्ही िरवर्ी दनयोजनबद्धररत्या
आमचे उच्च ध्येय साध्य के ले आहे.
रोजगार दनदमभतीवर जास्तीत जास्त भर िेताना आम्ही पयाभयी सधं ी गोव्यातील यवु कांसाठी
दनमाभण करून बेरोजगारीच्या टक्के वारीत लक्षणीय अशी घट के लेली आहे.
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आर्थिक मार्हती
4.

सभापती महोिय, आता मी गोवा राज्याची आदथभक मादहती थोडक्यात सािर करीत आहे.

राज्य सरकारने िरू िशी आदथभक धोरण दस्वकारले आहे आदण GSDP च्या संिभाभत तटू
आदण कजभसाठी याच्ं या योग्य मेळ घातलेला आहे.
2013-14 वर्ाभसाठी CSO च्या अंिाजानसु ार गोव्याचे िरडोई उत्पन्न सध्याच्या दकंमतीत
रुपये 2,57,490 एवढी आहे जी सपं णू भ िेशाच्या तल
ु नेत सवाभदधक आहे.
खाणबिं ीमळ
ु े 2012-13 वर्ी राज्यातील GSDP च्या वाढीचे प्रमाण 4.17 टक्के एवढे
घटले होते, ते 2013-14 या वर्ी 7.71 टक्के एवढे वाढले.
2015-16 वर्ाभच्या GSDP चा सध्याचा िर 60,894.83 कोटी एवढा अंिादजत आहे.
2016-17 या आदथभक वर्ी सध्याचा िर GSDP रुपये 70,400.03 कोटी एवढा अिं ादजत आहे
ज्यामळ
ु े वाढीचे प्रमाण 10 टक्के एवढे दनिशीत होईल.
5. सभापती महोिय, 2015-16 यावर्ी एकंिर आदथभक तटु ीचा अिं ाजे खचभ 2.84 टक्के एवढा
वाढलेला आहे. गोवा FRBM अदधदनयमात दनदित के लेल्या 3 टक्के च्या मयाभिेत तो आहे.
2016-17 या आदथभक वर्ी कजाभचा अंिाजे खचभ – GSDP प्रमाणे 17.07 टक्के एवढा
आहे. गोवा FRBM अदधदनयमात दनदित के लेल्या 25 टक्क्याच्ं या मयाभिते तो आहे आदण यामळ
ु ेच
आमच्या राज्याने घेतलेले हे कजभ दनयंत्रणात आहे. आमचे राज्य कजभफेड करण्यात कधीच चक
ु लेले
नाही.
आदथभक बाजू ढासळलेली असतानाही आवश्यक खचाभसाठी आमच्या सरकारने
प्राथदमक खचाभच्या जबाबिाऱ्या व्यवदस्थत हाताळलेल्या आहेत. आम्ही सामादजक,
शैक्षदणक, आरोग्य, गृहदनमाभण, रोजगार आदण साधनसदु वधा या क्षेत्रातील खचाभस प्राधान्य दिलेले
आहे.
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2016-17 वर्ािसाठी अथिसंकल्पी अंदाजपत्रक
6. सभापती महोिय, 2016-17 वर्ाभसाठी 158.82 कोटींचे अदतररक्त महसल
ु ी
अिं ाजपत्रक सािर करण्यास मला खपू आनिं होत आहे. या आदथभक वर्ी रु. 10641.96 कोटी
एवढा महसल
ु ी जमेचा अंिाज आहे आदण महसल
ु ी खचाभचा अंिाज रु. 10483.14 कोटी इतका
आहे.
7. महोिय, 2016-17 वर्ाभच्या एकूण अथभसंकल्पाचा आकार अंिाजे रु. 14,694.17 कोटी
एवढा आहे. जो 2015-16 यावर्ी रु. 13331.44 कोटी एवढा होता. यात 9.06 टक्के वाढ के लेली
आहे.
8. मी या आदथभक वर्ी 4008.05 कोटीचा प्लान कॅ दपटल आऊटलेचा प्रस्ताव ठे वत आहे, जो
मागील 2015-16 या आदथभक वर्ी 3623.74 कोटी होता. यात 10.61 टक्के वाढ करण्यात आली
आहे. मी सध्याच्या आदथभक वर्ी चालू असलेल्या मख्ु य साधनसदु वधाचं ी कामे पणू भ करण्याचा
प्रस्ताव ठे वत आहे.
9. अथभसंकल्पी तरतिु ी करताना मी आवश्यक असलेल्या महसल
ु ी खचाभत होणारी वाढ कमीत
कमी करण्याचा प्रयत्न के ला आहे. असे असले तरीसद्ध
ु ा माझ्या सरकारने सामादजक-आदथभक
योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदण भांडवली कामातनू मालमत्ता तयार करण्यात
कोणताही तडजोड के लेली नाही.
प्रशासन आर्ि सुशासन
10. सभापती महोिय, उत्कृ ष्ट प्रशासनासाठी तसेच अदधकारशाहीस कायभक्षम, प्रभावी, जबाबिार
आदण दियाशील करण्यासाठी सवभ स्तरावरील सरकारी कमभचाऱ्यांना योग्य प्रदशक्षण िेणे खपू गरजेचे
आहे. महोिय, यापवू ी माझ्या पवू ाभदधकाऱ्यांनी घोदर्त के ल्याप्रमाणे, माझ्या सरकारने गोवा राज्यातील
सवभ सरकारी कमभचाऱ्याचं ी कायभक्षमता वाढदवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रदशक्षण सातत्याने
िेण्यासाठी सवभसमावेशक असे गोवा राज्य प्रदशक्षण धोरण आखले आहे. याव्िारे सरकारी क्षेत्रात
कुशल आदण प्रदशदक्षत व्यवसादयक दनमाभण होतील.
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11. सभापती महोिय, सरकारी नोकरभरती प्रदियेत पणू भ पारिशभकता येण्यासाठी मी गोवा
कमभचारी दनवड आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे. याअंतगभत सरकारी संस्था, स्वायत्त
संस्था तसेच दनम सरकारी संस्थांसाठी सवभ अराजपदत्रत पिे भरण्याची प्रदिया होईल.
12. महोिय, सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आदण दशफारसी कें द्र सरकारच्या दवचाराधीन
आहेत. या सरकारने या अहवालातील दशफारशींची अंमलबजावणी अपेदक्षत धरून अथभसंकल्पीय
तरतिू के लेली आहे. कें द्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी के ल्यानंतर आम्ही लवकरच राज्यातील
कमभचाऱ्यानं ाही त्याचा फायिा लागू करणार आहोत.
महसूल आर्ि जमीन प्रशासन
13. सभापती महोिय, आम्ही यापवू ी बािेश आदण फोंडा तालक्ु यांसाठी स्वतंत्र कायाभलयासह
िोन अदतररक्त दजल्हादधका-याचं ी दनयक्त
ु ी के लेली आहे. आता मी बािेश आदण फोंडा तालक्ु यातील
अदतररक्त दजल्हादधकाऱ्यांच्या कायाभलयात पेडणे आदण धारबािं ोडा तालक्ु याचं ा समावेश करण्याचा
प्रस्ताव मांडत आहे. त्यामळ
ु े पेडणे आदण धारबांिोडा तालक्ु यातनू पणजी आदण मडगाव येणाऱ्या
लोकांचे कष्ट कमी होतील.
14. सभापती महोिय, स्थादनक लोकांच्या गरजा लक्षात ठे ऊन मी सत्तरी आदण सांगे
तालक्ु यांसाठी उपदजल्हादधकाऱ्यांची िोन कायाभलये स्थापन करू इदच्ित आहे. ज्यामळ
ु े स्थादनक
लोकांना ही कायाभलये आवश्यक ठरतील. अशा प्रकारे या िोन्ही तालक्ु यांना स्वतंत्र
उपदजल्हादधकाऱ्याचं ी कायाभलये उपलबध होतील.
15. महोिय, धारबांिोडा तालक्ु यात उपदजल्हादधकाऱ्याचे कायाभलय तसेच इतर कायाभलयांसाठी
नवी इमारत बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे आदण ते या वर्ाभत पणू भ होईल. या वर्ाभच्या
अथभसंकल्पात मी 400 लाख रुपयांची तरतिू के लेली आहे.
16. महोिय, माझ्या सरकारने दवस्थादपत झालेल्या लोकाचं े पनु वभसन करण्यास नेहमीच प्राधान्य
दिलेले आहे. त्याकरीता मी गोवा पनु वभसन कें द्रासाठी 1500 लाखाचं ी तरतिू करण्याचा प्रस्ताव ठे वत
आहे.
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17. सभापती महोिय, सध्या जी व्यक्ती जमीन खरे िी करते दतला नोंिणीकरण, म्यटु ेशन,
दवभाजन आदण रूपातं र अशा अनेक प्रदकयेतनू जावे लागते. त्यासाठी उपदनबधं क, मामलेिार,
उपदजल्हादधकारी आदण दजल्हादधकारी आिी दवदवध कायाभलयामध्ये खेपा माराव्या लागतात.
लोकांना ही प्रदिया त्रासिायक आदण वेळकाढू वाटते. ही प्रदिया सोपी व्हावी आदण लोकांचे कष्ट
कमी व्हावेत यासाठी ‘एक दखडकी’ योजना सरू
ु करण्याचा प्रस्ताव मी माडं त आहे. ज्यायोगे
जदमनीसबं धं ीच्या सवभ सेवा एकाच दठकाणी उपलबध होतील.
18. सभापती महोिय, उत्पन्न, जात दकंवा दनवासी िाखले दमळदवण्यासाठी महसल
ू
अदधकाऱ्यांकडे दवदवध अजभ सािर करावे लागतात आणी हे िाखले दमळदवण्यासाठी लोकांना तीच
कागिपत्रे पन्ु हा पन्ु हा सािर करावी लागतात. लोकांना पररणामकारक सेवा िेण्याच्या उद्देशाने कें द्र
सरकारच्या Digital India Initiative च्या धतीवर Digital Locker Integration स्थापन
करण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे. या सेवेमळ
ु े एखािा िाखला दमळदवण्यासाठी जनतेला तीच तीच
कागिपत्रे पन्ु हा पन्ु हा सािर करावी लागणार नाहीत.
19. सभापती महोिय, जमीन प्रशासनादवर्यी बोलताना आम्ही गोवा राज्यातील जदमनी
सिं भाभतील सवभ अदभलेख म्हणजेच लेखी तसेच ग्रादफक िोन्ही दडदजटल स्वरूपात के लेले आहेत हे
सांगताना मला खपू आनंि होत आहे. तसेच लोकांना एक चौिाचा उतारा तसेच सवे प्लान एकाच
कागिावर एकाच दठकाणी दमळावा या हेतनु े जदमनीचा लेखी आदण ग्रादफक मजकूर एकत्र आणलेला
आहे. खपू कमी वेळात जदमनीसबं धं ीचे अदभलेख दडदजटल स्वरूपात नेणारे गोवा हे पदहले आदण
एकमेव राज्य आहे हे सागं ताना मला अदभमान वाटतो.
20. जदमनीचे दवभाजन, रुपांतर, दसमांकन यासारखी कामे आदण सवेक्षण संबंधी कामासंिभाभत
लाबं च्या तालक्ु यातील लोकाचं े कष्ट कमी व्हावे यासाठी प्रत्येक तालक्ु यात अदधवसन आदण
भअ
ू दभलेख संचालनालयाची उप-कायाभलये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मी मांडत आहे. यामळ
ु े
काणकोण, सांगे, धारबांिोडे, सत्तरी, दडचोली आदण पेडणे येथील लोकांना या कामासाठी के पे दकंवा
पणजी येथे येण्याचे कष्ट वाचणार आहेत.
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कृर्ी, पशूसंवर्िन आर्ि मत्स्यमारी व्यवसाय
21. सभापती महोिय, असे म्हणतात की, “तम्ु ही जेव्हा कृ र्ी व्यवसायावर तमु चे लक्ष कें दद्रत
कराल तेव्हा कोणत्याही स्वगीय व्यवस्थेकडे तमु च्या राज्याला दनधभन करण्याची क्षमता राहणार
नाही’’. महोिय, कृ र्ी, पशसु ंवधभन आदण मत्स्यमारी व्यवसाय हा राज्याचा पाया आहे. या
व्यवसायाला सरकारने प्राधान्य िेण्याची गरज आहे हे ओळखनू आमच्या सरकारने गेल्या चार वर्ाभत
कृ र्ी क्षेत्राला आवश्यक तो आदथभक आधार िेताना दियाशील सधु ारणा घडवनू आणलेल्या आहेत.
ज्यामळ
ु े या क्षेत्रात बरीच वाढ झाल्याने कृ र्ी, पशसु ंवधभन आदण मत्स्यमारी ही क्षेत्रे नफा दमळवनू
िेणारी आदण रोजगार तयार करणारे व्यवसाय ठरलेली आहेत.
या पदवत्र सभागृहात हे सांगताना मला अदतशय आनंि होत आहे की, गत सरकारच्या
कायभकाळात नकारात्मक वाढीमळ
ु े आम्हाला मोठी दकंमत मोजावी लागली. परंतु आमच्या सततच्या
प्रयत्नांमळ
ु े आमच्या कायभकाळात या क्षेत्रात आम्ही सकारात्मक प्रगती के लेली आहे. कृ र्ी आदण
बागायती क्षेत्रात आम्ही भरीव प्रगती के लेली आहे आदण या सभागृहास कळदवण्यात मला अदभमान
वाटत आहे की, काजू दबयाचं े उत्पािन 15 टक्के तर सपु ारीचे उत्पािन 10 टक्के वाढलेले आहे.
तसेच अदनदित हवामान आदण लागवड क्षेत्रासाठी जदमनीची कमतरता असनु ही भातशेती
उत्पािनात आम्ही बरे च यश दमळदवलेले आहे. राज्यात फुलांचे योग्य प्रमाणात उत्पािन होत नाही.
असे असनु ही माझ्या सरकारच्या प्रयत्नांमळ
ु े आता िरवर्ी 3,33,000 डझन फुलांचे उत्पािन होत
आहे. मत्स्यमारी व्यवसायात 2012-13 वर्ी मासेमारीचे प्रमाण 77,879 टनांवरून 1,17,976 टन
एवढे वाढले आहे. िधू उत्पािनात 1,60,000 लीटर िधू िप्ु पटीने वाढलेले आहे तर िधू
एकदत्रकरणात 50 टक्के वाढ झाली आहे, आदण आता प्रतीदिन 64,000 लीटर पेक्षा जास्त उत्पािन
होत आहे. सभापती महोिय, यावरून येथे “जे पेरते तेच उगवते” या म्हणीचा प्रत्यय येतो.
22. महोिय, माझ्या सरकारच्या प्रयत्नांमळ
ु े आदण गेल्या चार वर्ाभत सलग तीन पटींनी वाढलेल्या
अथभसंकल्पामळ
ु े हे शक्य झाले आहे. कृ र्ी, पशसु ंवधभन आदण मत्स्यमारी या खात्यांसाठी 18,188
लाख असलेली आदथभक तरतिू वाढवनू 44,420 लाख करण्यात आलेली आहे. या तरतिु ीचा
शेतकऱ्यांना आदण मदच्िमाऱ्यांना लाभ दमळाला आहे. यासबं धं ीची अनेक उिाहरणे मी िेऊ शकतो,
मात्र वेळेअभावी एकच उिाहरण िेत आहे... मागील सरकारच्या कायभकाळात िधु ाचा व्यवसाय
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करणाऱ्याला वादर्भक 162 लाख रुपये रक्कम िेण्यात येत होती. त्यात वाढ करून माझ्या सरकारने
वादर्भक 2,300 लाख अशी के लेली आहे. या व्यवसायाला असलेले चांगले भदवतव्य लक्षात घेऊन
मी या आदथभक वर्ाभत ती आणखी वाढवनू 3,000 लाख के लेली आहे. माझ्या सरकारने कामधेनू
योजनेत बिल करून िधू व्यवसादयकांना सदहवाल, दगर, रे ड दसंधी या स्थादनक जातीची गरु े दवकत
घेण्यासाठी आधार दिलेला आहे. गत सरकारच्या कायभकाळात 80 लाख रुपये एवढी तटु पजंू ी रक्कम
िेण्यात येत होती. त्यात माझ्या सरकारने भरीव वाढ िेत 2000 लाख रुपये अशी के लेली आहे.
23. या पदवत्र सभागृहास सांगण्यात मला अदभमान वाटतो की, पणू भ अन्नधान्य वगभवारी
2014-15 या वर्ी 100 लाख रुपेय तसेच मानपत्राचा समावेश असलेल्या कॉमेंडेशन परु स्कारासाठी
गोवा राज्याची दनवड झालेली आहे.
24. सभापती महोिय, कृ र्ी काडभ हे आमच्या सरकारने घातलेले अदभनव असे पाउल आहे. हे
सांगताना मला खपु अदभमान वाटतो की अजभ के ल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत त्याचे दवतरण होउन
सेवा िेण्यात येते. आतापयभत आम्ही 26,273 काडाभचे दवतरण के लेले आहे.
25. सभापती महोिय, ग्रामीण पातळीवर कृ दर् दवकास योजने अतं गभत आम्ही राज्यातील 25
गावाचं ी दनवड के लेली आहे. या गावाचं े सवेक्षण पणू भ झाले असनू प्रत्यक्ष दवकासाचे काम लवकरच
सरू
भ .
ु करण्यात येइल
26. महोिय, राज्यातील कृ र्ी समाजास चांगल्या सदु वधा दमळाव्या म्हणनू आम्ही िदक्षण गोव्यात
मडगाव येथे आदण उत्तर गोव्यात टोक-करंजाळे येथे िोन दजल्हास्तरीय कायाभलये सरू
ु के लेली
आहेत. त्याव्िारे शेतक-यांना अनिु ान मंजरू करून त्याचे दवतरण करण्यात येइल
भ .
27. सभापती महोिय, सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन िेण्याकररता आदण सेंद्रीय शेतीसाठी दवशेर्
योजना सरू
ु करण्याचा तसेच शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय सामग्रु ीचा वापर करावा यासाठी 50% सबदसडी
िेण्याचाही प्रस्ताव ठे वत आहे. यामळ
ु े रासायदनक खते आदण दकटनाशकांचा वापर कमी होइभल
आदण आताची शेती सेंद्रीय शेतीत पररवतीत होइभल. एकदत्रत दवकास अतं गभत सागं े, के पे आदण
काणकोण तालक्ु यात प्रायोदगक तत्वावर सेंद्रीय शेती करण्यात येइल
भ . त्यासाठी शेतकऱ्यांना दवशेर्
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साहाय्य आदण साधनसदु वधा िेण्यात येइल
भ . भारत सरकारच्या सहभागी हमी योजनेअतं गभत त्यानं ा
प्रमादणत करण्यासाठी हे सहकायभ िेण्यात येइल
भ .
28. सेंद्रीय शेती करण्याऱ्या शेतकऱ्यांना आधार िेण्याबरोबरच काले येथील सरकारी बागायतीचा
एक आिशभ सेंद्रीय बागायत म्हणनू दवकादसत करण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे. जेथे सवभ सेंद्रीय
कायभिम टप्प्याटप्प्यांनी घेतले जातील. तसेच या वर्ाभच्या कें द्रीय अथभसक
ं ल्पात जाहीर के ल्याप्रमाणे
पवु ोत्तर राज्यासं ाठीची सेंद्रीय शेती योजना- गोवा राज्यासाठीही लागू करण्याचा प्रस्ताव मी कें द्र
सरकारकडे पाठदवणार आहे.
29. शेती हा एक नफा दमळवनू िेणारा व्यवसाय ठरावा म्हणनू एकादत्मक शेती पद्दतीचा नमनु ा
तयार करण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे. या योजनेअतं गभत आपल्या शेतीचा जास्तीत जास्त वापर
शेती-बागायती उत्पािन, िग्ु ध व्यवसाय, कुक्कूट पालन अशा एकादत्मकृ त शेतीसाठी प्रोत्साहन
िेणारी ठरे ल. यासाठी मी 100 लाख रुपयांची तरतिू के लेली आहे.
30. सभापती महोिय, शेतीचे आदण कामगारांचे महत्व लक्षात आणनू िेण्यासाठी आदण ते
समजनू घेण्यासाठी मल
ु ानं ा त्याच्ं या शाळे त, घराच्या परसिारात झाडाचं ी लागवड करण्यासाठी
तांदत्रक आदण आदथभक आधार िेण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे.
31. सभापती महोिय, संरदक्षत लागवड ज्यांना आम्ही Polyhouses म्हणतो ते हवामानाच्या
बिलांचा धोका कमी करून मौसमी दपकांसाठी पयाभयी उपाय दमळवनू िेतात. Orchids, gerberas,
chrysanthemum, Anthuriums यासारखी फुले, ढबबू दमरची आदण काकडी सारख्या
भाज्याच्ं या उत्पािनासाठी गोव्यात 100 पेक्षा जास्त Polyhouses आहेत. या पद्धतीला प्रोत्साहन
िेण्यासाठी आदण बाजारातील अदनदित चढउतारापासनू संरक्षण िेण्यासाठी गोवा राज्य बागायती
फलोत्पािन दवकास महामंडळाकडून फुलानं ा आदण भाज्यांना योग्य आदण दनदित िर तसेच
बाजारपेठ दमळवनू िेण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे.
32. सभापती महोिय, या दिवसात काही लोकासं ाठी नारळ हा एक राजकारणाचा दवर्य बनलेला
आहे. परंतु नारळ हा राज्यातील बऱ्याच लोकाच्ं या उपदजदवके चे एक मख्ु य साधन आहे. यासाठी
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2012 वर्ी आमच्या सरकारने नारळ उत्पािकानं ा 8 रुपये प्रती नारळ असा आधारभतू िर घोदर्त
के ला होता. आता मी 10 रुपये प्रती नारळ आधारभतू दकंमत िेण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे. राज्यात
नारळाची जास्तीत जास्त लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन दमळावे म्हणनू राज्यात पणू भवेळ नारळ
दवकास मंडळ स्थापन व्हावे आदण या मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी राजकीय नेत्याची दनवड न करता
एखाद्या स्थादनक नारळ उत्पािक शेतकऱ्याची दकंवा या क्षेत्रातील तज्ञ व्यदक्तची दनयक्त
ु ी असावी
असा प्रस्ताव मी ठे वत आहे. याकरीता मी 25 लाख रुपये आरंभीची तरतिू करीत आहे.
33. सभापती महोिय, नारळ हे बागायतीतील एक दपक आहे. या दवर्यात वनखात्याने लक्ष न
घालता कृ र्ी खात्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे. असे असले तरीही या दवर्यावरून राजकारण
करण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. या दवर्याची कोणीही धास्ती न बाळगता अपप्रचार करू नये
यासाठी मी माड कापण्यासाठी कृ र्ी खात्याचा ना हरकत िाखला घेणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव
ठे वत आहे. यासंबंधीचा आिेश लवकरच लागू होईल.
34. सभापती महोिय, मी दि. 1 सप्टेंबर 2016 पासनू भातशेतीसाठी 20 रुपये प्रती दकलो
आधारभतू दकंमत िेण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे.
35. मी राष्ट्रीय कृ र्ी दवकास योजनेसाठी 3,324 लाख, दपकांच्या सबदसडीसाठी 1,250 लाख,
बागायती दवकासासाठी 684.60 लाख, लघदु संचन योजनेसाठी 800 लाख, अटलग्राम योजनेसाठी
2,600 लाख आदण आधारभतू दकंमतीसाठी 2,500 लाख, शेतकरी आधार दनधीसाठी 200 लाख,
आदण सेंद्रीय शेतीसाठी 100 लाख रुपयांची तरतिू के लेली आहे.
36. महोिय, आम्ही भटकी जनावरे व्यवस्थापन योजनेत सधु ारणा करून त्यात पंचायती,
गोशाळा, प्राणी बचाव संस्था यांना सामावनू घेण्यात आले आहे. त्याकरीता मी 500 लाख रुपयांची
तरतिू के लेली आहे.
37. सभापती महोिय, मी अिं ाजे रु. 400 लाख रुपये खचाभचे नवे पशवु ैद्यकीय इदस्पतळ सोनसडो
येथे बांधण्याचे तसेच मोले, दशरोडा आदण के पे येथे अंिाजे 135 लाख रुपये खचभनू पशवु ैद्यकीय
िवाखान्यासं ाठी इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे.
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38. वैञानीक पद्धतीने जास्तीत जास्त िधू उत्पािन करणाऱ्या शेतकऱ्याना प्रोत्साहन िेण्यासाठी
गोपाळ रत्न परु स्कार िेण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे. मानपत्र, स्मृतीदचन्ह आदण रोख 1 लाख रुपये
असे या परु स्काराचे स्वरूप असेल.
39. गोवा राज्यात सामिु ादयक िधू व्यवसाय उत्पािनाची संकल्पना सरू
ु करण्याचा प्रस्ताव मी
ठे वत आहे. या योजने अतं गभत प्रत्येक तालक्ु यात एक यदु नट स्थापन करण्यात येइल
भ . जेथे स्वयसं ाहाय्य
गट, शेतकरी क्लब तसेच व्यक्तीला एकाच क्षेत्राखाली आधदु नक पद्धतीने िधू व्यवसाय अंमलात
आणण्यास मित दमळे ल. यासाठी त्यांना आवश्यक त्या सवभ साधनसदु वधा बरोबरच अत्याधदु नक
सदु वधा परु दवण्यात येतील. यासाठी प्रारंभी 1,500 लाखांची तरतिू के लेली आहे.
40. सध्याच्या पशपु ालन योजनेअतं भगत वासराचं े पालन, सवं धभन करण्यासाठी सवलती िेण्यात
आलेल्या आहेत. असे असतानाही योग्य जागेअभावी बऱ्याच नागररकांना या योजनेचा लाभ घेता
येत नाही. यासाठी ही योजना गोशाळा, दबगर सरकारी संस्था आदण सामादजक शेतीपयंत
पोचदवण्याचा माझा प्रयत्न राहील. त्याकरीता मी 400 लाख रुपयांची वाढीव तरतिू के लेली आहे.
41. हल्लीच सरकारने सरु त दडदस्रक्ट को ऑपरे दटव्ह दमल्क प्रोड्यसु सभ यदु नयन दल. (समु ल
ु ) या
सस्ं थेला गोवा राज्यातील चार तालक्ु यात िधू सक
ं लन करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. कारण िधू
उत्पािकामं ध्ये सकारात्मक स्पधाभ व्हावी आदण त्यांना एक चांगला पयाभय उपलबध व्हावा या उद्देशाने
सरकारने हे पाऊल उचललेले आहे.
िधु ाला चांगला व योग्य िर दमळाला तर शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी
उत्तेजन दमळे ल. माझ्या सरकारने िधु ाचे दवतरण करण्यासाठी चागं ले पयाभय उपलबध करून
दिल्यामळ
ु े िधू व्यावसादयकांना चांगले उत्पन्न दमळे ल यांची खात्री आहे.
42. सभापती महोिय, मी पशसु ंवधभन आदण पशसु ेवेसाठी असलेली तरतिू रु. 12,521 लाख
वरून 14,531 लाख रुपये अशी वाढदवलेली आहे. मी कामधेनू योजनेसाठी 2,000 लाख,
वराहपालन सबदसडीसाठी 50 लाख रुपये, कुक्कूटपालन सबदसडीसाठी 70 लाख, िधू ग्रामसाठी 50
लाख, दहरवा चारा खाद्याची तरतिू िप्ु पट करून 60 लाख रुपये आदण आदिवासी भागाच्या
दवकासासाठी 600 लाख रुपये िेण्याची तरतिू के ली आहे.
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43. सभापती महोिय, राज्यातं मासेमारी बिं ीचा काळ जो आधी 47 दिवस होता तो जनू 2013
पासनू आमच्या सरकारने 61 दिवसांचा के लेला आहे. कालावधी वाढदवल्यामळ
ु े माश्यांच्या
उत्पािनांत भरघोस अशी वाढ झालेली आहे.
44. सभापती महोिय, गोव्यात ‘ऑनाभमेंटल दफश फादमंगच्या’ माध्यमातनू मासे स्थादनक
बाजारात दविीसाठी तसेच दनयाभत करण्यास भरपरू वाव आहे हे आमच्या लक्षात आलेले आहे. या
व्यवसायात येणासाठी गोव्यातील तरूणानं ा प्रोत्साहन दमळावे म्हणनू मत्स्यमारी खात्यातफे एक
आिशभ ऑनाभमेंटल दफश फामभ स्थापन करण्यात येइल
भ .
45. गोव्यातील जे तरुण ‘ऑनाभमेंटल दफश फादमंग’ व्यवसाय आपल्या उपजीदवके चे पयाभयी
साधन म्हणनू वापरू इदच्ित आहेत त्याच्ं यासाठी मायिोस्के ल यदु नट स्थापन करून प्रदशक्षण आदण
तादं त्रक आधारासह 2.5 लाख रुपये आदथभक आधार िेण्याचा प्रस्ताव मी मांडत आहे. मत्स्यमारी
खात्यामाफभ त योग्य योजना तयार करण्यात येईल. त्यासाठी मी 2016-17 या वर्ाभसाठी 10 लाख
रुपयांची आरंभी तरतिू के ली आहे.
46. महोिय, खाऱ्या पाण्याच्या मानशीत मासे दपदकवण्यासाठी सध्या िेण्यात येणाऱ्या आदथभक
आधार योजनेचा आणखी पढु े दवस्तार करताना मी आता गोडया पाण्यातनू मासे दपदकवण्यासाठीही
आदथभक आधार िेण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे. या योजनेखाली बांधकाम, िरुु स्ती तसेच आवश्यक ती
सामग्रु ी आदण खाद्य उपलबध करून िेण्यात येइल
भ . त्यासाठी मी 2016-17 या वर्ाभत 10 लाख
रुपयांची तरतिू के ली आहे.
47. महोिय, पारंपररक रापणकरासं ाठी त्याचं ी परंपरा सांभाळणे शक्य व्हावे आदण सध्याच्या
पयाभवरणीय धोक्यात त्यांचे जीवन अदधक सख
ु ाचे व्हावे, हा मख्ु य हेतु नजरे समोर ठे ऊन मी 50 हजार
रुपयेपयंतच्या मल्ु याचे दसंगल नेट/लहान रापण आदण इतर संबंदधत सामग्रु ी दवकत घेण्यासाठी 50
टक्के अनिु ान िेण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे.
48. महोिय, यांदत्रक होड्याच्ं या आधाराने मासेमारी करणाऱ्या पारंपररक मासेमाऱ्यानं ी आपला
पेरोल कोटा सध्याच्या 1200 दलटरवरून 1700 दलटर करावा अशी मागणी के ली होती. त्याच्ं या
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उत्पािनात भरघोस वाढ व्हावी आदण उत्पािनात मोठया प्रमाणात वाढ व्हावी म्हणनू त्याचं ा पेरोल
कोटा मी 1200 दलटरवरून 1700 दलटर वाढदवला आहे. त्याचबरोबर 51 हजार रुपयांचा दवत्तीय
आधार वाढदवण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे.
49. खेकड्याच्ं या उत्पािनाला स्थादनक आदण राष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी आहे. व्यावसादयक
पातळीवर हे उत्पािन घेणाऱ्यांना गोव्यात मोठा वाव आहे. खारफुटी क्षेत्रात अश्या पद्धतीने
खेकड्याचं े उत्पािन घेणाऱ्यांना माझे सरकार प्रोत्साहन िेइल
भ . त्या दृष्टीने स्वयंसाहाय्य गट, खाजगी
व्यावसादयक आदण मासेमाऱ्यांना आवश्यक आदथभक आधार िेण्यात येइल
भ . याच पद्धतीने खाडी
आदण दकनारपट्टी भागात कालवां आदण दशनाण्या यांचा व्यवसाय करणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन िेण्यात
येइल
भ . त्यासाठी मत्स्यमारी खात्यातफे खेकडे, दशनाण्या आदण कालवां यांचे उत्पािन करणाऱ्यांसाठी
नवी योजना आखली जाइभल. 2016-17 या आदथभक वर्ाभसाठी मी 15 लाख रुपयांची आरंभी तरतिू
के लेली आहे.
50. सभापती महोिय, मी दडझेलवर व्हॅट सबदसडी म्हणनू 1,600 लाखांची तरतिू के लेली आहे.
बोडभ के रोसीन इदं जनच्या बिलावासाठी 400 लाख रुपये, मत्स्यमाऱ्याच्ं या सरु क्षेसाठी 225 लाख
रुपये, एकदत्रत दनधी म्हणनू आऊटबोडभ मोटर दवकत घेण्यासाठी 500 लाख रुपये, राष्ट्रीय कल्याण
दनधीसाठी 90 लाख रुपये आदण जेटी बांधकाम आदण व्यवस्थापनासाठी 2,000 लाख रुपयांची
तरतिू के लेली आहे.
र्शक्षि, उच्च र्शक्षि आर्ि तंत्रर्शक्षि
51. सभापती महोिय, ‘मी स्वतःला अपघाताने राजकारणी आदण इच्िे ने दशक्षक’ असे नेहमीच
म्हणतो. यामळ
ु े माझ्या हृियात दशक्षणासाठी नेहमीच दवशेर् स्थान आहे. त्यामळ
ु े अथभसंकल्पातही
दशक्षणासाठी दवशेर् स्थान असेल हे आणखी वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
52. सभापती महोिय, भावी दपढीला आम्ही कोणते दशक्षण िेतो त्यावर राज्याचे भदवतव्य
अवलंबनू असते. मातृभार्ेतनू प्राथदमक दशक्षण िेण्याच्या संकल्पनेला वैञादनक आधार आहे आदण
हा फक्त एक भावदनक दवर्य नाही. प्राथदमक दशक्षणाला प्रोत्साहन िेणे हे सरकारचे धोरण आहे.
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मल
ु ाचं े मन लगेच ञान आत्मसात करते आदण शास्राचे मल
ू भतू घटक लगेचच समजनू घेते.
भौदतकशास्र, रसायनशास्र, गणीत या दवर्यांचे मल
ू भतू घटक मजबतू असल्याने मल
ु ांनी हे घटक
समजनू घेणे गरजेचे असते. लहान मल
ु ांना नवीन भार्ा दशकणे तसेच दवञान आदण गदणताचे मल
ू भतू
घटक त्याच भार्ेत समजनू घेणे असा िहु रे ी ताण दिला नाही तर मल
ु े ते लवकर आदण चांगल्या प्रकारे
आत्मसात करू शकतील. कोकणी आदण मराठीतनू प्राथदमक दशक्षणास उत्तेजन िेण्यासाठी माझ्या
सरकारने एक धोरणात्मक दनणभय घेतलेला आहे. त्यामळ
ु े मातृभार्ेतनू दशक्षण िेणाऱ्या प्राथदमक
शाळांना आरंभी दवशेर् एकरकमी अनिु ान म्हणनू रुपये 12 लाख आदण शाळे त आवश्यक
साधनसदु वधांची सधु ारणा करण्यासाठी तसेच संसाधने तयार करण्यासाठी पढु ील पाच वर्ांपयंत
िरवर्ी 1 लाख रुपये िेण्याची तरतिू आहे. असे असले तरीही बऱ्याच शाळांना अनेक अडचणीमळ
ु े
या योजनेचा लाभ घेता येत नाही, असे आम्हाला दिसनू आले आहे. या अडचणींवर मात
करण्यासाठी मी कोकणी/मराठी माध्यम असलेल्या प्राथदमक शाळांना िरमहा प्रत्येक दवद्यार्थयाभमागे
400 रुपयांचे दवशेर् अनिु ान िेण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे.
53. सभापती महोिय, सध्या एखािी मान्यताप्राप्त अनिु ान न घेणारी प्राथदमक शाळा जर
कोंकणी/मराठी माध्यम स्वीकारण्यास तयार असेल तर त्या शाळे लाही वरील योजनेचा लाभ िेण्याचा
प्रस्ताव मी ठे वत आहे.
54. तसेच गोवा दशक्षण दवकास महामंडळातफे मल्ु यावदधभत दशक्षण आदण योग प्रदशक्षणाचा
दवशेर् कायभिम राबदवण्यासाठी गोवा दशक्षण दवकास महामंडळाच्या दवत्तीय दनयतव्ययात
(Outlay) वाढ करीत आहे. पदहल्या वर्ी अशा 100 शाळासं ाठी अशा प्रकारे आदथभक आधार
उपलबध करून िेण्यात येईल. अशा पद्धतीने मी गोवा दशक्षणदवकास महामंडळासाठी दवत्तीय
खचाभची तरतिू वाढदवली आहे.
55. आमच्या दवद्यार्थयांचे भदवतव्या हे त्यांना दिलेल्या दशक्षणावर आधाररत असते. उच्च
दशक्षणाचे स्वप्न बाळगणाऱ्या मल
ु ाचं े स्वप्न पणू भ करण्यासाठी आदथभक आधार िेणाऱ्या अनेक योजना
आहेत. गणु वत्ता असलेल्या दवद्यार्थयांचे दविेशात जाऊन दशक्षण घेण्याचे स्वप्न असते. परंतु आदथभक
अडचणीमळ
ु े त्यानं ा ते शक्य होत नाही. गोवा दवद्यापीठाच्या सल्ल्याने ज्या दवद्यार्थयांच्या पालकाचं े
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वादर्भक उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा कमी आहे त्याच्ं यासाठी मी एक नवीन योजना सरू
ु करण्याचा दवचार
करीत आहे. या योजनेमळ
ु े दविेशातील एका प्रदसद्ध दवद्यापीठाच्या सहकायाभने दवद्यार्थयांना एक सत्र
पणू भ करणे शक्य होइभल, आदण याचा लाभ त्यांच्या गोवा दवद्यापीठातील पढु ील अभ्यासिमांना
जोडण्यात येइल
भ . या योजनेसाठी 2016-17 या वर्ी मी आरंभीची तरतिू म्हणनू 30 लाख रुपये
प्रस्तादवत करत आहे.
56. सभापती महोिय, ‘‘गरुु र्ब्भह्मा, गरुु दवभष्ट्ण,ू गरुु िेवो महेश्वरा’’ असे वचन आहे. मल
ु ांचे भदवतव्य
घडदवण्याचे काम एक दशक्षक करतो. त्यासाठी कुशल आदण गणु वत्ताधारक अशा दनवृत्त दशक्षकांना
खास रोजगार िेऊन सन्माननीय मानधन िेणारी योजना सरू
ु करण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे. मात्र ही
योजना म्हणजे दनवृत्ती नंतरची सेवावाढ दकंवा कंत्राटी दनयक्त
ु ी नसेल हे मी येथे स्पष्ट करतो. या
योजनेसाठी 2016-17 वर्ाभकरीता सध्या मी 25 लाख रुपयांची तरतिू करण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे.
57. सभापती महोिय, गोव्यात सध्या उच्च दशक्षणासाठी दवद्याथी नोंिणीचे एकूण प्रमाण 26.4
टक्के एवढे आहे. भारतात उच्च स्तर असलेल्या राज्यांपैकी गोवा हे जरी एक राज्य असले तरी हे
प्रमाण कमीत कमी 40 टक्क्यां पयंत वाढदवण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. हे उद्दीष्ट ध्यानात ठे ऊन माझे
सरकार प्रत्येक दजल्यात िोन दमळून एकूण चार कें द्रातं सायंकालीन महादवद्यालये सरू
ु करण्याची
सक
ं ल्पना माडं त आहे. या उपिमासाठी चालू आदथभक वर्ी मी 20 लाख रुपयांची तरतिू करण्याचा
प्रस्ताव ठे वत आहे.
58. सभापती महोिय, गोवा दशष्ट्यवृत्ती योजनेअतं गभत दशष्ट्यवृत्ती दमळदवणाऱ्या दवद्यार्थयांच्या
संख्येत आणखी 10 दवद्यार्थयांची भर घालण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे. या योजनेअंतगभत दनवड
झालेल्यांना िोन वर्ाभसाठी ‘यदु नक फंदडंग दवन्डो’ चा लाभ दमळे ल. जे दवद्याथी दशक्षणात हुशार
असनु ही आदथभक अडचणीमळ
ु े िजेिार दशक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ शकत नाहीत त्यांना या
योजनेचा फायिा होइभल. त्याकरीता मी दवत्तीय दनयतव्ययात (Outlay) रुपये 300 लाखांची वाढ
करत आहे.
59. सभापती महोिय, दवशेर् क्षमतेच्या मल
ु ांच्या शाळांना आम्ही पणू भ आधार िेणे गरजेचे आहे.
या संस्था समाजातील एका दवदशष्ट वगाभच्या गरजा भागदवण्यासाठी सरू
ु के ल्या असल्या तरी ती
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तेवढीच कौतक
ु ास्पि बाब आहे. अशा शाळानं ा मी पणू भ पादठंबा व्यक्त करीत त्या दिशेने एक पाऊल
म्हणनू या शाळांना काही अदतररक्त दवशेर् सदु वधा िेऊन साधनसदु वधासं ाठी ‘कजभ स्वरुपात अनिु ान’
योजना लागू करीत आहे.
60. दवशेर् क्षमतेच्या मल
ु ाचं े भदवतव्य घडदवताना त्यानं ा पढु े चागं ला रोजगार दमळावा आदण
समाजाच्या मख्ु य प्रवाहात त्यांचाही समावेश असावा या उद्देशाने त्यांच्यासाठी खास व्यावसादयक
प्रदशक्षण िेणाऱ्या समदपभत योजनेची कायभवाही करण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे.
61. महोिय, िेशातील एखाद्या दमदलटरी दकंवा सैदनक शाळे त प्रवेश घेणाऱ्या गोव्यातील
दवद्यार्थयाभस िरवर्ी 20 हजार रुपये पयंतच्या फी ची परतफे ड दमळते. गोव्यातील मल
ु ानं ा दमदलटरी
दकंवा सैदनक शाळांमध्ये भरती होण्यासाठी प्रोत्साहन दमळावे या हेतुने ही मयाभिा 50 हजार रुपये
पयंत वाढदवण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे.
62. सभापती महोिय, गणीत दवर्यात गोव्यातील िहावीच्या दवद्यार्थयांची बौद्धीकक्षमता राष्ट्रीय
स्तरापेक्षा बरीच कमी आहे, असे राष्ट्रीय गणु वत्ता सवेक्षणात आढळून आले आहे. संकल्पनेतील
स्पष्टता आदण दवर्य समजनू घेण्याचा अभाव, ही यामागील कारणे आहेत. त्यासाठी दशक्षकांना
त्यांच्या नोकरीपवू भ आदण सेवाकाळांत प्रादशक्षण िेण्याचा व्यापक कायभिम आयोदजत करण्याचा
प्रस्ताव मी ठे वत आहे.
63. सभापती महोिय, दवदवध स्तरावरील दशक्षकांसाठी असलेल्या उत्कृ ष्ट दशक्षक परु स्कारांच्या
सख्ं येत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे. तसेच यातील 50 टक्के परु स्कार 45 वयोमाना
खालील दशक्षकांसाठी िेण्यात येतील. ज्यायोगे व्यावसादयक कारदकिीच्या मध्यावर असताना त्यांना
त्यांच्या उत्कृ ष्टतेचा स्तर गाठण्यास उत्तेजन आदण प्रोत्साहन दमळे ल.
64. महोिय, मी या अथभसंकल्पात गोवा दवद्यापीठासाठी 3975 लाख रुपये आदण गोवा दशक्षण
मंडळास सक्षम बनदवण्यासाठी 400 लाख रुपयांची तरतिू के लेली आहे. तसेच मी उच्च
दशक्षणासाठी 100 लाख रुपये, सगं णक प्रयोगशाळाचं ा िजाभ उंचावण्यासाठी 2,500 लाख रुपये,
सवभदशक्षा अदभयानसाठी 2,500 लाख रुपये, राष्ट्रीय माध्यदमक दशक्षा अदभयानासाठी 1,300 लाख
16

रुपये, राष्ट्रीय उच्च दशक्षण अदभयान योजनेसाठी 1,600 लाख रुपये, माध्यान्ह आहार योजनेसाठी
1,300 लाख रुपये, लॅपटॉप योजनेसाठी 4,000 लाख रुपये, संत सोदहरोबानाथ आंदबये ञानवृद्धी
दशष्ट्यवृत्ती योजना (बसभरी योजना) करीता 300 लाख रुपये, बालभवनसाठी 400 लाख रुपये, दवशेर्
गरजू दवद्यार्थयांसाठी 450 लाख रुपये अनिु ान, संजय स्कूलसाठी 640 लाख रुपये, दवद्याथी
समपु िेशन कायभिमासाठी 400 लाख रुपये, कोकणी आदण मराठी प्राथदमक दशक्षण िेणाऱ्या
शाळांसाठी 500 लाख रुपये अनिु ान िेण्याची तरतिू के लेली आहे.
65. सभापती महोिय, 1966-67 वर्ी स्थापन झालेल्या गोवा अदभयांदत्रकी महादवद्यालयाचे हे
सवु णभजयंती वर्भ आहे. या प्रदतष्ठेच्या महादवद्यालयाने असे अदभयंते तयार के ले ज्यांनी गोव्याचे नाव
िेशाबरोबरच जागदतक पातळीवर उज्ज्वल के ले आहे. या महादवद्यालयातील कायभिमानं ा आधार
िेण्यासाठी ‘’ENGICO Golden Jubilee Scheme’’ या योजनेसाठी 200 लाख रुपये प्रस्तादवत
के लेले आहे. दवद्याथी आदण तञदशक्षकवगाभसाठी संशोधन आदण दवकासासाठी हा दनधी वापरण्यात
येईल. दवद्याथी प्रकल्पांना आधार िेण्यासाठी Corpus फंड तयार करण्यात येईल. तांदत्रक चचाभसत्र
आदण कायभशाळांना आधार िेणे तसेच दवद्यार्थयांच्या सोयीसदु वधांचा िजाभ वाढदवण्यासाठी ही तरतूि
असेल.
66. सभापती महोिय, गोमंतदवभर्ू ण चालभस कुरीया हे गोव्याचे एक महान सपु त्रू होते.
ज्यानं ा गोव्याबद्दल दनस्सीम प्रेम होते. मी गोवा वास्तदु शल्पकलाशास्त्र महादवद्यालय,
आल्तीनो, पणजी येथे चालभस कुरीया अध्यासन कें द्र (Chair) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडत
आहे. या अध्यासनाची स्थापना कला आदण संस्कृ ती खात्याच्या सध्याच्या योजनेअंतगभत करण्यात
येइल
भ .
67. सभापती महोिय, कंु क्कळी येथे जमीन संपादित करुन दतचा ताबा यापवू ीच एन.आय.टी. कडे
दिलेला आहे. यामळ
ु े आवश्यक त्या साधनसदु वधा वापरून दनधाभररत वेळेत काम पणू भ होण्यास मित
होइभल. याव्यदतररक्त सरकारने गोव्यात आय.आय.टी. स्थापन करण्याकरीता जागा दनदिती व
भसू पं ािनाची प्रदिया सरू
ु के लेली आहे. आयआयटी गोवाच्या स्थापनेसाठी आदण भसू पं ािन
प्रदियेसाठी मी 1000 लाख रुपयांची तरतिू के लेली आहे.
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समाज कल्याि, मर्हला आर्ि बाल र्वकास आर्ि आर्दवासी कल्याि
68. गृह आधार आदण लाडली लक्ष्मी या आमच्या सरकारच्या िोन मख्ु य योजना आहेत. या
योजनामं ळ
ु े राज्यातील मदहला आदण मल
ु ींना हे सरकार आपल्या सोबत आहे असा आत्मदवश्वास
दिलेला आहे. महोिय, गृह आधार योजनेखाली आजपयंत आम्ही 1,40,000 अजाभना मान्यता
दिलेली आहे. तसेच लाडली लक्ष्मी याजनेअतं भगत समु ारे 34,000 अजांना मान्यता दिलेली आहे.
त्यादशवाय माझ्या सरकारने ममता योजनेत बिल करून आदथभक आधाराच्या रकमेत 25,000 रुपये
पयंत वाढ के लेली आहे. हा आदथभक आधार प्रत्येक मल
ु ीला दतच्या जीवन काळात पाच टप्प्यांनी
िेण्यात येइल
भ .
69. सभापती महोिय, जनतेचे सामादजक जीवन सरु दक्षत ठे वणे हे कुठल्याही सरकारचे मख्ु य
कतभव्य असते, यावर आमच्या सरकारचाही दवश्वास आहे. भाजप सरकारच्या मागील कायभकाळात
आम्ही वृद्धानं ा भक
ु े पासनू मक्त
ु ी आदण वृद्धापकालात त्यानं ा सन्मानाने जीवन जगता यावे या
उद्देशाने ियानंि सामादजक सरु क्षा योजना (DSSS) सरुु के ली. या कायभकाळात ही योजना
आम्ही जास्तीत जास्त लोकांपयंत नेऊन मजबतू के लेली आहे. यापवू ी नव्या अजांना तीन
मदहन्यातनू एकिा मंजरु ी िेण्यात येत होती. त्यात बिल करून आता नव्या अजांना िर मदहन्यात
मंजरु ी िेण्यात येते. या योजनेची यशोगाथा संपणू भ गोव्याला मादहत आहे, त्यामळ
ु े याबद्दल मी
आणखी काही वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आयमु भयाभिेत झालेली वाढ हेच त्याचे
स्पष्टीकरण आहे.
70. सभापती महोिय, गृह आधार योजनेमळ
ु े आज बहुतांश घरांमध्ये मदहलांना स्वादभमानाने
आदण दवश्वासाने चल
ू पेटदवणे शक्य झाले आहे. माझ्या सरकारला, मदहलांना गृह लक्ष्मी म्हणनू जे
कष्ट सहन करावे लागतात त्यांची जाणीव आहे. त्यांच्या या योगिानाचा माझे सरकार आिर करीत
आहे. महोिय, आदथभक वर्भ 2016-17 साठी गृह आधार योजनेखाली मदहन्याचा आधार 1200
रुपयांवरून 1500 रुपये करण्याचा दवचार आहे. महोिय, जेव्हा आम्ही एका परू
ु र्ाला आधार िेतो
तेव्हा तो आधार त्या परू
ु र्ापरु ताच मयाभदित असतो. मात्र जेव्हा आम्ही एका स्त्रीला आधार िेतो
तेव्हा तो आधार संपणू भ कुटुंबासाठी के लेला असतो.
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71. सभापती महोिय, लग्न होण्याच्या वयोमानात झालेली वाढ ही एका दवकदसत अथभव्यवस्थेचे
लक्षण आहे. लाडली लक्ष्मी योजनेतील वयाची अट सध्याच्या 40 वर्ांवरून 45 वर्े करण्याचा
प्रस्ताव मी मांडत आहे. ही वाढ 1 एदप्रल 2016 पासनू लागू करण्यात येईल.
72. सभापती महोिय, मी ियानंि सामादजक सरु क्षा योजनेसाठी 32,000 लाख रुपये, लाडली
लक्ष्मी योजनेसाठी 12,600 लाख रुपये, गृह आधार योजनेसाठी 17,990 लाख रुपये, बाल
पौदष्टकता कायभिमासाठी 1,600 लाख रुपये, अंगणवाडी सेदवकांना दनवृत्ती लाभ िेण्यासाठी 170
लाख रुपयांची अथभसंकल्पीय तरतिू के लेली आहे. सामादजक स्तरावर दनयतव्यय (outlay) वाढवनू
एकूण 93,445 लाख रुपयांची तरतिू के लेली आहे. त्यादशवाय अनसु दू चत जाती आदण
अनसु दू चत जमातीच्या काळात उपयोजनेखाली तरतिू के लेल्या दनयतव्ययात (outlay) ही अदतररक्त
वाढ आहे.
73. महोिय, अनसु दू चत जाती आदण जमातीच्या उपयोजनांसाठी दवशेर् अथभसंकल्पीय तरतिू
अहे. तसेच अनसु चु ीत जाती आदण जमातीसाठी स्वतंत्र पणू भ िजाभचे खाते वावरत असले तरीही या
योजना त्याच्ं या पयंत पोहोचत नाहीत, पररणामी दनधी दवनावापर राहतो. त्यासाठी मी अनसु दू चत
जाती आदण जमातीच्या उपयोजना लागू करण्यासाठी तसेच दनधीचा वापर व्हावा याकरीता प्रत्येक
खात्यात दवशेर् कायभिल सदमती तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे.
74. सभापती महोिय, हे वर्भ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे 125 वे जन्मशताबिी वर्भ असल्यामळ
ु े
माझे सरकार वर्भभर दवदवध कायभिमानी ते साजरे करणार आहे. त्याकरीता सरकार समाज कल्याण
खात्याच्या अदधकाराखाली राज्यस्तरीय मंडळ तयार करणार आहे. त्यादनदमत्त माझ्या सरकारने
हल्लीच आदिवासी कल्याण योजनेतील सवभ योजनांचा लाभ समाज कल्याण खात्या माफभ त दवशेर्
आदथभक तरतिू करून अनसु दू चत जातीनाही िेण्याच्या दृष्टीने दवस्तार के लेला आहे.
75. सभापती महोिय, मी आदिवासी लोकांच्या दवकासाअंतगभत प्री मॅरीक स्कॉलरदशपसाठी
450 लाख रुपये, पोस्ट मॅरीक स्कॉलरदशपसाठी 400 लाख रुपये, आश्रम स्कूलासं ाठी 700 लाख
रुपये, गगनभरारी योजनेकरीता 375 लाख रुपये, शालातं परीक्षेतील गणु वतं दवद्यार्थयांसाठी गणु वत्ता
आधाररत परु स्कारांसाठी 100 लाख रुपये, दवद्यालक्ष्मी योजनेकरीता 150 लाख रुपये, अनसु दू चत
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जमाती दवद्याथी वसतीगृहासाठी 60 लाख रुपये आदण वनहक्क सदमतीची क्षमता वाढदवण्यासाठी
100 लाख रुपयांची तरतिू के लेली आहे.
पयिटन
76. सभापती महोिय, माझे सरकार गोवा राज्यात येणाऱ्या पयभटकांची संख्या वाढदवण्यास
बांधील होते. त्यासाठी पयभटन स्थळांचे र्ब्ँदडंग, माके दटंग आदण प्रोमोशन असे दवदवध प्रयत्न
के ल्यानतं र िेशी पयभटकाच्ं या सख्ं येत भरघोस वाढ झाली. वर्भ 2012 पासनू आजपयंतच्या आमच्या
कायभकाळात ही वाढ 100 टक्क्यांपेक्षाही जािा झालेली आहे.
77. सभापती महोिय, 2014 वर्ी कें द्र सरकारने ई-पयभटक दव्हसा सदु वधा चालू के ल्या बद्दल मी
कें द्र सरकारचे आभार मानत आहे. या सदु वधेमळ
ु े आजपयंत आम्हाला 141 िेशातील दमळून
80,928 प्रवासी पयभटक दमळाले.
78. सभापती महोिय, गोव्यातील समद्रु दकनारे स्वच्ि आदण सरु दक्षत ठे वणे हे माझ्या सरकारचे
प्रयत्न होते.
मी अदभमानाने सागं ू शकतो की, गोवा राज्यातील 111 समद्रु दकनारे तसेच मये तलाव आदण
िधू सागर धबधबा या िोन्ही पयभटन स्थळांवर दमळून समु ारे 600 जीवरक्षकांमाफभ त जीवरक्षण सेवा
िेणारे गोवा हे पदहले राज्य आहे. या जीवरक्षकानं ी वर्भ 2015 पयंत 1,656 जणानं ा जीविान दिलेले
आहे.
सभापती महोिय, समद्रु दकनारे स्वच्ितेचे काम चालू आहे आदण रोज तेथे स्वच्िता करण्यात
येते. या कायाभला आम्ही संपणू भ योगिान िेतो. गेल्यावर्ी गोव्यातील 11 समुद्रदकनाऱ्यांची गणना
िेशातील सवोत्कृ ष्ट 25 समद्रु दकनाऱ्यात झाली. तसेच 5 समद्रु दकनाऱ्याचं ी गणना आदशया खडं ातील
पदहल्या 25 समद्रु दकनाऱ्यात झाली. आमच्या आगोंि आदण पाळोळे या िोन समद्रु दकनाऱ्याचं ी
गणना आदशया खंडातील पदहल्या 10 समद्रु दकनाऱ्यात झाली आहे.
79. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने दवदवध पयभटन व्यवहाराकडे सबं ंदधत वाहनांच्या
नोंिणी/नतु नीकरणासाठी गोवा इलेक्रॉदनक दल. च्या माध्यमातनू ई-नोंिणी सदु वधा चालू के ली आहे.
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एक दखडकी पद्धतीने सोपस्कार सोपे करून दनदित वेळेत आदण कोणत्याही अडथळ्यादवना अजभ
हातावेगळे करणे करण्याकरीता उत्तर आदण िदक्षण गोव्यात दमळून िोन अत्याधदु नक नोंिणी सदु वधा
कें द्रे तयार के लेली आहेत.
80. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने वर्भ 2012 पासनू आजपयंत 2,777 लाख रुपये खचाभचे
62 पयभटन साधनसदु वधा प्रकल्प तयार के लेले आहेत. कें द्र सरकारच्या स्विेश योजनेखाली दवशेर्
करून समद्रु दकनाऱ्यावर पयभटन संबंधी साधनसदु वधा दनमाभण करण्याच्या उद्देशाने आम्ही सदवस्तर
प्रकल्प अहवाल कें द्रास सािर के लेला आहे आदण त्याद्वारे पदहल्या टप्प्यात कमीत कमी 100 कोटी
रुपये दमळण्याची शक्यता आहे.
महोिय, मी पयभटनाचे माके दटंग आदण प्रोमोशनसाठी 5,000 लाख रुपये आदण
साधनसदु वधाच्ं या दवकासासाठी 8,000 लाख रुपयांची अथभसंकल्पीय तरतिू के लेली आहे.
नागरी पुरवठा आर्ि ग्राहक व्यवहार
81. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने गोव्यात अन्न सरु क्षा कायिा 2013 ची पणू भपणे
अंमलबजावणी के लेली आहे. तसेच त्या अंतभगत 5,11,204 लाभधारकांना सामावनू घेतलेले
आहेत.
82. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने गोवा राज्यात रे शनकाडांचे 100% सगं णकीकरण पणू भ
के लेले आहे हे सांगताना मला अदतशय आनिं होत आहे. यापैकी 96% काडे आधार िमाकांशी
सल
ु े राज्यातील नक्कल आदण नकली रे शन काडे पणु भतः नष्ट झालेली
ं ग्न झालेली आहेत. त्यामळ
आहेत.
83. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने राज्यात स्वस्त धान्य िक
ु ानांचे पणू भपणे स्वयंचदलत यंत्रणेत
बिल करण्याचे काम हाती घेतले आहे. हे काम 2016-17 या आदथभक वर्ाभत पणू भ होइभल. यापढु े
माझ्या सरकारने राज्यातील सावभजदनक परु वठा यंत्रणेच्या मादहतीची नोंि अत्यंत पारिशभकतेने
जनतेसाठी खल
ु ी के लेली आहे. ही मादहती सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलबध आहे.
84. सभापती महोिय, अन्न सरु क्षा कायद्याअतं गभत कें द्रीय सवलती दमळदवणाऱ्या लाभाथीचं ी संख्या
5.32 लाख पयंत असणे बंधनकारक आहे. यासाठी पात्र असनु ही बऱ्याच लोकांना या योजनेत
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सामावनू घेता येत नाही, या लोकानं ा राज्य खचाभने या योजनेत सामावनू घेण्याचा प्रस्ताव मी माडं त
आहे. यासाठी अदतररक्त खचभ िर वर्ी 663 लाख रुपये एवढा होणार आहे.
मार्हती आर्ि प्रर्सद्धी, कला आर्ि स्ं कृती, परु ार्भलेख आर्ि परु ातत्सव
85. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने राज्य मख्ु य मादहती आयक्त
ु आदण िोन राज्य मादहती
आयक्त
ु ाचं ी दनयक्त
ु ी करुन राज्य मादहती आयोग पणू भतः सिीय के लेला आहे. िदक्षण दजल्यातील
लोकांना सोयीचे व्हावे म्हणनू मडगाव येथे नवा दजल्हास्तरीय गोवा राज्य मादहती आयोग सरू
ु
करण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे.
86. सभापती महोिय, आमचे सरकार दनवृत्त पत्रकारांना िरमहा 6,000 रुपये दनवृत्ती वेतन िेत
आहे. तसेच कुटुंबासाठी म्हणनू 1000 रुपये िरमहा िेण्यात येतात. पत्रकाराना त्याच्ं या वयोमानानसु ार
िरमहा ठरादवक रक्कम भरून या योजनेत सहभागी व्हावे लागत होते. महोिय, यापढु े िरमहा पैसे
भरण्याची पद्दत बंि करण्याचा प्रस्ताव मी मांडलेला आहे आदण त्यासाठी आवश्यक ती
अथभसक
ं ल्पीय तरतिू मी के लेली आहे.
सभापती महोिय, पत्रकार कुटुंब दनवृत्ती वेतन वाढवनू िेण्याची मागणी िीघभ काळापासनू
रखडलेली आहे. याची िखल घेवनू मी पत्रकार कुटुंब दनवृत्ती वेतनात 1000 रुपया वरून 3000 रुपये
पयंत अशी भरीव वाढ प्रस्तादवत करीत आहे.
87. सभापती महोिय, मी पत्रकार आदण प्रसारमाध्यमातील लोकांसाठी दवदवध योजनासाठी 310
लाख रुपयांची तरतिू के लेली आहे.
88. सभापती महोिय, आंतरराष्ट्रीय दचत्रपट महोत्सव (IFFI) व्यावसादयक प्रायोजकांतफे
परु स्कृ त व्हावा म्हणनू माझे सरकार सवभ शक्यता पडताळून पाहात आहे. इफ्फी 2015 साठी आम्ही
1.25 कोटींचे रोख प्रायोजक दमळवू शकलो, आदण मला खात्री आहे की, पढु ील तीन ते पाच वर्ाभत
हा महोत्सव पणू भपणे स्वबळावर होऊ शके ल. मी सवभ सदु वधासं ह PPP तत्वावर इफ्फी सदचवालय
स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे. त्याकरीता आरंभी रक्कम म्हणनू मी 100 लाख रुपयांची
तरतिू के ली आहे.
22

89. सभापती महोिय, गोव्यात प्रािेदशक दचत्रपटाचं े यगु प्रारंभ झालेले आहे. गोव्यातील
दिग्िशभकांकडून गेल्या काही वर्ाभत िजेिार दचत्रपटांची दनदमभती झालेली आहे. त्या दृष्टीने प्रािेदशक
दचत्रपटांना उत्तेजन िेण्यासाठी मी 520 लाख रुपयांची तरतिू के ली आहे.
90. सभापती महोिय, गोव्याच्या सांस्कृ दतक वारशावर एक खास प्रकल्प राबदवण्याचा माझा
प्रस्ताव आहे. यामळ
ु े सास्ं कृ तीची ओळख, आराखडा आदण समाजाचा सहभाग, िापील तसेच
दृक-श्राव्य (ऑदडयो दव्हज्यअ
ु ल) यांचे संकलन आदण त्यांच्या दवकासासाठीच्या योजना याचं ा
समावेश असेल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी UNESCO कडून आवश्यक ते तांदत्रक
साहाय्य घेण्यात येइल
भ .
91. सभापती महोिय, आम्ही शापोरा आदण हळणभ येथील दकल्ल्याचं ी सधु ारणा करण्याच्या
दृष्टीने याआधीच पाऊले उचललेली आहेत. मी बेतूल दकल्ला तसेच नावे येथील सप्तकोटेश्वर मंदिर,
बांिोडा येथील जैन वस्ती, तळावली येथील सेंट ॲना चचभ यांचा दजणोद्धार करण्याचा प्रस्ताव ठे वत
आहे.
92. महोिय, मी राज्यातील दवदवध स्मारकाचं े जतन करण्यासाठी 1,100 लाख रुपये आदण गोवा
राज्य वस्तसु ग्रं हालयाची नवीन इमारत बाधं ण्यासाठी 500 लाख रुपयाचं ी तरतिू करीत आहे.
क्रीडा आर्ि युवा व्यवहार
93. सभापती महोिय, आम्ही के ळबायवाडा – मये दडचोली, आंबेली-साष्टी, चोडण-दतसवाडी
येथील िीडा मैिानांचे काम यापवू ीच पणू भ के लेले आहे. सांगे, अस्नोडा, बािेश, सावळवाडा-पेडणे
येथील िीडा प्रकल्पाचं े काम तसेच मेणकुरे -दडचोली, सडा-वास्को, जेटी–वास्को, कोरगावं -पेडणे
आदण चोपडे-पेडणे येथील िीडा मैिानांचे काम जोमाने सरू
ु आहे.
94. सभापती महोिय, राज्यातील िीडा सदु वधांना बळकटी दमळावी म्हणनू मी 36व्या राष्ट्रीय
िीडा स्पधेसाठी गोवा िीडा प्रादधकरणातफे आतं रराष्ट्रीय िजाभच्या सदु वधा िेण्याचा प्रस्ताव ठे वत
आहे. त्यासाठी 28,230 लाख रुपये िीडा आदण यवु ा व्यवहारासाठी प्रस्तादवत के ले आहेत.
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गृह र्नमािि
95. सभापती महोिय, आपलें एक सिंु र घर असावे हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते आदण प्रत्येक
गोवेकराचे हे स्वप्न पणू भ व्हावे हा माझ्या सरकारचा सक
ं ल्प आहे ‘सवांसाठी घर’ हा आमचा मंत्र
आहे आदण प्रत्येक गोवेकरासाठी रास्त िराने घर िेण्यास माझे सरकार बांधील आहे.
96. गोवा गृहदनमाभण मंडळ राज्यातील प्रत्येक तालक्ु यात प्रत्येक व्यक्तीसाठी रास्त दकंमतीत घेता
येइल
भ अशी गृहदनमाभण संकूले दनमाभण करे ल आदण यासाठी कुठल्याही तालक्ु यात भसू ंपािनात
अडचण येत असेल तर सहज उपलबध असलेली सरकारी जमीन दकंवा कोमदु निाि जमीन गोवा
गृहदनमाभण मंडळासाठी उपलबध करून िेण्यात येइल
भ .
97. सरकारी कमभचारी आदण सरकारी मान्यताप्राप्त पत्रकारांसाठी गृहदनमाभणाच्या परवडण्यायोग्य
योजना आहेत. मी सरकारी कमभचारी आदण मान्यताप्राप्त पत्रकारांनी दवकदसत के लेल्या सहकारी गृह
सोसायट्यांना जमीन रुपांतर खचभ, संबंदधत स्टँप शल्ु क आदण नोंिणी शल्ु क या सटू िेण्याचा प्रस्ताव
ठे वत आहे. यामळ
ु े त्यांना परवडण्यायोग्य घरांचा लाभ घेणे शक्य होईल. त्यासंबंधीची योजना आम्ही
लवकरच अदधसदू चत करणार आहोत.
सहकार
98. सभापती महोिय, सहकार दनबंधकाकडून दवशेर् ई-गव्हनभस कायभिम राबदवण्यात येइल
भ .
त्यामळ
ु े राज्यातील सवभ सहकारी संस्था एकात्मीकृ त पद्धतीने सहकार दनबंधकाच्या कायाभलयाशी
जोडण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने नोंिणी आदण दववरण सािर करण्याची सदु वधा
उपलबध होईल. राज्यात कायभरत असलेल्या सवभ सहकारी संस्थाच्या संगणीकीकरणावर अदधक भर
िेण्यात येइल
भ .
99. सभापती महोिय, सध्या सहकारी सस्ं था दनबधं काअतं गभत साहाय्यक दनबधं काच्या
अदधकाराखाली पणजी, म्हापसा, फोंडा, मडगांव आदण के पे अशी 5 दवभागीय कायाभलये कायभरत
होती. आता दडचोली येथे अदतररक्त क्षेत्रीय कायाभलय सरू
ु करण्याचा मी दवचार करीत आहे. त्यात
दडचोली आदण सत्तरी तालक्ु याचं ा अतं भाभव करण्यात येईल. हे तालक
ु े यापवू ी अनि
ु मे म्हापसा आदण
फोंडा येथनू कायभरत होते.
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पंचायत, नगरपार्लका आर्ि ग्रामीि र्वकास
100. सभापती महोिय, 14 व्या दवत्त आयोगाने वर्भ 2015-16 पासनू पाच वर्ांसाठी रु. 12,000
लाख रुपये गोव्यातील ग्रामीण दवकासासाठी राखनू ठे वलेले आहेत. यात कचऱ्याची दवल्हेवाट
आदण स्वच्िता यावर जािा भर िेणार आहोत. प्रत्येक पंचायतीने पणू भ पंचायत पररसरात कचऱ्याची
दवल्हेवाट आदण स्वच्ितेसबं धं ी दवशेर् घटकाचं ा अतं भाभव करून ग्रामपचं ायतींच्या दवकासाचा
आलेख तयार करणे गरजेचे आहे. हे उद्दीश्ट साध्य करण्यासाठी मी 1000 लाख रुपयांची तरतिू
के ली आहे.
101. सभापती महोिय, िीनियाळ पंचायतीराज साधनसदु वधा दवकास योजनेअंतगभत ग्रामपंचायत
पातळीवर आम्ही साधनसदु वधा प्रकल्प सरू
ु के ले आहेत. 2016-17 या दवत्तीय वर्ाभत या
योजनेखाली आणखी 50 साधनसदु वधा प्रकल्प सरू
ु करण्याचा प्रस्ताव ठे वला आहे.
102. सभापती महोिय, मदहला स्वयंसहाय्य गटाना त्यांची उत्पािने दवकण्यास आदण प्रिदशभत
करण्यासाठी तालक
ु ा तसेच ग्रामपातळीवर राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीदवका मोहीमेंतगभत (NRLM)
स्त्रीशक्ती योजना अदधक मजबतू करण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे. या मदहला स्वयंसहाय्य गटांना
त्याचं ी कायभक्षमता आदण कौशल्य दवकासासाठी आवश्यकते नसु ार प्रदशक्षण िेण्याची माझी इच्िा
आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालक्ु यात प्रदशक्षण सदु वधा उपलबध करून िेण्यात येईल.
103. सभापती महोिय, मी MGNREGA (मनरे गा) करीता 1,181 लाख रुपयाचं ी तरतिू , इदं िरा
आवास योजनेकरीता 1000 लाख रुपयांची तरतिू आदण गोवा ग्राम समृद्धी योजनेकरीता 800 लाख
रुपयांची तरतिू प्रस्तादवत के ली आहे.
104. सभापती महोिय, आज या पदवत्र सभागृहास सांगण्यास मला खपू आनंि होत आहे की,
अटल दमशन फॉर ररज्यदु वनेशन अँड अबभन रान्स्फॉमेशन (AMRUT) योजनेअतं गभत पणजी
शहरासाठी कें द्राचा वाटा म्हणनू 2970 लाख रुपयाचं ी रक्कम दिलेली आहे. िसु ऱ्या टप्प्यात पणजी
शहराची दनवड होईल याचा मला पणू भ दवस्वास आहे. यासाठी या प्रकल्पासाठी आवश्यक ती
आदथभक तरतिू मी के लेली आहे.
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105. महोिय, नगरपादलका प्रशासन आदण शहर दवकासासाठी मी 33,715 लाख रुपयाचं ी तरतिू
के लेली आहे.
वाहतक
ू आर्ि नागरी उड्डाि
106. सभापती महोिय, माशेल आदण पेडणे येथे बसस्थानकांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत.
तसेच म्हापसा व मरु गाव येथेही अत्याधदु नक बसस्थानक आदण सांखळी येथे दमनी डॅपो बांधण्याचे
काम हाती घेतले आहे.
107. महोिय, आमच्या एकमेव अशा मोटारसायकल पायलटाप्रमाणेच ररक्षा चालकही दकत्येक
वर्ांपासनू पयाभयी वाहतक
ू करतात. पण एवढी वर्े समाजसेवा करूनसद्ध
ु ा वृद्धापकाळात त्यांना योग्य
अशी दमळकत दमळत नाही. महोिय, सध्या मोटारसायकल पायलटांसाठी चालू असलेली दनवृत्ती
वेतन योजना या ररक्षा चालकांसाठीही दवस्ताररत करण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे.
108. सभापती महोिय, वाहतूक क्षेत्रात मी किबं वाहतूक महामंडळासाठी एकूण 6,200 लाख
रुपयांची तरतिू के लेली आहे. खासगी बसचालक मालकांना इधं न सबदसडीसाठी 1,000 लाख, बस
बिली योजनेसाठी 500 लाख रुपये आदण नव्या बसस्थानकाच्या बांधणीसाठी 2,000 लाख
रुपयाचं ी तरतिू करण्यात आली आहे.
109. सभापती महोिय, जानेवारी 2016 मध्ये दबल्डराचं ी यािी दनदित करून पेडणे तालक्ु यातील
मोपा येथे पीपीपी तत्वावर ग्रीनदफल्ड आंतरराष्ट्रीय दवमानतळ बांधण्यासाठी इच्िा प्रस्ताव दिलेला
आहे. माझे सरकार यशस्वी बोलीधारक दनदित झाल्यानंतर मोपा येथील प्रस्तादवत दवमानतळ
बांधण्यासाठीच्या कामाचा दनवाडा िेईल. मी नागरी उड्डाणासाठी 146.22 कोटीची तरतिू के लेली
आहे.
सार्नसुर्वर्ा, साविजर्नक बांर्काम आर्ि पािी पुरवठा
110. सभापती महोिय, राज्याच्या दवकासात साधनसदु वधाचं ा फार महत्वाचा वाटा असतो.
राज्यात िजेिार साधनसदु वधा दनधाभररत वेळेत उपलबध करून िेण्याची खात्री माझे सरकार िेत आहे.
आज गोवा राज्यात साधनसदु वधांची कमतरता नाही. माझे सरकार गोमंतकीयांसाठी आणखी अनेक
िजेिार साधनसदु वधा उपलबध करून त्या दवकदसत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
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111. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने गोवा साधनसदु वधा दवकास महामंडळ आदण सावभजदनक
बांधकाम खात्यातफे 5,000 कोटी रुपयेपेक्षा जािा रक्कम खचभ करून रस्ते, पल
ू , साकव,
पाणीपरु वठा आदण स्वच्िता अशा दवदवध क्षेत्रात साधनसदु वधा दनमाभण करणारे दवकास प्रकल्प
पणू भत्वास नेले आहेत. त्यादशवाय कें द्र सरकारच्या NH17 आदण 4A चे प्रकल्प कें द्र सरकारच्या
मितीने पणू भ के लेले आहेत.
112. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने गत 4 वर्ाभत 11 पल
ू बाधं लेले आहेत. यात के ळशी,
असोळणे, के पे, हडफडे, बागा, कालवी, हळिोणे, िांडो-मळा, सावरकटा हे पल
ू चार वर्ाभत पणू भ
झालेले आहेत, हे या पदवत्र सभागृहात घोदर्त करताना मला अत्यानंि होत आहे.
113. सभापती महोिय, मडकइभ येथील खारवाडा आदण करंजाळे या भागाना जोडणारा 16.32
कोटी रुपये खचाभचा िपु िरी पल
ू , मांडवी निीवरील सावइभ-वेरे आदण कोठंबी गावाना जोडणारा
21.00 कोटी रुपये खचाभचा “हाय लेव्हल रोड दर्ब्ज” व त्याचे जोडरस्ते, मोले येथील पलस्कटो
(म्हैसाळ) भागातील 5.8 कोटी रुपये खचाभचा पल
ू , आंबेधल्ु लय सावडे येथील 7.97 कोटी रुपये
खचाभचा पल
ू , िांडो सांगे येथील 10 कोटी रुपये खचाभचा पल
ू , अशा अनेक पल
ु ांचे बांधकाम
2016-17 वर्ी हाती घेण्याचा प्रस्ताव मी या सभागृहात मांडत आहे.
114. राष्ट्रीय महामागभ दवकास कायभिमाखाली (NHDP-Phase III) NH-4A तसेच NH-17
च्या चौपिरीकरण प्रकल्पाना तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. दवस्तृत प्रकल्प अहवाल आदण आखणी
दवचाराधीन आहे. या कामाना अंदतम स्वरूप िेण्यापवू ी सवभ संबदं धत घटकानं ा मी दवश्वासात घेणार
आहे.
115. मी या सभागृहास कळवू इदच्ितो की, 2016-17 वर्ी माझ्या सरकारला कें द्र सरकारकडून
रस्ता सरु क्षा योजनेखाली 260.00 कोटी रुपये, भारतमाला प्रकल्पाखाली 200 दक. मी. लांबीच्या
रस्त्यासाठी 2500.00 कोटी रुपयांची मंजरू ी दमळण्याची अपेक्षा आहे. नवे राष्ट्रीय महामागभ
NH 17C (करासवाडा ते उसगाव), NH-4A आदण NH-17B चे दलक
ं (फोंडा ते बोरी) आदण
NH-17D (साख
ं ळी ते कुळे ) ज्याचं ी लाबं ी एकूण 100.5 दक. मी. असेल, त्याचं ा राष्ट्रीय महामागाभत
समावेश करण्यात येइल
भ .
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116. सभापती महोिय, 47.5 एमएलडीचा 108 कोटी रुपयाचं ा वास्को, मडगाव आदण कोलवा
येथील मलदनस्सारण प्रकल्प, मडगाव, म्हापसा आदण बागा येथील 17.5 एमएलडी 23 कोटी
रुपयांचा मलदनस्सारण प्रकल्प जायकाच्या साहाय्याने 2016 पयंत पणू भ करण्यात येईल.
117. सभापती महोिय, 2016-17 वर्ाभत फोंडा, कोलवा मलदनस्सारण योजना II, पवभरी
मलदनस्सारण योजना, पाटो येथील मलदनस्सारण प्रकल्प हातात घेऊन प्राधान्याने दनयोदजत वेळेत
पणू भ करण्यात येतील.
118. सभापती महोिय, सध्या अदस्तत्वात असलेल्या शौचालय योजनेअंतगभत आम्ही 17562
शौचालये बांधलेली आहेत. कें द्राच्या स्वच्ि भारत अदभयानाअंतभगत असलेली सध्याची योजना मी
बिं करण्याच्या दवचारात आहे. स्वच्ि भारत योजनेअतं गभत नवी योजना लवकरच अदधसदू चत होणार
आहे. त्याअतं गभत िरवर्ी 25000 शौचालये बाधं ण्यात येतील.
119. सभापती महोिय, आमचे राज्य हे पाणी परु वठा क्षेत्रातील एक सक्षम आिशभ राज्य म्हणनू
ओळखले जाते. कें द्र सरकारच्या दनकर्ापेक्षा पाणी परु वठ्याचे आमचे दनकर् उच्चस्तरीय आहेत.
सवांना 24X7 अखंड पाणी परु वठा व्हावा असा माझ्या सरकारचा दृष्टीकोन आहे.
120. सभापती महोिय, अस्नोडा येथे 20 कोटी रुपये खचाभचा 50 MLD जलशद्ध
ु ीकरण
प्रकल्प पणू भ क्षमतेन सरू
ु के ला आहे. वास्कोतील पाणीपरु वठ्यात सधु ारणा करण्यासाठी 10 कोटी
रुपये खचभ करून पणू भ समदपभत असा 10 MLD जलशद्ध
ु ीकरण प्रकल्प वेणाभ येथे सरू
ु करण्यात
आला.
121. सभापती महोिय, साळावली, म्हैसाळ, गांजे येथील 162 एमएलडी जलशद्ध
ु ीकरण प्रकल्प
362 कोटी रुपये खचभ करून माझ्या सरकारच्या कायभकाळात पणू भ होईल.
122. सभापती महोिय, तयु े इलेक्रॉदनक सीटीसाठी 12 कोटी रुपये खचाभचा 10 MLD
जलशद्ध
ु ीकरण प्रकल्प (Pressure filter) प्राधान्याने पणू भ करण्यात येईल. तसेच तयु े येथे अदतररक्त
20 MLD प्रकल्प सरू
ु करण्याचा प्रस्ताव आहे.
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123. सभापती महोिय, पवभरी मतिारसघं ाची पाणीपरु वठा दस्थती सधु ारण्यासाठी 12 कोटी रुपये
खचभ करून 10 MLD पाणीपरु वठा प्रकल्प 2016-17 पयंत सरू
ु करण्याची योजना आहे. तसेच
पवभरी पररसरात दपण्याच्या पाण्याची गरज भागदवण्यासाठी दवना प्रदिया पाणीपरु वठा योजनेखाली
समु ारे 20 कोटी खचाभचा 20 MLD प्रकल्प 2016-17 वर्ी सरू
ु करण्याचा प्रस्तावही मांडत आहे.
124. सभापती महोिय, 2016-17 वर्ी मी चािं ल
े , वाडे, काणकोण, दगरी येथे 45 MLD 172
कोटी रुपये खचाभचे जलशद्ध
ु ीकरण प्रकल्प कायाभदन्वत करणार आहे.
125. सभापती महोिय, augment ग्रामीण पाणी परु वठ्या संिभाभत माझे सरकार सौर उजेवर
आधाररत ‘ड्यएु ल पंप सोलर पावर’ पाणीपरु वठा 100 प्रकल्प 20 कोटी रुपये खचभ करून कायाभदन्वत
करण्याचा प्रस्ताव ठे वत आहे. या प्रकल्पास भारत सरकारचे 50% साहाय्य असेल.
आरोग्य
130. सभापती महोिय, असे म्हटले जाते की, ‘‘Life is not merely being alive, but being
well.’’ माझे सरकार, आरोग्य हा माणसाचा मल
ू भतू अदधकार आदण सजभनदशल जीवनाचे सार
आहे, असे मानते.
131. सभापती महोिय, आरोग्य क्षेत्रातील सवाभत मोठे यश म्हणजे गोवा वैद्यकीय महादवद्यालयात
Cardiology and Cardio Thoracic यदु नटची स्थापना करणे हे होय. यावेळी मी एका गोष्टीचा
उल्लेख करू इदच्ितो ती म्हणजे, या क्षेत्रातील तञ असलेल्या आमच्या भदू मपत्रू ानं ी या वैद्यकीय
सेवेत स्वतःला समदपभत के ल्यामळ
ु े च आम्हाला हे यश प्राप्त झालेले आहे.
132. सभापती महोिय गोवा वैद्यकीय महादवद्यालयात 450 खाटाचं ा स्वतंत्र सपु रस्पेशादलटी
बलॉक स्थापन करण्याचा माझ्या सरकारचा दवचार आहे. यात सध्या अदस्तत्वात असलेल्या
सपु रस्पेशादलटी बलॉकला जोडूनच Oncology, Liver Transplant, Endocrinology या सारखे
नवीन दवभाग स्थापन करण्यात येतील आदण सध्या असलेल्या साधनसदु वधेत अदतररक्त खाटी
उपलबध करण्यात येतील.
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133. सभापती महोिय, मी गोवा वैद्यकीय महादवद्यालयासाठी पस्ु तके आदण मादसके घेण्यासाठी
150 लाख रुपयांची तरतूि के लेली आहे. तसेच 5100 लाख रुपये दवतरण आदण सामग्रु ीसाठी,
2200 लाख रुपये बाधं कामांसाठी, 400 लाख रुपये नवीन उपकरणांसाठी तसेच 3500 लाख
रुपयांची तरतिू गोवा ितं महादवद्यालय इमारत बांधकामाच्या िसु ऱ्या टप्प्यासाठी के लेली आहे.
134. माझ्या सरकारने आरोग्याची काळजी घेण्याच्या उद्देशाने िीनियाळ स्वास्र्थय दवमा योजना
आखलेली आहे. या योजनेत 443 वैद्यकीय प्रदिया आदण अनेक असाध्य रोगावं र उपचार हे या
योजनेचे वैदशष्ट्य असेल. ही योजना वैदशष्ट्यपणू भ असण्याचे कारण म्हणजे त्यात मानसोपचार
सदु वधांचाही समावेश आहे. जी आजच्या काळाची गरज आहे. या योजनेची व्याप्ती आम्ही AIIMS,
NIMHANS, टाटा मेमोररयल हॉदस्पटल, CMC वेळ्ळूर, NEIGRIHMS दशलोंग, PGIMER
चिं ीगड, JIPMER पडु ु चेरी येथील सवभ दनवडक खासगी इदस्पतळानं ा लागू करणार आहोत.
135. सभापती महोिय, िजाभत्मक पररचाररका सेवा िेणे हे माझ्या सरकारचे प्राधान्य असेल.
याआधीच वेगवेगळ्या पररचाररका अभ्यासिमाच्या जागा आम्ही वाढदवलेल्या आहेत. आता 100
जाग्यांची क्षमता असलेल्या अंडर ग्रेज्यएु ट पातळीवरील नवीन पररचाररका मडगाव दजल्हा
इदस्पतळात जनू 2017 पासनू सरू
ु करण्याचा दवचार आहे.
136. दपणभ येथे 12 खाटींची प्राथदमक आरोग्य कें द्राची नवी इमारत, कासावली येथे 44 खाटींची
प्राथदमक आरोग्य कें द्राची नवी इमारत, मये येथे प्राथदमक आरोग्य के द्राचा दवस्तार, दशवोली येथील
प्राथदमक आरोग्य कें द्राच्या दवस्तारीत कें द्राचे काम, भटपाल-काणकोण येथील उपआरोग्य कें द्राचे
बांधकाम, सल
ु भ-दडचोली येथील उपआरोग्य कें द्राचे बांधकाम, राष्ट्रीय आरोग्य मोदहमेअंतभगत दजल्हा
इदस्पतळांनी कादडभयाक के अर दवभागाची स्थापना, पवभरी येथे नवीन प्राथदमक आरोग्य कें द्र, खोली
येथील प्राथदमक आरोग्य कें द्रात ितं वैद्यकीय दवभाग स्थापन करणे, इत्यािी सेवा या आदथभक वर्ी
सरू
ु करण्याचा प्रस्ताव मी ठे वत आहे.
कामगार, रोजगार, उद्योग आर्ि खर्नज
137. रोजगार हा एक महत्वाचा असा घटक ज्यावर माझे सरकार जास्त भर िेते. आवश्यक असे
कौशल्य असलेल्या गोव्यातील यवु कांना रोजगार दमळदवण्यासाठी मी खपु संधी उपलबध करून
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दिल्या आहेत. आम्ही इदतहास बदघतल्यास गोव्याचे औद्योदगकीकरण 80 आदण 90 मध्ये दकतीतरी
रोजगाराच्या संधी घेऊन सरू
ु झाले होते. पण आवश्यक ते कौशल्य नसल्यामळ
ु े स्थादनक लोकांना
सामावनू घेऊ शकलो नाही. त्यामळ
ु े स्थलांतर करणे भाग पडले.
138. आज आम्ही एका नवीन गंतु वणक
ू संधीकडे पोहोचलो आहोत. मला इदतहासाची पनु रावृत्ती
करायची नाही. हे लक्षातं घेऊन ग्रीनदफल्ड एअरपोटभ डेव्हलॉपर गोव्याच्या यवु कानं ा योग्य प्रदशक्षण
िेईल याची मला खात्री आहे. त्यामळ
ु े स्थादनक यवु कांना या प्रकल्पाचा लाभ दमळे ल.
तसेच, दनिान 5000 यवु कांना पयभटन, आरोग्य, नौका पररवहन, नागरी उड्डाण, और्ध
उत्पािन या क्षेत्रात अत्यंत गरजेच्या अश्या कौशल्यावर आधारीत प्रदशक्षण िेण्याचा दनणभय मी घेतला
आहे. यामळ
ु े ‘Make In India’ आदण ‘Start Up India’ योजनानं ा सहाय्य िेणारे योग्य ते
मनष्ट्ु यबळ तयार करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना यश दमळे ल. या माझ्या प्रयत्नांना कौशल्य
दवकास आदण संरक्षण संस्था मंत्रालयाने पणू भ सहकायभ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासाठी योग्य
ती आदथभक तरतिू मी के ली आहे.
139. काही कारणामळ
ु े मंिी दकंवा बिं पडलेल्या कारखान्यातं काम करणारे लोक रोजगारास
मक
ु तात. आधीच दनणभय घेतल्यानसु ार या कारखान्याचं े पनु रुत्थान करण्यासाठी जी योजना आम्ही
के ली ती अंमलबजावणीसाठी तयार आहे. ही योजना आम्ही 1 एदप्रल, 2016 पयभत कायाभन्वीत
करणार. कारखाने मंिी दकवा बंि पडलेल्या कारणाने लोक रोजगारास मक
ु णार नाही याची िक्षता
आम्ही घेतलेली आहे.
140. सरकाराच्या ‘Make In India’ आदण ‘Start Up India’ योजनांची यशस्वी
अंमलबजावणी करून ‘सल
ु भपणे व्यवसाय करणे’ येथे अपररहायभ होते. ज्यामळ
ु े GDP च्या उत्पािन
क्षेत्रातील दहस्सा वाढणार. यामळ
ु े सजभनात्मक उपाय आदण आगळ्या-वेगळ्या कल्पना चालीस
लावणे खपू गरजेच.े हे सवभ लक्षांत घेऊन मी खालील गोष्टी करूं इदच्ितो :
(अ) मी इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोडाभने दिलेल्या सगळ्या मान्यतेची नोंि घेईल आदण
ठरावीक वेळात अमं लबजावणी करील या इच्िे ने एक इलॅक्रॉदनक मॉदनटररंग दसस्टम सरू
ु
करण्याचा दनणभय घेतला.
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(ब) मी IDC बोडाभला जास्त अदधकार िेऊन आदण दनयमात बिल करून या अडचणी
िरू करू इदच्ितो. यामळ
ु े IDC कडे व्यवहार करणे सोपे होईल.
(क) मी इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोडाभतफे एक खास दवभाग स्थापन करू इदच्ितो. जो
सरु वातीपासनू उदद्दश्ट साध्य होईपयभत मागभिशभन करे ल. त्यांना व्यावसादयक, प्रशासकीय,
प्रौद्योदगकी आदण आदथभक पाठबळ तसेच 50 लाख रुपये एवढे मळ
ू भांडवल दिले जाईल. या
वर्ी या कामासाठी स्थापन के लेल्या कें द्रातफे अश्या तरे चे 100 व्यवसाय सरू
ु करण्याचा
प्रस्ताव मी मांडतो. हा प्रकल्प इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोडाभच्या प्रशासकीय दनयंत्रणा खाली सरू
ु
करणार. या कामासाठी मी अथभसक
ं ल्पातं ` 15 कोटीची तरतिू के ली आहे.
141. सभापती महोिय, मी मख्ु यमंत्री रोजगार योजना म्हणजेच डॉ. वगीस कुररयन योजना
आणखीही बदळश्ट करून पणू भ लाभ िेऊ इदच्ितो. यासाठी मी सद्याची योजना पणू भपणे िरुु स्त करून
सगळी प्रदिया सोपी आदण सटु सटु ीत करून आदण यातील अडथळे िरू करू इदच्ितो. मी मख्ु यमंत्री
रोजगार योजनेअंतगभत उद्योग क्षेत्रातील तञाचं े दियाशील िळ तयार करू इदच्ितो. तसेच या
योजनेअंतगभत असलेली कजभ मयाभिा व्यावसादयकांसाठी आदण तांदत्रक पात्रता असलेल्या व्यक्तीसाठी
20 लाख रुपयावरून 25 लाख रुपये वाढ करू इदच्ितो. इतर व्यक्तींसाठी ` 15 वरून 20 लाख
करतो आदण स्वयंसाहाय्य गटांसाठी ` 50 वरून 75 लाख वाढदवतो आदण पाटभनरशीप फमांना 25%
सबदसडी िेतो. ही योजना आदथभक दवकास महामंडळाकडून कायाभदन्वत होईल. या योजनेसाठी मी
` 3,500 लाखांची तरतिू के ली आहे.
142. सभापती महोिय, सध्या सरकारी नोकरीसाठी जास्तीतजास्त वयोमयाभिा 40 वर्े एवढी आहे.
असे असले तरी, सध्याच्या पररदस्थतीत गोव्यातील जास्त यवु क नोकरीसाठी पात्र असनू िेखील वर्े
पणू भ झाली या कारणामळ
ु े सरकारी रोजगारा पासनू वंदचत राहतात. या आयमु भयाभिसे ाठी दशदक्षत
यवु कांमध्ये एक प्रकारची दनराशा येते. ही सामादजक वस्तदु स्थती लक्षात घेऊन मी कुठल्याही सरकारी
नोकरीसाठी आयमु भयाभिा 40 वर्ाभवरून 45 वर्ांपयभत वाढदवतो.
143. राज्यात कायिेशीरपणे रे ती काढणे सरू
ु व्हावे या हेतनू े उत्तर आदण िदक्षण गोव्यातील मख्ु य
निीत एकूण 24 जागा दनदित के ल्या आहेत. यासाठी गेल्या काही वर्ाभपासनू तात्परु त्या स्थदगत
के लेल्या रे ती काढण्याच्या प्रश्नावर तोडगा दनघेल.
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वीज
144. सभापती महोिय, राज्यातील वीज वापराच्या औद्योदगक, व्यावसादयक आदण घरगतु ी
दगऱ्हाईकांच्या बाबतीत आमच्या सरकारच्या कायभकाळात वीज क्षेत्रात बरीच प्रगती झाली आहे.
145. याआधी पणू भ िदक्षण गोव्यात शेल्डें वीज उपकें द्रांतनू वीज परु वठा के ला जात होता. आतां
औद्योदगक वापर आदण पयभटन व्यवसायाकररता दवजेच्या िाबात वाढ झाल्यामळ
ु े कंु कळ्ळी येथे
नवीन वीज उपकें द्र स्थापन के ले आहे. यासाठी िदक्षण गोव्यात वीज दवतरणाच्या िज्याभत सधु ारणा
झाली आहे. भदु मगत के बदलंगाचे प्रकल्प आम्ही हाती घेतले आहेत आदण त्याकररता मी आदथभक
तरतिू के ली आहे.
वन
146. सभापती महोिय, गोव्यात जंगलतोडीसारख्या दवर्यावर खपू च चचाभ होत आहे. चचाभ झाली
पण हल्लीच भारत वन सवेक्षणात इदं डया स्टेट ऑफ फोरे स्ट ररपोटभ-2015 यांनी एक अहवाल सािर
के ला त्यात 2013 वर्ाभच्या तल
ु नेत गोव्याच्या वनक्षेत्रात 5 चौरस दक.मी. वाढ झाली आहे.
147. आमचा नैसदगभक वारसा/िायज आदण पयाभवरण साबं ाळण्यासाठी माझे सरकार कदटबद्ध
आहे. समद्रु ी कासवाचं े चांगल्या प्रकारे सवं धभन व्हावे म्हणनू सबं ंदधत क्षेत्र राखनू ठे वण्यासाठी माझे
सरकार गालजीबाग समद्रु दकनाऱ्याजवळ समु ार 15.57 हॅक्टर जमीन संपािीत करण्याचे प्रदियेंत
आहे. खाजगी मालकांकडून जमीन दवकत घेऊन समद्रु दकनारा आरदक्षत करणारे िेशातील आमचे
पदहलेच राज्य असेल. गालजीबाग क्षेत्राचा आता दवशेर् तऱ्हेने दवकास करून पयभटनाच्या दृष्ट्या
बिल के ला जाईल. यासाठी सक
ं टात सापडलेल्या समद्रु ी कासवाचं े सवं धभन करून आदण योग्य
दवकास करणारे गोवा हे एक चांगले उिाहरण असेल.
148. सभापती महोिय, गालजीबाग येथे कासव संवधभन करण्यासाठी मी 1760 लाख रुपयांची
तरतिू के ली आहे. तसेच, काजचू ा कायाकल्प करण्यासाठी 150 लाख रुपये वाढीव दनयतव्यय
(outlay) तसेच साळावलीच्या बॉटदनकल गाडभनसाठी अनिु ान वाढवनू ते 225 लाख रुपया के ले
आहे.
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बंदर आर्ि नदी पररवहन
149. पणजी क्षेत्रात बिं र कप्तान जेटीचे नवीन बांधकाम 2012-13 या वर्ी सरू
ु के ले होते ते आता
पणू भ होऊन कायाभदन्वत झाले आहे. या साठी ` 15.02 कोटी एकूण खचभ झाला. पणजी बिं रात
राहणाऱ्या दविेशी बोटीबरोबर व्यवहार करण्यास या बोटींचा वापर करणार.
150. मी ` 1500 लाख बिं र कप्तान जेटी पणजी याच्ं या टदमभनल इमारत बांधकामासाठी ठे वलेले
आहेत. ` 250 लाख दिपस्तंभांचे बाधं काम आदण िरुु स्तीसाठी, ` 500 लाख वेगवेगळ्या जेटींच्या
बांधकाम आदण व्यवस्थापनासाठी आदण ` 500 लाख, खोिकाम आदण गाळ उपशासाठी ठे वलेले
आहेत.
शहर आर्ि नगर र्नयोजन
151. सभापती महोिय, यापवू ी ं जाहीर के ल्या प्रमाणे साधनसदु वधा करासबं धं ीच्या योजना काही
प्रशासकीय अडचणीं मळ
ु े कायाभदन्वत होऊ शकल्या नाहीत. या वर्ी मी सवभ प्रकारच्या
बांधकामासाठी लागू करण्याचे ठरदवत आहे. जेथे साधनसदु वधा कर अदतररक्त 1 लाख रुपये दिलेले
आहेत 75% परत के ल्या आहेत आदण डेवलोपरानं ा वीज, पाणी परु वठा, स्वच्िता इ. साधनसदु वधा
दिलेल्या आहेत. डेवलोपरांना बाधं कामाच्या दठकाणी ही योजना 01.04.2014 पासनू लागू करण्यात
येईल. या सोयीसदु वधांसाठी डेवलोपरने के लेला खचभ तसेच साधनसदु वधासाठी दिलेला कर 75% जो
कमी असेल असा तो डेवलोपरांना परत करण्यात येईल. कबजा न घेतलेल्या यदु नटांचा अथवा
सहकारी गृह सोसायटी अथवा व्यक्ती बांधकामाचा यदु नट घेतलेला कबजेिार यांना परत करण्यात
येईल.
152. सभापती महोिय, उत्तर गोवा दनयोजन व दवकास प्रादधकरणाने (NGPDA) म्हापसा शहराचे
(टप्पा I) आदण कामरखाजन तसेच गावं सावाडो (टप्पा II) साठी शहर दनयोजन तयार करण्याच्या
योजनेचे काम या पवू ीच सरू
ु के लेले आहे.
153. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने बािेश तालक्ु यातं ील कळंगटू आदण कािं ोळी या गावाना
दनयोजन क्षेत्र (Planning areas) म्हणनू घोदर्त के लेले आहे आदण आता या ग्राम पचं ायतींचा सवभ
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दवकास उत्तर गोवा दनयोजन आदण दवकास प्रादधकारणाच्या अदधपत्त्याखाली (NGPDA) आलेला
आहे. मला पणू भ खात्री आहे की, पयभटन क्षेत्राचा दनयोजनबद्ध दवकास खात्रीने के ला जाईल.
154. माझ्या सरकारने गोवा प्रािेदशक आराखडा 2021 स्थदगत ठे वलेला आहे. जनतेकडून/ग्राम
पंचायत/नगरपादलका यांच्या कडून सचू ना/ िरुु स्ती करण्यासाठी प्रािेदशक आराखडा 2021 खल
ु ा
ठे वलेला आहे. मी गोव्याच्या जनतेला आश्वासन िेतो की, पयाभवरण संबंधीच्या सवभ दवर्यांवर दवचार
के ला जाईल आदण गोव्याच्या दनसगाभचे संरक्षण के ले जाईल.
गृह, पोलीस, कारागृह, अर्ग्न आर्ि आपत्सकालीन सेवा
155. सभापती महोिय, गेली चार वर्े माझ्या सरकारने राज्यात कायिा आदण सव्ु यवस्था
सधु ारण्याच्या दृष्टीने मदहला आदण बालकांच्या दवदवध प्रस्नावर लक्ष कें द्रीत करून ते सोडदवण्याचे
बरे च प्रयत्न के लेले आहेत.
मी या सभागृ हास अदभमानाने सां गू इदच्ितो की, आम्ही के ले ल्या या उपायां मु ळे
कायिा आदण सु व्यवस्थे च्या क्षे त्रात बरे च सकारात्मक बिल झाले ले आहे त . उत्कृ ष्ट
कमभ चाऱ्यां ची दनवड के ल्यामु ळे आदण दवदवध प्रदतबं धात्मक उपाय लागू के ल्याने शोधतपासाच्या टक्के वारीत लक्षदणय वाढ झाली आहे .
156. सभापती महोिय, साधनसदु वधाच्ं या क्षेत्रात के पें पोलीस स्टेशन, सागं ें पोलीस स्टेशन आदण
राय-सासश्टी येथील मायणा-कुडतरी पोलीस स्टेशनासाठी नव्या इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव मी
मांडत आहे. म्हापसा पोलीस स्टेशनासाठी इमारत आदण गृहदनमाभणाचे काम जलि गतीने चालू आहे.
तसेच पेडणे पोलीस स्टेशनसाठी इमारत बांधण्याचे काम सरू
ु झाले आहे.
157. आतंकवािी हे राष्ट्रीय सरु क्षेसाठी एक आव्हान आहे. या आतंकवािी आदण राष्ट्र दवरोधी
कारवाया अडदवण्यासाठी आदण प्रदतबंध करण्यासाठी आमची यंत्रणा मजबतू करण्याच्या हेतूने
राज्यात अदस्तत्वात असलेल्या 3 समद्रु ी सरु क्षा पोलीस स्थानका दशवाय चोपडे, तळपण आदण
पणजी येथे आणखी 3 दकनारी सरु क्षा पोलीस स्थानकांची स्थापना के लेली आहे.
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158. महोिय, माझ्या सरकारने मये स्थलातं ररत मालमत्ते दवर्यीचा प्रश्न सोडदवला आदण योग्य तो
कायिा पास के ला. मी ` 2000 लाखाचं ी आदथभक तरतिू हा दवर्य समेट करण्यासाठी म्हणनू
ठे वलेला आहे.
159. सभापती महोिय, मी जे स्वातंत्र्य सैदनक पेंशन लाभामध्ये समादवष्ट झालेले नाहीत
ताच्ं यासाठी 250 लाख रुपये एकरकमी आदथभक सहाय्य दनधी ठे वलेला आहे. पत्रािेवी येथील
स्मारकासाठी मी 300 लाखांची तरतिू के लेली आहे.
160. मला या सभागृहास सागं ताना आनिं होतो आहे की, कारागृह बाधं कामाच्या पदहल्या
टप्प्याचे काम पणू भ झाले आहे आदण जन्ु या आग्वाि कारागृहाच्या स्थलातं रणाचे आव्हानात्मक काम
यशस्वीपणे पणू भ झाले आहे. यासाठी मी 1,500 लाख रुपयाचं ी तरतिू पढु ील दवकासासाठी ठे वलेली
आहे.
161. माझ्या सरकारने कारागृहाच्या सधु ारणेचे अनेक उपाय हातात घेतलेले आहेत ज्यामध्ये
आिशभ कारागृह मादहती पदु स्तका, कोलवाळच्या मध्यवती कारागृहासाठी पाणी संवधभन प्रकल्प, सौर
उजाभ प्रकल्प, और्धी झाडे लावण्याचा प्रकल्प आदिचा समावेश आहे. कारागृह प्रशासनाने कै द्याना
पिव्यत्तु र स्थरापयंतचे दशक्षण घेण्यासाठी IGNOU च्या सहकायाभने यशस्वीपणे दशक्षण िेण्याचा
प्रकल्प सरू
ु के ला आहे. सडा उपकारागृहाने बेकरी मोहीम यशदस्वपणे राबदवली आहे.
162. माझ्या सरकारने मागील अथभसंकल्पावेळी दकनारी अदग्नशामक स्थानक सरू
ु करण्याचा
प्रस्ताव मांडला होता. नॅशनल सायक्लोन ररस्क दमदटगेशन प्रकल्पा (NCRMP) अंतगभत बहुउद्देशी
वािळ आश्रय स्थाने (MPCS) तसेच दकनारी अदग्नशामक स्थानके उभारण्यासाठी सभं ाव्य म्हणनू
14 स्थळांची दनवड के लेली आहे. ही दकनारी भागांनी अदग्नसंबंदधत आपत्कालासाठी खात्रीने
क्षमतेची प्रदतदिया िेईल, जी जास्त लोकसंखेच्या भागासाठी, गिीसाठी आदण मोठ्या प्रमाणात
उभारलेल्या तात्परु त्या बांधकामासाठी फायिेशीर ठरणार.
163. सभापती महोिय, मी दवदवध अदग्नशामक कें द्रांच्या बांधणीसाठी 550 लाख रुपयांची
आदथभक तरतिू के लेली आहे. तसेच, ` 700 लाख, प्रशासनासाठी अदग्नशमन टेंडसभ, वाहने आदण
इतर अदग्नशमन सामग्रु ीसाठी ठे वलेली आहेत.
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र्वज्ञान, तंत्रज्ञान आर्ि पयािवरि
164. सभापती महोिय, दवञान आदण तंत्रञान लोकदप्रय करण्यासाठी आदण पयाभवरणाशी संबंदधत
सवभ गोष्टींची काळजी घेण्यासाठी 2010-11 वर्ाभपासनू दवञान, तंत्रञान आदण पयाभवरण
दवभागासाठीचा अथभसंकदल्पय दनयतव्यय (outlay) वाढदवलेला आहे.
165. माझ्या सरकारच्या प्रयत्नामळ
ु े कळंगटू येथे सॉलीड वेस्ट मेनेजमेंट प्लाटं पणु भत्वाच्या वाटेवर
आहे आदण ते मे 2016 पयंत कायभरत होईल. तसेच आमच्या सरकारचे काकोडें-कुडचडें येथे
आणखी एक सोलीड वेस्ट मेनेजमेंट प्लांट सरू
ु करण्याचे प्रयत्न आहेत.
166. सभापती महोिय, माझ्या सरकारने राज्यातील नव्या दकनारी दवभाग व्यवस्थापनासाठी खास
आदथभक तरतिू के ली आहे. या सबं धं ीचे दनयोजन यावर्ी पणू भ होण्याची आशा आहे. ज्यामध्ये
खारफुटी, रे ती साठे आदण इतर सवं ेिनशील पयाभवरणीय क्षेत्रे ही दकनारी दनयंत्रण दवभाग अदधकार
क्षेत्रामध्ये आणली जातील.
मार्हती तंत्रज्ञान
167. सभापती महोिय, माझ्या सरकारच्या गत कायभकाळात आयटी िांतीचा लाभ जनतेपयंत
नेण्याची िरू दृष्टी आदण तत्व राबदवले होते. दवद्याथीवगाभसाठी सायबरएज योजनेची सरुु वात करून या
दिशेने एक पाऊल टाकले आहे.
168. महोिय, माझ्या सरकारने दचंबल दतसवाडी येथे आयटी पाकभ तसेच तयु े पेडणे येथे
इलेक्रॉदनक दसटी स्थापन करण्याच्या दृष्टीने यापवू ीच सल्लागाराची दनयक्त
ु ी के ली आहे. या िोन्ही
प्रकल्पाचं े मास्टर प्लॅन तयार करण्याचे काम तीन मदहन्याच्ं या आत पणू भ होईल. मला या पदवत्र
सभागृहास सांगण्यास अत्यानंि होत आहे की, तयु े येथील प्रस्तादवत इलेक्रॉदनक कारखान्यास कें द्र
सरकारची प्राथदमक मान्यता दमळालेली असनू त्याव्िारे समु ारे 50 कोटी साहाय्य दमळणार आहे.
महोिय, या प्रकल्पातनू समु ारे 15,000 (कुशल आदण अकुशल) कामगारांना आयटी क्षेत्रात रोजगार
दमळणार आहे.
169. महोिय, माझ्या सरकारने ‘‘आयटी गंतु वणक
ू धोरण 2015-20’’ ची नोंिणी ऑनलाईन
पध्ितीने करण्याची प्रदिया सरू
ु के ली आहे. त्यासाठी मी 12 कोटी रुपयांची तरतूि के लेली आहे.
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170. सभापती महोिय, गोवा सरकारने उद्योग भवन पणजी येथे सॉफ्टवेअर टॅक्नोलॉजी पाक्सभ
ऑफ इदं डया (STPI) साठी समु ारे 4000 चौरस फूट तयार जागा दिलेली आहे. STPI गोंयात
start-ups आदण SME’s च्या वाढीसाठी आयटी आदण आयटीईएस क्षेत्रात कुशल incubation
सदु वधा तयार करण्याचा दवचार करीत आहे. या सदु वधेमळ
ु े समु ारे 50 incubatees चा समावेश
करणे शक्य होईल.
171. महोिय, मी स्थादनक इएसडीएम उद्योगसंस्था सॉफ्टवेअर टॅक्नोलॉजी पाक्सभ ऑफ इदं डया च्या
साहाय्याने गोवा अदभयांदत्रकी महादवद्यालयात Electropreneur Park तयार करण्याचा दवचार
करीत आहे.
पाच वर्ांच्या कालावधीत Electropreneur Park मध्ये एकूण 50 कंपन्या सामावनू
घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
172. सभापती महोिय, Stand Up india हा कायभिम दवस्ताररत करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे.
मदहला, अनसु दू चत जाती आदण अनसु दू चत जमाती वगाभतील आयटी व्यावसादयकांसाठी ज्यांनी
यापवू ीच प्रकल्प सरू
ु के ले आहेत, दकंवा नवीन सरू
ु करण्यास इच्िूक व्यावसादयक दनधी घेण्यास
पात्र असतील त्यांना मख्ु यमंत्री रोजगार योजनेअंतगभत सध्या दमळणाऱ्या कजाभवरील व्याजिरापेक्षा
2% कमी सटू दमळे ल.
173. सभापती महोिय, इटं रनेट आदण दडदजटल िांतीत सवभ क्षेत्रातील यवु कांना सहजपणाने
सामावनू घेण्याची आवश्यकता आहे, त्यामळ
ु े िजाभत्मक संधी उपलबध होतील. दडदजटल यवु ा
उपिम – पात्र यवु कांना सहजतेने आवाज आदण डेटा उपलबध करणे. अशा प्रकारची एक योजना
लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
“No need for looking behind. FORWARD! We want infinite energy,
infinite zeal, infinite courage and infinite patience, then only will great things
achived....”
स्वामी दववेकानंिांच्या या शबिांनी सभापती महोिय मी माझ्या अथभसंकल्पाच्या भाग - ब
कडे वळत आहे.
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Part – B … Tax Proposals
1.
Speaker Sir, I now turn towards the tax proposals for the year
2016 – 17.
Sir, I need to balance the enhanced budgetary provisions for
various social and infrastructure development schemes, just announced;
with adequate resource mobilization, without adversely affecting the
trade and business in the State.
2.
This year too, I propose to consolidate the overall tax
administration and introduce some measures to strengthen our fiscal
position.
Speaker Sir, here I would like to quote Mahatma Gandhi, who
said, “whatever you do will be insignificant, but it is very important that
you do it.”
Value Added Taxes
3.
Speaker Sir, my Government had reduced VAT on Petrol, in the
year 2012, in order to provide succour to the general public due to the
increasing cost of this important fuel, used by daily commuters in the
State. The price of Petrol was ` 72/- per litre, which was brought down to
` 61/-. Over the last few years, my Government has incentivized travel in
public transport with the ticket subsidy scheme for Kadamba Transport
Corporation Ltd.; and has been able to maintain prices of this fuel, less
than the promised threshold.
Speaker Sir, since the last budgetary announcement, the prices on
Motor Spirit i.e. Petrol has been revised downward on seven occasions.
In order to cater to the enhanced spending on infrastructure projects, as
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well as, social welfare schemes; I propose to increase the VAT on Motor
Spirit from 15% to 22%. Even by this increase, the rate per litre of Motor
Spirit, would be in the range of ` 55/- per litre, which is much lesser than
that on 02nd April, 2012. If required, this rate would be appropriately
revised not to exceed the prices as on 02nd April, 2012.
4.
Sir, in order to promote the aviation sector, which was reeling
under very heavy prices of Aviation Turbine Fuel (ATF), my Government
had reduced VAT from 22% to 12.5%. Prices of ATF, which were in the
range of ` 60,000/- per KL have since come down to around ` 31,000/per KL. This incentive is no longer relevant and required at the current
stage. Therefore, as a measure of additional resource mobilization, to
meet enhanced budgetary allocation for tourism related infrastructure;
I propose to enhance the VAT rate on ATF midway at 18%.
5.
Sir, I propose to enhance the VAT as well as Tax on Entry of
Goods, in respect of Regasified Liquefied Natural Gas, used by
industries from the existing 20% to 30%.
6.
Sir, SUV’s and high caliber motorbikes, consume precious fuel
resources and causes air pollution. Such high capacity vehicles, which
lead to higher consumption of fuel resources, need to be discouraged.
I therefore propose to enhance the rate of VAT on Luxury Cars and
SUV’s costing ` 15 lakhs and above, and that on 02 wheelers costing
` 02 lakhs and above, from the existing 12.5% to 15%.
7.
Sir at present, ever since the Goa Value Added Tax Act, 2005 was
enacted, the threshold limit for registration of dealers was kept at ` 05
lakhs. This means every dealer who purchases goods locally and sells
within the State is liable for registration no sooner his turnover exceeds
` 05 lakhs.
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Sir, as a measure of providing immediate relief to small time and
new entrepreneurs; I propose to enhance the threshold limit from
existing ` 05 lakhs to ` 10 lakhs. While this measure will hit our VAT
revenue by 2%, it will boost local trade and give much needed relief for
the small time entrepreneur, from the hassles of tax compliance and
paper work.
Sir, also, as a measure of providing relief to importers and
manufacturers; I propose to enhance the threshold limit from existing
` 01 lakh to ` 05 lakhs.
8.
Sir, further in order to promote the efforts of the Excise Department
and to encourage production of cashew and palm feni at local level,
I propose to exempt the local small time distillers or “bhaticars” from the
levy of VAT of 5%.
9.
Sir, it has been brought to my notice, that while preferring Second
Appeal under Goa VAT Act, 2005 before the Administrative Tribunal, the
appellant dealer has to deposit an amount of 50% of the disputed dues.
But for filing First Appeals before the authority concerned, no such
money is collected in the absence of an enabling provision in the Goa
VAT Act, 2005. Therefore, I propose to amend the Goa VAT Act, 2005 to
provide for such deposit at the rate of 10% of the disputed dues, in First
Appeal.
10. Sir, as we move towards the GST regime, likely to be implemented
from this financial year, issues relating to settlements of disputes and
refund of excess Input Tax Credit (ITC) under Goa VAT Act, 2005 will
still remain. In order to alleviate the sudden financial impact of refunding
the excess Input Tax Credit, I propose to notify a scheme to adjust and
refund, excess ITC, in varying proportions during the forthcoming years.
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11. Sir, the present provision for ITC exceeding tax liability, does not
allow refund and provides carry forward of the excess ITC. By this
provision, working capital of the dealer gets blocked and local purchases
are discouraged. I propose to have a relook to the relevant provision of
the Goa VAT Act, 2005 and provide for refunds and expeditious disposal
of refund cases, upon submission of all details and documentation
required.
12. Sir, further, as a measure of transition to GST and ease of doing
business, as also, in order to reduce the disputes in various Courts and
with Appellate Authorities; I propose to formulate a settlement scheme.
Cases involving non-payment of tax shall not be covered and tax
disputes will be considered on case to case basis. This scheme will
cover various Acts administered by the Commercial Tax Department.
13. Sir, in order to give boost to the local manufacturer, I propose to
formulate a scheme, under Section 89A of the Goa VAT Act, 2005; for
new units or startups or those who are in expansion, including existing
units, in order to provide incentives; based upon their capital investment,
employment generation and procurement of raw materials locally.
14. Sir, there is a lack of clarity on the concept of purchases made
against Restrictive Tax Invoices and allowing ITC on such purchases.
This is affecting the manufacturers, who procure raw materials from local
units, who are covered under certain incentive schemes of the
Government. In order to provide some relief to the manufacturers, as
well as, their local raw material suppliers; I propose, to revisit the Rules
relating to ITC, and amend them accordingly.
Luxury Tax
15. Speaker Sir, tourism in Goa is no longer restricted to a season
only. Goa offers year long tourism activity. Therefore, I propose to
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modify the scheme of exemption on Luxury Tax at the rate of 25%,
during the month of June to September, from the existing 60%.
16. Sir, at present, charge of luxury provided in a Hotel not exceeding
` 1,000/- per room per day, is exempted from Luxury Tax. It is seen that
many e-portals are marketing rooms marginally less than ` 1,000/-, thus
avoiding incidence of tax; which in fact is sizeable revenue loss to the
Government. Hence, I propose to rationalize the Luxury Tax presently
charged on luxuries provided in the Hotels as given in Annexure – A.
Entertainment Tax
17. Speaker Sir, I propose to enhance the existing entry fee in Casinos
of ` 700/- charged per person under the Goa Entertainment Tax Act,
1964 to ` 1,000/- per person. I also propose to implement ticketing
through use of electronic fiscal devices, which will ensure a check on the
entry tickets issued and utilized on real time basis.
Tax on Entry of Goods
18. Speaker Sir, I propose to clarify the levy of Tax on Entry of Goods
in respect of empty glass bottles used for beer or other like products, to
cover empty glass bottles used for beer and alcoholic drinks, carbonated
or having strength below 10% v/v.
Excise
19. Speaker Sir, I propose to marginally increase, the Excise Duty on
Indian Made Foreign Liquor (IMFL) 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 and other licence
and excise fees; as per details provided in Annexure – B.
20. Sir, several requests are being made by individuals, as well as
Institutions, to maintain a stock of assorted liquors within their own
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premises, for either personal consumption or for educational purposes.
At present, an individual is permitted to possess 12 bottles of IMFL or
foreign liquor or 24 bottles of beer or 18 bottles of Country Liquor.
Having considered this request, I propose to permit, possession of such
quantity of liquor more than the limit prescribed; subject to such specific
conditions and upon payment of minimum permit fees of ` 1,000/- for
personal consumption and ` 2,000/- for Institutional purpose; by means
of a self assessed challan-cum-permit.
21. Sir, I propose to rationalize the fees towards possession of
rectified spirit or extra neutral alcohol or denatured spirit etc., for
industrial consumption other than liquor manufacturing units, into 02
slabs, details of which are given in Annexure – B.
22. Sir, in order to give a boost to the local wine manufacturers and
bottlers, I propose to increase the import fee on bottled wine brought into
the State of Goa from within the country, from existing ` 6/- to ` 10/- per
bulk litre.
23. Sir, in order to promote cottage industry who utilize alcoholic
beverages in their products, like liqueur chocolates, liqueur creams and
similar products and considering such industry as an opportunity for self
entrepreneurship; I propose to permit such manufacturing, possession
and sale of these products, subject to such conditions and on payment
of a licence fee of ` 5,000/-.
24. Speaker Sir, “Feni” has achieved Goa’s first Geographical
Indication (GI) and is also the first liquor product in the Country to obtain
GI status. Feni is synonymous with the Goan ethos and identity. It finds
its uses in various cultural traditions, cuisines, as well as, it is famed for
its medicinal use. This being the case, Feni should not have been
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categorized as Country Liquor as is presently defined under the Goa
Excise Duty Act, 1964. I therefore propose to give Feni its rightful and
deserving status by declaring this spirit as “Heritage Spirit of Goa” and
accordingly I propose to bring an amendment to the Goa Excise Duty
Act, 1964 shortly.
25. Sir, having said this, I propose to give a boost to the local distiller
or “bhaticars” as we call him, so as to promote this culture and tradition
of distilling and ensure that the benefits of Geographical Indication, as
well as, the measures being taken by the Excise Department; reach to
the primary and traditional stakeholders.
Towards this end, I propose the following:(i)

Formulation of a Feni policy;

(ii)

Standardization of the production process and provide
necessary equipments and infrastructure;

(iii)

Quality control and Registration;

(iv)

Marketing support;

(v)

Documentation; and

(vi)

Fair price control.

Sir, for this purpose I have already announced exemption of VAT
on certain category of distillers of cashew and palm feni and I have
made adequate provisions under the Demand relating to the Excise
Department to achieve the aforesaid objectives.
26. Sir, I propose to increase the transfer fee for transfer of licence for
manufacturing IMFL or Beer or Wine from the existing ` 05 lakhs to
` 10 lakhs.
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Likewise, I propose to increase the fee for establishment licence
for a Distillery or Brewery from the existing ` 10 lakhs to ` 20 lakhs and
for Winery with natural fermentation from the existing ` 25,000/- to
` 35,000/-.
27.

Sir, Excise Department is receiving numerous complaints,

regarding consumption of liquor in open spaces and public places,
causing nuisance by littering bottles and cans etc., and disturbing
peaceful order in the area concerned. I propose to notify such open
spaces and public places where consumption of liquor will not be
allowed and empower the Commissioner and such other Authorities to
enforce the ban. The Goa Excise Duty Act, 1964 shall be suitably
amended for this purpose.
28.

Sir, I have received several requests to restore the special

dispensation given to the coastal villages and coastal municipality in
Pernem, Quepem and Canacona Taluka, vis-à-vis, the payment of
licence fees on retail sale of liquor. Having considered this aspect,
I propose that the licence fees on retail sale of liquor in such areas shall
be reduced to the extent of 25%.
29.

Sir, last year, subsequent to the requests made by the Category

“B” Hoteliers; the Government had revised the annual licence fees for
retail sale of liquor, for consumption on the premises, mid way through
the year. Consequently, this revision has brought about difficulty in
assessment and recovery of the dues and the Hoteliers have been put to
difficulty. I therefore propose to permit the payment of the fees for this
year by adjusting the fees paid or payable for the last year. In case of
short recoveries, the payment will be permitted to done as per the
notification issued mid way last year.
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30. Sir, I have received many representations from the retail vendors
who sell liquor in packed bottles, that their crucial business timings are in
late hours of the day, beyond the prescribed timing of 09:00 p.m. This is
due to the fact that most tourists prefer to make such purchases during
late hours. Having considered this request, I propose to grant permission
for one hour beyond the prescribed timings on payment of a surcharge
of 50% of the licence fees.
Revenue Fees
31. Speaker Sir, I propose to marginally revise the Conversion Fees
based upon three categories of areas, as given in Annexure – C, by
modifying column (2) of the Table in Section 32 of the Goa Land
Revenue Code, 1968.
32. Sir, further, I propose to marginally revise the fees for disposal of
Mutation cases before the Mamlatdar as given in Annexure – C, by
amending the relevant provisions under Section 96 of the Goa Land
Revenue Code, 1968.
33. Sir, in order to maintain an updated land record and proper
inventory of properties, vis-à-vis, the transactions, I propose to introduce
a system of mandatory mutation of land records, during this year.
Casino Fees
34. Speaker Sir, I propose to revise the fees for Renewal of Licence
and Annual Recurring Fees, for land based and off-shore casinos. The
details are provided in Annexure – D.
Stamp Duty & Registration Fees
35. Speaker Sir, in order to provide relief and to protect the interest of
the members of the Co-operative Housing Society, I propose to
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rationalize the stamp duty in favour of Co-operative Housing Society to
pay only 0.6% stamp duty to the members or purchasers of units, who
have already executed the agreement of sale as per the Stamp Act.
36. Sir, I propose to grant total exemption in Stamp Duty and
Registration Fee on conveyances in favour of Co-operative Housing
Societies formed by such member or unit holders who have purchased
the unit by proper Sale Deed.
37. Sir, I propose to rationalize a few of the fees charged for various
acts performed under Civil Registration Code enforced in Goa. While
doing so let me assure the people of enhancing the facilities and fully
computerising the Registration Department to reduce hardship being
faced. The details are in Annexure – E.
38.

Sir, further I propose to levy a processing fee of ` 5,000/- on

application made by Foreign Nationals of Non-Indian Origin, for seeking
permission for sale or purchase of property before the Committee
constituted under FEMA and further charge a fee of ` 1,000/- of any NoC
or Letter issued by the Committee.
Transport
39. Speaker Sir, I propose to rationalize and marginally enhance the
Motor Vehicle Tax collected at the time of registration, the infrastructure
development cess on purchase of vehicles, green tax on vehicles
completing 15 years, passenger tax on stage carriages and annual
Motor Vehicle Tax; as per the details provided in Annexure – F.
40. Sir, in order to provide better services by the Registering
Authorities during inspection of new vehicles at the dealers premises,
I propose to introduce and levy a facilitation-cum-inspection fee as per
the details given in Annexure – F.
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River Navigation
41. Speaker Sir, in order to encourage and promote river tourism,
during the months of monsoon, I propose to permit water sports activity,
confined to inland waters only, at a nominal payment of additional fees of
` 15,000/- per vessel.
42. Sir, at present there are several unregulated operators conducting
pleasure trips off the coast, during fair weather months. In order to
regulate this activity, so as to ensure safety of the passengers and the
vessel, special survey will be carried out and additional fees of
` 20,000/- per vessel shall be levied, and at the same time, strict vigil will
be kept on such unregulated activity.
43. Sir, further, in order to regulate water sports activity and reduce
traffic density on the beaches in the State, I propose to implement a
“Water Sports Policy”, which is presently under formulation, during this
year.
44. Speaker Sir, during this year I propose to revisit the various fees
levied on services provided by River Navigation Department and
rationalise them to cover basic costs of operations; with the assurance of
providing improved services for the commuters.
Mining Fees
45. Speaker Sir, the Government in order to put in place an effective
regulatory mechanism, so as to, prevent illegalities in the mineral ore
extraction and trade; has notified the Goa (Prevention of Illegal Mining,
Storage and Transportation of Minerals) Rules, 2013. These Rules also
provide for levy of various fees for processing applications of raising
contractors, transport contractors, registration fees for trucks, barges,
mining machinery, as well as, fees for issue of sale, export and transit
permits. The Mining Firms have represented that, the present export
market scenario and global ore pricing has made mining trade unviable,
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especially with such add-on fees and taxes, which they have requested
for exemption.
One major cause of concern was the Central Export Duty, which
has been abolished for low grade ores, by the Union Government as
announced in the Union Budget for the year 2016-17.
Sir, I must place on record our sincere gratitude to the Hon’ble
Prime Minister and the Union Finance Minister for acceding to the
request of our Government, in this regard.
Further in order to provide some relief to the mining industry,
I propose to revisit the various fees levied under the Goa (Prevention of
Illegal Mining, Storage and Transportation of Minerals) Rules, 2013 and
rationalize them as indicated in Annexure – G.
Sir, with such fiscal measures of both the Union Government and
the State Government, I am sure, will reassure the mining firms, of our
Government’s commitment and we hope that they will resume mining
operations at the earliest.
46. Speaker Sir, the Hon’ble Supreme Court has directed creation of
separate fund, to be utilized for the welfare of the citizens and for
meeting the expenditure to provide economic and social benefits, as
also, various amenities for the citizens in the areas affected by the
mining operations. Accordingly, a separate District Mineral Foundation
has been created in terms of the Mines and Minerals (Contribution to
District Mineral Foundation) Rules, 2015 under the MMDR Act, 1957. An
additional amount of nearly 30% of the royalty paid is required to be
deposited to this Fund, by the mining firms.
Sir, in the year 2000, the State Government, has enacted a
Legislation, namely, the Goa Rural Improvement and Welfare Cess Act,
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2000; with the objective of providing socio-economic benefits and for
improved infrastructure in the areas affected by mining operations and
movement of mineral ore. A cess is being levied and collected, which is
spent on meeting the objectives of the Act.
Now, that the District Mineral Foundation has been established,
with similar objectives as that envisaged under the Goa Rural
Improvement and Welfare Cess Act, 2000 and in order not to cause
doubts as regard dual levy for the same purpose, and also to provide
some relief to the mining firms; I propose to exempt the mineral ores,
where royalty is paid to the State Government, from the payment of cess
under this Act.
47. Sir, as announced and implemented last year, this year too,
I propose to extend the exemption granted to the truck or tippers and
barge owners, who were providing services for mineral ore
transportation only; from payment of fees and taxes with the Transport
and Captain of Ports Departments. This exemption is subject to the
condition that the assets are still in their possession and are not utilised
at all. Upon their use, this exemption will be withdrawn and they will have
to pay dues on pro-rata basis.
Surface water charges
48. Speaker Sir, as a measure to conserve and regulate drawal
of river or surface water, I propose to enhance the river or surface
drawal rates at ` 15/- per cubic metre and ` 20/- per cubic metre for raw
or semi treated pumped water; other than that used for agricultural
purpose.
Cess on non-biodegradable packaging
49. Speaker Sir, in the year 2013-14, my Government had levied a
cess at the rate of 02% of the sale value, on all products, wrapped and
packed, in non-biodegradable materials. There are many practical
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difficulties being faced by the competent authorities to implement and
realise this levy, due to the type of plastic and other non-biodegradable
material being used. I therefore propose, to reduce this levy at the rate of
0.5% and further issue clarifying orders, as regards the type of material
used in packaging, the use of the product, as well as, to exempt goods
under Schedule - D of the Goa VAT Act, 2005, from this levy.
50. Speaker Sir, as I conclude the tax proposals for the year 2016-17,
I yet again wish to quote Mahatma Gandhi, who said, “the future
depends on what you do today.”
I truly believe, that whatever marginal rationalization of taxes and
fees has been done, alongwith some measures of relief to small
entrepreneurs and business, will go a long way in consolidating our fiscal
position in the years to come.
51. Speaker Sir, Dr. A.P.J. Abdul Kalam has said “We are not alone.
The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best
to those who dream and work”.
52. With these words, I commend this Budget before this august
house, and seek the support of one and all, including my friends from the
opposition benches.
53. Let us all make Goa a unique state of our dream and give true
meaning to the words of great Goan poet Manoharai Sardesai,

“……इथे श ांतीच गांध दरवळे स्फुरे क् ांततची ज्व ल
आक ांक् ांचे तिळे प खरू तिडते आि ळ ल
लक् कर ांिी अस च र ख स्व तत्र्ां य च तदव
चैतन्य च म गां ल्य च इथेच म झ ठे व
सुांदर म झ गोव .....
ि रत िूच्य तसांधू ततर वर सुांदर म झ गोव ......”
जय ह िंद! जय गोंय!!
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Annexure – A
SCHEDULE – I
OF GOA TAX ON LUXURIES ACT, 1988
Sr.
No.
(1)

Turnover of Receipts

Rate of Tax

(2)

(3)

(a)

Where the charge for the luxury provided in a hotel NIL
is not exceeding ` 750/- per room per day.

(b)

Where the charge for the luxury provided in a hotel 06%
is exceeding ` 750/- but does not exceed ` 3,000/per room per day.

(c)

Where the charge for the luxury provided in a hotel 09%
is exceeding ` 3000/- but does not exceed ` 5,000/per room per day.

(d)

Where the charge for the luxury provided in a hotel 12%
is exceeding ` 5,000/- per room per day.

(e)

Where the hotel is a club or any other entity wherein
luxury provided to its members/guests under time
share agreement or any other similar system, and
wherein the facility of availing residential
accommodation by such members / guests during
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 06%
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 ` 750/- per
day.

Ten paisa in a rupee,
with a deemed room
receipt of ` 2,000/per room per day.

*****
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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 ` 90/- per 750 ml.
(ii) whose maximum retail price is above ` 90/- upto `
175/- per 750 ml.
(iii) whose maximum retail price is above ` 175/- upto `
240/- per 750 ml.
(iv) Whose maximum retail price is above ` 240/- upto `
410/- per 750 ml.
(v) Whose maximum retail price is above ` 410/- upto `
600/- per 750 ml.
(vi) Whose maximum retail price is above ` 600/- upto `
900/- per 750 ml.
(vii) Whose maximum retail price is above ` 900/- upto `
1,200/- per 750 ml.
(viii) Whose maximum retail price is above ` 1,200/-upto
` 1,475/- per 750 ml.
(ix) Whose maximum retail price is above ` 1,475/- upto
` 1,700/- per 750 ml.
(x) Whose maximum retail price is above ` 1,700/- upto
` 1,950/- per 750 ml.
(xi) Whose maximum retail price is above ` 1,950/- upto
` 3,100/- per 750 ml.
(xii) Whose maximum retail price is above ` 3,100/-upto
` 5100/- per 750 ml.
(xiii) Whose maximum retail price is above ` 5,100/-upto
` 10,500/- per 750 ml.
(xiv) Whose maximum retail price is above ` 10,500/upto ` 20,500/- per 750 ml.
(xv) Whose maximum retail price is above ` 20,500/upto ` 40,500/- per 750 ml.
(xvi) Whose maximum retail price is above ` 40,500/upto ` 80,500/- per 750 ml.
(xvii) Whose maximum retail price is above ` 80,500/upto ` 1,01,000/- per 750 ml.
(xviii) Whose maximum retail price is above ` 1,01,000/per 750 ml.
Additional Excise Duty, whose strength is above
42.8% v/v but below 60% v/v
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` 20/- per bulk litre.
` 60/- per bulk litre.
` 72/- per bulk litre.
` 80/- per bulk litre.
` 90/- per bulk litre.
` 200/- per bulk litre.
` 265/- per bulk litre.
` 290/- per bulk litre.
` 325/- per bulk litre.
` 350/- per bulk litre.
` 590/- per bulk litre.
` 1,080/- per bulk litre.
` 1,750/- per bulk litre.
` 2,000/- per bulk litre.
` 2,275/- per bulk litre.
` 2,600/- per bulk litre.
` 2,900/- per bulk litre.
` 3,400/- per bulk litre.
` 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

` 22/- per bulk litre.

whose alcoholic s trength exceeds 5% v/v

` 25/- 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, ―
Whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or ` 18/- per bulk litre.
8.77% of proof spirit and whose maximum retail price is
upto ` 65/- per bottle of 650 ml.
Whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or ` 22/- per bulk litre.
8.77% of proof spirit and whose maximum retail price is
above ` 65/- per bottle of 650 ml.
Whose alcoholic strength exceeds 5% v/v or 8.77% of ` 25/- 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 ` 71/per bottle of 650 ml.
Whose alcoholic strength exceeds 5% v/v or 8.77% of ` 33/- 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 `
71/- per bottle of 650 ml.
4.
Beer manufactured in the State of Goa by pub brewery / microbrewery and sold
in the manufacturers premises itself, ―
Whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or ` 18/- per bulk litre.
8.77% of proof spirit and whose maximum retail price is
upto ` 65/- per bottle of 650 ml.
Whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or ` 22/- per bulk litre.
8.77% of proof spirit and whose maximum retail price is
above ` 65/- per bottle of 650 ml.
Whose alcoholic strength exceeds 5% v/v or 8.77% of ` 25/- 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 ` 71/per bottle of 650 ml.
Whose alcoholic strength exceeds 5% v/v or 8.77% of ` 33/- 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 `
71/- per bottle of 650 ml.
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5.
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 ` 65/- of 650 ml. and ` 21/- per bulk litre.
whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or
8.77% of proof spirit
Whose maximum retail price is above ` 65/- of 650 ml. ` 24/- per bulk litre.
and whose alcoholic strength does not exceed 5% v/v or
8.77% of proof spirit
Whose maximum retail price is upto ` 71/- of 650 ml. and ` 27/- per bulk litre.
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 ` 71/- of 650 ml. ` 35/- per bulk litre.
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.
6.
Fees for possession of denatured spirit / rectified spirit / extra neutral alcohol /
absolute alcohol / any other spirits, for industrial use, other than liquor manufacturing
units, ―
Upto 49,999 bulk litre
50,000 bulk litre and above
7.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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` 30,000/` 50,000/-

Fees for manufacture
For manufacture of rectified spirit / extra neutral
alcohol / absolute alcohol or both
For manufacture of malt spirit / grape spirit or
grain spirit
For manufacture of high bouquet spirit or
additives
For
manufacturing
denatured
spirituous
preparations by using denatured spirit only
For bottling of denatured spirit / denatured
spirituous preparations / rectified spirit / neutral
spirit / extra neutral alcohol / absolute alcohol /
mart spirit / grape spirit / high bouquet spirit, etc.
For bottling of beer
For bottling of foreign liquor other than Indian
Made Foreign Liquor, beer, milk punch and
wines.

` 5,00,000/` 1,50,000/` 3,00,000/` 20,000/` 0.25/- per bottle subject
to minimum of ` 1,000/` 0.30 per bottle subject to
a minimum of ` 75,000/per month.
` 0.60 per bottle subject to
a minimum of ` 2,000/per month.

8.

Transfer or Shifting

Sr.
Categories
No.
1.
Licence for retail Sale of Indian made foreign liquor
and Country Liquor in sealed bottles/consumption in
premises
2.
Retail Vendors of IMFL and CL in hotels
‘A’ Category hotels
‘B’ Category hotels
3.
Retail Vendors of foreign liquor
‘A’ Category hotels
‘B’ Category hotels
Other Shops
3A. Retail vendors of liquor effecting sale on luxury
vessels/ craft carrying passengers for entertainments:
(a) Used for the purpose of gambling/ having licence for
gambling for casinos
(b) Vessels other than (a) above
4.
Retail sale Vendors of rectified spirit.
5.
Retail Vendors of denatured spirits
6.
Retail Vendors of denatured spirituous preparation
7.
Wholesale of liquor other than Country Liquor
8.
Wholesale of Country Liquor
9.
Wholesale vendors of denatured spirit
10. Wholesale Vendors of rectified spirit
11. Wholesale Vendors of denatured spirituous
preparations
12. Wineries undertaking Natural fermentation for
(a) manufacturing of wine
12. Wineries manufacturing wine with use of RS/ENA for
(b) fortification
13. Distilleries
14. Breweries
15. Bottling of Country Liquor
16. Blending of Country Liquor

Fees for transfer of
licence
` 30,000/-

` 1,00,000/` 1,00,000/` 1,00,000/` 1,00,000/` 50,000/` 15,00,000/` 50,000/` 2,000/` 2,000/` 2,000/` 50,000/` 50,000/` 2,000/` 2,000/` 2,000/` 50,000/` 7,00,000/` 10,00,000/` 10,00,000/` 25,000/` 25,000/-

Explanation:- The above transfer or shifting fees shall be applicable for transfer of
various licences to persons other that the family members.
Provided that a fee equivalent to 10% of the processing fee shall be levied
for transfer of licence to a family member or by way of inheritance or through any
other mode without consideration.
In the Explanation, for the words “family members”, the expression “family
members, namely, spouse, father, mother, son, daughter, brother and sister”
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9.
For Import of excisable article into the State of Goa from outside India or
transported from the Custom Station into the State of Goa, ―
(i)

Alcohol other than for use in Pharmaceutical units, ` 3/- per bulk litre.
imported from outside India or from Custom Bonded
Warehouses and sold in the State of Goa

(ii)

Alcohol for use in Pharmaceutical units, imported ` 3/- per bulk litre.
from outside India or from Custom Bonded
Warehouses and sold in the State of Goa

(iii)

Perfumed / spirit / perfume alcohol concentrate for ` 2/- per bulk litre.
preparation of toilet preparation, imported from
outside India or from Custom Bonded Warehouses
and sold in the State of Goa

10.

For import of excisable articles into the State from the rest of India, ―

(i)

Industrial alcohol / Rectified spirit other than ` 3/- per bulk litre.
base material for manufacture of Indian Made
Foreign Liquor and pharmaceutical units

(ii)

Alcohol for use in pharmaceutical unit

(iii)

Perfumed spirit / perfume alcohol concentrate ` 2/- per bulk litre.
for preparation of toilet preparation

(iv)

Import of malt spirit / grape spirit / high ` 4/- per bulk litre.
bouquet spirit / additives or any other spirit

(v)

For import of Rectified spirit for the purpose of ` 2/- per bulk litre.
manufacturing of ENA / Neutral spirit by redistillation and export as well

11.

` 4/- per bulk litre.

Recording of labels

A.

Fees per label per annum for recording of brand or label
for Indian made foreign liquor/foreign liquor other than
milk punch, wines with rectified spirit/without rectified
spirit 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.

(i)

Whose maximum retail price is upto ` 525/- per 750 ml.

` 22,000/-

(ii)

fees for renewal of (i) above.

` 11,000/-

(iii)

Whose maximum retail price is above ` 525/- per 750 ml

` 34,000/-

(iv)

fees for renewal of (iii) above.

` 17,000/-
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B.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
C.

(i)
D.

(i)
E.

(i)
F.

(i)

Fees per label per annum for recording of brand or label
of wines without using rectified spirits/extra neutral
alcohol for fortification and manufactured by process of
natural fermentation of fruits only, in the State of
Goa/imported from the rest of India/imported from outside
India or Custom Station.
Whose maximum retail price is upto `. 100/- per bottle of
750 ml.
Fees for renewal of (i) above
Whose maximum retail price is above ` 100/- upto ` 500/per bottle of 750 ml.
Fees for renewal of (iii) above.
Whose maximum retail price is above ` 500/- per bottle of
750 ml.
Fees for renewal of (v) above.
Fees per label per annum for recording of brand or label
of wines using rectified spirit/ extra neutral alcohol for
fortification/ preservation, manufactured in the State of
Goa/imported from the rest of India/outside India or from
Custom Station
fees for renewal of above.
Fees per label per annum for recording of label or brand
of Beer manufactured in the State of Goa/imported from
rest of India/imported from outside India.
Fees for renewal of above.
Recording of Beer or brand of beer manufactured by the
pub brewery/ microbrewery for consumption on the
premises itself, if bottled
Fees for renewal of above
Recording of Beer or brand of Beer manufactured by the
pub brewery/microbrewery
and sold outside the
premises in bottles/ kegs
Fees for renewal of above

` 4,000/` 2,000/` 14,000/` 7,000/` 22,000/` 11,000/` 16,000/-

` 8,000/` 24,000/-

` 11,000/` 6,000/-

` 3,000/` 12,000/-

` 6,000/-

G.

Fees per label per annum for recording of label or brand ` 14,000/of blended country liquor using rectified spirit.

(i)

Fees for renewal of above.

H.

Fees per label per annum for recording of label or brand
of country liquor and blended country liquor other than
(G) above.
Whose maximum retail is below ` 200/` 3,000/fees for renewal of (i) above
` 1,500/-

(i)
(ii)

` 7,000/-
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(iii)

Whose maximum retail price is above ` 200/-

` 5,000/-

(iv)

fees for renewal of (iii) above

` 2,500/-

Explanation: Any manufacturing unit having a licence for manufacture of
Indian made foreign liquor, wine or beer in the State of Goa and having a
tie-up/ leave and licence Agreement/ bottling for other manufacturers/
concession/ manufactured under trade mark licence or is in possession of
an assigned licence to own the brand anywhere in India or outside India,
shall pay an additional label recording fee of ` 5,000/- and a renewal fee
of ` 2,500/- for each label, irrespective of the maximum retail price.
12.
(a)
(b)

(c)

(d)

13.
(a)

(b)

(c)

Processing Fee
For processing the application for issuing retail licence of
IMFL/ country liquor for consumption/ packed bottles.
Fees for processing the application for grant of an
additional licence for retail sale of foreign liquor for
consumption on premises/packed bottles to the licensee
already holding licence for retail sale of Indian Made
Foreign Liquor and Country Liquor for consumption on
premises/packed bottles.
Fees for processing the application for change in licence
to manufacture of wine from rectified spirit / extra neutral
alcohol to natural fermentation and vice-versa
Fees for processing the application for grant of licence
for retail sale of liquor i.e. Indian Made Foreign Liquor,
country liquor and foreign liquor on vessels/crafts used
for the purpose of gambling/having licence for casino

` 3,000/-

` 25,000/-

` 15,00,000/-

Fees for Transfer or Sale of Excisable article
Fee on transfer or sale of alcohol/spirit/Grain Spirit/malt ` 3/- per bulk litre.
spirit and all other spirit for the purpose of manufacture
of Indian made foreign liquor/country liquor/High
bouquet spirit/malt spirit/Grape spirit/concentrate
scotch and all other spirit within the State.
Fee on transfer or sale of High Bouquet spirit/ ` 4/- per bulk litre.
concentrated Scotch for the manufacture of Indian
made foreign liquor/ Country Liquor within the State.
Fee on transfer or sale of alcohol to any ` 2/- per bulk litre.
pharmaceutical unit within the State of Goa from any
other unit

*****
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` 30,000/-

Annexure – C
Conversion Fees:
Category
Residential

Area of 500 sq. m. and less
S1 – ` 70/S2 – ` 55/S3 – ` 45/S4 – ` 35/C1 – ` 400/C2 – ` 350/C3 – ` 300/C4 – ` 250/` 100/-

Commercial

Industry

Fees for disposal of Mutation cases before Mamlatdar:
` 1,000/-

for a parcel of property upto 1000 sq.mts.

for a parcel of property above 1000 sq.mts. and upto ` 2,500/10000 sq.mts.
for a every parcel of property above 10000 sq.mts. or ` 5,000/part thereof, above 10000 sq.mts.

*****
Annexure – D
1.
a)
b)
2.
a)

Fees of Renewal of Licence:
On shore / land based casinos: ` 20 lakhs
Off-shore Casinos :
` 20 lakhs
Annual Recurring fees for Casinos :
On shore / Land based casino
Area
Upto 100 sq. m.
Above 100 sq. m. upto 300 sq. m.
Above 300 sq. m. upto 500 sq. m.
Above 500 sq. m.

b)

`
`
`
`

Fees
3.50 crores
4.50 crores
5.00 crores
6.50 crores

`
`
`
`

Fees
8.00 crores
8.50 crores
9.50 crores
11.00 crores

Off shore casino
Passenger capacity of vessel
Upto 100
Above 100 upto 200
Above 200 upto 400
Above 400

*****
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Annexure – E
Fees under Civil Registration Code
For the registration of a foreign National, or transcription of ` 10,000/the registration of marriage of a foreign National done
elsewhere, or organizing the proceeding of the marriage of a
foreign National
For solemnization of a marriage outside the normal working
hours of Registrar, extra fee as specified below shall be
payable:(a)
(b)

if services are required on a working day
if services are required on Sunday or holiday

` 3,000/` 5,000/-

Marriage Correction of Article 32 of the P. P. No. 190 dated ` 1,000/2-5-1914

*****
Annexure – F
1.

Motor Vehicle Tax collected at the time of Registration by:

Two wheelers
Upto ` 1.5 lakhs
Above ` 1.5 lakhs upto ` 3.0 lakhs
Above ` 3.0 lakhs
Four wheelers
Upto ` 06 lakhs
Above ` 06 lakhs upto ` 10 lakhs
Above ` 10 lakhs upto ` 15 lakhs
Above ` 15 lakhs upto ` 25 lakhs
Above ` 25 lakhs
Companies with share capital less than 50 lakhs
Upto ` 06 lakhs
Above ` 06 lakhs upto ` 10 lakhs
Above ` 10 lakhs upto ` 15 lakhs
Above ` 15 lakhs upto ` 25 lakhs
Above ` 25 lakhs
Companies with share capital above than 50 lakhs
Upto ` 06 lakhs
Above ` 06 lakhs upto ` 10 lakhs
Above ` 10 lakhs upto ` 15 lakhs
Above ` 15 lakhs upto ` 20 lakhs
Above ` 25 lakhs
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Rate of Tax
10 %
15 %
20 %
09 %
11 %
12 %
15 %
18 %
10 %
11 %
13 %
16 %
19 %
11 %
13 %
15 %
18 %
21 %

2.

Infrastructure Development Cess on purchase of Vehicle

From ` 10 lakhs to ` 20 lakhs

` 15,000/-

From ` 20 lakhs to ` 40 lakhs

` 50,000/-

From ` 40 lakhs to ` 60 lakhs

` 1,00,000/-

Above ` 60 lakhs

` 1,25,000/-

3.

Green Tax on Vehicles completing 15 years

Motor Cycle

` 1,100/-

Auto Rickshaw: Goods & Passenger

` 1,320/-

Motor Cab & Maxi Cab

` 1,760/-

Light Commercial Vehicle

` 2,200/-

Medium Commercial Vehicle

` 2,640/-

Heavy Commercial Vehicle

` 4,400/-

4.

Passenger Tax on all Goa sightseeing for tourist buses registered in Goa

All India Tourist Buses

` 275 /- per seat per month

All Goa Tourist Buses

` 85 /- per seat per month

5.

Annual Motor Vehicle Tax

Motor Cycle for hire (yellow / black)

` 150/-

Rent-a-Bike

` 1,200/-

Auto rickshaw (yellow / black)
(i) upto 02 seater
(ii) for every additional seat

` 120/-

Taxi
(i) upto 03 seater
(ii) upto 04 seater
(iii) upto 05 seater
(iv) for every additional seat upto 07
seats (max.)
Non A/C All India Tourist Taxi

` 60/` 320/` 370/` 425/` 60/` 130/- per seat
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` 210/- per seat

A/C All India Tourist Taxi

Buses
(i) upto 18 seats
` 2,000/(ii) above 18 seats
` 110/- per seat
(iii) for every passenger (other than ` 60/seated passenger) which the
vehicle is permitted to carry
6.

Facilitation-cum-Inspection Fees

02 wheelers

` 200/-

03 wheelers

` 300/-

04 wheelers / Tractors

` 400/-

Light Commercial Vehicles

` 500/-

Medium & Heavy Commercial Vehicles

` 600/-

Multi-axle Commercial Vehicles and above

` 1,000/-

*****
Annexure – G
Fees under the Goa (Prevention of Illegal Mining, Storage and Transportation
of Minerals) Rules, 2013.
(a) Annual Processing Fees for raising contractors
(b) Annual Registration
contractors

Fees

for

` 10,000/-

transport ` 5,000/-

(c) Registration Fees for every truck

` 5,000/-

(d) Registration Fees for barge or machinery

` 10,000/-

Note: The annual renewal fees for items (c) and (d) above, which is equal to the
registration fees, shall be exempted for a period of 02 years
(e) Sale and Export Permit for Iron Ore

` 01/- per metric ton

(f) Transit Permit for iron ore

` 0.50/- per metric ton

(g) Transit Permit for overburden

` 0.10/- per metric ton

*****
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