
गोवा टॅमनार टर ान्सममशन

लाईन मवषयी मामिती देणारे टूलमटट

ट्र ान्समिशन लाईन प्रकल्पात सध्या काय सुरू आहे यामिषयीची समिस्तर िामहती.

नरेंद्रच्या (सध्या असलेल्या) एका समकि ट्िधे्य मललो(LILO)

घालणे - शेलडे येथे नरेंद्र (निीन) ४०० केव्ही डायरेक्ट करंट्ची क्वाड

ट्र ान्समिशन लाईन

गोिा- टॅ्िनार चा ४०० केव्हीचा ट्र ान्समिशन लाईन प्रकल्प हा असा िीज

प्रकल्पआहे की ज्यािुळे गोव्यातील िनसंपदा धोक्यात येणार आहेत.यािुळे

गोव्यातील सिािमधक संरमित असलेले िोले राष्ट्र ीय उद्यान आमण भगिान

िहािीर िन्यजीि अभयारण्य धोक्यात येणार आहे. तसेच यािुळे िनभागात न

येणाऱ्या काही खाजगी जमिनीही जाणार आहेत.(आकृती १)

गोिा- टॅ्िनर ट्र ान्समिशन लाईन प्रकल्पानुसार गोव्यािधे्य खालील गोष्ट्ी

होणार आहेत.

तीन ट्र ान्समिशन लाईन्स

• मललो नरेंद्र लाईन

• शेलडे - शेलडे

• शेलडे - म्हापसा

सांगोड गािात एक सब से्टशन
आकृती १ : पमिि घाट्ातून गोिा ते कनािट्क येथे जाणाऱ्या ट्र ान्समिशन

लाईनचा नकाशा (संदभि : टे्क्नॉलॉजी फॉर िाईल्डलाईफ)

िापरकर्त्ाांनी या एकाच प्रकल्पाचे चार भागात मिभाजन करून ,जंगलाचे क्रिशः चार भागात मिभाजन करण्याची परिानगी िामगतली आहे.

यामशिाय पाचव्या िन मिभाजनासाठी कनािट्क येथे नरेंद्रच्या (सध्या असलेल्या) एका समकि ट्िधे्य मललो(LILO) - नरेंद्र (निीन) ४०० केव्ही डायरेक्ट

करंट्ची क्वाड ट्र ान्समिशन लाईन घालण्यासाठी परिानगी िामगतली आहे.(FP/KA/TRANS/37754/2018)

र्त्ािुळे या एका प्रकल्पासाठी जंगलाचे पाच मठकाणी मिभाजन करण्याची परिानगी िागण्यात आली आहे.यािधे्य एकूण ३२३.५९६ हेक्टर

िनजिीनीचे मिभाजन करण्याची परिानगी िामगतली आहे.यातील १४६.५०५ हेक्टर जिीन गोव्याची तर १७७.०९१ हेक्टर जिीन कनािट्क िधील

आहे.

ही ट्र ान्समिशन लाईन अनेक मजल्ह्ांिधून,राज्यांिधून जाणार आहे. या प्रकल्पािुळे िनांिर होणाऱ्या मिपरीत पररणािांबाबत कनािट्क िनखार्त्ाचे

अनेक अमधकारी उघडपणे बोलले आहेत.अशा प्रकारे या िीज प्रकल्पािुळे स्थामनक पातळीिरील लोकांची काळजी सिोर आली आहे.

पमिि घाट्ातून जाणाऱ्या ट्र ान्समिशन लाईन्सचा नकाशा संदभि टे्क्नॉलॉजी

फॉर िाईल्डलाईफ

िोले राष्ट्र ीय उद्यान आमण भगिान िहािीर िन्यजीि अभयारण्याच्या

बाबतीत बोलायचे झाल्यास या भागात सुिारे ३.१५ मकिीची ट्र ान्समिशन

लाईन बांधण्याचा प्रस्ताि िांडण्यात आला आहे.

हा प्रकल्प अशा िोठ्या प्रकल्पांचा भाग असू शकतो की ज्या प्रकल्पांिधे्य

गोव्यातील िोठ्या प्रिाणातील िन्यसंपदा

छाटू्न ट्ाकण्याची परिानगी िागण्यात आली आहे.

गोिा टॅ्िनार कोण आहेत?

ते िोठ्या कापोरेट् हाऊसेसशी कसे संबंमधत आहेत ?

र्त्ांना पोमलस सुरिा का पुरमिण्यात आली आहे?

गोिा टॅ्िनार हे स्टरलाईट् पॉिरचे से्पशल पपिज वे्हईकल आहे.स्टरलाईट्

पॉिर ही व्हॉलकॅन होलं्लं्डगज यांची दुय्यि कंपनी आहे.र्त्ामशिाय

व्हॉलकॅन होलं्लं्डगज हे िेदांता ररसोसेस आमण स्टरलाईट् टे्क्नॉलॉजी

मलमिटे्ड िधे्य िोठे भागदारक आहेत.

गोव्यािधे्य स्टरलाईट् पॉिरला हा प्रकल्प िंजूर होण्यापूिीच फेबु्रिारी

२०१९ िधे्यच पोलीस संरिण देण्यात आले'हा प्रकल्प ७ एमप्रल २०२० िधे्य

िंजूर करण्यात आला.

1.https://www.sterlitepower.com/project/goa-tamnar-transmission-project-limited

2.https://www.sterlitepower.com/sites/default/files/jobs/downloads/Role-Spec-Head-OSM.pdf





भारतातील अन्य मिटाणी स्टरलाईटचा

मानवी िक्ाांबाबतचा इमतिास टायआिे ?

स्टारलाईट्ने १९९४ साली तामिळनाडूच्या ठुथ्थुकुडी येथे आपला पाया भक्कि केला.र्त्ाआधी िहाराष्ट्र ातील

रत्नामगरी येथील संिेदनशील पयाििरणाचा ऱ्हास केल्याने स्टारलाईट्ला तेथे मिरोध झाला होता.

ऑगस्ट १९९४ िधे्य तामिळनाडू सरकारच्या प्रदूषण मनयंत्रण िंडळाने स्टरलाईट्लाना हरकत प्रिाणपत्र

मदले.र्त्ािेळी र्त्ांना पयाििरणािर पडणाऱ्या प्रभािाचे िूल्यांकन करण्यास सांमगतले होते.िन्नारच्या खाडीचे

पयाििरणीय िहत्व लिात घेता फॅक्टर ी बांधताना या खाडीपासून २५ मकिी दूर बांधािी अशी अट् घालून ना

हरकत दाखला देण्यात आला होता.

परंतु या अट्ीचा भंग करून ही फॅक्टर ी िन्नारच्या खाडीपासून १४ मकिीच्या अंतरािर बांधण्यात आली.

या फॅक्टर ीच्या मिरोधात आंदोलन करण्याऱ्या जनतेला पोलीस प्रशासन तसेच मजल्हा प्रशासनाने दाबून ट्ाकले.

यानंतर येथे आरोग्य आमण पयाििरणाच्या अनेक सिस्या मनिािण झाल्या.

१. तामिळनाडू सरकारच्या प्रदूषण मनयंत्रण िंडळाने काही अट्ी घालून फॅक्टर ीला ना हरकत दाखला मदला

होता. यािधे्य फॅक्टर ी िुन्नारच्या आखतापासून २५ मकिीच्या अंतरािर असािी अशी आत होती पण या अट्ीचे

पालन न करता फॅक्टर ी िुन्नारच्या आखतापासून १४ मकिीच्या अंतरािर बांधण्यात आली.

२.तामिळनाडू सरकारच्या प्रदूषण मनयंत्रण िंडळाने फॅक्टर ी चालू करण्याचा परिाना देताना फॅक्टर ी भोिती २५

मकिीच्या ग्रीन बेल्ट बांधिा अशी अट् घातली होती. ही अट्ही पूणि करण्यात आली नाही.

३.याफॅक्टर ी िधून अनेकदा गॅस गळती झाली होती(नीरीच्या अहिालानुसार) या गॅस गळतीिुळे आरोग्याच्या

सिस्या मनिािण झाल्या होर्त्ा.

४.जी उत्पादने तयार करण्याची परिानगी मिळाली नव्हती अशी उत्पादनेही तयार करण्यात आली तसेच

परिानगीपेिा जास्त उत्पादन करण्यात आले.

५.भूजलात आसेमनक, लीड,सेलेमनयि,अलु्यमिमनयि तसेच कॉपर अशी घातक रसायने सोडून प्रदूषण

करण्यात आले.

६.ऑनलाईन िायू िॉमनट्सििधे्य छेड छाड केले असण्याची शक्यता(नीरी)

७.बांधकाि परिाना मिळण्याआधीच प्रस्तमित िाढीि आराखड्यानुसार अनेक प्ांट् बांधण्यात आले.

८.स्टरलाईट्ने तामिळनाडू प्रदूषण मनयंत्रण िंडळाने मदलेल्या सूचनेनुसार येथे आरोग्य चाचणी करण्यात आली. 

यािधे्य असे मदसून आले की या फॅक्टर ीच्या आजूबाजूस राहणाऱ्या पुरुषांिधे्य बे्रन टु्यिरचे प्रिाण हे राष्ट्र ीय

प्रिाणापेिा १००० पट्ीने जास्त आहे.येथील लोकसंखे्यच्या अभ्यासानुसार एकूण िृरू्त्पैकी १२% िृरू्त् हे

िज्जातंतूशी मनगमडत होते.स्टरलाईट् कडून िोठ्या प्रिाणात बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या िकु्यिरीिुळे हे घडले असे

िानण्यात येते.

९.२३ िाचि २०१३ रोजी झालेल्या िोठ्या गॅस गळतीिुळे लोकांना डोळ्ांना खाज येणे,खोकला,गभिपात तसेच

अन्य सिस्यांना तोडं द्यािे लागले.यािेळी हिेतील सल्फरडाय ऑक्साईडचे प्रिाण हे परिानगी ियािदेपेिा

तीनपट् अमधक होते.

१०.स्टरलाईट् बंद करािे अशी िागणी करणाऱ्या लोकांिर पोमलसांचा गोळीबार.यािधे्य एकूण १३ जणांचा िृरू्त्

झाला.या घट्नेला ठुथ्थुकुडी संहार असे नाि देण्यात आले.यािधे्य शेकडो लोक जखिी झाले होते तसेच अनेक

जखिी लोक नंतर िृरु्त्िुखी पडले.



गोिा शासनाने शे्वत पमत्रका काढण्यास कसा नकार मदला याची क्रििार िामहती.

२३ ऑक्टोबर २०१८ : नमनलेश काब्राल यांनी सांमगतले की ते मिद्युत खार्त्ाबाबत ४५ मदिसांच्या आत

शे्वतपमत्रका सादर करतील.र्त्ांनी यािधे्य साििजमनक - खाजगी भागीदारी आमण िीज दरातील िाढ

याबाबत संकेत मदले.

१६ जानेिारी २०१९ : यामदिशी काब्राल म्हणाले की मिद्युत खाते हे िृतािस्थेत असल्याने ते याच्या

कायािबाबत शे्वतपमत्रका काढू शकत नाहीत."िला सांमगतले होते की िी शे्वतपमत्रका देणार आहे

(खार्त्ाच्या कािकाजा बाबत).पण िी ती देऊ शकत नाही.सध्या खाते हे िृतािस्थेत आहे आमण र्त्ाला

जगिायला काय करायचे आहे याबाबत िला मिचार करािा लागेल."

२१ ऑक्टोबर २०२० : गोव्याचे पयाििरण आमण िीजिंत्री मनलेश काब्राल यांनी गोव्याच्या मिजेच्या िापरािर

शे्वतपमत्रका काढली.

गोिा टॅ्िनार सारख्या खाजगी कंपनीकडून ४०० केव्हीची ट्र ान्समिशन लाईन घालण्याबाबत मिरोध सुरू

असताना अशा पद्धतीने शे्वतपमत्रका सादर करणे म्हणजे या मिरोधाला मदलेली प्रमतमक्रया आहे असे गृहीत

धरणे चुकीचे आहे का?

यामशिाय श्री काब्राल यांनी शे्वतपमत्रकेत गोव्याच्या िीज िापरामिषयी चुकीची िामहती मदली आहे. यािधे्य

ते म्हणतात की "गोव्यातील घरगुती िापरासाठी लागणाऱ्या मिजेचा लोड हा व्यापारी आमण औद्योमगक

कारणांसाठी लागणाऱ्या मिजेच्या लोडच्या गरजेपेिा दुपट्ीहुन जास्त आहे."३

हे मिधान चुकीचे आहे कारण १९ व्या इपीएस कागदपत्रात स्पष्ट्पणे मलहले आहे की गोव्याच्या िीज

गरचेच्या अंदाजानुसार २०२१-२०२२ या िषाित औद्योमगक आमण व्यापारी ग्राहक हे ३१२२ दशलि युमनट्

िीज िापरतील तर घरघुती ग्राहक हे १२८० दशलि िीज िापरतील.

ट्के्किारी नुसार बघायचे झाल्यास घरगुती िापर केिळ २६.९१% आहे तर व्यापारी आमण औद्योमगक

िापर हा ६५.६३% आहे.तर उििरीत ७.४६% िापर हा साििजमनक िीज ,पाट्बंधारे यांचा आहे.थोडक्यात

भाकीत केलेल्या अंदाजानुसार मिजेचा औद्योमगक ि व्यापारी िापर हा घरगुती िापरापेिा २.४ पट्ीने

जास्त आहे.ही आकडेिारी दशिमिते की श्री काब्राल हे जनतेसोबत खोटं् बोलले आहेत.

िीज आमण पयाििरण िंत्र्ांना खोटं् बोलण्याची िुभा का देण्यात आली?



स्टरलाईट्चा िीज प्रकल्प असलेल्या गोिा टॅ्िनार बद्दल काळजी व्यक्त केली जात आहे.

१.पयाििरणीय

१८ जून २०२० रोजी १५० शास्त्रज्ांनी कें द्रीय इम्पोिडि समितीला पत्र मलहले.( राष्ट्र ीय िन्यजीि आयोगाचा ट्र ान्समिशन लाईन संबंमधत

अजेंडा आयट्ि ५७.३.२)

जरी इआयए अहिाल जिा केला गेला असला तरी तो साििजमनक पद्धतीने उपलब्ध नाही आमण राज्य िन्यजीि सल्ला आयोगाच्या

सदस्यांना बैठकीपूिी दोन्हीही प्रकल्पाच्या इआयएची छाननी करु मदली नाही.

राज्य िन्यजीि आयोग आमण कें द्रीय िन्यजीि आयोगाच्या बैठकीच्या िृत्ांतात िापरकती संस्था नेिकी मकती झाडे पाडणार आहेत

यामिषयी स्पष्ट्पणे निूद केलेले नाही.

र्त्ािुळे सदस्यांनी घेतलेला मनणिय हा िामहतीपूणि मनणिय होता असे म्हणता येणार नाही. हाय टे्न्शन ट्ॉिर मजथे उभा करणार आहेत र्त्ा

जागेिर जाण्यासाठी केिळ एक छोट्ी पायिाट् आहे,र्त्ािुळे सिि बांधकाि सािग्री मतथिर पोहचेपयांत पयाििरणाची हानी होणार आहे.

२ मडसेंबर २०१९ ला राज्य िन्यजीि आयोगाच्या बैठकीतीच्या िृत्ांतात म्हणले आहे की "जैि मिमिधतेिर होणाऱ्या पररणािांचा आमण

जैि मिमिधता व्यिस्थापनआराखडा हा गुडगाि येथील इएिआर इंमडया प्रायवे्हट् मलमिटे्ड यांनी तयार करून सादर केला आहे." या

अहिालाची प्रत साििजमनक व्यासपीठािर उपलब्ध नाही.

िट्िाघूळ आमण उडणाऱ्या खारीिंर सारख्या सस्तन प्राण्यांिर तसेच झाडांिर राहणाऱ्या से्लनडेर लॉरीस,जायंट्स्किीरल,बोनेट्

िाकाकु्य आमण गे्र लंगूर सारख्या प्रजातीिंर या ट्र ान्समिशन लाईनचा काय पररणाि होतो याचा अजून अभ्यास झालेला नाही.उदाहरणाथि

ट्र ान्समिशन लाईन जेथून जाणार आहे मतथे झाडांचे छप्पर नसल्याने हे प्राणी या इलेल्क्टरक िायर लाईन्सचा िापर करून प्रिास

करण्याचा प्रयत्न करतात यािुळे र्त्ांचा िृरू्त् होतो.

या प्रकल्पाला ३५ िषाांची िंजुरी हिी आहे या कालािधीत ट्र ान्समिशन लाईन खालील िाढलेली झाडे मनयमितपणे कापली जातील.

हा प्रकल्प संरमित िेत्रातुन जात असल्याने ही गोष्ट् खूपच काळजी करण्यासारखी आहे

(िोले िधील झाडे कापल्याबद्दल कारिार येथे तीन मठकाणी िनीकरण करण्यात येणार आहे.या जागा लाल मबंदूनी दशिमिण्यात आल्या

आहेत.)



२.लोकांना िाट्णारी काळजी

पोलीस संरिण

या प्रकल्पांच्या सदस्य िंडळािर जनतेचा प्रमतमनधी आहे का नाही हे कळत नसताना आमण लॉकडाऊनच्या काळात घाई

घाईने या प्रकल्पांना िंजुरी मदलेली असताना (७ एमप्रल २०२०) शासन स्टरलाईट् पॉिरसोबत ( िेदांताची सहाय्यक) काि

करण्यासाठी एव्हढे उतािीळ का आहे ?

हा प्रकल्प िंजूर करण्यापूिी (७ एमप्रल २०२०) तसेच अंमति स्वरूप देण्यापूिीच गोव्यािधे्य उपमजल्हामधकारी आमण

मजल्हा दंडामधकारी यांना पोलीस संरिक पुरमिण्यात आले.

ग्राि सभा झाली नाही

बैठकीच्या िृत्ांतानुसार सिजते की बहुतेक पंच सदस्यांनी ४ ऑक्टोबर २०२० रोजी ग्रािसभा बोलिािी अशी िागणी

केली होती.पण ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी ग्रािसभा न घेताच र्त्ांनी परिानापत्र देऊन ट्ाकले. सरपंच आमण पंचायत

समचिांनी या परिाना पत्रािर सही केलेली नाही.

यातील अनेक िुदे्द हे रमहिासी बांधकािा संबंमधत असून र्त्ांची छाननी होणे आिश्यकआहे र्त्ािुळे ते एकाच

परिान्यािर पॉिर सबसे्टशन बांधू शकतात का यामिषयीच्या कायदेशीर बाबी तपासता येतील.

३.नो डु्यज प्रमक्रया : साििजमनक महत आमण कलि १४४

२९ एमप्रल २०१९ तारखेच्या इंमडयन एक्सपे्रसच्या बातिीनुसार सबसे्टशनसाठी झाडे कापण्याची परिानगी.

(सबसे्टशनची जागा स्वच्छ करण्यासाठी सांगोड येथे १२ हेक्टरिधे्य २६७१ झाडे कापण्यात येणार आहेत.)

गोिा तािनारची खाजगी जिीन ही मिकत घेऊन र्त्ािर सब से्टशन बांधण्याची परिानगी ही बहुदा गोि िृि संिधिन

कायदा १९८४ च्या कलि ३१ नुसार मदली असािी.

यािुळे र्त्ांना कलिांतील तरतुदीचें पालन करण्यापासून सूट् मिळते कारण हे लोकमहतासाठी केले आहे.

सब से्टशनिधे्य लोकमहतासारखे काय आहे ? आमण असे असेल तर शासन कलि १४४ लािून लोकांना अडथळा का

मनिािण करत आहे?

यामशिाय या प्रकल्पािुळे सिोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उलं्लघन होते.भारताच्या सिोच्च न्यायालयाने २०१५ मनकाल

मदला की गोव्यात १ लाख हेक्टर िरील कोणर्त्ाही जमिनीिर नैसमगिक िनस्पती आहेत ि येथील झाडांच्या छप्पराची

दाट्ी ही ०.१ पेिा जास्त असेल तर अशा जमिनीचें रूपांतरण करण्यास ना हरकत प्रिाणपत्र मदले जाऊ नये.

सांगोड येथे सबसे्टशनसाठी ११.८ हेक्टर जिीन देण्यात येणार असून झाडांच्या छप्पराची दाट्ी ही ०.७ इतकी आहे

र्त्ािुळे सिोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उलं्लघन झाले आहे.

४.िामहती करून घेणे हा हक्कआहे

झाडे कापण्याची परिानगी साििजमनक व्यासपीठािर उपलब्ध नसल्याने लोकांनी र्त्ांचा या मनणिया मिरोधात ३०

मदिसाच्या आत आिाहन करण्याचा अमधकार गिािला आहे.हे धोकेबाजी असून यािुळे लोकांच्या िामहती करून

घेण्याचा अमधकाराचे उलं्लघन झाले आहे,राज्यघट्नेनुसार हा िूलभूत अमधकार आहे.

५. साििजमनक िेत्रात काही नाही तसेच कािाचा आदेशही नाही

शासन िन (संरिण) कायदा १९८० च्या कलि २ नुसार कािाचे आदेश मदले .कें द्रीय िन आमण पयाििरण खार्त्ाने २९

एमप्रल २०२० रोजी से्टज एकच्या िन कापण्याची परिानगी मदली.ही परिानगी शेलडे -शेलडे लाईनसाठी ,शेलडे -म्हापसा

लाईनसाठी आमण सबसे्टशनला जाण्यासाठी लागणाऱ्या रस्त्याकरीता मदली गेली

राज्य शासनाच्या िन मिभागाच्या िेबसाईट्िर हा दस्तािेज ठेिण्यात आलेला नाही.

६.जिीन बळकािणे

स्टरलाईट् हे गोिा राज्याला िीज मिकणार आहे.या व्यापार संरमित िेत्रातील जिीन िापरूनआपली ट्र ान्समिशन लाईन

पुढे नेणार आहे.सििसािान्य पररल्स्थतीत ही आपला धंदा ज्या जमिनीिर चालतो ती जिीन मिकत घेण्यासाठी

स्टरलाईट्ला खूप पैसे खचि करािे लागले असते पण या केसिधे्य र्त्ांना जमीन फुकट्ात मिळिण्यासाठी गोिा

शासनाकडून केिळ चार स्ा हव्या आहेत.एखादया कंपनीला गोव्याचा नैसमगिक िारसा फुकट्ात का द्यािा ?

ही जिीन बळकािण्याची सीिा नाही का?

अरेरे! िातािरणातून प्रस्ताि गूढरीर्त्ा गायब झाला

झाडे कापण्याचा प्रस्ताि तसेच या संबंधी इतर

िामहती ( २ ट्र ान्समिशन लाईन्सआमण

सबसे्टशनकडे जाणार रस्ता) ज्यासाठी २९ एमप्रल

२०२० ला से्टज एकची िन .कापण्याची परिानगी

मदली होती ती िामहती कें द्रीय िन आमण पयाििरण

िंत्रालयाच्या िेब पोट्िल िरून गूढरीर्त्ा गायब

झाली आहे

-https://indianexpress.com/article/india/over-2600-trees-felled-in-goa-for-power-project-law-loophole-

afforestation-delay-6553777/



प्रकाश जािडेकर,कें द्रीय िंत्री,कें द्रीय पयाििरण, िन आमण हिािान बदल खाते - mefcc@gov.in, 
pjavadekar@gmail.com

बाबूल सुप्रीयो कें द्रीय राज्यिंत्री,पयाििरण, िन आमण हिािान बदल खाते - babulsupriyo@gmail.com

गोव्याचे िुख्यिंत्री - cm.goa@nic.in

गोव्याचे राज्यपाल - governor.goa@gov.in

श्रीपाद नाईक,उत्र गोिा खासदार - shripad.naik@sansad.nic.in

फ्राल्न्सस सादीन्हा,दमिण गोिा खासदार -
F.sardinha@sansad.nic.in

गोव्याचे िनिंत्री - mla.curchorem.gvs@gov.in

कें द्रीय पयाििरण, िन आमण हिािान बदल
खार्त्ाचे समचि - secy-moef@nic.in

िीज खार्त्ाचे समचि - secy-power@nic.in

िनखार्त्ाचे व्यिस्थापकीय संचालक
dgfindia@nic.in

िनखार्त्ाचे अमतररक्त व्यिस्थापकीय संचालक (िन संरिण) - adgfc-mef@nic.in

िनखार्त्ाचे िहामनरीिक (िन संरिण)
igfc-mef@nic.in

रिण सुकुिार,सदस्य एनबीडबू्ल्यएल
rsuku@iisc.ac.in

डबू्ल्यआयआयचे संचालक आमण एनबीडबू्ल्यएलचे सदस्य
dwii@wii.gov.in; dmohan@wii.gov.in

गोव्याचे िुख्य समचि
cs-goa@nic.in

गोिा राज्याचे िुख्य प्रधान िनसंरिक
pccf-fore.goa@gov.in

गोिा राज्याचे िुख्य िन्यजीि िॉडिन (सीडबू्ल्यडबू्ल्यएल) आमण एपीसीसीएफ - apccf.goa@gmail.com, 
apccf-forest.goa@nic.in

िेससि गोिा टॅ्िनार प्रोजेक्ट प्रायवे्हट् मलमिटे्ड
nitin.agrawal@sterlite.com

ई-मेल



मिटर िँडल्स

@moefcc
@PrakashJavdekar
@nitin_gadkari
@moefcc
@DrPramodPSawant
@SterlitePower
@MinOfPower
@PiyushGoyal
@RailMinIndia
@santosh93ifs 
@shripadynaik

फेसबुट

@Moefcc
@DrPramodPSawant
@PrakashJavadekarO
fficial @GsbbGoa
@SterlitePower
@PowerMinistryIndi
a @shripad.naik.16

इन्स्टाग्राम िँडल्स

@moefccgoi
@drpramodsawant
@goaforest
@sterlitepower
@sc_observer

आमदाराांचे इन्स्टाग्राम िँडल

िांदे्र - @dayanand_sopte9596
पेडणे - @ajgaonkarbabu
म्हापसा - @joshuadesouzaofficial
साळीगांि - @jayeshvsal
कलंगुट् - @michaellobo76
पििरी - @rohankhaunteofficial
अल्डोना - @officialglennticlo
पणजी - @babushmonserrateofficial
तालीगांि - @jennifermonserrateofficial
सांता कू्रझ - @officiallytonyfernandes17
सांत आंदे्र - @francisosilveira.mla
कंुभारजुिे - @pandurangmadkaikar
िये - @zantyepravin
साखळी - @drpramodpsawant
िाळपई - @visrane
मप्रयोळ - @govindforgoa
मशरोडा -@subhashshirodkr
िोरिुगाि - @milindnaikofficial
िास्को द गािा - @jlcarlosalmeida
दाबोळी - @mauvingodinho
फातोडाि - @vijai_sardesai
िडगाि - @digambarvkamat
केपे - @babukavlekar


