
  
MMeemmoorraanndduumm  aaggaaiinnsstt  NNaattiioonnaall  MMoonneettiissaattiioonn  PPiippeelliinnee..  

    
TToo,,  
  
TThhee  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  
SSoouutthh  BBlloocckk,,  RRaaiissiinnaa  HHiillllss,,  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  001111  
  
  

OOnn  2233rrdd  AAuugguusstt,,  22002211,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aannnnoouunncceedd  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  
MMoonneettiissaattiioonn  PPiippeelliinnee..  AAss  ppeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  hhaannddoovveerr  1144,,991177  
mmoobbiillee  ttoowweerrss  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  ttoo  tthhee  pprriivvaattee..  IInn  tthhee  bbuuddggeett  ooff  22002211--2222,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  
mmeennttiioonneedd  tthhaatt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwoouulldd  rraaiissee  RRss..4400,,000000  ccrroorree,,  bbyy  wwaayy  ooff  mmoonneettiissiinngg  mmoobbiillee  
ttoowweerrss  aanndd  ooppttiicc  ffiibbrree  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL..  TThhiiss  mmaakkeess  cclleeaarr  tthhaatt,,  nnoott  oonnllyy  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  
ttoowweerrss,,  bbuutt  tthhee  ooppttiicc  ffiibbrree  iiss  aallssoo  ggooiinngg  ttoo  bbee  hhaannddeedd  oovveerr  tthhee  pprriivvaattee..  AAfftteerr  tthhee  ttoowweerrss  aanndd  ooppttiicc  
ffiibbrree  aarree  hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  pprriivvaattee,,  BBSSNNLL  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ppaayy  hheeaavvyy  aammoouunntt  ffoorr  uussiinngg  tthheemm..  SSuucchh  
aa  ssiittuuaattiioonn  iiss  ttoottaallllyy  uunnaacccceeppttaabbllee..  TThhee  hhaannddiinngg  oovveerr  ooff  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  ttoowweerrss  aanndd  ooppttiicc  ffiibbrree  ttoo  
tthhee  pprriivvaattee,,  wwiillll  uullttiimmaatteellyy  wwiippee--oouutt  tthhee  CCoommppaannyy..  
  
IItt  iiss  sshhoocckkiinngg  tthhaatt,,  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  NNaattiioonnaall  MMoonneettiissaattiioonn  PPiippeelliinnee,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  
hhaanndd  oovveerr,,  2266,,770000  kkmmss  HHiigghhwwaayy  ((wwoorrtthh  RRss..11..66  llaakkhh  ccrroorree)),,  440000  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonnss  aanndd  115500  ttrraaiinnss  
((wwoorrtthh  RRss..11..55  llaakkhh  ccrroorree)),,  4422,,330000  cciirrccuuiitt  kkmmss  ooff  PPoowweerr  TTrraannssmmiissssiioonn  LLiinneess  ((wwoorrtthh  RRss..00..6677  llaakkhh  
ccrroorree)),,  55,,000000  MMWW  HHyyddrroo,,  SSoollaarr  aanndd  WWiinndd  PPoowweerr  GGeenneerraattiioonn  aasssseettss  ((wwoorrtthh  RRss..00..3322  llaakkhh  ccrroorree)),,  
88,,000000  kkmmss  ooff  NNaattiioonnaall  GGaass  PPiippee  lliinneess  ((wwoorrtthh  RRss..00..2244  llaakkhh  ccrroorree)),,  44,,000000  kkmmss  PPiippee  lliinneess  ooff  IIOOCC  
aanndd  HHPPCCLL  ((wwoorrtthh  RRss..00..2222  llaakkhh  ccrroorree)),,  2211  AAiirrppoorrttss  aanndd  3311  PPoorrttss  ((wwoorrtthh  RRss..00..33  llaakkhh  ccrroorree)),,  116600  
CCooaall  MMiinniinngg  PPrroojjeeccttss  ((wwoorrtthh  RRss..00..33  llaakkhh  ccrroorree))  aanndd  22  SSppoorrttss  SSttaaddiiuummss  ((wwoorrtthh  RRss..00..1111  llaakkhh  
ccrroorree))..  
    
TThhee  hhaannddiinngg  oovveerr  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  aasssseettss  ttoo  tthhee  pprriivvaattee,,  iinn  ssuucchh  aa  mmaassssiivvee  ssccaallee,,  wwiillll  oonnllyy  hheellpp  tthhee  
bbiigg  ccoorrppoorraatteess  ttoo  lloooott  tthhee  ppeeooppllee..  TThhee  ccoorrppoorraatteess  wwiillll  ccoolllleecctt  eexxoorrbbiittaanntt  cchhaarrggeess  //  ttaarriiffffss  ffrroomm  tthhee  
ppeeooppllee  ttoo  uussee  tthhee  sseerrvviicceess  //  pprroodduuccttss..  WWee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  hhaarrdd--eeaarrnneedd  aasssseettss  ooff  tthhee  nnaattiioonn  sshhoouulldd  
nnoott  bbee  hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  pprriivvaattee,,  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  NNaattiioonnaall  MMoonneettiissaattiioonn  PPiippeelliinnee..  HHeennccee,,  wwee  
ddeemmaanndd  tthhaatt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ddrroopp  tthhee  NNaattiioonnaall  MMoonneettiissaattiioonn  PPiippeelliinnee..  
  
  

SSiiggnnaattuurreess,,  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


