
                                                                                                                                                                                                     

                                           
 
 

Press Release 
Date: 24-09-2021 

 

HON’BLE MINISTER OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS SHRI SARBANANDA 
SONOWAL VISITS NEW MANGALORE PORT TRUST 

Shri Sarbananda Sonowal, Hon’ble Union Minister of Ports, Shipping & Waterways and Minister 

of AYUSH visited New Mangalore Port Trust on 24th September 2021. He was accompanied by 

Shri Shripad Naik Minister of State for Ministry of Ports, Shipping and Waterways of India. The 

dynamic Minister reviewed the performance of the Port and was briefed by Dr. A.V. Ramana, 

Chairman, NMPT on the Infrastructure Projects and other proposals for enhancing the 

productivity of the Port. The visit was as a part of series of visits to all the Major Ports of the 

Country ever since he took charge of the new portfolio in July 2021. During his visit, Shri Sonowal 

has overseen the developmental works at the port and expressed happiness over the Port. Later 

on he had a meeting with the Port management and reviewed the performance of the Port and its 

future expansion programmes.   

The Hon’ble Minister inaugurated the following programmes. 

• Laying of foundation stone for the work of modification of the U.S. Mallya Gate 

• Laying of foundation stone for constructing Truck Terminal in the Port. 

• Dedication of Business Development Centre building at the Port.  

• Azadi Ka Amrit Mahotsav, as a part of Celebration of 75th Year of Independence 

 
• Laying of foundation stone for the work of modification of the U.S. Mallya Gate: 

New Mangalore Port Trust has 3 gates on East, South and North of Custom Bond area for receipt 

of EXIM Cargo and evacuation of import cargo.  The East gate U.S. Mallya Gate named after the 

founder of the Port was proposed for modification. The gate complex will be constructed with 

ground plus 2 floors having following provisions. 

1. Two wheeler movement lane, Four Wheeler movement lane, Truck movement lane, 

Pedestrian Lane, Provisions of RFID system, radiological monitoring equipments, boom 

barriers etc. CISF Inspector office, Custom office, frisking room, office room on both exit 

and entry gates. 
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2. First Floor & IInd Floor:  4 office rooms will be provided which are proposed for CC TV 

monitoring office.   CISF offices, Control Room etc. 

3. The agreement cost of the work is 3.22 crores.  The expected date of completion is on 

31.3.2022.   

4. Advantages of modification of Gate: 

1. The traffic movement would be eased. 

2. Accidents would be eliminated 

3. Trucks waiting time in the gate would be eliminated. 

4. Better monitoring / management of disasters if any. 

 
• Laying of foundation stone for constructing Truck Terminal in the Port. 

Due to improved hinterland connectivity, the container and other general cargo traffic is 

increasing in the Port. The Port hinterland is connected with three main railway lines and also 

with three National Highways i.e. NH-66, NH-75 & NH-169. 

It is observed that daily around 500 numbers of trucks are moving to and fro for evacuation of 

cargo from New Mangalore Port to distant places outside DK district and Karnataka state. Though 

New Mangalore Port had provided parking facilities of 12,000 sq. mtrs for these trucks near 

Customs House, accommodating about 160 Nos., the existing parking areas are found to be 

insufficient. Near KK gate hard surface truck parking terminal was proposed & completed for an 

area 16000 m2 at the cost of 2 crores.  Additional truck parking area of 17000 m2 would be 

developed at cost of 1.9 crores.  The Truck Terminal would be provided concrete pavement, gate 

house, restaurant, dormitory at the project cost of Rs.5.00 crores in 2022-23.  The advantages 

would be  

1. Truck Parking on the highway side would be avoided 

2. Basic Amenities to truck drivers, results in reduction of accidents. 

3. Scientific movement of trucks from parking terminal to loading area in the Port. 

4. Reduction of theft of batteries and tyres of the truck. 

5. Ease of traffic congestion on the roads and Port premises.   

Further the Port has planned to provide PQC for the completed truck parking terminal in the 

Budget estimate 2022-23 for an amount of Rs. 4 Crores.  

• Business Development Park for Export and Testing Centre at New Mangalore Port under 
ASIDE Scheme. 
The Export Cargo handled in the Port needs Testing and certification from various Authorities 

before exporting.  Presently, the testing centers are located at Mysore, Mumbai and other 



locations and tests are carried out by the agencies before shipment. In order to facilitate 

shipment in New Mangalore Port Trust and to bring all the facilities under one umbrella, 

Business Development Park for Export and Testing Centre was proposed.   

Accordingly, the proposal was submitted to the Ministry of Commerce and Industries, 

Department of Commerce to provide assistance under ASIDE (Assistance to States for 

Infrastructure Development of Exports) Scheme.  The Ministry of Commerce considered the 

Port’s proposal and accorded approval for providing assistance of 75% of the cost of the project 

i.e. 15.00 crores. The total expenditure incurred for the project was 25 crores. 

The Business Development Park comprises the following facilities on pile foundation along with 

two lifts, fire fighting System, and landscaping etc.  

A) parking at stilt floor,  

B) conference hall,  

C) Restaurant  

D) Post Office, Bank 

E) Customs and port offices  

F) Custom House Agents 

G) logistic offices 

H) The testing center building  

• Azadi Ka Amrit Mahotsav, as a part of Celebration of 75th Year of Independence: 

To commemorate 75 years of Independence of the Country various competitions were conducted 

for school children studying schools in the vicinity of the Port in view of “Azadi Ka Amrit 

Mahotsav”. Hon’ble Ministers gave away the prizes to the students who won the competitions 

and appreciated the participation level of the students and their love towards the Country. 

Chairman Dr. A. V. Ramana & Dy. Chairman Shri K. G. Nath were also present at the juncture and 

gave away prizes to the winners.  

The Hon’ble Minster interacted with various stake holders of the Port. While addressing the stake 

holders, the Minster assured on further smooth transactions & promote ease of doing business by 

further streamlining procedures in the Port. 

 

***** 
   

 
 



                                                                                                                                                                                                    

                                           
 
 
                                            ಪತಿ್ರಕಾ ಪಿ ಕಟಣೆ 

 ದಿನಾಂಕ: 24-09-2021 

 

ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಟಿ ಸ್್ಟ  ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದಿ  ಬಂದರು, ಹಡಗು 

ಮತ್ತು  ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಶಿ್ ೀ ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೀನೀವಾಲ್ 

ಕೇಂದ್ರ  ಬಂದ್ರು, ಹಡಗು ಮತ್ತು  ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಶ್ರ ೀ 

ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೀನೀವಾಲ್ ಅವರು 2021ರ ಸೆಪ್ಟ ೇಂಬರ್ 24ರಂದು ನವ 

ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರು ಟ್ರ ಸ್ಟಟ  ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ರು. ಅವರೇಂದಿಗೆ ಸ ೇಂಸತ್ ಸದ್ಸಯ  ಶ್ರ ೀ 

ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಕಟಿೀಲ್ ಅವರೂ ಇದ್ದ ರು. ಸಚಿವರು ಬಂದ್ರಿನ 

ಕಾರ್ಾಕ್ಷಮತೆರ್ನ್ನು  ಪರಾಮಶ್ಾಸಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಎನ್.ಎೇಂ.ಪಿ.ಟಿ.ರ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ 

ಡಾ.ಎ.ವಿ.ರಮಣ ಬಂದ್ರಿನ ಉತ್ಪಾ ದ್ಕತೆರ್ನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಾ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಸಚಿವರ ಈ ಭೇಟಿ, 

2021ರ ಜುಲೈನಲಿ್ಲ  ಹೊಸ ಖಾತೆರ್ ಜವಾರ್ಬದ ರಿರ್ನ್ನು  ವಹಿಸಿಕೇಂಡಾಗಿನೇಂದ್ ದೇಶದ್ 

ಎಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ ಬಂದ್ರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತು ರುವ ಸರಣಿ ಭೇಟಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು . ಭೇಟಿರ್ 

ವೇಳೆ ಶ್ರ ೀ ಸೀನವಾಲ್ ಬಂದ್ರಿನಲಿ್ಲನ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕಾರ್ಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪಕಿ್ಷ ನೀಟ್ 

ಬೀರಿ, ಬಂದ್ರಿನ ಬಗೆೆ  ಸಂತಸ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರು ಬಂದ್ರು 

ಆಡಳಿತದೇಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಮತ್ತು  ಬಂದ್ರಿನ ಕಾರ್ಾಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು  ಅದ್ರ 

ಭವಿಷ್ಯ ದ್ ವಿಸು ರಣೆ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿದ್ರು. 

ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಾಕಿಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ/ ಉದ್ಘಾ ಟಿಸಿದರು 

• ಯುಎಸ್ಟ ಮಲಯ  ಗೇಟ  ನ ನವಿೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ಲ್ಲನ್ಯಯ ಸ 

• ಬಂದ್ರಿನಲಿ್ಲ  ಟ್ರ ಕ್ ಟ್ರ್ಮಾನಲ್ ನರ್ಮಾಸಲು ಶ್ಲ್ಲನ್ಯಯ ಸ. 

• ಬಂದ್ರಿನಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಕಟ್ಟ ಡದ್ ಸಮಪಾಣೆ. 

ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ದ್ ಅಮೃತ ಮಹೊೀತಸ ವ, 75ನೇ ಸಾಾ ತಂತ್ರರ ಯ ೀತಸ ವದ್ ಅೇಂಗವಾಗಿ  

 

1. ಯು.ಎಸ್ಟ. ಮಲಯ  ಗೇಟ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ಲಾನ್ಯಯ ಸ: 

ಕಸಟ ಮ್ ರ್ಬೇಂಡ್ ಪರ ದೇಶದ್ಲಿ್ಲ  ಎಕ್ಷಸ ಮ್ ಸರಕು ಸಿಾ ೀಕಾರ ಮತ್ತು  ಆಮದು ಸರಕು 

ಸಥ ಳೇಂತರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರು ಟ್ರ ಸ್ಟಟ  ಪೂವಾ, ದ್ಕಿ್ಷ ಣ ಮತ್ತು  

ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ   3 ಪರ ವೇಶ ದ್ವಾ ರಗಳನ್ನು  ಹೊೇಂದಿದೆ. ಬಂದ್ರಿನ ಸಾಥ ಪಕರ ಹೆಸರಿನ 
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ಪೂವಾದ್ ಗೇಟ ಯುಎಸ್ಟ ಮಲಯ  ಗೇಟ, ಇದ್ನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸಲು ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. 

ಗೇಟ ಸಂಕ್ಷೀಣಾವನ್ನು  ನೆಲ ಮತ್ತು  2 ಮಹಡಿಗಳೇಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ನಬಂಧ್ನೆಗಳನು ಳಗೇಂಡಂತೆ ನರ್ಮಾಸಲ್ಲಗುವುದು. 

5. ದಿಾ ಚಕರ  ವಾಹನ ಚಾಲನೆರ್ ಮಾಗಾ, ನ್ಯಲುು  ಚಕರ ಗಳ ವಾಹನ ಚಾಲನೆರ್ 

ಮಾಗಾ, ಟ್ರ ಕ್ ಚಾಲನೆರ್ ಮಾಗಾ, ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗಾ, ಆರ್ .ಎಫ .ಐ.ಡಿ. 

ವಯ ವಸೆಥ ರ್ ನಬಂಧ್ನೆಗಳು, ರೇಡಿಯೀಲ್ಲಜಿಕಲ್ ನಗಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಬೂಮ್ 

ತಡೆ ಸಾಧ್ನಗಳು ಇತ್ಪಯ ದಿ. ನಗಾಮನ ಮತ್ತು  ಪರ ವೇಶ ದ್ವಾ ರಗಳೆರಡರಲಿ್ಲ  

ಸಿ.ಐ.ಎಸ್ಟ .ಎಫ. ಇನ್ಸ   ಪ್ಕಟ ರ್ ಕಚೇರಿ, ಕಸಟ ಮ್ ಕಚೇರಿ, ಫ್ರರ ಸಿು ೇಂಗ್ ರೂೇಂ, ಕಚೇರಿ 

ಕಠಡಿ. 

6. ಮೊದ್ಲ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು  2ನೇ ಮಹಡಿ: ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ 

ಉದೆದ ೀಶ್ತ 4 ಕಚೇರಿ ಕಠಡಿಗಳನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲಗುವುದು. ಸಿಐಎಸ್ಟಎಫ 

ಕಚೇರಿಗಳು, ನಯಂತರ ಣ ಕಠಡಿ ಇತ್ಪಯ ದಿ. 

7.  ಕಾಮಗಾರಿರ್ ಒಪಾ ೇಂದ್ದ್ ವೆಚಿ  3.22 ಕೀಟಿಗಳು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಾಗಳುು ವ 

ನರಿೀಕಿ್ಷತ ದಿನ್ಯೇಂಕ 31.3.2022. 

8. ಪಿವೇಶ ದ್ಘಾ ರದ ನವೀಕರಣದೇಂದ ಪಿಯೀಜನಗಳು: 

5. ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗಳಿಸುವುದು. 

6. ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆರ್ದಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 

7. ಗೇಟ  ನಲಿ್ಲ  ಟ್ರ ಕ್  ಗಳು ಕಾಯುವ ಸಮರ್ವನ್ನು  ತ್ರಡೆದುಹಾಕುವುದು. 

8. ವಿಪತ್ತು ಗಳ ಉತು ಮ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ / ನವಾಹಣೆ. 

 

2.  ಬಂದರಿನಲಿ್ಲ  ಟಿಕ್ ಟರ್ಮಾನಲ್ ನರ್ಮಾಸಲು ಶಂಕುಸಾಾ ಪನೆ: 

ಸುಧಾರಿತ ಒಳನ್ಯಡಿನ ಸಂಪಕಾದಿೇಂದ್ವಗಿ, ಕಂಟೇನರ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ಸಾಮಾನಯ  ಸರಕು 

ಸಂಚಾರವು ಬಂದ್ರಿನಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ತ್ತು ದೆ. ಬಂದ್ರು ಒಳನ್ಯಡು ಮೂರು ಮುಖಯ  ರೈಲು 

ಮಾಗಾ ಮತ್ತು  ಮೂರು ರಾಷ್ಟಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ವದ ರಿಗಳು ಅೇಂದ್ರೆ  ರಾಷ್ಟಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ವದ ರಿ -66, 

ರಾಷ್ಟಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ವದ ರಿ -75 ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟಟ ರೀರ್ ಹೆದ್ವದ ರಿ-169 ರೇಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಷಾತವಾಗಿದೆ. 

ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರಿನೇಂದ್ ದ್ಕಿ್ಷ ಣ ಕನು ಡ ಜಿಲಿೆ ರ್ ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು  ಕನ್ಯಾಟ್ಕ 

ರಾಜಯ ದ್ ಇತರ ದೂರದ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು  ರವಾನಸಲು ಪರ ತ್ತದಿನ ಸುಮಾರು 

5೦೦ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಟ್ರ ಕ್ ಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದ್ನ್ನು  ಗಮನಸಬಹುದ್ವಗಿದೆ. ನವ 

ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರು ಕಸಟ ಮ್ಸ  ಹೌಸ್ಟ ಬಳಿ ಈ ಟ್ರ ಕ್ ಗಳಿಗೆ 12,000 ಚದ್ರ ರ್ಮೀಟ್ರ್ 

ಪಾಕ್ಷಾೇಂಗ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸಿದುದ ,  ಸುಮಾರು 160 ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಟ್ರ ಕ್ ಗಳಿಗೆ 



ಸಥ ಳವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾ ಸುತ್ತು ದೆ, ಆದ್ವಗೂಯ  ಅಸಿು ತಾ ದ್ಲಿ್ಲರುವ ನಲುಗಡೆ ಪರ ದೇಶ 

ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿ  ಎೇಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಕೆಕೆ ಗೇಟ ಬಳಿ ಗಟಿಟ  ಮೇಲೆಮ ೈನ ಟ್ರ ಕ್ ನಲುಗಡೆ ಟ್ರ್ಮಾನಲ್ ಅನ್ನು  ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಲಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  2 ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಿ ದ್ಲಿ್ಲ  16000 ರ್ಮೀ 2 ಪರ ದೇಶದ್ಲಿ್ಲ  

ಪೂಣಾಗಳಿಸಲ್ಲಗುವುದು.  17000 ರ್ಮೀ 2 ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಟ್ರ ಕ್ ನಲುಗಡೆ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  

1.9 ಕೀಟಿ ವೆಚಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲ್ಲಗುವುದು.  ಟ್ರ ಕ್ ಟ್ರ್ಮಾನಲ್ ಗೆ 2022-23ರಲಿ್ಲ  

5.00 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೀಜನ್ಯ ವೆಚಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಾೇಂಕ್ಷರ ೀಟ ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗಾ, ಗೇಟ 

ಹೌಸ್ಟ, ರೆಸಟ ೀರೆೇಂಟ, ಡಾರ್ಮಾಟ್ರಿ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲಗುವುದು. ಇದ್ರಿೇಂದ್ವಗುವ 

ಪರ ಯೀಜನಗಳು.  

6. ಹೆದ್ವದ ರಿ ಬದಿರ್ಲಿ್ಲ  ಟ್ರ ಕ್ ನಲುಗಡೆ ತಪ್ಪಾ ತು ದೆ 

7. ಟ್ರ ಕ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ದರಕ್ಷ, ಅಪಘಾತಗಳ ಇಳಿಕೆಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತು ದೆ. 

8. ಬಂದ್ರಿನಲಿ್ಲ  ನಲುಗಡೆ ಟ್ರ್ಮಾನಲ್ ನೇಂದ್ ಲೀಡಿೇಂಗ್ ಪರ ದೇಶಕೆು  ಟ್ರ ಕ್ ಗಳ 

ವೈಜ್ಞಾ ನಕವಾದ್ ಚಲನೆ. 

9. ಟ್ರ ಕ್ ನ ರ್ಬಯ ಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಟೈರ್ ಗಳ ಕಳು ತನವನ್ನು  ತಗೆಿ ಸುತು ದೆ. 

10. ರಸೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಬಂದ್ರು ಆವರಣದ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಚಾರ ದ್ಟ್ಟ ಣೆರ್ನ್ನು  

ಸುಗಮಗಳಿಸುತು ದೆ.   

ಇದ್ಲಿದೆ ಬಂದ್ರು 2022-23 ರ ಬಜೆಟ ಅೇಂದ್ವಜಿನಲಿ್ಲ  ಟ್ರ ಕ್ ನಲುಗಡೆ ಟ್ರ್ಮಾನಲ್ ಗೆ 

ಪಿಕ್ಯಯ ಸಿರ್ನ್ನು  4 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಲು ಯೀಜಿಸಿದೆ.  

3. ಎ.ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಇ. (ಅಸೈಡ್) ಯೀಜನೆರ್ಡಿ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲಿ್ಲ  ರಫ್ತು  

ಮತ್ತು  ಪರಿೀಕಾಾ  ಕೇಂದಿಕಾಾ ಗಿ ವಾಯ ಪಾರ ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾಕ್ಾ: 

ಬಂದ್ರಿನಲಿ್ಲ  ನವಾಹಿಸಲ್ಲಗುವ ರಫ್ತು  ಸರಕುಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು  ಮಾಡುವ ಮೊದ್ಲು ವಿವಿಧ್ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳಿೇಂದ್ ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಪರ ಮಾಣಿೀಕರಣದ್ ಅಗತಯ ವಿರುತು ದೆ.  ಪರ ಸುು ತ, 

ಪರಿೀಕಿಾ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು  ಮೈಸೂರು, ಮುೇಂಬೈ ಮತ್ತು  ಇತರ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲವೆ ಮತ್ತು  ಸಾಗಣೆಗೆ 

ಮೊದ್ಲು ಏಜೆನಸ ಗಳು ಪರಿೀಕಿೆ ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತು ವೆ. ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರು ಟ್ರ ಸ್ಟಟ  

ನಲಿ್ಲ  ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಯಲವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಲ  ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ಒೇಂದೇ 

ಛಾವಣಿರ್ಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ತರಲು, ರಫ್ತು  ಮತ್ತು  ಪರಿೀಕಿಾ  ಕೇಂದ್ರ ಕಾು ಗಿ ವಾಯ ಪಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಉದ್ವಯ ನವನ್ನು  ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.   



ಆ ಪರ ಕಾರವಾಗಿ, ಈ ಪರ ಸಾು ಪವನ್ನು  ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲರ್, ವಾಣಿಜಯ  

ಇಲ್ಲಖ್ಯಗೆ   ಅಸೈಡ್ (ರಫ್ತು ಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು) 

ಯೀಜನೆರ್ಡಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ವಾಣಿಜಯ  ಸಚಿವಾಲರ್ವು ಬಂದ್ರಿನ 

ಪರ ಸಾು ಪವನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿದುದ , ಯೀಜನೆರ್ ವೆಚಿ ದ್ ಶೇ. 75  ಅೇಂದ್ರೆ  15.00 ಕೀಟಿಗಳ 

ನೆರವನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸಲು ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ನೀಡಿದೆ. ಯೀಜನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಒಟ್ಟಟ  ವೆಚಿ  25 

ಕೀಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. 

ವಾಯ ಪಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಾಕ್ಾ ಪೈಲ್ ಫೇಂಡೇಷ್ನ್ ನಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಲ್ಲಫಟ  ಗಳು, ಅಗಿು  

ಶಾಮಕ ವಯ ವಸೆಥ  ಮತ್ತು  ಲ್ಲಯ ೇಂಡ್ ಸೆು ೀಪಿೇಂಗ್ ಇತ್ಪಯ ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ 

ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೇಂಡಿದೆ. 

ಎ) ಮಹಡಿಗಳ ನಲುಗಡೆ  

ಬ) ಸಮಾವೇಶ ಸಭಾೇಂಗಣ,  

ಸಿ) ರೆಸಟ ೀರೆೇಂಟ  

ಡಿ) ಅೇಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ರ್ಬಯ ೇಂಕ್ 

ಇ) ಕಸಟ ಮ್ಸ  ಮತ್ತು  ಬಂದ್ರು ಕಚೇರಿಗಳು  

ಎಫ) ಕಸಟ ಮ್ ಹೌಸ್ಟ ಏಜೆೇಂಟ ಗಳು 

ಜಿ) ಸಾಗಣೆ ಕಚೇರಿಗಳು 

ಎಚ್) ಪರಿೀಕಿಾ   ಕೇಂದ್ರ   ಕಟ್ಟ ಡ 

75ನೇ ಸಾಾ ತಂತಿ್ರ ಯ ೀತ್ಸ ವದ ಅೇಂಗವಾಗಿ ಸಾಾ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಅಮೃತ್ ಮಹೀತ್ಸ ವ 

ದೇಶಕೆು  ಸಾಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ್ 75 ವಷ್ಾಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ "ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ದ್ ಅಮೃತ 

ಮಹೊೀತಸ ವ"ದ್ ಹಿನೆು ಲೆರ್ಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ರಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧ್ಯ ರ್ನ 

ಮಾಡುತ್ತು ರುವ ಶಾಲ್ಲ ಮಕು ಳಿಗೆ ವಿವಿಧ್ ಸಾ ರ್ಧಾಗಳನ್ನು  ಏಪಾಡಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಸಾ ರ್ಧಾಗಳಲಿ್ಲ  ಗೆದ್ದ  ವಿದ್ವಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು  

ವಿದ್ವಯ ರ್ಥಾಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮಟ್ಟ  ಮತ್ತು  ದೇಶದ್ ಬಗೆೆ  ಅವರ ಪಿರ ೀತ್ತರ್ನ್ನು  

ಶಿಾಘಿಸಿದ್ರು. ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಡಾ. ಎ.ವಿ. ರಮಣ ಮತ್ತು   ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಜಿ. ನ್ಯಥ್ ಅವರು ಈ 

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಥ ತರಿದ್ದ ರು ಮತ್ತು  ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸಿದ್ರು. 

ಸಚಿವರು ಬಂದ್ರಿನ ವಿವಿಧ್ ರ್ಬಧ್ಯ ಸಥ ರೇಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. 

ರ್ಬಧ್ಯ ಸಥ ರನ್ನು ದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಮಾತನ್ಯಡಿದ್ ಸಚಿವರು, ಬಂದ್ರಿನಲಿ್ಲ  ಕಾರ್ಾವಿಧಾನಗಳನ್ನು  



ಮತು ಷ್ಟಟ  ಸುವಯ ವಸಿಥ ತಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು ಷ್ಟಟ  ಸುಗಮ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳ ಬಗೆೆ  

ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಸುಗಮ ವಾಯ ಪಾರವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದ್ವಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದ್ರು. 

 

***** 

 


