
                                                                                                                                                                                                     

                                           

 

 

Press Release 

Date: 20-02-2022 
 

Hon’ble Minister of Steel, Shri Ram Chandra Prasad Singh pays visit to 

New Mangalore Port 

Hon’ble Union Minister of Steel, Shri Ram Chandra Prasad Singh paid a visit to New 

Mangalore Port on 20th February 2022. Upon his arrival at the Port, the Hon’ble 

Minister was welcomed by Dr. A. V. Ramana, Chairman, New Mangalore Port along 

with Deputy Chairman & Senior Officials of the Port. The Minister was accorded a 

guard of honor by the CISF personnel from NMP Unit. The Minister took a ride on tug 

boat inside the Port and oversaw the berths and various infrastructural facilities 

provided by the Port. The Minister was apprised about several infrastructural and 

technological advancements harnessed by the Port.  

Later the Minister had a meeting with the Port Management, Officials of KIOCL & JSW 

and reviewed the handling facilities for iron ore fines / raw materials import and 

export of iron ore pellets of KIOCL at New Mangalore Port and discussed in detail the 

future plans.  During the meeting the Minister was briefed by the Chairman on Port’s 

future plans as well as a host of initiatives undertaken to enhance its Ease of Doing 

Business, Green Port Initiatives etc. future expansion programs, infrastructure projects 

and other proposals for enhancing the productivity of the Port. The Minister 

expressed happiness & appreciated the Port developmental works and various 

infrastructure facilities provided. The Minister’s visit to the Port was part of his two day 

official visit to Kudremukh Iron Ore Co. Ltd. (KIOCL), Mangalore between 19th & 20th 

February 2022.  

  Sd/-              

 Secretary (i/c) 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     

                                           

 
 

ಪತಿ್ರಕಾ ಪಿ ಕಟಣೆ 

             ದಿನಾಂಕ: 20-02-

2022 
 

ಮಾನ್ಯ  ಉಕ್ಕು  ಸಚಿವರಾದ ಶಿ್ ೀ ರಾಮ್ ಚಂದಿ  ಪಿಸಾದ್ 

ಸಾಂಗ್ ಅವರ ನ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಭೇಟಿ. 
  

ಮಾನ್ಯ  ಕೇಂದ್ರ  ಉಕ್ಕು  ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ  ಪ್ರ ಸಾದ್ ಸೇಂಗ್ ಅವರು 

20 ಫೆಬ್ರ ವರಿ 2022 ರಂದು ನ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. 

ಬಂದ್ರಿಗೆ ಆಗಮಿಸದ್ ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ  ಸಚಿವರನ್ನು  ನ್ವಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರಿನ್ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಡಾ.ಎ.ವಿ.ರಮಣ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಬಂದ್ರಿನ್ ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇಂದಿಗೆ ಸಾಾ ಗತಿಸದ್ರು. ಎನ್ಎೇಂಪಿ ಘಟಕದಿೇಂದ್ ಸಐಎಸ್ಎಫ್ 

ಸಬ್ಬ ೇಂದಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸದ್ರು. ಸಐಎಸ್ಎಫ್ ಎನ್ಎೇಂಪಿಟಿ 

ಘಟಕದ್ ಸಬ್ಬ ೇಂದಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸದ್ರು. ಸಚಿವರು ಬಂದ್ರಿನ್ 

ಟಗ್ ಬೀಟ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು  ಬಂದ್ರು ಒದ್ಗಿಸುವ 

ಬ್ರ್್್ಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ್ ಮೂಲಸೌಕಯ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ವಿೀಕಿ್ಷ ಸದ್ರು. 

ಬಂದ್ರು ಅಳವಡಿಸಕೇಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಮೂಲಸೌಕಯ್ ಮತ್ತು  

ತೇಂತಿರ ಕ ಪ್ರ ಗತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

ನಂತರ ಸಚಿವರು ಬಂದ್ರು ನವ್ಹಣೆ, KIOCL ಮತ್ತು  JSW ನ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸದ್ರು ಮತ್ತು  ನ್ವಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರಿನ್ಲಿ್ಲ  

KIOCL ನ್ ಕಬ್ಬಬ ಣದ್ ಅದಿರು ಉೇಂಡೆಗಳ ಕಬ್ಬಬ ಣದ್ ಅದಿರು ದಂಡ/ ಕಚ್ಚಾ  

ವಸುು ಗಳ ಆಮದು ಮತ್ತು  ರಫ್ತು ನ್ ನವ್ಹಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸದ್ರು 

ಮತ್ತು  ಭ್ವಿಷ್ಯ ದ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ವಿವರವಾಗಿ ಚಚಿ್ಸದ್ರು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿನ್ ಭ್ವಿಷ್ಯ ದ್ ಯೀಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಸುಲಭ್ 

ವಾಯ ಪಾರ (EoDB), ಹಸರು ಬಂದ್ರು ಉಪ್ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿಾ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಕೈಗೇಂಡ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸಚಿವರು ಬಂದ್ರಿನ್ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಒದ್ಗಿಸರುವ ವಿವಿಧ್ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಗಳ 

ಬ್ಗೆೆ  ಮೆಚ್ಚಾ ಗೆ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸದ್ರು. ಫೆಬ್ರ ವರಿ 19 ಮತ್ತು  20, 2022 ರ ನ್ಡುವೆ 

ಮಂಗಳೂರಿನ್ ಕ್ಕದುರೆಮುಖ ಐರನ ಓರ್ ಕಂ. ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (KIOCL) ಗೆ ಅವರ 

ಎರಡು ದಿನ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಚಿವರ ಬಂದ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ 

ನೀಡಿದ್ರು. 
 



 

ಸ/- 

ಕಾಯ್ದ್ಶ್್ 

(ಉ.) 

 


