
  

 

Dt. 23.11.2022 

  

Press release by Visakhapatnam Port Authority on the occasion of 

Two day Prime Minister Gati Sakthi Maritime Summit-2022 on 

22.11.2022 and 23.11.2022 - Reg. 

  

  

Visakhapatnam Port Authority has organized PM Gati Shakti Multimodal 

Maritime Summit 2022 on 22nd and 23rd November, 2022 as per the call given by the 

Ministry of Ports, Shipping and Waterways.  

  

In continuation to the Summit, on the 2nd day programme, eminent Speakers 

viz., Lt. Cdr. Ravindranath Reddy, Deputy Chief Executive Officer, Andhra Pradesh 

Maritime Board, spoke on State Master Plan for Port Connectivity; Prof. S. 

Ramakrishna Rao, Chairman, Environment Monitoring Committee, VPA, spoke on 

Global warming – A challenge for sustainable Marine Environment; Shri Kishore, 

General Manager, CONCOR, Visakhapatnam, spoke on Future prospects of 

containerization in India; Shri Ajai, BISAGN, spoke on Gati Shakti NMP Portal 

demonstration by BISAGN; Shri Ravindranath, Executive Director, AM/NS, spoke on 

Enhancing Share of Coastal Shipping and Shri Krishna Kumar, President, Stevedores 

Association spoke on Trade Promotion at Visakhapatnam Port Authority and all the 

Speakers have exclusively deliberated the important points on their subject topic. 

  

Shri K. Rama Mohana Rao, IAS, Chairman, Visakhapatnam Port Authority, 

thanked the Speakers for sharing their expertise knowledge and stated that 

Visakhapatnam Port is committed in keeping up the guidelines and targets enunciated 

by the Ministry as well as Prime Minister’s Office and appreciated the strenuous efforts 

taken by Officers and staff in making the event a grand success.  

  

Shri Durgesh Kumar Dubey, IRTS, Deputy Chairman, Heads of the 

Departments, Senior Officers of VPA, participated. 

  

Smt. S. Shanti, FA & CAO, Visakhapatnam Port Trust gave Vote of thanks. 

   



  

22.11.2022 మరియు 23.11.2022 తేదీలలో రెండు రోజుల ప్రధాన మెంప్ి గి శక్త ిమారి

టైమ్ సమ్మి ట్- 2022 సెందర్భ ెంగా విశాఖరట్న ెం పోర్ట ్అథారిటీ దా్వ రా రప్ికా ప్రకట్న. 

  

ఓడరేవులు, షిప్ప ెంగ్ మరియు జలమారాాల మెంప్ిత్ా  శాఖ ఇచి్చ న ప్లుపు మేర్

కు విశాఖరట్న ెం పోర్ట ్అథారిటీ 2022 నవెంబర్ట 22 మరియు 23 తేదీలోో PM గి శక్త ిమల్ట్

మోడల్ మారిటైమ్ సమ్మి ట్ 2022ని నిరా్ హెంచ్చెంది. 

  

సమ్మి ట్్కు కొనసాగెంపుగా, 

2వ రోజు కార్య ప్కమెంలో, ప్రముఖ వకలిు, లెఫ్టన్ెంట్ Cdr. ఆెంప్రప్రదేశ్ మారిటైమ్ బోర్డు 

డిప్యయ టీ చీఫ్ ఎగకి్యయ టివ్ ఆఫీసర్ట ర్వెంప్దనాథ్ రడిు, పోర్ట ్కనక్తవ్ిటీ కోసెం ్ ట్్ మాసర్్ట 

్ ో  ్పై మాటో్లడార్డ; ్ బోల్ వారిి ెంగ్ - సస్టన్బుల్ మెరై  ఎనిా రా ్మెెంట్్కు సవాలు అ

నే అెంశెంపై విప్ఎ ఎనాి రా ్మెెంట్ మానిట్రిెంగ్ కమ్మటీ చైర్ి   ప్ొఫెసర్ట ఎస్. రామకృ

్ణారావు ప్రసెంగెంచార్డ. ్ర ీక్తషోర్ట, జనర్ల్ మేనేజర్ట, 

CONCOR, విశాఖరట్న ెం, భార్త్దేశెంలో కెంటైనర్ ోభవిష్య తి్త అవకాశాలపై మాటో్లడార్డ;

 ్ర ీఅజయ్, BISAGN, BISAGN దా్వ రా గి శక్త ిNMP పోర్ల్్ ప్రదర్శ నపై మాటో్లడార్డ; 

AM/NS ఎగకి్యయ టివ్ డైరకర్్ట, 

AM/NS, కోసల్్ షిప్ప ెంగ్్ను మెర్డగురర్చడెంపై మరియు ్ వ్్్డోర్ట్  అసోసియేష్  ప్ెసి

డెంట్ ్ర ీకృష్ ాకుమార్ట, విశాఖరట్న ెం పోర్ట ్అథారిటీలో ప్ేడ్ ప్రమోష్ ్పై మాటో్లడార్డ 

మరియు ీప కర్ెోందరూ త్మ సబ్జకి్్్పై ముఖయ మైన అెంశాలను ప్రతేయ కెంగా చరిి ెంచార్డ. 

  

విశాఖరట్న ెం పోర్ట ్అథారిటీ చైర్ి   ్ర ీకె. రామమోహనరావు, 

IAS, ీప కర్కోు వారి నైపుణ్య  రరిజా్ఞనానిన  రెంచుకునన ెందుకు రనయ వాద్వలు మరియు 

మెంప్ిత్ా  శాఖ మరియు ప్రధాన మెంప్ి కారాయ లయెం దా్వ రా వివరిెంచబడిన మార్దా

ర్శ కాలు మరియు లక్ష్యయ లను కొనసాగెంచడెంలో విశాఖరట్న ెం పోర్ట ్కట్్టబడి ఉెందని మ

రియు ప్రశెంసిెంచార్డ. ఈ కార్య ప్కమానిన  విజయవెంత్ెం చేయడెంలో అధికార్డలు మరి

యు సిబబ ెంది తీప్వెంగా కృషి చేశార్డ. 

  

్ర ీదురేషా్ కుమార్ట దూబే,IRTS, డిప్యయ టీ చైర్ి  , విభాగాల అధిరత్తలు, 

VPA  ీనియర్ట అధికార్డలు,  ాలా్గనాన ర్డ. 

 ్రమీి S. శాెంి, FA & CAO, విశాఖరట్న ెం పోర్ట ్ప్ట్స్ ్రనయ వాద్వలు తెలిార్డ. 


