
తేదీ: 27-07-2021, 

అమరావతి. 
 

ఏపీలో 2 మలీ్ట మోడల్ లాజిస్టీక్ పార్కుల ఏరాాటు : పరిశ్రమలు, పెటుీ బడులు, మౌలిక సదుపాయాల 
శాఖ మంతిి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి  
 

తవర్లో పతిేేక లాజిస్టీక్ పాలస్ీ-2021  :  మంతిి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి  
 

లాజిస్టీక్ పాలస్ీ -2021 పెై కసర్తతు  చేసుు న్న ఆంధ్పిదిేశ్ పభిుతవం 

 

ఈజ్ ఆఫ్ డూయంగ్ బిజినెస్ తర్హాలో ఈజ్ ఆఫ్ లాజిస్టీక్్ 
 

మౌలిక సదుపాయలకు పెదదపీట వేస్తు న్న ఏపీ 
 

మంతిి మేకపాటి అధ్ేక్షతన్ పరిశ్రమల శాఖపెై జరిగిన్ సమీక్ష 

 

వెలగపూడ్డ సచివాలయంలోని సమావేశ్మందిర్ంలో మంగళవార్ం సమీక్ష 

 

క ందసి్ాా యలో  అథారిటీ ఏరాాటులో భాగంగా ఇపాటిక  రాష్టాీ ా నికి సంబంధించి సీ్ఎస్ ఛ ైర్మన్ గా లాజిస్టీక్్ 
సమన్వయ కమిటీ (ఎస్ఎల్ సీ్స్ీ)ఏరాాటుకు ఉతుర్కవలు 
 

మేజర్, మ ైన్ర్ పత ర్కీ లు, కోలి్ స్తీ ర జ్ లు, వేర్ హౌస్ లు, సర్కు ర్వాణా వాహనాలు కీలకం 

 

పాలస్ీ ర్ూపకలాన్లో భాగంగా స్టంగపూర్ తర్హా దేశాలలో మోడళలన్ు పరిశీలించిన్ ఆంధ్పిదిేశ్ 

 

వాేపార్కలు, తయారీదార్కలు ఎదుర్ుంటున్న పిధాన్ సమసేలన్ు మంతిికి వివరించిన్ పరిశ్రమల శాఖ 
డ్ ైరెకీర్ 

 

ఇంటిగ రటెడ్ కమాండ్ కంటరి ల్ స్ెంటర్ ఏరాాటుకు పతిిపాదన్లు 
 

పత ర్కీ ల సర్కు ర్వాణా స్ామరా్యం పెంపు సహా, నాన్ మేజర్ పత ర్కీ లలో 2020లో ఉన్న 50 శాతం సర్కు 
ర్వాణాన్ు  2026 కలాల  70 శాతానికి చేర ే పణిాళిక 

 

కిరష్ణపటనం, కాకినాడ పత ర్కీ ల సమీపంలో 100 ఎకరాలలో మలీ్ట మోడల్ లాజిస్టీక్్ పార్కులు 
 

ఏపీఐఐస్ీ భూములలో పీపీపీ పదధతిలో నిరామణానికి పరిశ్రమల శాఖ కృషట 



 

రాషీ్ ార్హదార్కలు, జాతీయ ర్హదార్కలకు సమీపంలో 5 ఎకరాల విస్ీు ర్ణణంలో సర్కు ర్వాణాలో కీలకమ ైన్ 
టకి్ పారిుంగ్ బేల నిరామణం 

 

పారిుంగ్ బేలలో ఫ్ూేయల్ స్టీష్న్, పారిుంగ్ స్ాల టుల , దాబాలు, డ్ ైవైర్ల విశరా ంతి క ందాిలకు పాల న్ 

 

ఎగుమతతల పాలస్ీపెైనా ఆరా తీస్టన్ పరిశ్రమల శాఖ మంతిి 
 

ఇటీవల మంతిి ఢడల్టల పర్ేటన్ అన్ంతర్ం, పెటరి  కాంపెల క్్ కి సంబంధించిన్ పసిుు త పురోగతిని 
అధికార్కలన్ు అడ్డగి త లుసుకున్న పరిశ్రమల శాఖ మంతిి మేకపాటి 
 

ఐ.టీకి సంబంధించి విశాఖలో 2 ఐకానిక్ టవర్లన్ు నిరిమంచాలన్న ముఖేమంతిి పతిిపాదన్పెైనా చర్ే 

 

ఇటీవల క ంద ిక బినెట్ లో మార్కాలు చేర్కాల దృష్టాీ య మరోస్ారి ఢడల్టల వెళిల కొతు  మంతతిలన్ు కలిస్టందుకు 
నిర్ణయం 

 

వచేేవార్ం ముఖేమంతిి వెైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి  తో సమీక్ష సమావేశ్ం దృషటీలో ఉంచుకొని...చర్ేల 
దశ్న్ు దాటి పరిశ్రమల స్ాా పన్కు ముందుకొచిేన్ వాటి వివరాలన్ు ముఖేమంతిికి వివరించేందుకు 
జాబితాన్ు స్టదధం చేయాలని మంతిి ఆదేశ్ం 

 

ఎలకిీిక్ వాహనాలకు సంబంధించిన్ పరిశ్రమలతో జరిగిన్ తాజా చర్ేలలో పురోగతిని సె్ాష్ల్ స్ెకరటరీ, 
డ్ ైరెకీర్ న్ు అడ్డగి త లుసుకున్న పరిశ్రమల శాఖ మంతిి 
 

ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈపెై మరింత శ్రదధ  పెటాీ లని దిశానిర దశ్ం 

 

రామాయపటనం బిడ్డి ంగ్ పెై పతిేేక కార్ేదరిి కరికాలతో ఆరా 
 

రామాయపటనం సమీపంలో భవిష్ేత్ అవసరాల దృష్టాీ య భూ స్టకర్ణ  చేపటాీ లని మంతిి ఆదేశ్ం 

 

సమావేశానికి హాజరెైన్ ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ కార్ార ష్న్  ఛ ైర్మన్ వంకా ర్వందనిాథ్, పరిశ్రమల శాఖ పతిేేక 
పధిాన్ కార్ేదరిి కరికాల వలవన్, పరిశ్రమల శాఖ డ్ ైరెకీర్ సుబహిమణేం జవావది, ఏపీటీఎస్ ఎండ్ీ 
న్ందకిశోర్, పరిశ్రమల శాఖ సలహాదార్కలు కిరష్ణ  వి గిరి, లంకా శీరధ్ర్,  ఇతర్ ఉన్నతాధికార్కలు 
 


