
15-09-2021, 

 

అమరావతి. 
 

 

బర్ ాండ ాంగ్ , ప్రమోషన్, అమమకాలు మరిాంత ప ాంచడమే లక్ష్యాం : ప్రిశ్రమలు, చేనేత, జౌళి శాఖ మాంతిర 
మేకపాటి గౌతమ్ రెడ ి  
 

 

అవసరమ ైతే లేపాక్ష  వసతు వుల కోసాం  ఒక బర్ ాండ్ అాంబ్సిడర్ ఏరాాటు 

 

ఆన్ ల ైన్ పో రటల్ ద్వారా మరిాంత వినూతన ప్ద్ధ తులలో  అమమమలి,  డెలివరీ వేగాం ప ాంచవలి : మాంతిర మేకపాటి 
 

లేపాక్ష  హసు కళారూపాలు  సహా ఆపో ో వస్తాు ా ల అమమకాల విలువనత ప ాంచేద్ిశ్గా బర్ ాండ ాంగ్ చేసే ఒక 
బర్ ాండ్ అాంబ్సిడర్ నియమాంచే ఆలలచననత ప్రిశీలిాంచవలని చేనేత,జౌళి శాఖ మాంతిర మేకపాటి గౌతమ్ 
రెడ ి  ఆ శాఖనత ఆద్ేశాంచవరు. 
 

మాంతిర మేకపాటి గౌతమ్ రెడ ి  అధ్యక్ష్తన చేనేత,జౌళి శాఖప ై మాంగళగిరి ఏపీఐఐసీ కారాయలయాం వేద్ికగా 
సమీక్షా సమమవేశ్ాం 

 జరిగిాంద్ి.   
అతుయతు మ హాయాండూో మ్ కోసట ర్ ల ఫో టోలు తీసి నివేద్ిక అాంద్ిాంచవలని మాంతిర గౌతమ్ రెడ ి  వెలోడ ాంచవరు. 
ఆయమ కోసట రుో  అతుయతు మాంగా ఉాండడవనికి గల కారణవలప ై తరాాతి సమమవేశానికి సమగర 
వివరాలాంద్ిాంచవలని అధికారులకు ది్శానిరదేశ్ాం చేశారు. 
 

ప్వర్ లూమ్ యూనిటోకు అాంద్ిాంచే ప్వర్ ట్రిఫ్ వివరాలు, ముద్ర లలన్ ల గురిాంచి మాంతిర మేకపాటి 
గౌతమ్ రెడ ి  ఆరా తీశారు. 
 

ఆన్ ల ైన్ మమరెోటిాంగ్ ని ప ాంచి, అమమకాలనత మరిాంత విసు ృతస్తాా యికి చేరాాలనవనరు. 
 

 

 

ఈ -కామర్్ ద్వారా వచేా ఆరిరోనత 3 రోజులలలగా డెలివరీ చేసే స్తాా యికి చేరాలనవనరు మాంతిర మేకపాటి. 
ఈ సాంద్రభాంగా ఆయన ఖమధీ పోర గరా మ్, ప్రధవన మాంతిర ఎాంపాో య్ మ ాంట్ జనరదషన్ 
పోర గరా మ్(పీఎమ్ఈజీపీ), ఎాంటర్ ప్యయనర్ డెవలప్ మ ాంట్ పోర గరా మ్(ఈడీపీ) లప ై చేనేత జౌళి శాఖతో 
చరిాాంచవరు. 
 



రాషటవాాయప్ు ాంగా 17 షో రూాంలు ఉాండగా ఏపీయిేతరవి అాంద్తలల 3 ఉననటుో  ఆాంధ్రప్రద్ేశ్ హాయాండూో మ్్ అాండ్ 
టెకె్టైల్్ డెైరెకటర్ అరుు నరావు వెలోడ ాంచవరు. 
 

కోవిడ్ కారణాంగా క ాంత ఇబబాంద్ి కలిగినవ సాయాంగా నడప్గలిగినవే అన్నన అని ఏపీహెచి్డసీఎల్ ఎాండీ 
అరుు నరావు మాంతిర గౌతమ్ రెడ ి కి వివరిాంచవరు. ఈ సాంద్రభాంగా మాంతిర మేకపాటి 

 

తోలు బొ మమలు, ఆద్ివాసి ప యిాంటిాంగ్్, ఏటిక పాాక, క ాండప్లోి , బాంజారా ఎాంబరయిడరీ వసతు వల 
తయమరీలల మరిాంత శక్ష్ణనాంద్ిసేు  నవణయత ప్రమమణవలు ప రుగుతవయనవనరు. ఎకుోవ నవణయత, రకరకాల 
డ జెైనో తయమరీ వలో ఎకుోవ మాంద్ిని ఆకరిషాంచే విధ్ాంగా తీరాద్ిదే్డాంప ై అధిక పరా ధవనయతనివాాలనవనరు. 
 

ఒక జిలమో  - ఒక వసతు వు విషయాంలల మరిాంత శ్రద్ధ  తీసతకోవాలనవనరు. 
 

తిరుప్తి బ్లమజీ, ప్ుటటప్రిు స్తాయిబ్బ వాంటి ద్ేవుని ప్రతిమల తయమరీలల ఇాంకా నైెప్ుణయాం ప ాంచి..ఎకుోవ 
ప్రతిమల తయమరీప ై శ్రద్ధ  వహ ాంచవలనవనరు. 
 

ఆాంధ్రప్రద్ేశ్ సాంసోృతి ప్రతిబాంబాంచేలమ బర్ ాండ ాంగ్, బర్ ాండ్ అాంబ్సిడర్ ఉాండేలమ చరయలు తీసతకోవాలనవనరు. 
రెాండేళోకోస్తారి మమరద విధ్ాంగా బర్ ాండ్ అాంబ్సిడర్ ఏరాాటు విషయాంప ైనవ ఆలలచిాంచవలని చేనేత జౌళి శాఖ 
ముఖయ కారయద్రిి శ్శభూషణ్ ని ఆద్ేశాంచవరు. ఈ కారయకరమమనికి  ఆపో ో ఛెైరమన్ చలోప్లోి మోహన్ రావు, 

హసు కళల అభివృది్ధ  సాంసా(ఏపీహెచి్డసీఎల్) ఛెైరమన్ బాండ గిాంజల విజయలక్ష మ, చేనేత, జౌళి శాఖ 
ముఖయకారయద్రిి శ్శభూషణ్, ఏపీహెచి్డసీఎల్ డెైరెకటర్ అరుు న్ రావు,  జాయిాంట్ డైెరెకటర్ నవగదశ్ారరావు, ఇతర 
ఉననతవధికారులు 

 

 పాలగొ నవనరు. 
 

మాంతిర మేకపాటితో నెైప్ుణవయభివృద్ిధ  సాంసా ఎాండీ బాంగారు రాజు భేటీ 
 

నెైప్ుణవయభివృద్ిధ , శక్ష్ణ శాఖ ఆధ్ారయాంలల నిరాహ సో్తు నన సిోల్ కాలేజీల  టెాండరోప ై మాంతిర మేకపాటి గౌతమ్ 
రెడ ి  సమీక్ష్ నిరాహ ాంచవరు. ప్రభుతాాం ప్రతిషాా తమకాంగా సాంకలిాాంచిన నెైప్ుణయ కాలేజీల ఏరాాటు 
ఏడవద్ిలలగా ప్యరువాాలని మాంతిర మేకపాటి గౌతమ్ రెడ ి  ఆద్ేశాంచవరు. టెాండరో  ప్రకిరయ తారగా ప్యరిు చేసి 
సిోల్ కాలేజీల నిరామణవలప ై ప్యరిుగా ఫో కస్ చేయమలనవనరు. ఈ కారయకరమమనికి ఏపీఎస్ఎసీి సీ ఎాండీ 
బాంగారు రాజు, ఏపీఎస్ఎసీి సీ ఉననతవధికారులు,  ఆర్ అాండ్ బీ, ఆాంధ్రప్రద్ేశ్ పో లీస్ హౌసిాంగ్ కారపారదషన్, 

ఏపీఎస్ఎసీి సీకి చెాంద్ిన ముగుొ రు ఛీఫ్ ఇాంజన్నరుో  పాలగొ నవనరు. 
 


