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దుబాయ్, ఫిబ్రవరి 8 : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైస్ మిల్లు ను ఆంధ్రప్రదేశ లో నెలకొల్పందుకు
దుబాయ్ కు చందిన ఫోనిక్స్(Phoenix) సంసథ సననద్ధ మంది. తూర్పపగోదావరి జిల్లు సామర్ు కో టలో
మెగా ఇంటిగ్రేటెడ్ రైస్ మిల్ ప్రాజెకుు ను ఏర్పపటు చేసాా మ ని, ఇందుకు సంబంధంచి పనుల్ల ఈ ఏడాది
ఏప్రిల్ లో మొద్ల్లపెడతామని ఫోనిక్స్ గ్రూపు ఎగ్జి క్యూటివ్ చైర్మన్, సీఈవో గౌర్వ్ థావన్ ముఖ్ూమంత్రి
నార్ప చంద్రబాబు నాయుడుతో అనానర్ప. ఈ నెల్లఖ్ర్పలో విశాఖ్లో నిర్వహంచే భాగసావమూ
సద్స్స్కు వాణిజ్ూ–పారిశ్రామిక ప్రముఖులను ఆహ్వవనించడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ కు మరింతగా
పెటుు బ డులను ఆకరిషం చేందుకు గుర్పవార్ం ఒకరోజు పాటు దుబాయ్ లో పర్ూటించిన ముఖ్ూమంత్రితో
గౌర్వ్ థావన్ సమావేశమయ్యూర్ప. మెగా ఇంటిగ్రేటెడ్ రైస్ మిల్ ప్రాజెకుు పై ఇర్పవు చరిచం చార్ప.
ఉక్రెయిన్ లో అమెరికాకు చందిన కొనిన సంసథ ల సహకార్ంతో తాము నెలకొల్లపతునన ప్రాజెకుు తవర్లో
ప్రార్ంభం కానుంద్ని, దీని తర్పవత భార్త్ మార్కెట పై ద్ృష్టు సారిసాా మ ని ముఖ్ూమంత్రికి థావన్
తెలిపార్ప. ఏపీలో వూవసాయర్ంగంలో అనుసరిస్సా నన వినూతన విధానాల గురించి ఈ సంద్ర్భం గా
ముఖ్ూమంత్రి వారికి వివరించార్ప. అనంతపుర్ము జిల్లు లో పెద్ద ఎతుా న వేర్పశనగ సాగు చేపట్ుం దుకు
గల అవకాశాల్ల పరిశీలించాలని, వేర్పశనగ నుంచి బటర్ తయ్యర్ప చేసే యూనిట నెలకొల్లపలని
ముఖ్ూమంత్రి సూచించార్ప. ఈ భేటీలో ఫోనిక్స్ గ్రూపు ఫైనాన్్ కంట్రోలర్ నితిన్ నవంథెర్ క్యడా
వునానర్ప.
సామర్ు కోటలో నెలకొల్ప రైస్ మిల్ ప్రాజెకుు ఏడాదికి 3 లక్షల మెట్రిక్స టనునల సామర్ధయంతో
పనిచేస్సాం ది. ఈ ప్రాజెకుు కార్ూరూపం దాలిచతే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద రైస్ మిల్ ప్రాజెకుు లో ఒకటిగా
నిల్లస్సాం ది. ఇందులో లక్ష మెట్రిక్స టనునలను దేశీయ మార్కెట లో, మిగ్జలిన 2 లక్షల మెట్రిక్స టనునలను
విదేశాలకు ఎగుమతి చేయ్యలని ఫోనిక్స్ సంసథ భావిస్ాం ది. ఈ ప్రాజెకుు దావర్ప ర్పష్ట్రం లో 200 నుంచి
400 మందిగ్జ ఉద్యూగావకాశాల్ల లభిసాా యి. వూవసాయ ఉతపతుా ల కు సంబంధంచి దేశవిదేశాలోు ఈ
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సంసథ పెద్ద ఎతుా న క్రయవిక్రయ్యల్ల జ్ర్పపుతోంది. స్సమార్ప 11 మిలియన్ మెట్రిక్స టనునల ఉతపతుా ల
మేర్ ల్లవాదేవీల్ల జ్ర్పపుతోంది. పల్ల దేశాలలో భారీగా భూకమతాల్ల ఫోనిక్స్ గ్రూపు కలిగ్జవుంది.
ముఖ్ూమంత్రి బృంద్ంలో ఆరిధ క శాఖ్ మంత్రి యనమల ర్పమకృష్ణు డు , ప్రభుతవ సలహ్వదార్ప
డాకుర్ పర్కాల ప్రభాకర్, ముఖ్ూమంత్రి ప్రతేూక ప్రధాన కార్ూద్రిి సతీష్ చంద్ర, ముఖ్ూమంత్రి ముఖ్ూ
కార్ూద్రిి జి. సాయిప్రసాద్, మౌలికవసతుల శాఖ్ ముఖ్ూ కార్ూద్రిి అజ్య్ జైన్, ఏపీఈడీబీ సీఈవో
జాస్తా కృష్ు కిషోర్ వునానర్ప.

