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హైదరాబాద్ విమానాశ్రయాన్ని అంతరాాతీయ ప్రమాణాలతో, సకల సౌకరాాలతో అదభుతమైన ఎయిర్
పో ర్టు సిటిగా తీరచిదిదా ాలన్న ముఖ్ామంత్రర శ్రర కె. చందరశేఖ్ర్ రావు కోరార్ట. విమానాశ్రయాన్నకి ప్రయాణీకుల ర్దదా
బాగా పెరచగచపో యినందభన దాన్నకి అనభగుణంగా టరచినల్ నభ విసత రచంచాలన్న, రెండో ర్న్ వే న్నరాిణ ప్నభలు
పారర్ంభంచాలన్న, హైదరాబాద్ మటరర రెైలునభ ఎయిర్ పో ర్టు వర్కు విసత రచంచాలన్న చెపాార్ట. అంతరాాతీయ
సదసభులకు హైదరాబాద్ వేదికగా న్నలుసభతనిందభన ఉనిత ప్రమాణాలు, అతయాతత మ సౌకరాాలతో 12వేల
మంది ప్టటు విధంగా కనవెనష న్ సెంటర్, ఎగచాబిషన్ సెంటర్టు న్నరచించాలన్న సీఎం సూచంచార్ట. ఇందభకోసం
ప్రభుతె ప్ర్ంగా అన్ని ర్కాల సహకార్ం అందిసత ామన్న వవలుడంచార్ట. ఎయిర్ పో ర్టు సిటి శ్ంఖ్భసాాప్నకు
హాజర్వుతానన్న సీఎం చెపాార్ట.
హైదరాబాద్ అంతరాాతీయ విమానాశ్రయం విసత ర్ణ, ఎయిర్ పో ర్టు సిటి న్నరాిణంపెై ప్రగత్ర భవనలు ముఖ్ామంత్రర
సమీక్ష న్నర్ెహంచార్ట. ప్రభుతె ముఖ్ా సలహాదార్ట శ్రర రాజీవ్ శ్ర్ి, ప్రభుతె ప్రధాన కార్ాదరచి శ్రర
ఎస్.పి.సింగ్, ముఖ్ా కార్ాదర్టిలు శ్రర ఎస్.నరచుంగ్ రావు, శ్రర రామకృషణ రావు, శ్రర నవీన్ మిటు ల్, హచ్ఎండఏ
కమీషనర్ శ్రర చర్ంజీవులు, జిఎంఆర్ గర
ర ప్ చెైర్ిన్ శ్రర గరంథి మల్లు ఖ్ార్టాన రావు, ఎయిర్ పో ర్టు బిజినవస్ చెైర్ిన్
శ్రర శ్రరన్నవాస్ బొ మిిడాల, బిజినవస్ చెైర్ిన్ శ్రర బివిఎన్ రావు, ఎయిర్ పో ర్టు సీఇవో శ్రర ఎస్.జి.కె. కిశోర్, డెైరెకుర్ శ్రర
ప్రసని తదితర్టలు పాలగొనాిర్ట.
2008లో పారర్ంభమయిన అంతరాాతీయ విమానాశ్రయం ప్రప్చంలోనే నవంబర్ వన్ ఎయిర్ పో ర్టుగా
న్నల్లచందన్న, ఐటి విన్నయోగం సహా అనేక విషయాలోు అగరగామిగా ఉందన్న జిఎంఆర్ ప్రత్రన్నధభలు వివరచంచార్ట.
ప్రసత భతం ఎయిర్ పో ర్టుకు రోజుకు 400 విమానాలు వచిపో తయనాియన్న, ఏడాదికి కోటి 70 లక్షల(17
మిల్లయన్) మంది ప్రయాణీకులు హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం దాెరా రాకపో కలు సాగచసత భనాిర్న్న వార్ట
వివరచంచార్ట. తెలంగాణ ఏర్ాడకముందభ 7 శాతం ఉని ర్దదా వృదిా రేటు, ప్రసత భతం 20.4 శాతాన్నకి పెరచగచందన్న,
భవిషాతయ
త లో ఇంకా పెర్టగుతయందన్న వార్ట అంచనా వేశార్ట. ప్రసత భతముని టరచినల్, ర్న్ వే దాదాప్ు
రెండునిర్ కోటు మంది ప్రయాణీకుల రాకపో కలకు అనభవుగా ఉందన్న వవలుడంచార్ట. అయితే ప్రసత భతముని
వృదిిరేటునభ అంచనా వేసతత, టరచినల్ విసత ర్ణ, రెండో ర్న్ వే న్నరాిణం అవసర్మవుతయందన్న వార్ట చెపాార్ట.

రెండో ర్న్ వే న్నరాిణం మరడేళ్ులో ప్ూరచత చేసత ామన్న చెపాార్ట. దదన్నకి ప్రభుతె సహకార్ం కావాలన్న వార్ట
కోరార్ట. దదన్నకి ముఖ్ామంత్రర సానభకూలంగా సాందించార్ట.
‘‘హైదరాబాద్ శ్ర్వేగంగా అభవృదిి చెందభతయని నగర్ం. ఎనలి ప్రచశ్మ
ర లు వసభతనాియి. వాతావర్ణ
ప్రచసా త
ి యలు, మర్టగెైన శాంత్ర భదరతలు తదితర్ కార్ణాల వలు వందలాది అంతరాాతీయ సదసభులు
హైదరాబాద్ లో జర్టగుతయనాియి. దదంతో విమానాశ్రయంలో ర్దదా పెర్టగుతయనిది. రాబో యిే 25 ఏళ్ు కు
ఏర్ాడే ర్దదాన్న కూడా అంచనా వేసభకున్న టరచినల్ విసత ర్ణ, రెండో ర్న్ వే న్నరాిణం చేప్టాుల్ల. ఐదభ కోటు మంది
ప్రయాణీకులు వచిపో యినా ఇబబంది కలగన్న విధంగా న్నరాిణాలు ఉండాల్ల. ప్రప్ంచ సాాయి సదసభులు
న్నర్ెహంచభకునే విధంగా 12 వేల మంది ప్టటు కానఫరెన్ు హాలు, అంతరాాతీయ ప్రదర్ినల కోసం ఎగచాబిషన్
హాల్ు, సాుర్ హో టళ్లు, మాల్ు, హాసిాటల్ు, ఉదాాన వనాలు, విశాలమైన పారచకంగ్ సా లంతో కూడన ఎయిర్
పో ర్టు సిటీన్న 600 ఎకరాల విసీత ర్ణంలో అదభుతంగా న్నరచించాల్ల. ఎయిర్ పో ర్టు సిటీ హైదరాబాద్ బారండ్ ఇమేజిన్న
పెంచే విధంగా ఉండాల్ల. తెర్లోనే ఎయిర్ పో ర్టు సిటీ న్నరాిణాన్నకి నేనే సెయంగా వచి శ్ంఖ్భసాాప్న చేసత ా.
విమానాశ్రయం ప్దేళ్ు వేడుకలో పాలగొంటా’’ అన్న జిఎంఆర్ ప్రత్రన్నధభలకు సీఎం మాటిచాిర్ట.
‘‘ఎయిర్ పో ర్టు సిటి న్నరాిణం, టరచినల్ విసత ర్ణ, రెండో ర్న్ వే న్నరాిణం చేప్డుతయని నేప్థ్ాంలో ప్రభుతె
ప్ర్ంగా కూడా కావాల్లున ఏరాాటు
ు చేయాల్ల. ఎయిర్ పో ర్టుకు వవళ్ు ల ర్హదార్టల న్నరాిణం, విసత ర్ణ, విదభాత్
సర్ఫరా, మంచనీటి సౌకర్ాం, సాన్నటటషన్, డెన
ై ేజి తదితర్ ప్నభలు ప్రభుతె ప్ర్ంగా చేయాల్ల. హైదరాబాద్
మటరర రెైలునభ విమానాశ్రయం వర్కు పొ డగచంచాల్ల. మటరర రెైలు విమానాశ్రయం వర్కు ఉంటట, ఢల్లు లో మాదిరచగా
చాలా

వర్కు

రెైలులోనే

విమానాశ్రయం

చేర్టకోవడాన్నకి

పారధానాత

ఇసాతర్ట’’

అన్న

ముఖ్ామంత్రర

అభపారయప్డాార్ట. మటరర రెైలునభ విమానాశ్రయం వర్కు విసత రచంచే ప్నభలు వవంటనే పారర్ంభమయిేాలా
తెర్లోనే జిఎంఆర్, ఎల్ అండ్ టి, హచ్ఎంఆర్ అధికార్టలతో సమావేశ్ం ఏరాాటు చేయాలన్న అధికార్టలనభ
సీఎం ఆదేశంచార్ట.
ర్ూ.12.28 కోటు డవిడెంట్ అందించన జిఎంఆర్:
2016-17 ఆరచాక సంవతుర్ంలో హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం దాెరా వచిన ఆదాయంలో తెలంగాణ రాషు ర
ప్రభుతె వాటా(13శాతం) కింద ర్ూ.12.28 కోటు ర్ూపాయల చెకుకనభ జిఎంఆర్ గర
ర ప్ చెైర్ిన్ మల్లు ఖ్ార్టాన
రావు సీఎం కేసీఆర్ కు అందించార్ట.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

