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పర్యాటక రంగం 

ఆధునిక ఆరి్థక వ్ావ్సి్లో పర్యాటక రంగానికి పా్రధాన్ాం పెరుగుతంది. పర్యాటక రంగ అభివ్ృదిి 

వ్ల్ల  అధిక ర్యబడిత ప్రటు విదేశీమారక దా్వ్ా ఆరజ న్ పెరగటంత పాభుత్వాలు ఈ రంగానికి 

పా్రధాన్ామిస్తు న్నాయి. పర్యాటకం ద్వార్య అమెర్థకా, స్పెయిన్, ఫా్రన్స్, ఇటలీ, చైన్న, 

ఇంగల ండ్, జరమనీ, ఆస్ట్ర ేలియా, టర్కీ, ఆస్ట్ర ేయా తదితర దేశాల్కు ఎకుీవ్ ఆద్వయం 

ల్భిస్ు ంది. మాన్వ్ స్మాజం సంఘికంగా, సంస్ీృతికంగా, ఆరి్థకంగా సధించిన్ పాగతికి 

తడ్పెటున్ందించిన్ రంగాలోల  పర్యాటకం ఒకటి. 

 
భారత్ - పర్యాటక రంగం 

 దేశంలో పర్యాటకరంగంలో అధిక వ్ృదిి న్మోద్వుతంది. పాపంచ టా్రవెల్, టూర్థజం కౌనిసల్ 

పాకారం 2012లో భారత జీడీపీలో పర్యాటక రంగం వాట్ర 6.6 శాతం. ఈ రంగం 39.5 

మిలియన్ల  మందికి ఉప్రధి కలిెంచింది. దేశంలోని మొతు ం ఉప్రధిలో ఈ రంగం వాట్ర 7.7 

శాతంగా న్మోదైంది. 

 2023 వ్రకు పర్యాటక రంగం స్గటు సంవ్తసర్థక వ్ృదిిరేటు 7.9 శాతంగా ఉండగల్ద్ని 

అంచన్న. 
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 వైెద్ా పర్యాటకంలో ఆశిస్తు న్ా స్గటు వ్ృదిిరేటు 30 శాతం. 2015 న్నటికి ఇది 

రూ.9,500 కోటల కు చేరుకోగల్ద్ని అంచన్న. 

 2014లో 22.57 మిలియన్ల  విదేశీ పర్యాటకులు భారత్లోని వివిధ పా్రంత్వను 

స్ంద్ర్థశంచారు. ఈ స్ంఖ్ా 2013లో 19.95 మిలియనుల . 2014లో తమిళన్నడు, 

మహార్యష్టర ే, ఉతు రపాదేశ్ ర్యష్ట్ర ేలు పర్యాటక రంగ పా్రధాన్ా పా్రంత్వలుగా నిలిచాయి. 

 

పర్యాటక రంగం- ఉపయోగాలు 

 సంస్ీృతిక వారస్త్వానిా భదా్పరచటం, స్తస్ంపన్ాం చేయటంలో పర్యాటక రంగం 

విజయవ్ంతమైెంది. 

 అంతర్యజ తీయ వాణిజా అభివ్ృదిికి పర్యాటక రంగం దోహద్పడింది. 

 ఆరోగా స్ంరక్షణ పర్థశరమల్ పాగతికి పర్యాటక రంగం ఉపయోగపడింది. 

 పర్యాటక రంగంత ఆరోగా స్ంరక్షణ యాజమాన్ాంలో వ్ృదిి న్మోదైంది. 

 బహుళ సంఘిక, సంస్ీృతిక కారాకలాప్రలోల  వ్ృదిి. 

 గార మీణ, పటర ణ పా్రంత్వలోల  రవాణా రంగ విస్ు రణ, ఎయిర్ టా్రవెల్, షిప్ెంగ్ రంగాల్ 

అభివ్ృదిి. 

 

తెలంగాణ- పర్యాటకం 

తెల్ంగాణ ర్యషా్టర ంలో పర్యాటక రంగానిా పా్రతసహంచేందుకు ‘ర్యష్టర ే పర్యాటక అభివ్ృదిి స్ంసి్’ 

ఏర్యెటైంది. దీనిా 2014, జూన్ 2న్ ఆంధాపాదేశ్ టూర్థజం డెవ్ల్ప్మెంట్ కార్పెరేష్టన్ నుంచి 

వేరుచేశారు. ర్యష్టర ేంలో పరాటించే పర్యాటకుల్కు అవ్స్రమైెన్ మౌలికవ్స్తులు, ఇతర 

సౌకర్యాలు కలిెంచటం పర్యాటక అభివ్ృదిి స్ంసి్ ల్క్షాం. దీని వ్ద్ద  వోలోా, మెర్థసడెస్ బంజ్ 

కోచ్లున్ా 63 వాహన్నలు ఉన్నాయి. ముఖ్ా పర్యాటక కందా్వలోల  హర్థత హోటళల ను 

నిరాహస్ు ంది. విభిన్ా పర్యాటక ప్రాకజీలు అందిస్తు  దేశీయ, విదేశీ పర్యాటకుల్ను 

ఆకర్థష ంచేందుకు చరాలు తీస్తకుంటంది. నిజం ప్రాలెస్పస్ టూర్, హైద్ర్యబాదీ హర్థటేజ్ ఫ్లల వ్ర్ 
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వీకండ్ ప్రాకజ్, టంపుల్ కమ్ హల్ స్ట్ర ష్టన్ టూర్, కాకతీయ హర్థటేజ్ టూర్ వ్ంటి ప్రాకజీలు 

అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రాకజీల్ను ఇరుగుపొరుగు ర్యష్ట్ర ేల్త అనుస్ంధానించేందుకు 

పర్యాటక స్ంసి్ చరాలు తీస్తకుంది. న్దీ పాయాణాలు, జల్ విహార్యల్కు అవ్స్రమైెన్ 

పడవ్ల్ను కూడ్ప స్ంసి్ నిరాహస్ు ంది. 

 

తెలంగాణ పర భుత్వ చరాలు 

 యాద్గిర్థ గుటర  దేవ్సిన్ననిా అభివ్ృదిి చేస్ట్ందుకు ర్యష్టర ే పాభుతాం రూ.100 కోటల ను 

పాకటించింది. ఈ పా్రజెకుర లో భాగంగా 400 ఎకర్యలోల  న్రస్ట్ంహ అభయారణాానిా 

అభివ్ృదిిపరచటంత ప్రటు మరో 1600 ఎకర్యలోల  ఉద్వాన్వ్న్నలు, కలాాణమండప్రలు, 

ధాాన్మందిర్యలు, వేద్ ప్రఠశాల్, కాటేజీల్ను ఏర్యెటు చేయాల్ని పాభుతాం భావిస్ు ంది. 

 న్ల్గ ండ-రంగారెడిి జిలాల ల్ స్ర్థహదుద లోని ర్యచకండలో ద్వద్వపు 2,000 ఎకర్యల్ విస్తు రణ ంలో 

‘మెగా స్ట్నిమా స్ట్టీ’ అభివ్ృదిికి పాభుతాం స్ంకలిెంచింది. 

 వైెద్ా పర్యాటక కందా్ంగా హైద్ర్యబాద్ను తీర్థిదిదేద ందుకు పాభుతాం తగిన్ పాణాళికలు 

రూపొందించింది. 

 బతుకమమ ఉతసవానిా ర్యష్టర ే ఉతసవ్ంగా పాభుతాం పాకటించింది. 2014లో ఉతసవాల్ 

నిరాహణకు పాభుతాం రూ.10 కోటుల  మంజూరు చేస్ట్ంది. ఏట్ర ఈ ఉతసవాల్ను ఘన్ంగా 

నిరాహంచాల్ని స్ంకలిెంచింది. బతుకమమ ఉతసవాల్ స్ంద్రభంగా పర్యాటక ప్రాకజీల్ను 

టూర్థజం డెవ్ల్ప్మెంట్ కార్పెరేష్టన్ పా్రరంభించింది. ఈ విశిష్టర మైెన్ పూల్ పండగకు 

దేశంలోని అనిా పా్రంత్వల్ పర్యాటకుల్ను ఆకర్థష ంచేందుకు చరాలు తీస్తకుంటంది. 

 అతాధిక స్ంఖ్ాలో భకుు లు ప్రల్గ నే ఉతసవ్ం మేడ్పరం జతర. 2014లో జర్థగిన్ జతర 

స్ంద్రభంగా కోటిమందికి పైెగా భకుు లు మేడ్పర్యనిా స్ంద్ర్థశంచారు. ఈ ఉతసవ్ం 

రెండేళల కోసర్థ జరుగుతుంది. 2016లో జర్థగే జతర దేశ పాజల్ ద్ృషిర ని ఆకర్థష ంచేందుకు 

పాభుతాం తగిన్ చరాలు తీస్తకుంటంది. 
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 న్నగారుజ న్ సగర్, కిన్నారసని, ర్యమపె, కతు గూడెం, గజ్వాల్ పా్రంత్వలోల  పర్యాటక మౌలిక 

స్దుప్రయల్ అభివ్ృదిికి ‘నీతి ఆయోగ్’ రూ.33 కోటుల  కట్రయించింది. 

 తెల్ంగాణలోని అనిా జిలాల లోల  పర్యాటక కందా్వల్ అభివ్ృదిికి స్మగర  జిలాల  పాణాళికల్ 

రూపకల్ెన్కు పాభుతాం కస్రతుు  చేస్ు ంది. 

 పాభుతాం వేముల్వాడ శీరర్యజర్యజ్వశార సామి ఆల్యం, కండగటుర లోని హనుమాన్ 

ఆల్యం, ధరమపుర్థలోని న్రస్ట్ంహ సామి ఆల్యం, వ్రంగల్ జిలాల  ప్రల్ంపేటలోని 

ర్యమప్ప ఆల్యం, మహబూబ్ న్గర్ జిలాల  ఆల్ంపూర్లోని జోగులాంబ ఆల్యాల్ వ్ద్ద  

పర్యాటకుల్కు అవ్స్రమైెన్ ఏర్యెటుల  చేస్ు ంది. 

 తెల్ంగాణ జిలాల లోల  తకుీవ్ పా్రచురాం పొందిన్ పర్యాటక కందా్వలోల  తగిన్ సౌకర్యాలు 

కలిెంచటం ద్వార్య ఆయా పా్రంత్వలు ఎకుీవ్ పర్యాటకుల్ను ఆకర్థష ంచేలా చేయటంపైె 

పాభుతాం ద్ృషిర సర్థంచింది. 

 కందా్ పర్యాటక మంతాితాశాఖ్ గార మీణ పర్యాటకానికి స్ంబంధించి గుర్థు ంచిన్ వాటిలో 

న్ల్గ ండలోని ప్రచంపలిల  గార మీణ పర్యాటక పా్రజెకుర , ఆదిలాబాద్లోని నిరమల్ గార మీణ 

పర్యాటక పా్రజెకుర , వ్రంగల్ జిలాల లోని చేర్యాల్ గార మీణ పర్యాటక పా్రజెకుర , పెంబర్థు  గార మీణ 

పర్యాటక పా్రజెకుర లున్నాయి. 

 భారత పాభుతాం స్హకారంత కుతుబ్ష్ట్హీ స్మాధుల్ పర్థరక్షణ, ఆధునికీకరణకు ర్యష్టర ే 

పాభుతాం చరాలు తీస్తకుంది. 

 పాస్ట్ది్ స్మాధుల్ పర్థరక్షణ పా్రజెకుర లో ర్యష్టర ే పాభుతాంత అగాఖాన్ టాస్ర ్ ఇపెటిక 

చేతులు కలిప్ంది. 

 

ఆరి్థక వ్ావ్్ి  ై  పర్యాటక రంగ పర భావ్ం 

 అధిక ఆరి్థక వ్ృదిి సధన్కు పర్యాటక రంగం ముఖ్ా సధన్ంగా ఉపకర్థస్ు ంది. మధాతరగతి 

పాజల్ ఆద్వయాల్ పెరుగుద్ల్త ప్రటు పర్యాటక రంగ అభివ్ృదిికి పాభుత్వ్ చరాల్ 

కారణంగా పర్యాటక రంగ పాభావ్ం ఆరి్థక వ్ావ్సి్పైె ధన్నతమకంగా ఉంటంది. 
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 అభివ్ృదిి చందుతున్ా ఆరి్థక వ్ావ్సి్గా ఉన్ా తెల్ంగాణలో నిర్యమణాతమక మారుె ద్వార్య 

ఆధునిక ఆరి్థక వ్ృదిి జరగాల్ంటే పర్యాటక రంగానిా ఒక సధన్ంగా ఉపయోగించుకోవాలి. 

 పర్యాటక రంగ అభివ్ృదిి వ్ల్ల  ర్యష్టర ేంలో రవాణా రంగం, విద్ా, ఆరోగాం, బాాంకింగ్, కుటీర 

పర్థశరమలు, ప్రడిపర్థశరమ, పౌలీర ే రంగాలోల  అభివ్ృదిి సధామవుతుంది. 

 ఆద్వయం, ఉప్రధికల్ెన్ పెరుగుద్ల్త ప్రటు పేద్ర్థక నిరూమల్న్, స్తసి్ట్ర మాన్వాభివ్ృదిి 

సధన్కు పర్యాటక రంగం దోహద్పడుతుంది. 

 పర్యావ్రణ పర్థరక్షణ, అంతర సంస్ీృతిక అవ్గాహన్ పెంపున్కు పర్యాటక రంగం 

తడెడుతుంది. 

 పాభుతా, పైెేవేటు భాగసామాం (పీపీపీ)త వివిధ పా్రజెకుర లు చేపటిర న్పుెడు ఉప్రధి 

అవ్కాశాలు పెరుగుత్వయి. పర్యాటకం, పౌరవిమాన్యాన్ం, ఆతిథ్ా పర్థశరమలోల  పీపీపీ 

న్మూన్నను పావేశపెడితే పాభుతా వ్ాయభారం తగుగ తుంది. 

 పర్యాటక రంగం ద్వార్య విదేశీ మారకదా్వాానిా ఆర్థజ ంచవ్చుి. బహుళ పాయోజన్ మౌలిక 

వ్స్తుల్ అభివ్ృదిిని పర్యాటక రంగం పా్రతసహస్తు ంది. అవ్సిపన్న సౌకర్యాల్ అభివ్ృదిి, 

ఇతర ఉత్వెద్క కారాకలాప్రల్ అభివ్ృదిిపైె పాభావ్ం చూపుతుంది. తద్వార్య ర్యష్టర ే సి్తల్ 

దేశీయోతెతిు (జీఎస్డీపీ)లో వ్ృదిి అధికమవుతుంది. 

 పర్యాటక రంగం పరంగా అంతగా పా్రచురాం చంద్ని పా్రంత్వల్పైె ద్ృషిర సర్థంచటం ద్వార్య 

ఆయా పా్రంత్వలోల  మౌలిక సౌకర్యాలు అభివ్ృదిి చంది, పా్రంతీయ స్మతౌల్ా అభివ్ృదిికి 

మారగ ం స్తగమమవుతుంది. 

 గార మీణ పర్యాటకానిా పా్రతసహంచటం ద్వార్య పలెల లోల  ఉప్రధి పెర్థగి, అకీడి పాజల్ జీవ్న్ 

పామణాలు మెరుగవుత్వయి. పాకృతి ద్ృశాాలు, స్ంస్ీృతులు, ఆచార్యలు కలిగిన్ 

తెల్ంగాణలో గార మీణ పర్యాటకానికి మంచి అవ్కాశం ఉంది. 

 ర్యష్టర ేంలో స్ంస్ీృతికి వ్న్నా తెచేిందుకు, పాపంచ సియి వ్స్తుల్ కల్ెన్కు పాభుతాం 

పాతిప్రదించిన్ తెల్ంగాణ కళా భారతి (హైద్ర్యబాద్), కాళోజీ కళాకందా్ం దోహద్పడత్వయి. 
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