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Press Release

మాల్దీవుల తరహాలో భవానీ ద్వీపం అభివృద్ధి

ఏపీ పర్యాటక, సంస్కృతిక, వారస్తీ స్ంపద బోర్డు డైరెకటరల స్మావేశంలో చంద్రబాబు

అమర్యవతి, డిసంబర్ 28: విజయవాడ కృష్ణానద్వ గరభంలో ఉనన భవానీ ద్వీపాన్నన మాల్దీవుల తరహాలో
అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్ామంత్రి నార్య చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశంచార్డ. గుర్డవారం
ర్యత్రి స్చివాలయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకం, సంస్కృతిక, వారస్తీ బోర్డు స్ంచాలకులతో ర్యష్ట్రంలో
పర్యాటక శాఖ్ అభివృద్ధి చేసిన ప్రాజెకుటల పురోగతిన్న, ప్రారంభాన్నకి సిదింగా ఉనన ప్రాజెకుటలను, వివిధ
పథకాల బృహతతర ప్రణాళికా ప్రతిపాదనలను ఆయన స్మీక్షంచార్డ.
భవానీ ఐలండ్ అభివృద్ధికి సీబీటీ కనాార్టటయం, స్టటడియో పాడ్ (PoD) లు బృహతతర ప్రణాళికల
ప్రతిపాదనలు స్మర్టపంచాయి. ముఖ్ామంత్రి స్పంద్ధస్తత.. కేవలం 4 కోటల జనాభా ఉనన మాల్దీవులలో 30
నుంచి 40 సీ ప్లలనుల ఉనానయన్న వివర్టంచార్డ. ఏటా లక్షల మంద్ధ స్ందర్టిస్టతనన భవానీ ద్వీపాన్నన ఆ తరహాలో
అభివృద్ధి చేసి ఆదాయవనర్డలను పంచుకొవాల్సా ఉందనానర్డ. ఒకటో ఐలండ్ (795 ఎకర్యలు),3 వ ఐలండ్
(515 ఎకర్యలు) , మిగిల్సన ఏడు ద్వీపాల అభివృద్ధిన్న మొదటి దశలో అభివృద్ధి చేయడాన్నకి ప్రతిపాద్ధంచార్డ.
సంస్కృతిక, సంస్కృతిక, వారస్తీ, ఎంటర్ టైన్ మంట్, ఎకో, ఎమ్యాజ్ మంట్ తద్ధతర ఏడు థీములను
ప్రతిపాద్ధంచార్డ.
భవానీ ద్వీపాన్నన ప్రపంచాన్నకే ఉతతమ పర్యాటక గమాసానంగా తీర్టిద్ధదాీలన్న సీఎం కోర్యర్డ. భారత
చర్టత్ర, స్ంస్కృతిన్న అధాయనం చేసి సాన్నక అంశాలనే ఇతివృత్తతలుగా తీస్టకున్న భవానీ ద్వీపాన్నన అభివద్ధి
చేయాలన్న ముఖ్ామంత్రి స్తచించార్డ. వినోద కారాక్రమాలపై తనకు మర్టన్నన వివర్యలు కావాలన్న కోర్యర్డ.
దేశ విదేశాల నుంచి వచేి యాత్రీకులను అనుస్ర్టంచి ఫుడ్ కోర్డటలలో ఆహార పదార్యిల జాబిత్త తయార్డ
చేయాలన్న, భవానీ ద్వీపం, నద్వ పర్యావరణాన్నకి హాన్న కలగన్న రీతిలో ఫుడ్ కోర్డటలు, వినోద
కారాక్రమాలుండాలన్న స్తచించార్డ. విశాఖ్లోన్న మధుర వాడ కొండపై రెండు వందల ఎకర్యలను
పర్యాటక ఆకరషక కేంద్రంగా రూపంద్ధంచే బృహతతర ప్రణాళికను స్మీక్షస్తత విశాఖ్లో బీచ్ ర్టసర్డటలు
మర్టన్నన ర్యవాలన్న, ఆకరషణీయమైన ఆకేీర్టయంలో ఏర్యపటు చేయాలన్న కోర్యర్డ.
పర్యాటక ప్రదేశాలను మర్టంత ఆకరషణీయంగా అభివృద్ధి చేసి విభినన పర్యాట హంగుల ఏర్యపటుకు
డెవలపర్ా కోస్ం అనేీషంచాలన్న, పర్యావరణ స్మతౌలాత దెబబతినకుండా ప్రాజెకుటలను నెలకొలుపదామన్న
అనానర్డ. విదేశాల నుంచి వచేి పర్యాటకులే కాక, సమానుాలను సైతం ఆకర్టషంచేలా పర్యాటక కేంద్రాలు
అందుబాటులో ఉండాలన్న స్తచించార్డ. అరకులోయను ఏటా స్గటున ఐదు లక్షల మంద్ధ పర్యాటకులు
స్ందర్టిసతరన్న, కానీ వార్డ ఒకకరోజు కూడా ఇకకడ బస్చేసే అవకాశాలు లేవన్న సీఎం చెపాపర్డ.
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పర్యాటకులు కనీస్ం మ్యడు రోజులు బస్చేసే విధంగా ఆకరషణలు ఉండాలన్న ముఖ్ామంత్రి
చంద్రబాబు స్తచించార్డ. అరకు అభివృద్ధికి 198 కోటలతో అంచనా ప్రణాళిక రూపంద్ధంచామన్న, కేంద్రం
రూ.100 కోటుల ఇస్టతందన్న ఆశస్టతననటుల ముఖ్ామంత్రి తెల్సపార్డ. ఎకకడ పర్యాటక ప్రాజెకుటలు ఏర్యపటయినా
సాన్నకులకు ఉద్యాగావకాశాల కలపనలో ప్రాధానాాన్ననవాీల్సా ఉందనానర్డ.
మధురవాడ కొండలను పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్టిద్ధదేీ పథకం బృహతతర ప్రణాళికకు 240 ఎకర్యల
స్ాలం కేటాయిసతమనానర్డ. కొండమీద 5 సటర్ హోటల్ ఏర్యపటుకు పార్డక హోటల్ తన ప్రతిపాదనలు
స్మర్టపంచిందన్న అధికార్డలు వివర్టంచగా, పోటీ పటిట మంచి డెవలపర్ ను ఎంపిక చేస్టకుందామనానర్డ.
240 ఎకర్యలోల 3 హోటళ్లల ఏర్యపటు కావాలనానర్డ. పార్డక, ర్యడిస్న్, హిలటన్ స్ంస్ాలు తమ హోటళ్ల
ఏర్యపటుకు స్ంసిదిత తెల్సపాయన్న అనానర్డ. విశాఖ్ను మర్టంత స్టందరంగా తీర్టిద్ధదాీలన్న, అందువలల
మంచి డెవలపరలను ఎంచుకోవాలన్న స్తచించార్డ. వచేి ఐదేళ్లలో విశాఖ్ అభివృద్ధికి తగినటులగా 25,000
హోటల్ గదులు కావాలన్న కానీ ప్రస్టతతం 2500 కూడా లేవన్న ముఖ్ామంత్రి అనానర్డ. మంచి హోటళ్లల వసేత
పర్యాటక రంగం అభివృద్ధికి మారగం ఏరపడుతందనానర్డ.
కళింగ పటనంలో కలబ్ మహంద్ర 15 ఎకర్యలోల రూ. 200 కోటల పటుటబడితో బీచ్ ర్టసర్ట్ అభివృద్ధికి
ప్రతిపాద్ధంచిందనానర్డ. ఇందులో 200 విలాస్ వంతమైన ఆతిథా విభాగాలు ఉంటాయనానర్డ. అరకు ట్రైబల్
స్రూకూట్ ఎకో టూర్టజంపై చరి జర్టగింద్ధ. బొర్రాగుహలు, అరకు వాాల్ద, అనంతగిర్ట, చాపర్యయి,
లంబసింగి లను కల్సపి స్రూకూట్ గా అభివృద్ధి చేయవచినానర్డ. ఐఎన్ ఎస్ విర్యట్ లో 148 గదుల హోటళ్ల
ఏర్యపటుకు, నేవల్ మారీటైమ్ ఇన్ సిటటూాట్, వినోద కేంద్రం, కనెీనషన్ సంటర్ ఏర్యపటుకు ప్రతిపాద్ధంచార్డ.
గండికోట పాాసింజర్ రోప్ వే ప్రాజెకుటను రూ.7.5 కోటలతో ఏర్యపటు చేయవచిన్న ప్రతిపాద్ధంచగా
ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు ఆమోదం తెల్సపార్డ.
ఇద్ధలా ఉంటే విజయవాడలో 2018 మార్టి 31న త్తము తమ ఫైవ్ సటర్ హోటల్ న్నర్యాణాన్నకి
శంకుసాపన చేస్టతనానమన్న హోటల్ షెరటన్ ప్రతిన్నధి వివర్టస్తత ముఖ్ామంత్రిన్న ఈ కారాక్రమాన్నకి
హాజర్డకావాలన్న విజఞపితచేయగా, సీఎం అందుకు స్మాతించార్డ. స్మావేశంలో పర్యాటక శాఖ్ మంత్రి
భూమా అఖిలప్రియ, ముఖ్ామంత్రి ముఖ్ా కారాదర్టి జి. సయి ప్రసద్ , పర్యాటక శాఖ్ కారాదర్టి ముకేష్
కుమార్ మీనా, ప్రణాళికామండల్స ఉపాధాక్షుడు చెర్డకూర్ట కుటుంబర్యవు తద్ధతర్డలు పాల్గగనానర్డ.

