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FAQs

Setorial

Turismo e Hotelaria

1. Quais são as iniciativas tomadas pelo governo indiano no setor de turismo de
cruzeiros?
As seguintes iniciativas foram realizadas pelo GOI: 1. O governo está em processo de desenvolver 5
portos como centros de turismo de cruzeiros. São Mumbai, Goa, Mangalore, Chennai e Kochi. Esses
terminais terão facilidades como hospitalidade, varejo, compras e restaurantes. 2. 200 portos
menores para desenvolver cais para esses navios de cruzeiro. 3. A política de turismo de cruzeiros
será introduzida pelo governo em breve.

2. Quais são as iniciativas tomadas pelo governo indiano no setor de turismo médico?
As seguintes iniciativas foram realizadas pelo GOI: 1. Uma nova categoria de visto "Visto Médico" foi
introduzida pelo Ministério de Assuntos Internos, Governo da Índia, que pode ser concedido para
fins específicos a turistas estrangeiros que vêm à Índia para tratamento médico 2. O Ministério do
Turismo incluiu a promoção do Turismo Médico como novas iniciativas. O Esquema de Assistência ao
Desenvolvimento de Marketing (MDA), administrado pelo Ministério do Turismo, Governo da Índia,
fornece apoio financeiro a provedores de serviços de turismo aprovados. 3. Para impulsionar o
turismo médico, o governo anunciou hoje a criação do Conselho Nacional de Turismo Médico e de
Bem-Estar para fornecer ajuda àqueles que visitam o país por motivos de saúde. O Conselho, além de
funcionários do Ministério, incluirá outras partes interessadas, como hospitais, hoteleiros,
especialistas médicos e operadores turísticos.

3. Quais são as iniciativas do Governo da União para desenvolver o turismo rural na
Índia?
O ministério do turismo sancionou INR 131 lakhs para o desenvolvimento de quatro locais de
turismo rural. Os estados em que esses locais são Arunachal Pradesh, Jammu e Caxemira,
Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Uttarakhand, Punjab e Tripura.
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4. Quais são as iniciativas do governo no âmbito do turismo de faróis na Índia?
O GOI identificou 78 faróis no país como pólos de turismo, que se encontram na primeira fase em
Parceria Público Privada (PPP). Os faróis identificados estão em Gujarat, Maharashtra, Goa,
Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry, Andhra Pradesh, Odisha, Bengala
Ocidental e Ilhas Andaman e Nicobar. O GOI deu início ao projeto de 'turismo de farol', convidando
licitações de qualificação inicial para desenvolver oito faróis na primeira fase, a um custo de INR 128
crore, sob o modelo de parceria público-privada para 7 faróis.

5. Qual é a diferença entre o Esquema Prasad e 'Circuito Espiritual' sob o Esquema
Swadesh Darshan?
O esquema 'PRASAD' concentra-se no desenvolvimento e embelezamento dos destinos de
peregrinação identificados. Considerando que, no 'Circuito Espiritual' identificado sob o esquema
Swadesh Darshan, o impulso está no desenvolvimento de um circuito temático específico que
consiste em vários destinos religiosos / espirituais em um Estado e Território da União.

6. O que é o esquema Prasad?
Sob o esquema 'Prasad', o Ministério do Turismo fornece Assistência Financeira Central (CFA) aos
Governos Estaduais / Administrações do Território da União para o desenvolvimento e
embelezamento dos destinos de peregrinação identificados. Sob o esquema PRASAD, treze locais
foram identificados para desenvolvimento, a saber: Amritsar, Ajmer, Dwarka, Mathura, Varanasi,
Gaya, Puri, Amaravati, Kanchipuram, Vellankanni, Kedarnath, Kamakhya e Patna. No Orçamento da
União 2017-18, INR 100 crore foi alocado para o Rejuvenescimento de Peregrinação e Aumento
Espiritual (PRASAD).

7. O que é o esquema Swadesh Darshan?
Sob o esquema 'Swadesh Darshan', o Ministério do Turismo fornece Assistência Financeira Central
(CFA) aos Governos Estaduais / Administrações do Território da União para o desenvolvimento de
infraestrutura de circuitos. Sob o esquema de Swadesh Darshan, 13 circuitos temáticos foram
identificados, para desenvolvimento, a saber: Circuito Nordeste da Índia, Circuito Budista, Circuito
Himalaia, Circuito Costeiro, Circuito Krishna, Circuito Deserto, Circuito Tribal, Circuito Ecológico,
Circuito de Vida Selvagem, Circuito Rural, Circuito Espiritual, Circuito Ramayana e Circuito
Patrimônio. No Orçamento da União 2017-18, 959,91 crore foram alocados para o Desenvolvimento
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Integrado de Circuitos Turísticos em torno de temas específicos sob o esquema de Swadesh
Darshan.

8. Quais são as políticas de IED para o setor de turismo e hospitalidade?
100% IED é permitido sob a rota automática em turismo e hospitalidade 100% IED permitido em
projetos de construção de turismo, incluindo o desenvolvimento de hotéis, resorts e instalações
recreativas. Para mais informações, clique aqui .
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