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ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-2025ನುನು �ೂ�ಷ್ಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೊ�ಷವಾಗುತಿ್ತದೆ. 

2020-25ರ ಅವಧಿಯ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಉದಿದುಮಯ 
ಬಹುಸಂಖಾ್ಯತ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರನುನು, ಕಾಯಾಥಿಗಾರಗಳು, ಸಂವಾದಗಳು, ಮನವಿಗಳು ಮತು್ತ 
ಇತರ ವೆ�ದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳಗೊಂಡು, ನಖರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಮಾಲೊ�ಚನಾ 
ಯೂ�ಜನೆಯ ಫಲಶೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನ�ತಿಯು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಬಂದುವನಾನುಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುಸಿಥಾರ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಅಂಶವನುನು ಈ ನ�ತಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸು್ತತ ಕೊ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ವೆೈರಾಣು ಜಗತಿ್ತನ ಹಲವಾರು ರಾಷಟ್ರಗಳನುನು ಸ್ತಬಧಿಗೊಳಿಸಿದೆ, 
ಆದರೆ ಕನಾಥಿಟಕದ ಜನತೆ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವಲ್್ ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ಸೆಥಾೈಯಥಿ ಹಾಗೂ ದೃಢತೆಯನುನು ಪ್ರದಶಥಿಸಿದಾದುರೆ. ಕೊ�ವಿಡ್-19ರ ಸನನುವೆ�ಶದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ 
ಅನಶಚಿತ ಸಿಥಾತಿಯು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದಾದುಗಿದೆ. ಪ್ರಸು್ತತ ಉದ್ಬವಿಸಿರುವ ಸಂಕಷಟುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು, 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಥಾತಿಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಭೂ-ನಕೆಯಲ್್ 
ಆರೊ�ಗ್ಯವಂತ ಮತು್ತ ಸಪಿಧಾಥಿತ್ಮಕವಾಗುಳಿಯಲು ಈ ನ�ತಿಯು, ಕನಾಥಿಟಕದ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟಟುನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಸಕಾಥಿರಕೆಕೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯವು ಉದೊ್ಯ�ಗವನುನು ಸೃಜಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಚಾಲನಾ ಶಕಿ್ತಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷ್ಥಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಥಾಳಿ�ಯ 
ಪ್ರದೆ�ಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ನಾವು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಸೃಜಿಸಲು ಸಾವಥಿಜನಕ 
ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಎರಡೂ ಕೆ�ತ್ರದ ಹಿತಾಸಕಿ್ತಗಾರರನುನು ಒಳಗೊಳುಳುವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳುಳುತಿ್ತದೆದು�ವೆ.

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನುನು ಕಲ್ಪಿಸಲು 
ನಮ್ಮ ಸಕಾಥಿರ ಬದಧಿವಾಗಿದೆ. ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25ರ ಮೂಲಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳನುನು ಹಾಗೂ 
ಸಹಾಯಧನವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಲು ಬಯಸುತೆ್ತ�ವೆ. 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯವನುನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಈ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ 
ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ನನನುದಾಗಿದೆ.

ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಚಲನಶ�ಲ, ಸುಸಿಥಾರ ಮತು್ತ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣವನಾನುಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಧೆ್ಯ�ಯದಲ್್ ನಮೂ್ಮಂದಿಗೆ ಕೆೈಜೊ�ಡಿಸಬೆ�ಕೆಂದು ನಾನು ಎಲಾ್ 
ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರನುನು ಕೊ�ರುತೆ್ತ�ನೆ. 

ಬ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳು
ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರ

ಕನಾಥಿಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳ ಸಂದೆ�ಶ



ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2020-25ನುನು ಲೊ�ಕಾಪಥಿಣೆಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಹಷ್ಥಿಸುತೆ್ತ�ನೆ. ಈ ನ�ತಿಯು ಮುಂದಿನ ಐದು ವಷಥಿಗಳ ಕಾಲ 
ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ದಿಕೂಸುಚ್ಯನುನು ಸೂಚ್ಸುತ್ತದೆ.  ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ತ್ರದ ಎಲಾ್ ನುರಿತ ತಜಞ್ರು, ಪಾಲುದಾರರು, ಈ ಹಿಂದೆ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಖಾತೆಯನುನು ನವಥಿಹಿಸಿದ ಸಚ್ವರು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನೊನುಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸುತಿ್ತನಲ್್ 
ಸಮಾಲೊ�ಚನೆ ನಡೆಸಿ ಈ ನ�ತಿಯನುನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಉದೊ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸುವಲ್್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸಿದುದು, ಇದು ಅನೆ�ಕ ಜನರ ಜಿ�ವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. 
ಆದುದರಿಂದ, ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರವು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳುಳುತಿ್ತದೆ.

'ನಮ್ಮ ನಾಡು ನೊ�ಡಲು ಅಂದ, ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕೆ�ಳಲು ಚಂದ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಯಂತೂ ಹೃದಯಾನುಬಂಧ'. ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೆತಿ ಪರಂಪರೆಯ 
ಮಿಲನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ ಬಡುಗಡೆಯಾಗುತಿ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಖಾತೆಯ ಜವಾಬಾದುರಿ ಹೊತ್ತ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಇಡಿ�  
ಕನಾಥಿಟಕ ರಾಜ್ಯವನುನು ಸುತಿ್ತ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕಲು್ ಕಲ್್ನಲ್್ ಇತಿಹಾಸದ ರೊ�ಚಕ ಕಥೆಗಳು ಅಡಗಿವೆ.  ಈ ಕಥೆಗಳು 
ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನ�ಡಿ ಅವರ ಜಿ�ವನದ ರಂಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೆ�ಕು.  ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೆ� ಸಥಾಳಗಳಿಗೆ ಹೊ�ಲ್ಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್್ ಎಲ್ವೂ ಇದೆ.  
ಅದರೆ, ಎಲ್ವೂ ಜನಮನದಲ್್ ನೆಲೆಸಿಲ್. ಹೊಸಹೊಸ ಪರಿಕಲಪಿನೆಯನುನು ಹುಟುಟುಹಾಕುವುದು ಮತು್ತ ಹೆಚುಚಿ ಆಕಷಥಿಣಿ�ಯ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನ�ತಿಯ ಉದೆದು�ಶವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯವು ಕೊ�ವಿಡ್-19ರ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಚೆ�ತರಿಸಿಕೊಳುಳುತಿ್ತದದುಂತೆ 'ನಮ್ಮ ಸುರಕೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದುರಿ' ಎಂಬ �ೂ�ಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್್ನ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಉತೆ್ತ�ಜನ ನ�ಡಲು ನಧಥಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನ�ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ನೆೈಮಥಿಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚಿ ಒತು್ತ 
ನ�ಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತು್ತ ಸುಸಿಥಾರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರವನುನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸೆ�ವಾದಾತರೊಂದಿಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ಸವಥಿತೊ�ಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತು್ತ ನ�ಡುವುದು, 
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತು್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆ�ದಿಕೆಗಳಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರ ಕೆೈಗೊಳುಳುವುದು ಈ ನ�ತಿ ಅಡಿಯಲ್್ನ 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು.

ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮತು್ತ ಹಂಪಿ ಉತಸುವಗಳನುನು ಅಚುಚಿಕಟಾಟುಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಕಾಯಥಿಯೂ�ಜನೆಗಳನುನು  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, 
ಕೃಷ್ ಹಾಗೂ ತೊ�ಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೂ�ಗದಲ್್ 'ಅಗಿ್ರಟೂರಿಸಂ' ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಯೂ�ಜನೆಯನುನು ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸಲು 
ತಿ�ಮಾಥಿನಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೂ�ಜನೆ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೃಷ್ಯ ಬಗೆಗೆ 
ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ.  ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಸೊಗಡು ಮತು್ತ ಸರಳತೆಯ ಸೊಂಪು ದೆ�ಶದಲೆ್ಲ್ 
ಹರಡಬೆ�ಕು.  ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್್ ಉದೊ್ಯ�ಗಾವಕಾಶ ಹೆಚುಚಿವುದೆಂಬ ಆಶಯ ನನನುದು.  ಗೊ�ಕುಲ ಗಾ್ರಮ, ಲಂಬಾಣಿ ಗಾ್ರಮ, ಬುಡಕಟುಟು 
ಗಾ್ರಮಗಳು ಜಾನಪದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತವೆ. ಜನರನುನು ಸಥಾಳಿ�ಯ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಿಗೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವಂತೆ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಲು 'ನೊ�ಡು 
ಬಾ ನಮೂ್ಮರ' ಯೂ�ಜನೆ ಹಮಿ್ಮಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ನ�ತಿಯಂದಾಗುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣವನಾನುಗಿಸುವಲ್್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

ಈ ನ�ತಿಯನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವಲ್್ ತಮ್ಮನುನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ಮತು್ತ ಬದಧಿತೆ ತೊ�ರಿದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ,  ಸಕಾಥಿರಿ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರು ಮತು್ತ ತಜಞ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನುನು ಅಪಿಥಿಸುತೆ್ತ�ನೆ.

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸಚ್ವರಿಂದ ಮುನುನುಡಿ 

ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ
ಮಾನ್ಯ ಸಚ್ವರು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, ಕನನುಡ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೃತಿ, ಮತು್ತ 
ಕಿ್ರ�ಡೆ ಮತು್ತ ಯುವ ಸಬಲ್�ಕರಣ
ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರ.



ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಬಾ್ರಯೂಂಡಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನ�ತಿಯು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಸಕಾಥಿರ ಮತು್ತ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ 
ಸಮಪಥಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಥಿದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಥಾಳಿ�ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮವನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುವುದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ 
ಸಮಾಜದ ಎಲಾ್ ವಗಥಿದ ಜನರಿಗೆ ಜಿ�ವನೊ�ಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲು ನೆರವಾಗುವ ದೃಷ್ಟುಯಂದ  ಹಲವು ಕಾಯಥಿತಂತ್ರ 
ಮಧ್ಯಸಿಥಾಕೆಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ನ�ತಿಯು ಗುಣಮಟಟುದ ಹಾಗೂ ಕನಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತಲೆ� ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಉತಪಿನನುಗಳು ಮತು್ತ ಸೆ�ವೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಯನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯಲ್್ ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಂತೆ 
ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಮಾಜದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಥಿಗಳು ಮತು್ತ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಮಟಟುದ ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ 
ವಿಸತೃತ        ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ನ�ತಿಯ ಮೂಲಕ ಒತು್ತ ನ�ಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಈ ನ�ತಿಯು ಪಾರದಶಥಿಕ ಮತು್ತ ತ್ವರಿತ ಅನುಮತಿಯನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಅನುಮೂ�ದನೆಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕಾಯಥಿವಿಧಾನವನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಲು ಉದೆದು�ಶಸಿದೆಯಲ್ದೆ, ಕ್ರಮಬದಧಿ ಪದಧಿತಿಗಳಿಗೆ ಒತು್ತ ನ�ಡಲ್ದೆ. 

ಕೊ�ವಿಡ್-19 ವೆೈರಾಣು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಿದುದು ಸಮಾಜದ ಎಲಾ್ ವಗಥಿದ ಜನರು ಈ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿ 
ಮಟಿಟು ನಲು್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್್ ಉದಿದುಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಕಾಥಿರದೊಂದಿಗೆ ಕೆೈಜೊ�ಡಿಸುವುದರ 
ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಥ್ಯಥಿಗಳೆರಡನೂನು ಒಟುಟುಗೂಡಿಸಿ ಕೊ�ವಿಡ್ ಸೃಷ್ಟುಸಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೊ�ಲುಣಿಸಿ 
ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬಲ್ಷ್ಠವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೆ�ಕಾಗಿದೆ.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಪ್ರಸು್ತತ ಸಂದಭಥಿದಲ್್ ಸುಸಿಥಾರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತು್ತ ನೆೈಮಥಿಲ್ಯ ಪದಧಿತಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ 
ನ�ಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮುದಾಯಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮುನನುಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವನುನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕಾಯಥಿಪಡೆಯು ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯ ಯಶಸಿ್ವ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಮತು್ತ 
ಮಾಗಥಿದಶಥಿನವನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತಿ್ತನ ಅಗ್ರ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಒಂದನಾನುಗಿಸುವ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುದಲ್್ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಎಲಾ್ ಪಾಲುದಾರರು ನಮೂ್ಮಂದಿಗೆ ಕೆೈಜೊ�ಡಿಸಬೆ�ಕೆಂದು ನಾನು ಕೊ�ರುತೆ್ತ�ನೆ. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯಥಿಪಡೆ ಇವರಿಂದ ಸಂದೆ�ಶ

ಸುಧಾ ಮೂತಿಥಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕಾಯಥಿಪಡೆ
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ಪರಿಚಯ

1

ಪರಿಚಯ
1

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಾದ ಸಂಚಾರ 
ಮತು್ತ ಆತಿಥ್ಯ ಕೆ�ತ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಸೆ�ವಾ ವಲಯದ ಬೆಳವೆಣಿಗೆಯ 
ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕಿ್ತಯಾಗಿದೆ. ಡಬೂ್ಯೂಟಿಟಿಸಿಯ- ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ 
2018- ಭಾರತ  ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಭಾರತದ ಒಟುಟು ಜಿಡಿಪಿಯ 9.2% ರಷುಟು 
ಕೊಡುಗೆಯನುನು ನ�ಡಿದುದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಈ ವಲಯದ ಸಮಗ್ರ 
ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 185 ರಾಷಟ್ರಗಳ ಪೆೈಕಿ ನಮ್ಮ ದೆ�ಶವು 
3ನೆ� ಸಾಥಾನದಲ್್ದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ತ್ರದ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರವು ಮನಗಂಡಿದುದು, ಅದನುನು ರಾಜ್ಯದ ಆದ್ಯತೆಯ 
ವಲಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ದೆ�ಶ�ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 
ಆಗಮನವು 2006ರಲ್್ 36.7 ದಶಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟುದುದು 2018 ರಲ್್ 215.03 
ದಶಲಕ್ಷಕೆಕೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್್ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಒಟಾಟುರೆ ದೆ�ಶ�ಯ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೆ�ಟಿಗಳಲ್್ ಶೆ�.12 ರಷುಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು 
ಆಕಷ್ಥಿಸುತಿ್ತದುದು, ಇದು ಭಾರತಿ�ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್್ ಮೂರನೆಯ ಸಾಥಾನ 
ಪಡೆದಿದೆ. 2018 ರಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ 5.4 ಲಕ್ಷ ವಿದೆ�ಶ ಪ್ರವಾಸಿಗರು 
ಆಗಮಿಸಿದುದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್್ನ FTAsಗಳಲ್್, ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ 11 ನೆ� 
ಸಾಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಟಿಟುದೆ. 2019 ರಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ವಲಯವು ರಾಜ್ಯದ ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯಲ್್ ಶೆ�.14.8 ರಷುಟು ಇದುದು 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೊ�ಕ್ಷ ಉದೊ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಮೂಲಕ 30 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಅಧಿಕ ಉದೊ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸಿದೆ.

ಕನಾಥಿಟಕ 'ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಹಲವು ಜಗತು್ತ' ಎಂಬ ತನನು ಬಾ್ರಂಡ್ ಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ನ�ಡುತಿ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾ್ದಕರವಾದ ಹವಾಮಾನ, 
ಕಾಸೊೋಪಾಲ್ಟನ್ ಬಹು ಸಂಸಕೃತಿ ಮತು್ತ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿ 
ಸಪಿಂದಿಸುವ ಆಡಳಿತ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಕನಾಥಿಟಕವನುನು 
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಾಥಾಪನೆ ಮತು್ತ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ 
ತಾಣವನಾನುಗಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳು ಪರಂಪರೆ, 
ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆ, ಸಂಸಕೃತಿ, 
ಸಾಹಸಕಾಯಥಿ, ಕರಾವಳಿ, ಸಾ್ವಸಥಾಯೂ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಹಾಗೂ ನಗರವನೂನು 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಪನೂ್ಮಲವನುನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕನಾಥಿಟಕವು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ 
ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನುನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದುದು, 
ಇಲ್್ ಮೂರು ಯುನೆಸೊಕೆ� ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಾದ ಹಂಪಿ, 
ಪಟಟುದಕಲು್ ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕ ಪಶಚಿಮ ಘಟಟುಗಳಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮಯ 
ಸಂಗತಿ. ಇದಲ್ದೆ, ಐಹೊಳೆ-ಬಾದಾಮಿ-ಪಟಟುದಕಲು್, ಕಲಬುರಗಿ-
ಬ�ದರ್-ವಿಜಯಪುರ (ದಕ್ಷಿಣ ಸುಲಾ್ತನರು) ಶ್ರ�ರಂಗಪಟಟುಣ ಮತು್ತ 
ಬೆ�ಲೂರು, ಹಳ �ೆಬ�ಡು ಈ ನಾಲುಕೆ ಇತರ ಸಥಾಳಗಳು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರಾ 
ತಾಣಗಳು ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಪಟಿಟುಯಲ್್ದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್್ 
600ಕೂಕೆ ಅಧಿಕ ಭಾರತಿ�ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ 
ಸಾ್ಮರಕಗಳು ಹಾಗೂ 840 ಕೂಕೆ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಜಗತಿ್ತನಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್್ 
ಒಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಾಲಕ ಶಕಿ್ತಯಾಗಿ 
ಹೊರಹೊಮಿ್ಮದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಯಾಣ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪರಿಷತು್ತ 
(ಡಬೂ್ಯೂಟಿಟಿಸಿ) ತನನು ವಾಷ್ಥಿಕ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆಯಲ್್ 2018ರಲ್್ 
ಜಗತಿ್ತನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಜಾಗತಿಕ 
ಜಿಡಿಪಿಯ 10.4% ರಷಟುನುನು ಮತು್ತ 319 ಮಿಲ್ಯನ್ ಉದೊ್ಯ�ಗಗಳನುನು 
ಎಂದರೆ ಒಟುಟು ಉದೊ್ಯ�ಗದ 10% ರಷಟುನುನು ಸೃಜಿಸಿದೆಯಂದು 
ದಾಖಲ್ಸಿದೆ. ಚಲನಶ�ಲ/ ವೆೈಬೆ್ರಂಟ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯವು 
ಆರೊ�ಗ್ಯ ಪೂಣಥಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಸೂಚ್ಯಾಗಿದೆ.  
ವಿಶ್ವ ಸಂಸೆಥಾಯು ನರೂಪಿಸಿದ 17 ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಗುರಿಗಳನುನು 
ಸಾಧಿಸುವಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. 

ಕಲ್್ನ ರಥ, ಹಂಪೆ 
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ಸಾ್ಮರಕಗಳಿವೆ. ಇವಲ್ದೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಮತು್ತ ಸಾಂಸಕೆ್ರತಿಕ 
ಮಹತ್ವದ ಭಕಿ್ತ ತಾಣಗಳಿವೆ. 

ಕನಾಥಿಟಕವು 5 ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಉದಾ್ಯನವನಗಳು, 30 ಕೂಕೆ ಅಧಿಕ 
ವನ್ಯಜಿ�ವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ವಿಫುಲ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾ್ರಣಿ ಸಂಪತ್ತನುನು ಹೊಂದಿದೆ. 550 ಕೂಕೆ ಅಧಿಕ 
ಪ್ರಭೆ�ಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತು್ತ 100 ಕೂಕೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬೆ�ಧದ ಸಸ್ತನಗಳು 
ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ವೆ. ಸುಮಾರು 17 ಸುಂದರವಾದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು 
ಹಾಗೂ 40 ಭವ್ಯವಾದ ಜಲಪಾತಗಳಿಂದ ಕನಾಥಿಟಕದ ನೆೈಸಗಿಥಿಕ 
ಸೌಂದಯಥಿ ಇಮ್ಮಡಿಸಿದುದು, ರಾಜ್ಯವನುನು ಭಾರತದಲ್್ಯ� ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳಲ್್ ಒಂದನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದೆ. 
ಉತ್ತರ ಕನನುಡ, ಉಡುಪಿ ಮತು್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ ಜಿಲೆಗ್ಳನುನು 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 320. ಕಿ.ಮಿ� ಗಳಷುಟು ಉದದುದ ನೆೈಸಗಿಥಿಕ ಕರಾವಳಿ 
ತಿ�ರ ಪ್ರದೆ�ಶವು ರಾಷಟ್ರದ ಕೆಲವೆ� ಕೆಲವು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಕಡಲತಿ�ರಗಳಲ್್ 
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ದೆ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ರಾಜ್ಯದಲ್್ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರದ ಮುನೊನು�ಟವನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದೆದು�ಶದಿಂದ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಅನುನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹಿಂದಿನ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2015-20ರ ಯಶಸುಸು, 
ವೆೈಫಲ್ಯತೆ ಮತು್ತ ಅನುಭವಗಳ ಮಾಗಥಿದಶಥಿನದೊಂದಿಗೆ ಈ 
ಕಾಯಥಿನ�ತಿಯ ಕರಡನುನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ನ�ತಿಯು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರ ಮಧ್ಯಸಿ್ತಕೆಗಳು, ಆಕಷಥಿಕ 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು ಮತು್ತ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ನಯಂತ್ರಣ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಪ್ರಸಾ್ತವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನ�ತಿಯು ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ 
ಸುಸಿಥಾರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮತು್ತ 

ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತು್ತ ಒ ಳ ್ಳೆಯ ಅನುಭವಗಳನುನು 
ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತ್ತದೆ. 

ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19: “ಇಂದ್ನ ಸ್ಂದರ� ರ್ಳ�ಯ ಸಿದಧಿತ�”

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಅನುನು ಸಿದಧಿಗೊಳಿಸುವ 
ಅವಧಿಯಲ್್, ಕೊ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊ�ಗವು ಜಾಗತಿಕ 
ಪ್ರಯಾಣ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ತಬಧಿವಾಗಿಸಿದೆ. 
ದೆ�ಶ�ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕಿಕೆಂತ ಚೆ�ತರಿಸಿಕೊಳ ್ಳುವ ನರಿ�ಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ 
ಚೆ�ತರಿಕೆಗೆ ಇನುನು ಸಾಕಷುಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೆ�ಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮ ಸುರಕ್�; ನಮ್ಮ ಜವಬ್ದರಿ 

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ರಾಜ್ಯದ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಮ�ಲೆ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರೊ�ಗದ ದುಬಥಿಲಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಗಮನಕೆಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುತ್ತದೆ. ಈ ನ�ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪುನಶೆಚಿ�ತನಕಾಕೆಗಿ 
ಉದ್ಯಮಕೆಕೆ ಬೆಂಬಲ ನ�ಡುವ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನುನು 
ಸೃಷ್ಟುಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ 
ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನುನು 
ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಕಬನ
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2.1 ಮುರ�ೂನ�ಟ

ಕನಾಥಿಟಕದ ಸಾಥಾನಮಾನವನುನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಸಿಥಾರ ಮತು್ತ 
ಅಂತಗಥಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತು್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಸೃಷ್ಟುಸಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರು ಮತು್ತ 
ಸ ್ಥಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಳಗೊಳುಳುವ 
ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ಉನನುತ ಗುಣಮಟಟುದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನುನು 
ನ�ಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತು್ತ 
ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯ ಅನುಭವವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚುಚಿ 
ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು. 

2.2 ಗುರಿ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಎಲಾ್ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರಿಗೂ 
ಪ್ರಯೂ�ಜನಕಾರಿ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು, 
ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರವು, ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳನುನು 
ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು-

1. ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಆಕಷಥಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣವನಾನುಗಿ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಿ, ಅದನುನು ದೆ�ಶ�ಯ ಮತು್ತ 
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನಕೆಯಲ್್  ಅಗ್ರ ಸಾಥಾನ 
ದೊರಕಿಸುವುದು

2. ಕನಾಥಿಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತು್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಒಳಗೊಳುಳುವ ಮಹತ್ವದ ಚಾಲಕಶಕಿ್ತಯನಾನುಗಿ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು. 

3. ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವ ಎಲಾ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತು್ತ ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯ ಭೆ�ಟಿಯಾಗಿ 
ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೆ�ಂದಿ್ರತ ಪರಿಸರ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಸೃಜಿಸುವುದು. 

4. ಕನಾಥಿಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಲ್ಷ್ಠ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲ 
ಸೌಕಯಥಿದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ವೃದಿಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. 

5. ಹಲವು ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉನನುತ-ಗುಣಮಟಟುದ 
ಉತಪಿನನುಗಳು ಮತು್ತ ಸೆ�ವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ವಿಶ್ವ-ದಜೆಥಿಯ ಅನುಭವವನುನು ನ�ಡಲು ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. 

6. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಸೆ�ವೆಗಳು, ಪ್ರಕಿ್ರಯ 
ಸಾಮಥ್ಯಥಿಗಳು ಮತು್ತ ಒಟಾಟುರೆ ವಿ�ಕ್ಷಕರ 
ಅನುಭವಗಳನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುವುದು. 

7. ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ 
ಎಲಾ್ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತು್ತ ಸಕಿ್ರಯ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುವುದು. 

8. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್್ ಲಾಭದಾಯಕ 
ಉದೊ್ಯ�ಗಕಾಕೆಗಿ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದು 
ಮತು್ತ ಉದ್ಯಮಶ�ಲತೆಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುವುದು. 

ಶ್ರ�ಗಂಧದ ಕರಕುಶಲ ವಸು್ತಗಳು 
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9. ಸುಸಿಥಾರ ಮತು್ತ ಜವಾಬಾದುರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಪದಧಿತಿಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಅನುಕೂಲವನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

10. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆ-ಸೆನು�ಹಿ 
ನ�ತಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಪೂರಕ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರವನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

2.3 ಧ�್ಯ�ಯ�ದ�ದ�ಶಗಳು 

1. ದೆ�ಶ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಭೆ�ಟಿಯ 
ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಭಾರತದ ಮೂದಲ 
ಆದ್ಯತೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್್ ಒಂದಾಗಿಸುವುದು. 

2. ಉದೊ್ಯ�ಗ ಸೃಷ್ಟು ಮತು್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನುನು 
ಸಜುಜುಗೊಳಿಸುವುದು. 

3. ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್್ 
ವಿಶಾ್ವಸವನುನು ತುಂಬುವುದು ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ನ 
ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದುದದುಕೂಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮ 
ಅನುಕೂಲತೆ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು 
ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುವುದು. 

4. ದೆ�ಶ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಾರುಕಟೆಟುಗಳಲ್್ 
ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಮಾರುಕಟೆಟು ವಾಹಿನಗಳ 
ಮುಖಾಂತರ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸುವುದು. 

5. ಕನಾಥಿಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಮಾಗಥಿಗಳಲ್್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ಮತು್ತ ಮೂಲಭೂತ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು. 

6. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಗಮನಕಾಕೆಗಿ, ಉನನುತ 
ಗುಣಮಟಟುದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳು ಮತು್ತ 
ಉತಪಿನನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಪೆ�ಕ್ಷಣಿ�ಯ 
ಅನುಭವಗಳನುನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಮರು 
ಭೆ�ಟಿಗಾಗಿ ಅವರನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುವುದು. 

7. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದಲ್್ ಉದ್ಯಮ-ಚಾಲ್ತ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ 
ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ಯಾಂತಿ್ರಕತೆಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಂತಹ ಕಾಯಥಿಚೌಕಟಟುನುನು 
ಸೃಷ್ಟುಸುವುದು. 

8. ಕನಾಥಿಟಕಕಾಕೆಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ 
ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುವುದು. 

9. ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಜವಾಬಾದುರಿಯುತವಾದ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಉತೆ್ತ�ಜನ ಮತು್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ 
ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರನುನು ಒಟುಟುಗೂಡಿಸುವುದು. 

10. ಈ ನ�ತಿಯ ಯಶಸಿ್ವ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಅಂತರ್ ಇಲಾಖಾ ಸಹಕಾರವನುನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 

11. ದತಾ್ತಂಶ ಚಾಲ್ತ, ಫಲ್ತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ನ�ತಿ ಮತು್ತ 
ಯೂ�ಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಅನುಕೂಲ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 

2.4 ಸಿಂಧುತ್ವ

ಈ ನ�ತಿಯು, ಈ ಬಗ ಗೆೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವಷಥಿಗಳ (5) ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 
ಜಾರಿಯಲ್್ರುತ್ತದೆ. ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 
2020-25, ಇದು ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿರುಧ ್ಧವಾದ ಈ ಹಿಂದೆ 
ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಕಾಥಿರದ ಯಾವುದೆ� ಆದೆ�ಶ/ಸುತೊ್ತ�ಲೆಯನುನು 
ರದುದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರವು ಸಂದಭಾಥಿನುಸಾರ 
ಅಗತ್ಯವೆನಸಿದಾಗ ಈ ನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯನುನು 
ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಗೊಮ್ಮಟೆ�ಶ್ವರ ಮೂತಿಥಿ, ವೆ�ಣೂರು 
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3.1 ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯನಾತಂತ್ರ 

ಮ್ಗನಾಸೂಚಿ

2019ರಲ್್, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯವು ರಾಜ್ಯದ 
ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಗೆ 14.8% ರಷುಟು  ಕೊಡುಗೆಯನುನು ನ�ಡಿದೆ ಮತು್ತ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೊ�ಕ್ಷ ಉದೊ್ಯ�ಗದ ಮೂಲಕ 30 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ 
ಅಧಿಕ ಉದೊ್ಯ�ಗವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ತನನು ಕಾಯಥಿತಂತ್ರದ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಯ 
ಅಡಿಯಲ್್ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ 
ಕೊಡುಗೆಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತು್ತ ಈ ವಲಯದ ಮೂಲಕ 
ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಉದೊ್ಯ�ಗವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ 
ನ�ಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರಕೆಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಅನುನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3.2. ಪ್ರಮುಖವ್ಗಿ ಗಮನಹರಿಲಸಬ��ಕ್ದ ಪ್ರದ��ಶಗಳು 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಯು ಖಾಸಗಿ ಮತು್ತ ಸಾವಥಿಜನಕ 
ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರು ಒಗೂಗೆಡಿ ಎಲ್ರನೂನು ಒಳಗೊಳುಳುವ 
ಸುಸಿಥಾರವಾದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಪೂರಕ 
ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯು  ಈ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್್ ಅಗತ್ಯ 
ಬಂಡವಾಳವನುನು ಸೃಜಿಸಿಕೊಳುಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳನುನು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಕೆೈಗೊಳುಳುವುದು. 

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ 
ದಿ�ರ್ಥಿವಧಿಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿನ ಸಕಾಥಿರದ ಮುನೊನು�ಟವನುನು 
ಸಾಧಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೆ�ಕಾದ 
ಪ್ರದೆ�ಶಗಳನುನು ಕಾಯಥಿತಂತ್ರ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಯಲ್್ 
ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25ರ 
ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟುಯನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್್ ಪ್ರತಿಯೂಂದು ಕೆ�ತ್ರದ 
ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು 
ಗಮನಹರಿಸಬೆ�ಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆ�ತ್ರಗಳೆಂದರೆ-

1. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮದ ಮ್ರುಕಟ�ಟೆ ಮತುತು ಉತ�ತು�ಜನ 

ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಹೆಚುಚಿ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವನಾನುಗಿಸಲು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷ್ಥಿಸಲು ದೆ�ಶ�ಯ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಾರುಕಟೆಟುಗಳಲ್್ 
ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು 3600 ಮಾರುಕಟೆಟು 
ಕಾಯಥಿತಂತ್ರವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳುವುದು ಹಾಗೂ 
ಅತಿಹೆಚುಚಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷ್ಥಿಸುವ ಕನಾಥಿಟಕದ 
ಬಾ್ರಂಡ್ 'ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತು್ತಗಳು' ಎಂಬ 
ಧೆ್ಯ�ಯ ವಾಕ್ಯದ ಲಾಭವನುನು ಬಳಸಿಕೊಳುಳುವುದು.

2. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  

ಬಾದಾಮಿ ಗುಹಾಂತರ ದೆ�ವಾಲಯ 
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ಎಲ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ� 
ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ ನವಥಿಹಣೆಯನುನು 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನುನು 
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಖಚ್ತಪಡಿಸುವುದು. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ 
ಅನುಭವಾಧಾರಿತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಒತ್ತನುನು 
ನ�ಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಗುರುತಿಸಲಾದ 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್್ ವಿಶ್ವದಜೆಥಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು. 

3. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ವ�ೈವಿಧ್ಯಗಳು

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯವಾದ ಅನುಭವವನುನುಂಟು 
ಮಾಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡಿ 
ದಿ�ಘಥಿಕಾಲ ಇಲ್್ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಹೆಚುಚಿ 
ಕಾಲಕಳೆಯಲು   ಉತೆ್ತ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಿ 
ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

4. ಕೌಶಲ್್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತು ತರಬ��ತಿ 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮತು್ತ ಸಮಗ್ರ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯಕಾಕೆಗಿ ವಿಶಾಲ ಬೌದಿಧಿಕ 
ಕೆ�ಂದ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನ�ಡಿ ಲಾಭದಾಯಕ 
ಉದೊ್ಯ�ಗಕಾಕೆಗಿ ಅಥಥಿಪೂಣಥಿ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

5. ಪ್ರವ್ಸಿ ಆರ್ಮ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತ�.

ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವ ಎಲ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮತು್ತ ಅಂತಗಥಿತ 
ಅನುಭವಗಳನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಹೊಸ 
ಸನನುವೆ�ಶಗಳಿಗೆ ತಕಕೆ ಹಾಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಾಗೂ 
ನೆೈಮಥಿಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳುವ ಮೂಲಕ 
ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು.

6. ಸಮುದ್ಯದ ಪ್ಲ�ೂೊಳುಳುವಿಕ�.

ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು 
ಮೂಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ 
ಲಾಭಗಳನುನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್್ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ 
ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಂತೆ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುವುದು.

7. ಸುಸಿಥಿರ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ 

ಸುಸಿಥಾರ ಮತು್ತ ಜವಾಬಾದುರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಪದಧಿತಿಗಳನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಆಯಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೊ�ಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು. 

8. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮದ ವಿಶ�ಲ�ಷಣ� ಮತುತು ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಯೂ�ಜನೆ, ನ�ತಿ ನರೂಪಣೆ ಮತು್ತ ನಧಾಥಿರ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ  ವಿಶೆ್�ಷಣಾ-ಚಾಲ್ತ 
ವಿಧಾನವನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಗುಣಮಟಟುದ 
ಸೆ�ವೆಗಳನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ, ನವಿ�ನ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

9. ಹೂಡಿಕ� ಸೌಲಭ್ಯ.

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 
ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ 
ಸಾಥಾಪನೆ ಮತು್ತ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ 
ವಾತಾವರಣವನುನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯ ಅನುಷಾ್ಠನಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ 
ಅದರ ಅಧಿ�ನ ಸಂಸೆಥಾಗಳಾದ ಕನಾಥಿಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃಧಿಧಿ ನಗಮ (ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ), 
ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ವಿಹಾರಧಾಮಗಳ ಸಂಸೆಥಾ(ಜೆ.ಎಲ್.ಆರ್), 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಗಮ 
(ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್) ಗಳಿಗೆ ನದಿಥಿಷಟು ಜವಾಬಾದುರಿಗಳನುನು 
ನಗದಿಪಡಿಸಿದುದು, ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಈ ಎಲಾ್ ಅಧಿ�ನ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2020-25ರ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಟಾಟುಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೆ�ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾಬಾಬುಡನಗಿರಿ 
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ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ 2025ರ ಮುನೊನು�ಟವು, ದೆ�ಶ�ಯ 
ಮತು್ತ ವಿದೆ�ಶ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಭಾರತದ 
ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್್ ಒಂದನಾನುಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನುನು ಸಾಧಿಸುವ ನಟಿಟುನಲ್್, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಉದ್ಯಮ, ಸಮುದಾಯ, ಸಕಾಥಿರಗಳು 
ಮತು್ತ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಥಿ 
ಸಾಧಿಸಲು ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಸದೃಢ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೆ�ಗವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 3600 ಮಾರುಕಟೆಟು 
ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. 

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟೆಟುಯನುನು, ಈ ಉದ್ಯಮದ 
ನಕಟ ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡತಕಕೆದುದು. ಇಂದಿನ ನೂತನ 
ಸನನುವೆ�ಶದಲ್್ ವಿಕಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ವಿಭಿನನು 
ಆಯಾಮಗಳ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್್, ಕಾಯಥಿನ�ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಗಾಗಿ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟೆಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು 
ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಮತು್ತ ಪಾ್ರದೆ�ಶಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮ�ಲೆ 
ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕರಿಸತಕಕೆದುದು. ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಿಥಾತಿಗತಿಗಳನುನು ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ 
ಪರಿಸಿಥಾತಿಯು ಸುಧಾರಿಸುತಿ್ತದದುಂತೆ ಅದರ ಮಾರುಕಟೆಟು ಗುರಿಗಳನುನು 
ವಿಸ್ತರಿಸತಕಕೆದುದು. 

4.1 ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಉದ�ದ�ಶಿತ 

ಅಭಿಯ್ನಗಳು  

ಇಲಾಖೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಒಂದು ವಿಶಷಟುವಾದ, ಸಪಿಧಾಥಿತ್ಮಕ ಮತು್ತ ಸಮರ್ಥಿತ 
ಮೌಲ್ಯವುಳಳು ಪ್ರಸಾ್ತಪಗಳ ಸತ್ವಯುತವಾದ 
ಪರಿಕಲಪಿನೆಯೂಂದನುನು ಗುರುತಿಸತಕಕೆದುದು, ದೆ�ಶ�ಯ ಮತು್ತ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಾರುಕಟೆಟುಗಳಲ್್ ಬಹುಭಾಷ್ಕ ಉದೆದು�ಶತ 
ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು. 

ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರಚಲ್ತದಲ್್ರುವ ಮಾರುಕಟೆಟುಯ 
ಅಂತಃಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್್ ಬಳಸಿಕೊಳಳುಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾರುಕಟೆಟುಗೆ ತಕುಕೆದಾದ 
ಕಾಯಥಿತಂತ್ರಗಳನುನು ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ ಹೊಸ ಹಾಗೂ 
ವಿಸಾ್ತರಗೊಳುಳುತಿ್ತರುವ ಮಾರುಕಟೆಟು ಕೆ�ತ್ರದಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕದ 
ಚ್ತ್ರಣವನುನು ಬಂಬಸುವ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡತಕಕೆದುದು.  
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು ಮತು್ತ ಅಭಿಯಾನಗಳು 'ನೊ�ಡು ಬಾ 
ನಮೂ್ಮರ' ದಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್್ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ 
ಚಾಲ್್ತಯಲ್್ರುವ ಮಾರುಕಟೆಟು ಸನನುವೆ�ಶಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರತಕಕೆದುದು. 

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮಳಿಗೆ 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಮತು್ತ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಾಗಳು, 
ಪರಿಕಲಪಿನಾತ್ಮಕ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, 
ರೊ�ಡ್ ಶೆೋ�ಗಳು, ದೆ�ಶ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಟಾ್ರವೆಲ್  
ಮಾಟ್ಥಿ ಗಳು, ವಾ್ಯಪಾರಿ ಮ�ಳಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 
ಸಮಾವೆ�ಶಗಳು,  ಉತಸುವಗಳು ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು ಮತು್ತ 
ಜಾಹಿ�ರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಮಟಟುಗಳಲ್್ ರಾಜ್ಯವನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸುವುದಕೆಕೆ ನರಂತರವಾಗಿ 
ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿ್ತದೆ. 
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ಪ್ರತಿವಷಥಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಕನಾಥಿಟಕದ Focus 
Tourism Destinations (FTDs) ಆಯಕೆ ಮಾಡತಕಕೆದುದು 
ಮತು್ತ ಇಲಾಖೆಯು 2025 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ  ಕನಾಥಿಟಕದ ಎಲಾ್ 
ಪ್ರಮುಖ ಮತು್ತ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು 
ಪ್ರದಶಥಿಸಲು ಪ್ರಯತನುಪಡತಕಕೆದುದು.

ಉತೆ್ತ�ಜನಾತ್ಮಕ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ದೆ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರಮುಖ ದೆ�ಶ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮಾಟ್ಥಿ ಗಳಲ್್ ಪ್ರಧಾನ 
ಸಾಥಾನವನುನು ಹೊಂದಿರತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸ ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮಾಟ್ಥಿ ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್್, ಇಲಾಖೆಯು, 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಅನೆ�ಕ 
ದೆ�ಶ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ನಗರಗಳಲ್್ road 
shows ಸಹ ಆಯೂ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು.

4.2  ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಪ್ರಚ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರ್ನಾಕ ವ��ಳ್ಪಟ್ಟೆ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ, 
ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಾಷ್ಥಿಕ ವೆ�ಳಾಪಟಿಟುಯನುನು 
ಬಡುಗಡೆಗೊಳಿಸತಕಕೆದುದು. ವೆ�ಳಾಪಟಿಟುಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಅಂಶಗಳನುನು  ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಕೆದುದು-   

 y ಕನಾಥಿಟಕ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಟಾ್ರವೆಲ್ ಎಕ್ಸು ಪ� 
(KITE) ಮತು್ತ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೆ�ಶ (GTIM- Global 
Tourism Investers Meet)ಗಳು ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ಆಯೂ�ಜಿಸಲು 
ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಿರುವ ಎಲಾ್ ಮಹತ್ವಪೂಣಥಿ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು.

 y ಇಲಾಖೆಯು ಆಯೂ�ಜಿಸಲು ಉದೆದು�ಶಸಿರುವ 
ರೊ�ಡ್ ಶೆೋ�ಗಳು ಮತು್ತ B2B ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳು. 

 y ಇಲಾಖೆಯು ಪಾಲೊಗೆಳಳುಲು ಉದೆದು�ಶಸಿರುವ ದೆ�ಶಯ 
ಮತು್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮಾಟ್ಥಿ ಗಳು.

 y ಇಲಾಖೆಯು ನೆರವು ನ�ಡುವಂತಹ ಅಥವಾ 
ಪಾ್ರಯೂ�ಜಿಸುವ ಎಲಾ್ ಧಾಮಿಥಿಕ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತು್ತ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಉತಸುವಗಳು.

4.3 ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮಕ�ಕಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್  ಪ್ಯಿಂಟ್ ಗಳು

ಇಲಾಖೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ಒಂದು 
ಸಮಗ್ರ, ಬಳಕೆದಾರ-ಸೆನು�ಹಿ ಮತು್ತ ಆಕಷಥಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ 
ವೆಬ್ ತಾಣವನುನು ಹಾಗೂ ಮೂಬೆೈಲ್ APP 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ ವೆಬ್ ತಾಣ ಮತು್ತ ಮೂಬೆೈಲ್ 
APP ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಟಚ್  ಪಾಯಂಟ್  ಆಗಿ 
ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ನ�ಡಲು ಇಲಾಖೆಯನುನು 
ಶಕ್ತಗೊಳಿಸತಕಕೆದುದು.  

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸಮುದಾಯಗಳೂೆಂದಿಗೆ ನೆ�ರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳುಲು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಡಿಜಿಟಲ್  ಪಾಟ್್ ಫಾರ್ಥಿ ಗಳು ಮತು್ತ 
ನವಿ�ನ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಭವಿಷ್ಯವತಿಥಿಯಾದ ಮತು್ತ 

ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್  
ಎಂಗೆ�ಜ್ ಮಂಟ್  ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಸಪಿಂದನಾ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರವನುನು 
ಹೊಂದಿರತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಎಲಾ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳಲ್್ ಮಾಹಿತಿ ಕಿಯೂ�ಸ್ಕೆ ಗಳು, ಶ್ರವ್ಯ-ದೃಶ್ಯ 
ಮಾಗಥಿದಶಥಿ, ವಿವರಣ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸತಕಕೆದುದು 
ಮತು್ತ ನೆರವನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. 

4.4 ಕ್ಯನಾತಂತ್ರದ ಸಹಭ್ಗಿತ್ವ

ಇಲಾಖೆಯು, ಉದ್ಯಮದ ಒಳನೊ�ಟಗಳನಾನುಧರಿಸಿ 
(Industry insight), ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತಿ್ತಗಳನುನು 
(Industry trends) ಅರಿತುಕೊಳಳುಲು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ 
ಉತೆ್ತ�ಜನಾ ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಪಾ್ರತಿನಧಿಕ ಸಂಸೆಥಾಯಾದ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ (Karnataka 
Tourism Society) ನಯತವಾಗಿ ಸಮಾಲೊ�ಚನೆ 
ನಡೆಸತಕಕೆದುದು. 

ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನಾನುಗಿ 
ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು, ಪ್ರವಾಸ ಆಯೂ�ಜಕರು, ಪ್ರವಾಸ 
ಏಜೆಂಟರುಗಳು, ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಸಂಯೂ�ಜಕರು ಮತು್ತ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕಚೆ�ರಿಗಳು, ದೂತವಾಸಗಳು 
ಮತು್ತ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೆ�ರಿಗಳೂ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ವಿದೆ�ಶ 
ಕಚೆ�ರಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರಿಗೆ 
ಮಾರುಕಟೆಟು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನೆರವೂ ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ವಿವರವನುನು ವಿಭಾಗ 14- ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನ ಮತು್ತ ವಿನಾಯತಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್್ 
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

4.5  ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ್ರ್ರ್ಟ್�ಯ ಟ್್ರವ�ಲ್  ಎಕ್ಸಾ ಪ� 

ದೆ್ವೈ-ವಾಷ್ಥಿಕ, ಕನಾಥಿಟಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಟಾ್ರವೆಲ್  
ಎಕ್ಸು ಪ� (KITE)–ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವಪೂಣಥಿವಾದ ಸರಣಿ 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, 
ಕನಾಥಿಟಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಟಾ್ರವೆಲ್  ಎಕ್ಸು ಪ� 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವನುನು 
ನ�ಡತಕಕೆದುದು. 

 4.6     ನಯತ ಪರಿಚಯ ಪ್ರವ್ಸಗಳು (FAM Trips)
ಇಲಾಖೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಬಗೆಗೆ word of 
mouth buzz (ಬಾಯ ಮಾತಿನ) ಪ್ರಚಾರವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 
ಪ್ರವಾಸಿ ಆಯೂ�ಜಕರು, ಪ್ರವಾಸಿ ಏಜೆಂಟರುಗಳು, 
ಪತ್ರಕತಥಿರು, ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕರು, ಬರಹಗಾರರು ಮತು್ತ 
ಬಾ್ಗರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಯತವಾದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ 
ಪ್ರವಾಸವನುನು ಪಾ್ರಯೂ�ಜಿಸಿ, ಆಯೂ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು. 
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ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ
5

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸಥಾಳಗಳ ದಿ�ರ್ಥಿಕಾಲ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೆ�ವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವಲ್್ ವಿಶೆ�ಷ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯು, ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕೆ�ತ್ರಗಳ ಮ�ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನುನು ನ�ಡುತ್ತದೆ. 

1. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
2. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯ (Tourism Circuit) ಅಭಿವೃದಿಧಿ
3. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ  ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಧಿ
4. ಆತಿಥ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ
5. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಭೂ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಬಳಕೆ (Land Bank 

utilization) 
6. ದೂರದ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್್ ಹಾಲ್ ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳನುನು 

ಬಳಸಿಕೊಳುಳುವುದು.
7. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತು್ತಗಳ ದತು್ತ 

ಸಿ್ವ�ಕಾರ ಮತು್ತ ನವಥಿಹಣೆ
8. ರಸೆ್ತಬದಿ ಸೌಕಯಥಿಗಳು
9. ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿದ ನೆರವು

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ಅಭಿವೃದ ್ಧಿ ನಗಮ 
ನಯಮಿತವು ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೊ�ಡೆಲ್ ಏಜೆನಸುಯಾಗಿರತಕಕೆದುದು. ಮ�ಲೆ 
ಉಲೆ್�ಖಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆ�ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ನಯಮಿತವು, ಸಾವಥಿಜನಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ 
(PPP) ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಂತಹ (Joint Venture) 
ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ನೆರವನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. ಕನಾಥಿಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಕೆ�ಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬೃಹತ್  
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸುಹ ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

5.1 ಪ್ರವ್ಸಿ ಸಥಿಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯು 
(Comprehensive Development) ಆ ತಾಣದ 
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, 
ಎಲಾ್ ರಿ�ತಿಯ ಪೂರಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ ನವಥಿಹಣೆ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯ ಅನುಭವವನುನು 
ಕಟಿಟುಕೊಡಲು ನಣಾಥಿಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ತಾ್ಯಜ್ಯ ನವಥಿಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಾ, ವಿಶಾ್ರಂತಿ 
ತಾಣಗಳು, ಪಾಕಿಥಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಂಪಕಥಿ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, 
ಮಾಹಿತಿ ಕಿಯೂ�ಸ್ಕೆ ಗಳು ಮತು್ತ ಇತರೆ ಸಾವಥಿಜನಕ 
ಸೆ�ವೆಗಳು ಮತು್ತ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹಾಗೂ  
ನವಥಿಹಣೆಯನುನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಕನಾಥಿಟಕ 

ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಮಯೂರ ಭುವನೆ�ಶ್ವರಿ, ಹಂಪೆ 
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ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ನಗಮ ನಯಮಿತವು 
ನೊ�ಡಲ್ ಏಜೆನಸುಯಾಗಿರತಕಕೆದುದು. ಅಲ್ದೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತರ ಇಲಾಖಾ ಸಮನ್ವಯಕಾಕೆಗಿ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಇತರೆ ಸಕಾಥಿರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು 
ಮತು್ತ ಏಜೆನಸುಗಳ ಸಹಯೂ�ಗವನುನು ಕೊ�ರತಕಕೆದುದು.

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ 
ಮತು್ತ ಸವಾಥಿಂಗಿ�ಣ ಅನುಭವವನುನು ಕಟಿಟುಕೊಡಲು ಆದ್ಯತೆ 
ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ Focus Tourism 
Destinations (FTDs) ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕನಾಥಿಟಕದ ಈ 
FTD ಪಟಿಟುಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಸೂಚ್ಸಿದಂತೆ 
ಇರತಕಕೆದುದು. ಈ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯ ಆರಂಭದಲ್್ದದು 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟಿಟುಯನುನು 
ವಿಭಾಗ-13-ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ವಿಭಾಗದಲ್್ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ.

5.2   ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಕೂ್ಯನಾಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಮುಂದಿನ ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್್ ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಸಂಯೂ�ಜಿಸುವ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಕೂ್ಯಥಿಟ್  ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು. 

 y ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
 y ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
 y ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
 y ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
 y ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
 y ವನ್ಯಜಿ�ವಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ

5.3 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿ :-

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ನೆರವು 
ನ�ಡುವುದಕೆಕೆ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರ ಮಧ್ಯಸಿಥಾಕೆಯಾಗಿ ಕೆಟಿಐಎಲ್  

ಅಡಿಯಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಧಿಯನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ನಧಿಯನುನು ಆತಿಥ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ, 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಭೂ ಬಾ್ಯಂಕ್  ಮತು್ತ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ 
ನೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸತಕಕೆದುದು, 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಧಿಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾಥಿರದ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚ್ಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ 
ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳಿಂದಲೂ ನೆರವನುನು ಕೊ�ರಬಹುದು.

5.4   ಆತಿಥ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಾಳಗಳಲ್್ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ನ�ಡುವ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆಯು, ಹೆಚುಚಿತಿ್ತರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೆ�ಟಿಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಉಂಟಾಗುತಿ್ತರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆ�ಡಿಕೆಯನುನು 
ಪೂರೆೈಸುವುದಕೆಕೆ, ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಹೊಂದಿರುವ ಭೂ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲ್್ ಆತಿಥ್ಯ ಯೂ�ಜನೆಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ನಧಿಯನುನು ಬಳಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು.

5.5   ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಭೂ ಬ್್ಯಂಕ್ ನ ಬಳಕ�

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲ್್ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ನಧಿಯನುನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. ಭೂ-ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲ್್ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಮತ್ತಷುಟು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಪಾರದಶಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ ಮೂಲಕ ಭೂ-ಗುತಿ್ತಗೆ ನ�ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್್ ಖಾಸಗಿ 
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನುನು ಗುತಿ್ತಗೆ ನ�ಡತಕಕೆದುದು. 
ಭೂಮಿಯ ಗುತಿ್ತಗೆಯಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನುನು ಮತ್ತಷುಟು 
ಭೂಮಿಯನುನು ಸಾ್ವಧಿ�ನಪಡಿಸಿಕೊಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ ಮತು್ತ ಇತರೆ 
ಸಥಾಳಗಳಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಧಿಗೆ ಜಮ ಮಾಡತಕಕೆದುದು. 
ಭೂಮಿ ಗುತಿ್ತಗೆ ನ�ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಷಾ್ಠನದ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳನುನು ಈ ನ�ತಿಯ ಕಾಯಾಥಿಚರಣಾ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳಲ್್ ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದು. 

5.6 ಈಗ್ಗಲ�� ಇರುವ ಸೌಕಯನಾಗಳನುನ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮಕ�ಕಾ 

ಬಳಸುವುದು.

ಕನಾಥಿಟಕದ ಕೆಲವು ದೂರದ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳು ಸಾಕಷುಟು 
ಅತ್ಯತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಂತಃಸತ್ವ ಹೊಂದಿದದುರೂ, 
ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಸೃಜಿಸಲು ಕಷಟು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಥಾಳಗಳಿಗೆ, 
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರದ ಒಡೆತನದ/
ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಯ ಹಾಲ್ ಇರುವ ಅತಿರ್ಗೃಹಗಳನುನು ಮತು್ತ 
ಇತರ ಸೂಕ್ತವೆನಸಬಹುದಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಉದೆದು�ಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳಳುಬಹುದು. 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಅಂತಹ  ಸ್ವತು್ತ / ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಮತು್ತ ನವಥಿಹಣೆಯನುನು ವಹಿಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು 
ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಉದೆದು�ಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನುನು 
ಬಳಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು.

ಶೃಂಗೆ�ರಿ 
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5.7 ಪ್ರವ್ಸಿ ತ್ಣಗಳು ಮತುತು ಸ್ವತುತುಗಳ ದತುತು ಸಿ್ವ�ಕ್ರ ಮತುತು 

ನವನಾಹಣ� :-

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳ ಮತು್ತ ಸ್ವತು್ತಗಳ ದತು್ತ ಸಿ್ವ�ಕಾರ, ನವಥಿಹಣೆ ಅಥವಾ 
ಪಾ್ರಯೂ�ಜಕತ್ವಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹ ನ�ಡತಕಕೆದುದು. ಅಂತಹ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕಾಪ�ಥಿರೆ�ಟ್  
ಸಂಸೆಥಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲ್�ಕತ್ವದ ಭಾವನೆಯನುನು (Greater 
sense of ownership) ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲ್ 
ಇರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಾಳಗಳು ಮತು್ತ ಸ್ವತು್ತಗಳ ನವಥಿಹಣೆ ಮತು್ತ 
ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

5.8 ರಸ�ತುಬದ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತು್ತ 
ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕೆಕೆ ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು ಸಂಪಕಿಥಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತಗಳುದದುಕೂಕೆ, 
ರಸೆ್ತಬದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸತಕಕೆದುದು.

ರಸೆ್ತಬದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂಕಿ�ಣಥಿಗಳನುನು ಪಾ್ರಥಮಿಕವಾಗಿ ಈ 
ಮುಂದಿನ 3 ಮಾದರಿಗಳಲ್್ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮಾದರಿಯ 
ಮೂಲಕ ಕನಾಥಿಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸತಕಕೆದುದು:

1. ಪ್್ರಂಚ�ೈಸಿ ಮ್ದರಿ: ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಬಾ್ರಂಡ್ ನ ಅಡಿಯಲ್್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಖಾಸಗಿ 
ಭೂಮಿಯಲ್್ ನಮಿಥಿಸಿ ನವಥಿಹಿಸುವ ರಸೆ್ತಬದಿ 
ಸೌಕಯಥಿಗಳು. 

2. ಗಿ್ರ�ನ್  ಫ�ಲ್ಡ್ ಮ್ದರಿ: ಪಾರದಶಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ ಮೂಲಕ ಆಯಕೆಯಾದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು 
ಇಲಾಖೆಯಂದ ಗುತಿ್ತಗೆ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯಲ್್ ನಮಿಥಿಸಿ, 
ನವಥಿಹಿಸುವ ರಸೆ್ತಬದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. 

3. ಬೌ್ರನ್ ಪ�ಲ್ಡ್ ಮ್ದರಿ: ಇಲಾಖೆಯ� ತನನು ಭೂಮಿಯಲ್್ 
ನಮಿಥಿಸಿ, ಅದರ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಮತು್ತ ನವಥಿಹಣೆಗಾಗಿ, 
ಪಾರದಶಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ ಮೂಲಕ, 
ಆಯಕೆಯಾದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆ ನ�ಡುವ ರಸೆ್ತಬದಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.
ರಸೆ್ತ ಬದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಇತರೆ 
ಸೂಕ್ತವೆನಸಬಹುದಾದ ಮಾದರಿಗಳನುನು ಸಹ 
ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಈ ನ�ತಿಯ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಯ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳು, ಕನಾಥಿಟಕದ ರಸೆ್ತಬದಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ನ�ತಿಯನುನು ವಿವರಿಸತಕಕೆದುದು.

5.9 ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ ರ�ರವು

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಯೂ�ಜನೆಗಳ 
ಅಗತ್ಯತೆಯನುನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ನೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳ 
ನೆರವಿನ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ        ವಿಭಾಗ-14 - 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ 
ರಿಯಾಯತಿಗಳು – ಇದರಲ್್ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಕೆಟಿಐಎಲ್  ಸಂಸೆಥಾಯು ಪ್ರತಿಯೂಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ಅಗತ್ಯತೆಗಳನಾನುಧರಿಸಿ, ಹೊಸ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸುವ  ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿದದುಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳ ನಧಿಥಿಷಟು ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 
ಹಾಲ್ ಇರುವ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವನುನು 
ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ ನ�ತಿಯ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳು ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳ ನೆರವು 
ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನುನು ವಿವರಿಸತಕಕೆದುದು.

ದೆ�ವಬಾಗ್ ಕಡಲಕಿನಾರೆ 
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ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಉತ್ನನಗಳು
6

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತು್ಯತಕೃಷಟು ತಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಅನನ್ಯ ಅನುಭವಗಳನುನು ನ�ಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಉತಪಿನನುಗಳು 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್್ ಅನುಭವ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಒದಗಿಸುವಲ್್ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾ್ಯಪಕ 
ಪ್ರಮಾಣದ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಉತಪಿನನು 
ಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಭಿನನು ಅಭಿರುಚ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪೆ�ಕ್ಷಣಿ�ಯವಾಗಿದುದು ಧಿ�ಘಥಿ ಕಾಲ  
ತಂಗುವಿಕೆಗೆ  ಮತು್ತ ಮತೆ್ತ, ಮತೆ್ತ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವಂತೆ 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ತನನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್್ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಉತಪಿನನುಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಅಂಶವನುನು ಸಹ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿದುಯಲ್್ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಉತಪಿನನುಗಳ ಅಭಿವೃಧಿಧಿಗೂ ಸಹ ಆದ್ಯತೆ ನ�ಡುವುದು.

ಕನಾಥಿಟಕವು "ಒಂದು ರ್ಜ್ಯ, ಹಲವು ಜಗತುತು" ಎನುನುವ 
ಶ�ಷ್ಥಿಕೆಯೂಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯ ಅನುಭವಗಳನುನು 
ನ�ಡುವ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನುನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆೈವಿದ್ಯಮಯ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅನುಭವಗಳನುನು ನ�ಡುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯು, 
ನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್್, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳೆಂದು 
ಉಲೆ್�ಖಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಿ�ತಿಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನ�ಡಲು ಉದೆದು�ಶಸುತ್ತದೆ. 

1. ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
2. ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
3. ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
4. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಕಡಲತಿ�ರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
5. ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
6. ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
7. ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ (ನೆೈಸಗಿಥಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ 

ವನ್ಯಜಿ�ವಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)
8. ಶಕ್ಷಣ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
9. ಚಲನಚ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
10. ಪಾಕಶಾಸತ್ರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ (Gastronomy- Cuisine)
11. ಒಳನಾಡು ಜಲ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ (Inland water)
12. ನೌಕಯಾನ ವಿಹಾರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
13. ಮೈಸ್  ಮತು್ತ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ  ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ (MICE and 

Business Tourism)
14. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
15. ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ (ಧಾಮಿಥಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 

ಮತು್ತ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಸಥಾಳಗಳ ವಿ�ಕ್ಷಣೆಯನುನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)
16. ಕಿ್ರ�ಡಾ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ
17. ಸಾ್ವಸಥಾಯೂ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ (Wellness Tourism)

18. ಇತರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳು (Other 
Niche Tourism Themes)

ಮ�ಲೆ ಉಲೆ್�ಖಿಸಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳಲ್್ ಕೆಲವು ಸಮಥಥಿವಾದ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 
ಹೊಂದಿದದುರೆ, ಇನನುತರ ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳು ಇನೂನು ಆರಂಭಿಕ 
ಹಂತದಲ್್ಯ� ಇವೆ. ಆದರೆ, ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಅಪರಿಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಮ�ಲೆ 
ನಮೂದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ 
ಎಲಾ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರವು, ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಎಲಾ ್ ರಿ�ತಿಯ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಿ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು, ವಿಭಾಗ-14-ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳು-ವಿಭಾಗದಲ್್ 
ಪಟಿಟುಮಾಡಲಾದಂತಹ ನೆರವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕನಾಥಿಟಕದ ವಿವಿಧ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮುಂದಿನ 
ನೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದು.

6.1 ಸ್ಹಸ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕನಾಥಿಟಕದ ಭೌಗೊ�ಳಿಕ ಮತು್ತ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ವೆೈವಿಧ್ಯತೆಯು 
ಎಲಾ್ ರಿ�ತಿಯ ಭೂ ಆಧಾರಿತ, ಜಲ ಆಧಾರಿತ ಮತು್ತ ವಾಯು 
ಆಧಾರಿತ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಅದು್ಭತ 
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುತ್ತದೆ. ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಸಾಹಸ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ಮತು್ತ 
ಉತೆ್ತ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮಂತಾ್ರಲಯ, 
ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರ ಮತು್ತ ಯುವ ಸಬಲ್�ಕರಣ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ�ಡಾ 

ದಿ ಗೊ�ಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ 
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ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರ ಹಾಗೂ ಕನಾಥಿಟಕದ ಸಾಹಸ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ನವಾಥಿಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನುನು 
ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು. ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ರಾಜ್ಯದಲ್್ 
ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳುಳುವ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನುನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು, 
ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ವಿಸತೃತವಾದ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳನುನು ಹೊರಡಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಕನಾಥಿಟಕದ ವಿವಿಧ ಸಥಾಳಗಳಲ್್ ಸಾಹಸ ಕಿ್ರ�ಡಾ ಉತಸುವಗಳನುನು 
ಆಯೂ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಸಾಹಸ ಕಿ್ರ�ಡಾ ನವಾಥಿಹಕರನುನು 
ಪಟಿಟು ಮಾಡತಕಕೆದುದು. 

6.2 ಕೃರ್ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಮತುತು ಗ್್ರಮ�ಣ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಥಥಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳಲ್್ ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಒಂದೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು 
ಉದೆದು�ಶಸಿರುತ್ತದೆ. ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಕೃಷ್ ಮತು್ತ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿ; ಉತೆ್ತ�ಜಿಸುವುದರಿಂದ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೃಷ್ ಮತು್ತ ಬೆ�ಸಾಯದ 
ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಪರಿಚಯಸಿಕೊಳಳುಲು ಪ್ರ�ತಾಸುಹ 
ನ�ಡಿದಂತಾಗುವುದಲ್ದೆ, ಸಥಾಳಿ�ಯ ತಿಂಡಿ-ತಿನಸುಗಳು, 
ಸಂಸಕೃತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಕಲೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ�ಡೆ ಮುಂತಾದ 
ಕನಾಥಿಟಕದ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಜಿ�ವನದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್್ 
ತಮ್ಮನುನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಕನಾಥಿಟಕದ ಎಲಾ್ ಜಿಲೆ್ಗಳಲ್್ 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 
ಕೆೈಗೆತಿ್ತಕೊಳಳುಬಹುದೆಂಬುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಸಮುದಾಯಗಳು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದಲ್್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವ 
ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದಿಂದ 
ಆಗಬಹುದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನುನು ಅವರು 
ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನ�ತಿಯು ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತು್ತ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವೃದಿಧಿಯಂತಹ 
ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 
ಸವಾಲನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು, ಕೃಷ್ 
ಇಲಾಖೆ, ತೊ�ಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ 
ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್  ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಇತರೆ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ನೆರವನುನು ಕೊ�ರತಕಕೆದುದು. ಗಾ್ರಮಿ�ಣ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ 
ಉತೆ್ತ�ಜನಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಬಾ್ಯಂಕ್  
ಮತು್ತ ಏಷ್ಯನ್  ಡೆವಲಪ್ ಮಂಟ್  ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಳಂತಹ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳ ನೆರವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ ಉತೆ್ತ�ಜನಕೆಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಸೆ�ವಾದಾತರು, 

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಲಾಭರಹಿತ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಮತು್ತ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟು 
ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಸಹಯೂ�ಗ 
ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ 
ಆಯೂ�ಜನೆಗಳ ಬಗ ಗೆೆ ಜಾಗೃತಿಯನುನು ಮೂಡಿಸಲು ಪರಿಣಿತ 
ಪ್ರವಾಸ ಯೂ�ಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆಂಟರುಗಳನುನು 
ಬಳಸಿಕೊಳಳುಲು ಮತು್ತ ರೆೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಥಾಳಿ�ಯ 
ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಬಗೆಗೆ 
ತರಬೆ�ತಿಯನುನು ನ�ಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ಸಥಾಳಿ�ಯ 
ಆಹಾರ ಪದಾಥಥಿಗಳು ಮತು್ತ ಕಲೆ, ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳಂತಹ 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸರಕುಗಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ 
ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಸಹ ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹ ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಸಂಸೆಥಾಗಳು 
ಮತು್ತ ಏಜೆನಸುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತು್ತ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
ತರಬೆ�ತಿಯನುನು ನ�ಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ಕೃಷ್ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು ಮತು್ತ ತರಬೆ�ತಿಯನುನು 
ರೂಪಿಸಲು ಕೃಷ್ ಇಲಾಖೆ, ತೊ�ಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್್ 
ಹಾಲ್ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಹಾಗೂ ಜಿಲಾ್ ಮಟಟುದ 
ಕಛೆ�ರಿಗಳ ನೆರವನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

6.3  ಕ್ರವ್ನ್ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ (Caravan)
ಕಾರವಾನ್  ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಪ್ರವಾಸದ ಮಾಗಥಿ ಮತು್ತ 
ವಸತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್್ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನುನು ನ�ಡುವ ಸಾಮಥ್ಯಥಿ ಹೊಂದಿದೆ. 
ಇಲಾಖೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸುಹ ನ�ಡತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಮಂತಾ್ರಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸಕೂ್ಯಥಿಟ್ ಗಳಲ್್ ಕಾರವಾನ್ ಉದಾ್ಯನವನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ನೆರವು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. 

ಇಲಾಖೆಯು, ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗಳನುನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕೆ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಂತಹ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳ ನೆರವನುನು ಸಹ ಕೊ�ರತಕಕೆದುದು. 

6.4  ಕರ್ವಳಿ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಮತುತು ಕಡಲತಿ�ರ 

ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ "ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ರಿಟ�ೈಮ್ ಪಸ�್ನಾಕ್ಟೆವ್ ಪ್ಲನ್ 

ಗ�” (Karnataka Maritime Prespective plan)" 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಾಥಿಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ 
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು, ಇದಲ್ದೆ ಸ್ವದೆ�ಶ 
ದಶಥಿನ ಮತು್ತ ಸಾಗರಮಾಲಾದಂತಹ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರದ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನಾಥಿಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್್ 
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ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ನೆರವು 
ಪಡೆಯತಕಕೆದುದು.  

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಕರಾವಳಿ ಕನಾಥಿಟಕವನುನು 
ಬಹು ಉತಪಿನನು ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ ವಿರಾಮ, ಮನರಂಜನೆ ಮತು್ತ 
ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಪಿಸಲೂ ಸಹ ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ಕಡಲ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಮತು್ತ ಒಳನಾಡು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಗಳ (Maritime 
Tourism and Inland Water Tourism) 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯೂಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಕೆೈಗೆತಿ್ತಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು.

ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್್ ಸುಸಿಥಾರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಗಿರುವ ಬದಧಿತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ, 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದ ಕಡಲತಿ�ರಗಳಿಗೆ – 
“BLUE FLAG - ಬೂ್ ಪಾ್ಗ್ " ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ರಾಜ್ಯ ಏಜೆನಸುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

6.5 ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕನಾಥಿಟಕದ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯು 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಲ್ಯಲು, ಅನೆ್ವ�ಷ್ಸಲು ಮತು್ತ ಆನಂದಿಸಲು 
ಅನುಭವಗಳ ರಾಶಯನೆನು� ನ�ಡುತ್ತದೆ. ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಮೂಲ ಶೆೈಲ್ ಮತು್ತ ನೆೈಜತೆಯನುನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಕನಾಥಿಟಕದ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು 
ಪುನಶೆಚಿ�ತನಗೊಳಿಸಿ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು ಕನನುಡ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೃತಿ 
ಇಲಾಖೆ, ಮಾಹಿತಿ ಮತು್ತ ಸಾವಥಿಜನಕ ಸಂಪಕಥಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಥಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಗಮ ಮತು್ತ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಏಜೆನಸು / 
ಇಲಾಖೆಗಳ ನಕಟ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ 
ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಕ್ಯನಾಕ್ರಮಗಳು ಮತುತು ಹಬ್ಬಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ರಾಜಾದುದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ 
ಹಬ್ಬಗಳು ಮತು್ತ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು ಆಯೂ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ 
ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು. ಇದರಿಂದ ಕನಾಥಿಟಕ ವಿವಿಧ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸುಹ 
ನ�ಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ, ಕುಶಲಕಲೆ ಮತು್ತ ತಿಂಡಿ-ತಿನಸುಗಳಿಗೆ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡುವುರೊಂದಿಗೆ ಕನಾಥಿಟಕದ 
ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಮತು್ತ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಂಪರೆಯನುನು 
ಪ್ರದಶಥಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ  ಪಾ್ರದೆ�ಶಕ ಮತು್ತ ಸಥಾಳಿ�ಯ 
ಹಬ್ಬಗಳನುನು ಸಹ ಆಯೂ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು. ಜಿಲಾ್ ಮಟಟುದ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಜಿಲೆ್ಗಳಲ್್ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತು್ತ 
ಉತಸುವಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು ನೆರವು 
ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಸ್ವತುತುಗಳ ದತತು ಸಂಚಯ (ಡ��ಟ್ಬ��ಸ್ )

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ದತ್ತಸಂಚಯದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನಾಥಿಟಕದ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು 
ಮಾ್ಯಪಿಂಗ್  ಮಾಡುವಲ್್ ಕನನುಡ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೃತಿ 
ಇಲಾಖೆಯೂಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ ದತ್ತ 
ಸಂಚಯವು ಕಲಾವಿದರು, ನೃತ್ಯಗಾರರು, ಪ್ರದಶಥಿನ ಕಲೆಗಳು 
ಮತು್ತ ಕರಕುಶಲಕಾರರು ಮತಿ್ತತರ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ನುರಿತ ಕಾಯಥಿಪಡೆಯ 
ಆಕರವಾಗಿಯೂ ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕನಾಥಿಟಕದ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತು್ತ ಪರಂಪರೆಯನುನು 
ಪ್ರದಶಥಿಸಬಲಂ್ತಹ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿ ಸೆ�ವಾದಾತರು ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಬಳಸಿಕೊಳುಳುವಂತೆ 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರದಶನಾನ ಕಲ� ಮತುತು ಸಂಸಕೃತಿಯ ಪ್ರದಶನಾನ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಕನನುಡ ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ನಕಟ ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದಕೆಕೆ ಮತು್ತ 
ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕೆಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು, ಸಥಾಳಾವಕಾಶಗಳನುನು ಮತು್ತ ವೆ�ದಿಕೆಗಳನುನು 
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡತಕಕೆದುದು. ಅಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು, 
ಸಥಾಳಾವಕಾಶಗಳನುನು ಮತು್ತ ವೆ�ದಿಕೆಗಳನುನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು 
ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಏಜೆನಸುಗಳ ಮತು್ತ 
ಪ್ರಮುಖ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರ ನೆರವನುನು ಪಡೆಯತಕಕೆದುದು.

ಮೈಸೂರನುನ ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಕ��ಂದ್ರವ್ಗಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

ಮೈಸೂರನುನು ಕನಾಥಿಟಕದ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ನಗರವನುನು 

ಸೊ�ಮನ ಕುಣಿತ 
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ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣವನಾನುಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ನದಿಥಿಷಟು ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು. ಇದಲ್ದೆ, ಇಲಾಖೆಯು, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, MICE ಮತು್ತ ಮನರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ವಷಥಿಪೂತಿಥಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್್ರುವ 
KEA ವಸು್ತಪ್ರದಶಥಿನ ಮೈದಾನವನುನು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಕೆ�ಂದ್ರವನಾನುಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಕನಾಥಿಟಕ ವಸು್ತಪ್ರದಶಥಿನ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕೆಕೆ ನೆರವು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. 

ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಗ್್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಕನನುಡ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೃತಿ 
ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಚ್ಸಿರುವ ಸಥಾಳಗಳಲ್್ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಗಾ್ರಮವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ 
ಅನುಕೂಲಮಾಡಿಕೊಡತಕಕೆದುದು.

6.6 ಪರಿಸರ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ 
ಉತೆ್ತ�ಜನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡಜುಸ್  ಮತು್ತ 
ರೆಸಾಟ್ಸುಥಿ  ಲ್ಮಿಟೆಡ್ (ಜೆಎಲ್ ಆರ್) ನೊ�ಡಲ್ 
ಏಜೆನಸುಯಾಗಿರತಕಕೆದುದು. 

ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದಲ್್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಮತು್ತ ವನ್ಯಜಿ�ವಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವೂ ಸೆ�ರಿರತಕಕೆದುದು. 
ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 
ಜಿ�ವವೆೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತು್ತ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮತು್ತ ಸುಸಿ್ತರತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನುನು ಮೂಡಿಸುವುದರ 
ಮ�ಲೆ ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತವಾಗಿರತಕಕೆದುದು. ತಾಣಗಳ ಸಾಮಥ್ಯಥಿ 
(Destination carrying capacity) ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕ 
ಸಕಾಥಿರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ 
ಹೊರಡಿಸುವ ಆದೆ�ಶಗಳು ಮತು್ತ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳನುನು 
ಎಚಚಿರಿಕೆಯಂದ ಪರಿಶ�ಲ್ಸಿದ ತರುವಾಯ ಪರಿಸರ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ ಉತೆ್ತ�ಜನ ಕಾಯಥಿ 
ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತು್ತ ಜಿ�ವಿಶಾಸತ್ರ ಇಲಾಖೆ 
ಹಾಗೂ ಕನಾಥಿಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮಂಡಳಿಯ (Karnataka Eco-Tourism Board) 
ನಕಟ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

6.7 ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್್ರುವ ಎಲಾ್ ಸಕಾಥಿರಿ ಶಾಲೆಗಳ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಅವರನುನು 
ಸೂಕ್ಷಷ್ಮಗಾ್ರಹಿಗಳನಾನುಗಿಸಲು ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸಗಳನುನು 
ಆಯೂ�ಜಿಸಲು 'ಕನಾಥಿಟಕ ಚ್ಣ್ಣರ ದಶಥಿನ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಕೆಕೆ' 
ಈಗಿರುವ ಅವಕಾಶವನುನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಕನಾಥಿಟಕ 
ಸಕಾಥಿರದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮತು್ತ ಪೌ್ರಢ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೂಂದಿಗೆ 
ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು.  ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವು ನದಿಥಿಷಟುವಾಗಿ 
ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಪರಂಪರೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಪರಿಸರ 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ವಿಶೆ�ಷ ಆದ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

ಭಾರತದಲ್್ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಮತು್ತ ಉತಾಪಿದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆ�ಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯವನುನು 
ಬಂಬಸಲು ಕನಾಥಿಟಕ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತು್ತ 
ಉತಾಪಿದನಾ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳನುನು 
ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಲಾಖೆಯು 
ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಾನಾಧಾರಿತ 
ಪ್ರವಾಸಗಳನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸತಕಕೆದುದು. 
ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಐದನೆಯ ತರಗತಿಯಂದ ಏಳನೆಯ 
ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಎಲಾ್ ಶಾಲಾ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್್ ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳನುನು 
ಸೆ�ರಿಸಲು ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮತು್ತ ಪೌ್ರಢಶಕ್ಷಣ, ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು 
ಮಾಡತಕಕೆದುದು.

ಆರ್ & ಡಿ, ಐಟಿ ಮತು್ತ ಉತಾಪಿದನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಿ 
ರಾಜ್ಯದ ಸಾಥಾನಮಾನವನುನು ಪ್ರದಶಥಿಸಲು ಕನಾಥಿಟಕದ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಮತು್ತ ಉತಾಪಿದನಾ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಿಗೆ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಸಹ 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

6.8 ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ವೆ�ದಿಕೆಗಳಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕದ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಪ್ರದಶಥಿಸುವ 
ಉದೆದು�ಶದಿಂದ ಕನಾಥಿಟಕದ ರಮಣಿ�ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳಲ್್ ಚ್ತಿ್ರ�ಕರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಖಾ್ಯತ ಚಲನಚ್ತ್ರ 
ನಮಾಥಿಪಕರು ಮತು್ತ ನದೆ�ಥಿಶಕರುಗಳನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುವುದಕೆಕೆ ಕನಾಥಿಟಕ ಚಲನಚ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ನ�ತಿ – 2018ರ ಅಡಿಯಲ್್ ವಿತಿ್ತ�ಯ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳನುನು 
ನ�ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಾಥಿಟಕ ಚಲನಚ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 

ಕಾಫಿ ತೊ�ಟ, ಕೊಡಗು 
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ನ�ತಿ, 2018ರ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳನುನು, ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಹೊರಡಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಚಲನಚ್ತ್ರ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸುವುದಕೆಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತು್ತ 
ಸಾವಥಿಜನಕ ಸಂಪಕಥಿ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕ ಚಲನಚ್ತ್ರ 
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹಯೂ�ಗವನುನು ಕೊ�ರತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಚಲನಚ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2018ಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮೂ�ದನೆಗಳು ಮತು್ತ ಅನುಮತಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೊ� ಯಾಂತಿ್ರಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 
(Single window mechanism) ರಚ್ಸಲು ಒತು್ತ 
ನ�ಡಲಾಗುವುದು.

6.9    ಪ್ಕಶ್ಸತ್ರ (ಅಡುಗ� ಕಲ�) ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರ�ಮಂತ 
ಪಾಕಪದಧಿತಿಯ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಪ್ರದಶಥಿಸುವ ಪಾಕಶಾಸತ್ರ 
ಪ್ರಯೂ�ಗಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸುತ್ತದೆ. ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಶ್ರ�ಮಂತ 
ಆಹಾರ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಬಂಬಸುವ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು 
ಮತು್ತ ಉತಸುವಗಳನುನು ಹಾಗು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಕಪದಧಿತಿಯಲ್್ 
ಆಧುನಕ ಆವಿಷಾಕೆರಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ವೆೈನ್  ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯವನುನು ಭಾರತದ ಅತು್ಯತಕೃಷಟು 
ವೆೈನ್  ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಾಥಾನವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು 
ಕನಾಥಿಟಕ ವೆೈನ್  ಬೊ�ಡ್ಥಿ ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೂ�ಗ 
ಪಡೆದುಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. ಅಲ್ದೆ, ಕಾಫಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನಾಥಿಟಕವನುನು 
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಫಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿದುಪಡಿಸಲು ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯೂಂದಿಗೆ 
ಸಹಯೂ�ಗ ಹೊಂದಲು ಸಹ ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

6.10 ಪ್ರಂಪರಿಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ :

ಕನಾಥಿಟಕದ ಶ್ರ�ಮಂತ ಪರಂಪರೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕದ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಥಾನಮಾನವನುನು 
ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್್  ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕಿ್ತಯಾಗಿದೆ. ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ  ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ ಉತೆ್ತ�ಜನಕಾಕೆಗಿ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸವೆ�ಥಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ 
ಪುರಾತತ್ವ, ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆ 
ಇಲಾಖೆಯೂಂದಿಗೆ ಸಹಯೂ�ಗವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ಯೂ�ಜನೆ ಮತು್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ಉತೆ್ತ�ಜನಕೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಗಣನೆಯನುನು 
ನ�ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ 
ಇಲಾಖೆ, ನಗರ ಮತು್ತ ಪಟಟುಣ ಯೂ�ಜನಾ ನದೆ�ಥಿಶನಾಲಯ 
ಮತು್ತ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಪಾ್ರಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ 
ಏಜೆನಸುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಫಾರಸುಸುಗಳನುನು ಮಾಡಲು ಸಹ 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

ಪ್ರಂಪರಿಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ� ಪ್್ರಯ�ಗಿಕ 

ಯ�ಜರ�

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದ 4-5 ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳನುನು ಅವುಗಳ ಪೂಣಥಿ ಸಾಮಥ್ಯಥಿಕೆಕೆ 
ತಕಕೆಂತೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಪಾ್ರಯೂ�ಗಿಕ ಯೂ�ಜನೆಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆತಿ್ತಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು.

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಂಪರಿಕ ತ್ಣಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಮೂರು UNESCO ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ತಾಣಗಳಿವೆ. ಮತ್ತಷುಟು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಥಾಳಗಳನುನು,  ಗಮನಾಹಥಿ 
ರಿ�ತಿಯಲ್್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತರುವ ಮೂಲಕ 
ಮತು್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್್ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷ್ಥಿಸುವ 
ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳನೂನು ಸಹ UNESCO ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಸಥಾಳಗಳ ಪಟಿಟುಯಲ್್ ಸೆ�ರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

ಪ್ರಂಪರಿಕ ಸಥಿಳಗಳ ದ್ಖಲ�ಕರಣ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳ 
ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಹತ್ವವುಳಳು 
ಎಲಾ್  ಸಥಾಳಗಳನುನು ದಾಖಲ್�ಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

ಪ್ರಂಪರಿಕ ಪ್ರವ್ಸಿ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ನೆಲೆಗಳಲ್್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಸಮಗ್ರ ಮತು್ತ 
ಸುಸಿಥಾರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ 
ರಾಜ್ಯ ಏಜೆನಸುಗಳ ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಾಳಗಳ 
ಸುತ್ತಲೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯಗಳನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ವಲಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ 
ಮ�ಲೆ, ಸಮುಚ್ತ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಯಂತ್ರಣ, 
ನಯಮಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ಧ್ಯಮ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.ಪಟಟುದಕಲು್ 
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ಪ್ರಂಪರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಕಟಟೆಡಗಳು ಮತುತು ಸ್ವತುತುಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣ�:

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಮಹತ್ವದ ಕಟಟುಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 
'ಸಂರಕ್ಷಣೆ' ಯೂ�ಜನೆಯನುನು ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಅಗತ್ಯ ನೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಮಹತ್ವದ ಕಟಟುಡಗಳನುನು ಮತು್ತ ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳೂೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಕಾಯಥಿ ನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು 
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ಪುನಶೆಚಿ�ತನಕಾಕೆಗಿ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. ಈ ಕ್ರಮಗಳಲ್್, ಕಟಟುಡ/
ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೊ�ಧ್ಯಮ ಉದೆದು�ಶಕಾಕೆಗಿ ಸಾ್ವಧಿ�ನ  
ಪಡೆಯಲು, ಬಳಸಿಕೊಳಳುಲು, ಅವುಗಳ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಮತು್ತ 
ನವಥಿಹಣಾ ಕಾಯಥಿವನುನು ಕೆೈಗೆತಿ್ತಕೊಳುಳುವುದು ಸಹ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ಪ�ನಾರ��ಟ್   ಮತುತು ಸಮುದ್ಯದ ಬ�ಂಬಲ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಕಾಪ�ಥಿರೆ�ಟ್  ಸಂಸೆಥಾಗಳ 
ನೆರವು ಮತು್ತ ಸಮುದಾಯ ಚಾಲ್ತ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತು್ತ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತು್ತಗಳ 
ನವಥಿಹಣೆ ಮತು್ತ ಪ್ರಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ ಉತೆ್ತ�ಜನಕೆಕೆ ನೆರವು 
ನ�ಡಲು ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಹೆಚುಚಿವರಿ ಹಣಕಾಸು 
ನೆರವಿನ ಮೂಲಗಳನುನು ಸಹ ಅವಲಂಬಸಬಹುದು.

6.11 ಒಳರ್ಡು ಜಲ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ (Inland Water 
Tourism)
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಒಳನಾಡು ಜಲಮಾಗಥಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ, ಭಾರತದ ಒಳನಾಡು ಜಲಮಾಗಥಿಗಳ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರದಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಏಜೆನಸುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ 
ನೆರವು ಮತು್ತ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡತಕಕೆದುದು. 

ಸಕಾಥಿರಿ ಏಜೆನಸುಗಳು ಮತು್ತ ಉದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರ 
ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ಒಳನಾಡು ಜಲ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು, 
ಅದರಲೂ್ ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಹೌಸ್ ಬೊ�ಟ್ ಗಳನುನು 
ಉತೆ್ತ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು.

6.12 ಕಡಲತಿ�ರದ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ (Maritime Tourism)
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ನೌಕಾ ವಿಹಾರ, ಕಿ್ರ�ಡಾ 
ದೊ�ಣಿ ವಿಹಾರ, ದೊ�ಣಿ ವಿಹಾರ ಮತು್ತ ಕಡಲ ಸಂಬಂಧಿ 
ಕಿ್ರ�ಡೆಗಳಂತಹ ಕಡಲತಿ�ರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂ 
ಕೆ�ಂದಿ್ರತ ಸೆ�ವೆಗಳು ಮತು್ತ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲ ಮತು್ತ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದು. 
ಅಲ್ದೆ, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ 
ಕಡಲತಿ�ರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಕನಾಥಿಟಕದ 
ಉದದುಕೂಕೆ ಇರುವ ಕರಾವಳಿಯನುನು ಬಳಸಿಕೊಳುಳುವುದಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ 
ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಕಡಲತಿ�ರದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸಲು ನೌಕಾ ವಿಹಾರದ ಆಪರೆ�ಟರುಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಮತು್ತ ಇತರ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

6.13 ಮೈಸ್  ಮತುತು  ವ್ಯವಹ್ರಿಕ  ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿದುದು, ಅದನುನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 
MICE (MICE-Meetings, Incentives, 
Conferences and Exhibitions) ಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಿ 
ಉತೆ್ತ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು. ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕದ ಇತರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ 
ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಸಮಾರಂಭಗಳನುನು 
ತರಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಡಿ್ಡಂಗ್  
ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್್ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮೈಸ್  
ಉದ್ಯಮದಲ್್ನ ಖಾ್ಯತ ಏಜೆನಸುಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ 
ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ MICE ಯೂ�ಜನೆಗಳ 
ಕಾಯಥಿಸಾಧ್ಯತೆಯನುನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕನಾಥಿಟಕದ ಹೊ�ಟೆಲ್  
ಮತು್ತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಥಾಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಲು 
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. ಮೈಸ್  
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳೂೆಂದಿಗೆ, ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ ಪೂವಥಿ ಅಥವಾ 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮೂ�ತ್ತರ ವಿರಾಮ ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಗಾ್ರಹಕಸೆನು�ಹಿ ಪ್ರವಾಸಗಳನುನು ಮತು್ತ 
ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರವತಥಿಕರು ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆನಸುಗಳನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳಲ್್ Destination Wedding Packages 
ಆಯೂ�ಜಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ತಾಣಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ 
ಪಾ್ರಯೂ�ಗಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಸಾವಥಿಜನಕ-ಖಾಸಗಿ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (PPP) ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ (JV- Joint 
Venture) ವಿಧಾನಗಳಂತಹ ಸಮುಚ್ತ ಯೂ�ಜನಾ 
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ನಮಾಥಿಣ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ 
ಸಥಾಳಗಳಲ್್ ಮೈಸ್  ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ಮೂಲ ಸೌಕಯಥಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲಾಖೆ 
ಮತು್ತ ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತು್ತ 
ಏಜೆನಸುಗಳ ಸಹಯೂ�ಗದ ಮೂಲಕ ಸಮಾವೆ�ಶ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳು 
ಮತು್ತ ಮೈಸ್  ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

6.14 ಗಣಿಗ್ರಿಕ� ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ 

ಹೆಚುಚಿ ಖನಜ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್್ 
ಕನಾಥಿಟಕವೂ ಒಂದು. ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಸಕಿ್ರಯ ಹಾಗೂ ತೆರವಾದ 
ಗಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್್ದುದು, ಅವು ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಮಹತ್ವದ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರವಾದ ಅಥವಾ ಕೆೈಬಟಟು 
ಗಣಿಗಳನುನು ಪುನಃ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಆರ್ಥಿಕ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಪುನಃಶೆಚಿ�ತನಗೊಳಿಸಬಹುದಲ್ದೆ, ಉದೊ್ಯ�ಗ 
ಸೃಜನೆ ಮತು್ತ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಬಗ ಗೆೆ 
ಜಾಗೃತಿಯನುನು ಮೂಡಿಸುವುದಕೂಕೆ ಸಹ ನೆರವಾಗಬಹುದು. 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಗಣಿ ಮತು್ತ ಭೂವಿಜ್ಾನ 
ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳನಾನುಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. 

6.15 ಆಧ್್ಯತಿ್ಮಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕನಾಥಿಟಕದ ವಿವಿಧ ಧಾಮಿಥಿಕ ಮತು್ತ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯಗಳ ಸೃಜನೆಗಾಗಿ ನೆರವನುನು 
ನ�ಡತಕಕೆದುದು. ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಅಂತಹ 
ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್್ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತು್ತ ಗುಣಮಟಟುವನುನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್್ನ 60 ವಷಥಿ 
ವಯಸಿಸುಗೂ ಮ�ಲಪಿಟಟು ಮತು್ತ ಬಡತನ ರೆ�ಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ 
ಆಯದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹೆಸರಾಂತ ತಿ�ಥಥಿಕೆ�ತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೆ�ಟಿ 
ನ�ಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ 'ಜಿ�ವನ ಚೆೈತ್ರ ಯಾತೆ್ರ' 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸತಕಕೆದುದು. 

6.16 ಕ್್ರ�ಡ್ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಿ್ರ�ಡಾ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಮತು್ತ ಬಾ್ರಂಡ್ ಗಳನುನು ಆಕಷ್ಥಿಸುವುದಕೆಕೆ, ಇಲಾಖೆಯು, 
ಯುವ ಸಬಲ್�ಕರಣ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ�ಡಾ ಇಲಾಖೆಯೂಂದಿಗೆ 
ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು. ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರಮುಖ ಕಿ್ರ�ಡಾ 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ಂದಿ್ರತ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಆಯೂ�ಜಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನುನು 
ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, 
ದೊ�ಣಿವಿಹಾರ, ಶಲಾರೊ�ಹಣ (ಬೌಲ್ಡರಿಂಗ್ ), ಕಿ್ರಕೆಟ್ , 
ಕಾಲೆಚಿಂಡು (football), ದಿ�ಘಥಿನಡಿಗೆ (ಮಾ್ಯರಾಥಾನ್), 
ಟೆನನುಸ್, ಗಾಲ್ಫ್, ಓಟದ ಸಪಿಧೆಥಿ, ದೊ�ಣಿ ವಿಹಾರ, 
ಮುಂತಾದಂತಹ ಕಿ್ರ�ಡೆ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು 
ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಏಜೆನಸುಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಕಾಯಥಿ ನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು. 
ಕನನುಡ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ 
ಕನಾಥಿಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕಿ್ರ�ಡೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರ�ತಾಸುಹ 
ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

6.17 ಸ್್ವಸಥಿ್ಯ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ (Wellness Tourism)
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಭಾರತದಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕವನುನು 
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾ್ವಸಥಾಯೂ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ಆಯುಥಿವೆ�ದ, ಯೂ�ಗ, ಪ್ರಕೃತಿ 
ಚ್ಕಿತೆಸು, ಯುನಾನ, ಸಿದಧಿ ಮತು್ತ ಹೊ�ಮಿಯೂ�ಪರ್ (ಆಯುಷ್) 
ಇಲಾಖೆಯೂಂದಿಗೆ ನಕಟವಾಗಿ ಕಾಯಥಿ ನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಪ್ರತಿಷ್್ಠತ ಸಾ್ವಸಥಾಯೂ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು, ಸಾ್ವಸಥಾಯೂ 
ಕೆ�ಂದ್ರಗಳು ಮತು್ತ ಸಾ್ವಸಥಾಯೂ ರೆಸಾಟ್ಥಿ ಗಳ 
ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಆಕಷಥಿಕ 
ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು ವಿನಾ್ಯಸಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕೆ   ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. 

ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು ಮತು್ತ ಡಿಜಿಟಲ್  ವೆ�ದಿಕೆಗಳು 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಪಕಥಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ 
ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಸಾ್ವಸಥಾಯೂ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ 
ನ�ಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕಕೆದುದು.

6.18 ಇತರ ಸ ಥ್ಿಪತ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ರ�ಗಳು

ಮ�ಲೆ ಹೆ�ಳಲಾದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 
'ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತು್ತಗಳು' ಎಂಬ ಬಾ್ರಂಡ್ ಗೆ ಮತ್ತಷುಟು 
ಮರಗನುನು ನ�ಡುವ ಇತರೆ ಪ್ರಚಲ್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗೆಯೂ ಸಹ 
ಪರಿಶ�ಲ್ಸತಕಕೆದುದು.

ಹೆಲ್ ಟೂರಿಸಂ, ಫಿಶಂಗ್ ಟೂರಿಸಂ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಫೆಸಿಟುವಲ್ಸು, 
ವಿಜ್ಾನ ಟೂರಿಸಂ, ವೆಡಿ್ಡಂಗ್ ಟೂರಿಸಂ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಹಲವು 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ರ್�ರ್ ಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯಥಿ ವನುನು ಕನಾಥಿಟಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತು್ತ ಮಾಗಥಿದಶಥಿನವನುನು ನ�ಡಬೆ�ಕು. 
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ಕೌಶಲ್್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ
7

7.1 ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೌಶಲ್ಯ ಕ�ೂರತ�ಯ (Skill gap) ಅಧ್ಯಯನ

ವಿವಿಧ ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯ 
ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು 
ನಣಥಿಯಸಲು ಮತು್ತ ಮಾ್ಯಪ್  ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕನಾಥಿಟಕದ 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟುಂತೆ 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನು ಅಥಥಿಮಾಡಿಕೊಳಳುಲು ನಯತವಾಗಿ 
ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯ ಅಂತರ (Skill Gap) ಅಧ್ಯಯನಗಳನುನು 
ನಡೆಸತಕಕೆದುದು.  ನುರಿತ ಕಾಯಥಿಪಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಮತು್ತ ವಿಕಾಸಗೊಳುಳುತಿ್ತರುವ ಮಾರುಕಟೆಟು 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುನು ಅಥಥಿಮಾಡಿಕೊಳಳುಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ (Travel and Tourism Industry) 
ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ಸಂಪಕಿಥಿಸತಕಕೆದುದು. 
ಇಲಾಖೆಯು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆಗಳಳುನುನು ಆಧರಿಸಿ 
ಮತು್ತ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಸಮಿತಿಯೂಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೊ�ಚನೆ 
ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಉದೆದು�ಶತ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು. 

7.2 ಕೌಶಲ್ಯ ಉನನತಿ�ಕರಣ, ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತು ಅಲ್್ವಧಿ 

ತರಬ��ತಿ

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಾಗಳು, 
ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಆತಿಥ್ಯ ಉದಿದುಮಗಳಿಗಾಗಿ 
ಕೌಶಲ್ಯ ಉನನುತಿ�ಕರಣ, ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತು್ತ ಅಲಾಪಿವಧಿ 
ತರಬೆ�ತಿ ಕೊ�ಸ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸತಕಕೆದುದು. 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್್ ನೊ�ಂದಾಯಸಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಗಥಿದಶಥಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಕಾಕೆಗಿ ವಿಶೆ�ಷ ಒತು್ತ 
ನ�ಡತಕಕೆದುದು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದಲ್್ ಬೆ�ಡಿಕೆಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, 
ಕೆಲಸ-ಸಂಯೂ�ಜಿತ (work-integrated) ಕಲ್ಕೆಯ 
ಮಾದರಿಯನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ 
ಕಡೆಯಲೆ್ಲಾ್ ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಮಂತಾ್ರಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ ಕೊ�ಸ್ಥಿ ಗಳಲ್್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ 
ನೆೈಮಥಿಲ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಒಳಗೊಳುಳುವಂತೆ ನೂತನ ಮತು್ತ 
ವಿವರವಾದ ಪರಿಷಕೃತ ಮಾಡೂ್ಯಲ್ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸತಕಕೆದು.  

ಈ ಕೊ�ಸ್ಥಿ ಗಳನುನು, ಇನ್ ಸಿಟುಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಹೊ�ಟೆಲ್ 
ಮಾ್ಯನೆ�ಜ್ ಮಂಟ್ (IHM), ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಸಿಟುಟೂ್ಯಟ್ 
ಆಫ್ ಟಾ್ರವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಮಾ್ಯನೆ�ಜ್ ಮಂಟ್  (IITTM) 
ಮತು್ತ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಇನ್ ಸಿಟುಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೊಪಿ�ಟ್ಸುಥಿ, 
ಗೊ�ವಾ (NIWS), ಕೆ�ರಳ ಇನ್ ಸಿಟುಟೂ್ಯಟ್ ಫ್ ಟೂರಿಸಂ 
ಅಂಡ್  ಟಾ್ರವೆಲ್  ಸಟುಡಿ�ಸ್  (KITTS), ಇಂಡಿಯನ್  
ಇನ್ ಸಿಟುಟೂ್ಯಟ್ ಆಪ್ ಮಾ್ಯನೆ�ಜ್ ಮಂಟ್  (IIMs) ಮತು್ತ 
ಇಂಡಿಯನ್  ಇನ್ ಸಿಟುಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್  ಫಾರೆಸ್ಟು ಮಾ್ಯನೆ�ಜ್ ಮಂಟ್  
(IIFM) ಮುಂತಾದಂತಹ ರಾಷಟ್ರಮಟಟುದ ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಂಸೆಥಾಗಳ 
ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸತಕಕೆದು. 

ಮುನೊನು�ಟ – 2025 ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟುಂತಹ, ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ತ್ರದಲ್್ 
ಹೂಡಿಕೆ ಮತು್ತ ಗುಣಮಟಟು ಉದೊ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸಲು 
ಅವಕಾಶವನುನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ ಸುಸಿಥಾರ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್್ ನರಿ�ಕ್ಷಿತ ವೃದಿಧಿ ತಲುಪಲು 
ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾನವ ಸಂಪನೂ್ಮಲದ ಅಡಿಪಾಯವನುನು 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಇದು, ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯತೆಯನುನು ಪೂರೆೈಸಲು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ 
ಮತು್ತ ಪರಿಣಿತ ಕಾಯಥಿಪಡೆಯನುನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವಿರುವ 
ಒಂದು ಪೂರಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವ ಉದೆದು�ಶವನುನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ನ�ಡುವುದಕೆಕೆ ಮತು್ತ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ (ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು) ಮತು್ತ 
ಪ್ರತಿಷ್್ಠತ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಏಜೆನಸುಗಳ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕಾಯಥಿಪಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್್ ಒಂದು 
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಸಮಿತಿಯನುನು ರಚ್ಸತಕಕೆದುದು.

ಬ�ದರ್ ಕೊ�ಟೆ 
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ಗೊ�ಳ ಗುಮ್ಮಟ, ವಿಜಯಪುರ 
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ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಸಮಿತಿಯು ಶಫಾರಸು 
ಮಾಡಿದ ಸಥಾಳಗಳಲ್್ ಈ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು ನಡೆಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳನುನು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್್ ಬಳಸಿಕೊಳುಳುವುದಕೆಕೆ 
ಉದಿದುಮದಾರರು ಮತು್ತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಥಾಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು ಹೊಂದತಕಕೆದುದು. ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, 
ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಕರಾವಳಿ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದಂತಹ ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲಪಿನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಆದ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. 

7.3 ಹಂಪಯಲಲ ಪರಂಪರ� ಮತುತು ಸಂಸಕೃತಿ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ 

ಕ��ಂದ್್ರತ ಕ�ೂ�ಸ್ನಾ ಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪಿಟಟು ವಿಶ್ವ 
ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, 
ಹಂಪಿಯಲ್್ ಹಂಪಿ ಕನನುಡ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್್ 
ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತು್ತ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ಂದಿ್ರತ 
ಕೊ�ಸ್ಥಿ ಗಳನುನು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನ�ಡತಕಕೆದುದು. ಈ 
ಕೊ�ಸ್ಥಿ ಗಳನುನು, ಭಾರತಿ�ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸವೆ�ಥಿಕ್ಷಣಾ 
ಇಲಾಖೆ (ಎಎಸ್ ಐ) ಮತು್ತ ಇತರೆ ಏಜೆನಸುಗಳೂೆಡನೆ 
ಸಮಾಲೊ�ಚ್ಸಿ ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು. 

7.4 ಕೌಶಲ್್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶಿ�ಲತ� ಮತುತು ಜಿ�ವರ�ೂ�ಪ್ಯ  

ಇಲ್ಖ�ಯಂದ್ಗ� ಸಹಭ್ಗಿತ್ವ:

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಅದರ  ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಾಗಳು 
ಆತಿಥ್ಯ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್್ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆತಿ್ತಕೊಳಳುಲು ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ 
ಉದ್ಯಮಶ�ಲತೆ ಮತು್ತ ಜಿ�ವನೊ�ಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯೂಂದಿಗೆ 
ಸಹಯೂ�ಗವನುನು ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ವಲಯ ನದಿಥಿಷಟು 
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು ರೂಪಿಸಲು ವೃತಿ್ತಪರ 
ತರಬೆ�ತಿ ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ, 
ಉದ್ಯಮಶ�ಲತೆ ಮತು್ತ ಜಿ�ವನೊ�ಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯೂಂದಿಗೆ 
ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು.

7.5  ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಆತಿಥ್ಯ ತರಬ��ತಿ ಸಂಸ�ಥಿಗಳನುನ 

ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತುತು ಉನನತಿ�ಕರಿಸುವುದು

ಇಲಾಖೆಯು, ಮೈಸೂರಿನಲ್್ರುವ ಫುಡ್ ಕಾ್ರಪ್ಟು 
ಇನ್ಸು ಟೂ್ಯಟ್ ನುನು (FCI-Food Craft Institute) 
ಕನಾಥಿಟಕದ ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯದ ಅತು್ಯತಕೃಷಟು ಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಿ 
ಉನನುತಿ�ಕರಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ ನಟಿಟುನಲ್್, ಮೈಸೂರಿನ ಫುಡ್ 
ಕಾ್ರಪ್ಟು ಇನ್ ಸಿಟುಟೂ್ಯಟ್ ನುನು ಸೆಟು�ಟ್ ಇನ್ಸು ಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ 
ಹೊ�ಟೆಲ್ ಮಾ್ಯನೆ�ಜ್ ಮಂಟ್ ಗೆ (SIHM) 
ಉನನುತಿ�ಕರಿಸತಕಕೆದುದು.

ಇಲಾಖೆಯು, ಸಂದಭಥಿ – ಸನನುವೆ�ಶವನಾನುಧರಿಸಿ (Case by 
Case basis), ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಥಿರದ ಇತರೆ ಆತಿಥ್ಯ ತರಬೆ�ತಿ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತು್ತ ಮ�ಲದುಜೆಥಿಗೆ�ರಿಸುವ 
ಕಾಯಥಿವನುನು ಕೆೈಗೆತಿ್ತಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. 

7.6 ಕ�ೈಗ್ರಿಕ� ಮತುತು ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ�ೊಂದ್ಗ� ಸಹಭ್ಗಿತ್ವ

ಪ್ರವಾಸ ಮತು್ತ ಆತಿಥ್ಯ ಕೆ�ತ್ರದಲ್್ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು ರೂಪಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರವಾಸ 
ಮತು್ತ ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ಯಮದ ಖಾ್ಯತ ಸಂಸೆಥಾಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಖಾ್ಯತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು ಅನುಸರಿಸತಕಕೆದುದು.

7.7 ಜ್ಗೃತಿ ಮತುತು ಸಂವ��ದರ್ ಅಭಿಯ್ನಗಳು

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ತ್ರದಲ್್ ಉದೊ್ಯ�ಗವಕಾಶಗಳು ಮತು್ತ 
ಸಂಬಂಧಿತ ವೃತಿ್ತಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಚಾರ 
ಕಾಯಥಿಕೆೈಗೊಳುಳುವುದು.
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ಕಾಯದುಕೊಳುಳುವುದು, ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ನೆೈಮಥಿಲ್ಯವನುನು 
ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಇಟುಟುಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್್ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ 
ಸನನುವೆ�ಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದದುಲ್್ ಸಂದಶಥಿಕರ 
ಪತೆ್ತಹಚುಚಿವಿಕೆಯನುನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಹ 
ರೂಪಿಸುವುದು.

8.2 ಜ್ಗೃತಿ ಮತುತು ತರಬ��ತಿ

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕಾಮಿಥಿಕ-ತಿ�ವ್ರ (Labour intensive) 
ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ 
ಅವಧಿಯಲ್್ ಹಲವಾರು ಜನರ ಸಂಪಕಥಿಕೆಕೆ ಬರುತಾ್ತರೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ 
ಜನರು ಆರೊ�ಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸುವ 
ಮಹತ್ವವನುನು ಅರಿತುಕೊಳುಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. 
ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತು್ತ ವಿಶಾ್ವಸಾಹಥಿ ಸಾಥಾನಕೆಕೆ 
ಏರಿಸಲು ನುರಿತ ಮತು್ತ ಸುಶಕ್ಷಿತ ಕಾಯಥಿಪಡೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕಕೆಳು ಮತು್ತ ವಿಶೆ�ಷ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಆಧ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡುವುದರೊಂದಿಗೆ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ಸೌಕಯಥಿವನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಮತು್ತ ಸೆ�ವಾದಾತರನುನು 
ಸಂವೆ�ದನಾಶ�ಲರನಾನುಗಿಸಲು ವಿಶೆ�ಷ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು 
ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕವನುನು ಆದ್ಯತಾ ತಾಣವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತನುದಲ್್ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಉದೊ್ಯ�ಗಿಗಳ ಆರೊ�ಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು ನೆೈಮಥಿಲ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಆದ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡುವ ಗುರಿ ಇಟುಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ದೆ ಇಂದಿನ 
ನೂತನ ಸನನುವೆ�ಶದಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಪುನಶೆಚಿ�ತನಗೊಳಿಸವುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು, 
ಕನಾಥಿಟಕವು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್್ 
ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದೆ.

8.1 ಸುರಕ್ಷತ� ಹ್ಗೂ ರ�ೈಮನಾಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಗನಾಸೂಚಿಗಳು:-

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಕನಾಥಿಟಕದ ಎಲ್ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳಲ್್  ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸಬೆ�ಕಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ 
ನೆೈಮಥಿಲ್ಯ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳನುನು ಹೊರಡಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳನುನು ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಥಿರ 
ಮತು್ತ ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು ಹೊರಡಿಸುವ 
ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ 
ಅಗತ್ಯವೆನಸಿದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಅವುಗಳನುನು 
ಪರಿಷಕೆರಿಸತಕಕೆದುದು.

ಈ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್್ ರೂಪಿಸಲಾದ 
ಶಷಾ್ಠಚಾರಗಳಲ್್ ಸಂಭವನ�ಯ touch points 
ಕಡಿಮಮಾಡುವುದು, ರೊ�ಗಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅನಾರೊ�ಗ್ಯದ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ 

ವನ್ಯಮೃಗ ವಿ�ಕ್ಷಣೆ, ಕಬನ 
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ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕವು 
ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವೆಂಬ ಸುರಕ್ಷತಾ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಲು ಮತು್ತ 
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟುಕೊ�ನ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಟಿಟುನಲ್್ 
ಸಹ ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು. ಕನಾಥಿಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ 
ನ�ಡುವವರಲ್್ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ಯಮದ 
ಸಹಯೂ�ಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟೆಟು 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು.

8.3 ಪ್ರವ್ಸಿ ಮತ್ರ:

'ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಪಲ್�ಸ್ ಪಡೆಯನುನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ 
ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್್ 
ನಯೂ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಹಾ್ದಕರ ಪ್ರವಾಸವನುನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು ಎಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಾಳಗಳಲ್್ 
ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಲಾದುಣಗಳು, ರೆೈಲೆ್ವ ನಲಾದುಣಗಳು 
ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಬಸ್  ನಲಾದುಣಗಳ ಪ್ರವೆ�ಶ ಮಾಗಥಿಗಳಲ್್ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತು್ತ ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸತಕಕೆದುದು.

8.4 ಸುಲಭ ಪ್ರವ��ಶ ಸ್ಧ್ಯತ� :

ರ್ ಯಾಂಪ್ ಗಳು, ಎಸಕೆಲೆ�ಟರ್  ಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ರಿ�ತಿಯ 
ನೆರವಿನ ಪರಿಕರಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಎಲ್  ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಥಾಳಗಳಲ್್ ವಿಶೆ�ಷ 
ಚೆ�ತನರು, ದುಬಥಿಲರು ಮತು್ತ ವಯಸಾಸುದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೆ�ಶಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸತಕಕೆದುದು.

8.5 ಕುಂದು ಕ�ೂರತ� ನವ್ರಣ�:

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಕುಂದುಕೊರತೆ 
ನವಾರಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲು ಒಂದು ಪ್ರತೆ್ಯ�ಕ ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಕುಂದುಕೊರತೆ 
ನವಾರಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕಾಕೆಗಿ ಮಿ�ಸಲಾದ 24x7 ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತ 
ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುನು ಪ್ರತೆ್ಯ�ಕವಾಗಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು.

ಮುರುಡೆ�ಶ್ವರ 
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ಯಾವುದೆ� ಸಥಾಳದಲ್್ನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ  ಅಭಿವೃದಿಧಿಯು, ಸಥಾಳಿ�ಯ  
ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತು್ತ ಪರಿಸರ 
ರಂಗಗಳಲ್್ ಪ್ರಯೂ�ಜನವನುನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿರಬೆ�ಕು, 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಆದಾಯ ಮತು್ತ ಉದೊ್ಯ�ಗವನುನು  ಸೃಜಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನುನು ನೆರವೆ�ರಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು 
ವಲಯ ಘಟಕಗಳು, ಸಥಾಳಿ�ಯ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯಮಟಟುದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳನುನು ಒಳಗೊಳಳುಲು 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡತಕಕೆದುದು.

ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಿಕೆ ಮತು್ತ ಅಂಗಿ�ಕಾರವು 
ಒಂದು ಸಥಾಳದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೂವಥಿ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್್ 
ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಿಕೆಯನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಕಾಯಥಿಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಮತು್ತ ಅವರನುನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿ 
ವಲಯಗಳಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್್ ಪಾಲೊಗೆಳಳುಲು ನೆರವು 
ನ�ಡಲು ಜಿಲಾ ್ ಮಟಟುದಲ್್ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಧಿ ಸಂಸೆಥಾಯನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸತಕಕೆದುದು.

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ತನನು ನಾಲುಕೆ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್್ 
ಪ್ರತಿಯೂಂದರಲೂ್ ಸಮುದಾಯ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು 
ಮಾದರಿ ಯೂ�ಜನೆ/ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನುನು ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ರಚ್ಸುವ ಜಿಲಾ್ ಮಟಟುದ ಸಂಸೆಥಾಯು 
ನವಥಿಹಿಸಬೆ�ಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಾಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ 
ಮುಂದಿನಂತಿವೆ.

9.1 ಮ್ಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತು ಸಂವಹನ

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದಿಂದ ಸೃಜನೆಯಾಗುವ ಆದಾಯ ಮತು್ತ 
ಉದೊ್ಯ�ಗವಕಾಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ 
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತಕಕೆದುದು. ಅಲ್ದೆ, ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯದಲ್್ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಥಾಳಿ�ಯರನುನು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದಲ್್ 
ನಯೂ�ಜಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೂ�ಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಥಾಳಿ�ಯ 
ಉತಪಿನನುಗಳನುನು ಖರಿ�ದಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೂ�ಜನಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಮನವರಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಡತಕಕೆದುದು.

ಎಲ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರಿಗೆ ಜವಾಬಾದುರಿಯುತ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪದದುತಿಗಳ ಬಗ ಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು ಆಯೂ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ 
ಎಲಾ್ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಕಡಿಮಮಾಡಿಕೊಂಡು 
ಮತು್ತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸಕೃತಿ ಮತು್ತ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದದಿಂದ ಬಾಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು 
ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಅರಿವುಮೂಡಿಸತಕಕೆದುದು. 

9.2 ಉದ್ಯಮ ಶಿ�ಲತ� ಮತುತು ಉದ�ೂ್ಯ�ಗವಕ್ಶಗಳ ಸೃಜರ�

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್್ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳು 
ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಂತೆ ಅವರನುನು ಸಮಥಥಿಗೊಳಿಸಲು ಅವರ 
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾಯಥಿವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 
ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಕೆ�ಂದಿ್ರತ ಲಘು ಮತು್ತ ಕಠಿಣ (soft and hard skills) 
ಕೌಶಲ್ಯತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಬೆ�ಡುವಂತಹ 
ಉತಪಿನನುಗಳನುನು ಉತಾಪಿದಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಥಾಳಿ�ಯ 
ಕುಟುಂಬಗಳನುನು ಮತು್ತ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನುನು ಸಮಥಥಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ 
ಇರತಕಕೆದುದು.

9.3 ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸ್ವಯಂ ಸಕ್ನಾರದ / ಪ್್ರಧಿಕ್ರಗಳ (Local Self 
Government) ಒಳಗ�ೂಳುಳುವಿಕ�.

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಕಾಥಿರ /ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಯಥಿಚಟಿವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಿ�ಕರಿಸುವುದನುನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮಟಟುದಲ್್ ಸಥಾಳಿ�ಯ 
ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರನುನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯಥಿತಂಡಗಳನುನು ರಚ್ಸುವಂತೆ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸತಕಕೆದುದು.

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್್ ಸ್ವಚಚಿತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಗೆ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳುವ ನಟಿಟುನಲ್್ ಅಗತ್ಯ ನೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದು 

ಸಕೆ್ರಬೆೈಲು 
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ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯು ನಗದಿಪಡಿಸಿದ 17 ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಗುರಿಗಳನುನು 
(SDG s) ಅದರಲೂ ್ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಯೂ�ಗ್ಯ ಕೆಲಸ 
ಮತು್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ (Decent work and Economic 
growth), "ಜವಾಬಾದುರಿಯುತ ಬಳಕೆ ಮತು್ತ ಉತಾಪಿದನೆ 
(Responsible consumption and production" ಹಾಗೂ 
"ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳು (Partnerships for 
Goals)" ಎಂಬ 8, 12 ಮತು್ತ 17ಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ 
ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು 
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನುನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಯೂ�ಜನೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ ನವಥಿಹಣೆಯನುನು 
ಕೆೈಗೊಳುಳುವಾಗ ಪರಿಸರ ಮತು್ತ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, 
ಸಂಸಕೃತಿ ಮತು್ತ ಉತಪಿನನುಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಬಗೆಗೆಯೂ 
ಗಮನಹರಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರ ನಡುವೆ ಸುಸಿಥಾರ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪದಧಿತಿಗಳನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಭಾಗ-
14 ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳ 
ಅಧಾ್ಯಯದಲ್್ ವಿವರಿಸಲಾದಂತೆ ಸುಸಿಥಾರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪದಧಿತಿಗಳ 
ಅಳವಡಿಕೆಯನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಯಾಯತಿಗಳು ಮತು್ತ ಹೂಡಿಕೆ 
ಸಹಾಯಧನವನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. 

10.1 ಪರಿಸರ ಸುಸಿಥಿರ ಪದಧಿತಿಗಳು:
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳಲ್್ ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಜೆೈವಿಕ 
ತಾಣಗಳಲ್್ ಮತು್ತ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್್ ಪರಿಸರ 
ಸಮಥಥಿನ�ಯ ಪದದುತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಮತು್ತ ಕುಪ್್ತ ಮಾದರಿಗಳನುನು 
ರೂಪಿಸುವಾಗ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ತಾಳಿಕೆ ಸಾಮಥ್ಯಥಿ 
(carrying capacity) ಅಧ್ಯಯನಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು. 
ಅಂತಹ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಳಿಕೆ ಸಾಮಥ್ಯಥಿ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನಾನುಧರಿಸಿ ಈ ಸಥಾಳಗಳಲ್್ ಸುಸಿಥಾರ ಪದಧಿತಿಗಳ 
ಅನುಷಾ್ಠನ & ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಕಾಯಥಿವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು. 

10.2 ಪ್ರಮ್ಣಿ�ಕರಣ ಕ್ಯನಾಚೌಕಟುಟೆ
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಸುಸಿಥಾರ ಪದಧಿತಿಗಳನುನು 
ಪ್ರಮಾಣಬದಧಿಗೊಳಿಸಲು ಮತು್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು 
ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕರಣ ಕಾಯಥಿಚೌಕಟೊಟುಂದನುನು 
ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ ಕಾಯಥಿಚೌಕಟುಟು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಗಳ ಅನೆ�ಕ 
ಅಂಶಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆ�ಕು ಮತು್ತ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ 
ಬಳಕೆ, ಸಮುದಾಯವನುನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳುವಿಕೆ, ತಾ್ಯಜ್ಯ 
ನವಥಿಹಣೆ ಇತಾ್ಯದಿಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಥಥಿನ�ಯ 
ಆಯಾಮಗಳ ಸಹಿತ ಅವುಗಳ ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆಯನುನು 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೆ�ಕು. 

10.3 ಸ್್ವಭ್ವಿಕ ಮತುತು ನಮನಾತ ಪರಿಸರದ ಸಂಯ�ಜರ� 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಪರಿಸರವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳುಲು ಮತು್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. ಅಲ್ದೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಾಳಗಳ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ 
ಪರಿಸರ ಮತು್ತ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೂಂದಿಗೆ 
ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೊ�ಡಿಕೊಳಳುಲು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್್ 
ನಮಿಥಿತ ಪರಿಸರದ ನಯಂತ್ರಣಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟಟು 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ಸೂಕ್ತ 
ಶಫಾರಸುಸುಗಳನುನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

ಹೊಸ ಮತು್ತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ವಸು್ತಗಳ ಬಳಕೆ ಮತು್ತ ಸಥಾಳಿ�ಯ ವಾಸು್ತಶಲಪಿದ 
ಶೆೈಲ್ಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸುವುದು.

10.4 ಪರಿಸರದ ಮಲ� ಕಡಿಮ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣ್ಮ ಬ�ರುವ 
ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಸರ ಮತು್ತ 
ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ಮ�ಲೆ ಅಲಪಿ ಪರಿಣಾಮ ಬ�ರುವ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅನುಭವ ಕೆ�ಂದಿ್ರತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸತಕಕೆದುದು ಹಾಗೂ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು. 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸೌಕಯಥಿಗಳು ಮತು್ತ ಸೆ�ವೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮತು್ತ ನವಥಿಹಣೆಯಲ್್ ವಿರಳ ಹಾಗೂ ನವಿ�ಕರಿಸಲಾಗದ 
ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ಬಳಕೆಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರು, ಸಕಾಥಿರಿ ಏಜೆನಸುಗಳು/ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು ಮತು್ತ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ 
ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡತಕಕೆದುದು. 

ಗಿ್ರ�ನ್ ರೆ�ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗೆ್ರ�ಟೆಡ್ ಹೆಬಟೆಟ್  
ಅಸೆಸ್ ಮಂಟ್ (GRIHA- Green Rating for 
integrated Habitat Assessment) ಅಥವಾ 
ಇಂಡಿಯನ್ ಗಿ್ರ�ನ್ ಬಲ್್ಡಂಗ್ ಕೌನಸುಲ್ ನ (IGBC- Indian 
Green Building Council) ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳಿಗೆ 
ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆಯಂದ ವಿಶೆ�ಷ ಮಾನ್ಯತೆಯು ದೊರೆಯತಕಕೆದುದು. 

10.5 ಸ್ಂಸಿಥಿಕ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಜವ್ಬ್ದರಿ
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ, ಸಾಂಸಿಥಾಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜವಾಬಾದುರಿಗಳ (CSR) ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಲ್್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 
ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಿಕೆಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಿ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು. 
ಜವಾಬಾಧಿರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಹಾಗೂ ನೆೈಮಥಿಲ್ಯ ಪದಧಿತಿಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳುವುದಕೆಕೆ 
ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ನಡೆಸಲು ಸಹ ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು
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11.1 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ದತ್ತುಂಶ ವಿಶ�ಲ�ಷಣ�

ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುನೊನು�ಟ 
– 2025ರ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವುದಕೆಕೆ ಯೂ�ಜನೆ ಮತು್ತ 
ಕಾಯಥಿವನುನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ 
ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಾಗಳು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳಳು ನಧಾಥಿರ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ದತಾ್ತಂಶವನುನು 
ನಖರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ವಿಶೆ್�ಷ್ಸಲು ಮತು್ತ ವರದಿ 
ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳನುನು ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು. ದತಾ್ತಂಶ ಸಂಗ್ರಹ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮಂತಾ್ರಲಯ, ಭಾರತ 
ಸಕಾಥಿರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಂಸೆಥಾಯು 
(UNWTO) ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳಿಗೆ 
ಅನುಸಾರವಾಗಿರ ತಕಕೆದುದು. 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ 
ಮಾರುಕಟೆಟು ಸಂಶೆೋ�ಧನಾ ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮ�ಲೆ 
ಗಮನ ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕರಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ 
ಅಡಿಯಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ದತಾ್ತಂಶ ವಿಶೆ್�ಷಣಾ 
ವಿಭಾಗವಂದನುನು ಸಾಥಾಪಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ ವಿಭಾಗವು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ದತಾ್ತಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನುನು ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡತಕಕೆದುದು ಹಾಗೂ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ 
ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆಯ ವೆೈವಿದ್ಯಮಯ ಆಯಾಮಗಳನುನು 
ನಧಥಿರಿಸುವ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರಗಳನುನು ವಿನಾ್ಯಸಗೊಳಿಸಿ  
ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು. 

ದತಾ್ತಂಶ ಆಧಾರಿತ ನ�ತಿ ಮತು್ತ ನಣಥಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುವ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯೂಂದನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಗ್ರ ದತಾ್ತಂಶ ವಿಶೆ್�ಷಣಾ 
ತಾಂತಿ್ರಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯು ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತು್ತ ತಳಮಟಟುದ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್್ ಬಳಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. 

11.1.1 ವ್ರ್ನಾಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಮ�ಕ್�ಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ವಿವಿಧ 
ಅಂಶಗಳನುನು ಅವಲೊ�ಕಿಸಲು ಮತು್ತ ದಾಖಲ್ಸಲು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ವಾಷ್ಥಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸಮಿ�ಕೆಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳಳುತಕಕೆದುದು. 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸಥಾಳಗಳ ಗುಣಮಟಟುವನುನು ನಧಥಿರಿಸಲು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಕಳಕಳಿಗಳನುನು ನೆ�ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ 
ಸುಧಾರಕ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳಳುಲು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸಥಾಳಗಳಲ್್ ನಯತಕಾಲ್ಕ ಸಮಿ�ಕೆಗಳನುನು ನಡೆಸತಕಕೆದುದು. 

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವು ವಿವರವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಪ್ರಫೆೈಲನುನು ಕಲೆಹಾಕುವುಕಾಕೆಗಿ (ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ 
ವೆೈಯುಕಿ್ತಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ದೆ ಮತು್ತ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಡೆ�ಟಾ 

ಆಗುಂಬೆ 
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ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿನಮಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ) ಒಂದು 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಸಂಯೂ�ಜಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸೆ�ವಾದಾತರು ಹಾಗು ಇತರೆ ಉದ್ಯಮದಾರರೊಂದಿಗೆ 
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

ಈ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವತಥಿನೆ ಮತು್ತ ಆದ್ಯತೆಯನುನು 
ತಿಳಿದುಕೊಳಳುಲು ಅವರ ಮನೊ�ಭಾವನೆಗಳನುನು ನಧಥಿರಿಸಲು, 
ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳಳುಲು 
ಮತು್ತ ಯೂ�ಜನೆ ಹಾಗೂ ನ�ತಿ ನಣಥಿಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ನ�ಡಲು ನೆರವಾಗತಕಕೆದುದು.

11.1.2 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಡ್್ಯಷ್ ಬ�ೂ�ಡ್ನಾ 

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮಾಪಕಗಳನುನು ವರದಿ 
ಮಾಡುವುದು, ತಳಮಟಟುದ ಯೂ�ಜನೆಯ ಅನುಷಾ್ಠನವನುನು 
ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ನಧಿ ಬಳಕೆಯನುನು ಟಾ್ರಯೂಕ್ 
ಮಾಡುವುದು, ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮತು್ತ ಬಂದುಹೊ�ದ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜಿಲಾ್ವಾರು ವಿಶೆ್�ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕನಾಥಿಟಕದ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ತ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವರದಿ ಮತು್ತ 
ವಿಶೆ್�ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಡಾ್ಯಷ್ ಬೊ�ಡ್ಥಿ ವಂದನುನು ಸೃಜಿಸತಕಕೆದುದು. 

11.1.3 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಂಶ�ೋ�ಧರ� ಮತುತು 

ಮೌಲ್ಯಮ್ಪನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮತು್ತ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮ�ಲೆ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ, ರಾಜಕಿ�ಯ, ಜಿ�ವಿಪರಿಸರ ಮತು್ತ ಪರಿಸರ 
ಮುಂತಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ನಧಥಿರಣೆ 
ಮಾಡಲು ಬಹುಶಸಿ್ತ�ಯ (Multi-disciplinary) ಏಜೆನಸುಗಳ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನುನು ನಡೆಸತಕಕೆದುದು.

11.2 ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕವು ಭಾರತದಲ್್ಯ� ನಾವಿ�ನ್ಯತೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ 
ತಾಣವಾಗಿದುದು, ಭಾರತದ ನಾವಿ�ನ್ಯತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್್ 
ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಾನದಲ್್ದೆ. ಭಾರತದ ಸಿಲ್ಕಾನ್ ವಾ್ಯಲ್ ಎಂದೆ� 
ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಒಂದು ಅದು್ಭತ ನವ�ದ್ಯಮ 
ಸಮುದಾಯವನುನು ಹೊಂದಿದುದು, ಅನೆ�ಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳ 
ಯಶೆೋ�ಗಾಥೆಗಳನುನು ಸಾರಿ ಹೆ�ಳುತಿ್ತದೆ. ಕನಾಥಿಟಕದ ಈ 
ವಿಶಷಟು ಅನುಕೂಲತೆಯನುನು ಅಪಾರ ವೆೈವಿದ್ಯಮಯ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನವನಾನುಗಿಸಿಕೊಂಡು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕಿಕೆರುವ ಅಗಾಧ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನುನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್್ ಸೆ�ವೆಗಳ 
ಗುಣಮಟಟುವನುನು ವೃದಿಧಿಸುವುದು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ 
ಉದೆದು�ಶವಾಗಿದೆ.  ನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್್ ಈ ಮುಂದಿನ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳಳುಲು ಉದೆದು�ಶಸಿದೆ. 

11.2.1 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮದಲಲ ರ್ವಿ�ನ್ಯತ್ ಕ್ರಮಗಳಿಗ� 

ರ�ರವು

ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ತ್ರವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ 
ಗಣನ�ಯ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನುನು ಹೊಂದಿರುವ ನವ�ದ್ಯಮಗಳು 
ಮತು್ತ ಉದಯೂ�ನು್ಮಖ (Start-Ups) ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೊಳಳುಲು 
ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಾಗಳು, ಕನಾಥಿಟಕ 
ನಾವಿ�ನ್ಯತಾ ಮತು್ತ ತಂತ್ರಜ್ಾನ (K-tech- Karnataka 
Innovation and Technology Society) 
ಸಂಸೆಥಾಯೂಂದಿಗೆ ಸಹಯೂ�ಗವನುನು ಹೊಂದಿರತಕಕೆದುದು. 

ಮೂಬೆೈಲ್ ಆಪ್ , ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ವಿಷನ್, ವಚುಥಿಯಲ್ 
ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಆಗೆ್ಮಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಸಿಮುಲೆ�ಟೆಡ್ 
ಕನ್ ಸಟ್ರಕ್ಷನ್  ಮಷ್ನ್ ಲನಥಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಅತಾ್ಯಧುನಕ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆೈನೆ�ಜ್, ಭಾಷಾಂತರ ನೆರವು, ಶ್ರವ್ಯ-ದೃಶ್ಯ 
ಮಾಗಥಿದಶಥಿಗಳು, ಮಾಗಥಿ ಸೂಚಕಗಳು ಮುಂತಾದ 
ಸೆ�ವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅನುಭವಗಳನುನು 
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು.

11.2.2 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತುತುಗಳ ಡಿಜಿಟಲ�ಕರಣ

ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತು್ತ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಸ್ವತು್ತಗಳನುನು ಡಿಜಿಟಲ್�ಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಥಿಕೆಕೆ ಪ್ರಸಿದಧಿ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು. ಇಲಾಖೆಯು, ಹೆೈ-
ರೆಸಲೂ್ಯಶನ್ ಇಮ�ಜ್ ಗಳು, ಮೂರು – ಆಯಾಮದ 
(3-Dimensional) ಮಾಡೆಲ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ವಚುಥಿಯಲ್ 
ಪ್ರವಾಸಗಳ (Virtual Tour) ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್�ಕರಿಸಿದ 
ಸ್ವತು್ತಗಳಿಗೆ ಸಾವಥಿಜನಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಪಾ್ಟ್ ಫಾರ್ಥಿ ಗಳು/ ಸೆ�ವಾದಾತರೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೂ�ಗ 
ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು. 

ರೆ�ಷೆ್ಮ ಸಿ�ರೆ 
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ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರವು, ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಸಾಥಾಪನೆ ಮತು್ತ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾದ 
ವಾತಾವರಣವನುನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬದಧಿವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಸುಲಲ್ತ ವ್ಯವಹಾರವನುನು    ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡುತಿ್ತದೆ.

12.1 ಹೂಡಿಕ� ಕ್ಯನಾತಂತ್ರ

ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರವು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ತ್ರದಲ್್ 
ಬಹುತೆ�ಕ ಹೊಸ ಯೂ�ಜನೆಗಳನುನು ಖಾಸಗಿವಲಯದ 
ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತು್ತ ಕೆಲವೆ� 
ಯೂ�ಜನೆಗಳನುನು ಮಾತ್ರ ಸಾವಥಿಜನಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ 
(ಪಿಪಿಪಿ) ಅಥವಾ ನೆ�ರವಾಗಿ ಸಕಾಥಿರಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಒತು್ತ ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

ಉದ್ಯಮ ಮತು್ತ ಸಕಾಥಿರಗಳೆರಡಕೂಕೆ ಯೂ�ಜನೆಗಳನುನು 
ರೂಪಿಸುವಲ್್ ಮತು್ತ ನ�ತಿ            ನಧಾಥಿರಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುವಲ್್ ನೆರವಾಗಲು ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ನ ಪ್ರಮುಖ 
ತಾಣಗಳು ಮತು್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ತೊ�ರಿಸುವ 
"ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಉದಿದುಮ ವಿವರ (Karnataka 
Tourism Industry Profile)"ವನುನು ಸಕಾಥಿರವು 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸತಕಕೆದುದು.

12.2 ಜ್ಗತಿಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕ�ದ್ರರ ಸಭ�

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನುನು ಪ್ರದಶಥಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್್ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಲು, ಜಾಗತಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೆ�ಶವನುನು 
ಆಯೂ�ಜಿಸತಕಕೆದುದು. 

12.3 ಸ್ಂಸಿಥಿಕ ವ್ಯವಸ�ಥಿ

ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಯೂ�ಜನೆಗಳ 
ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ ಅಡಿ್ಡಯಾಗಿರುವ ಎಲಾ್ ಅಂತರ ಇಲಾಖಾ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕನಾಥಿಟಕ ಉದೊ್ಯ�ಗ ಮಿತ್ರ, 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತು್ತ  ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,  ಮತು್ತ ಕನಾಥಿಟಕ 
ಸಕಾಥಿರದ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ ನಕಟ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ 
ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, 
ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಡೆ ರಹಿತ 
ಮತು್ತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಭವವನುನು ಖಚ್ತ ಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು 
ವಿಧಾನಗಳನುನು ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಇಲಾಖೆಯೂಳಗೆ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊ�ಶವನುನು 
(Karnataka Tourism Investment Facilitation 
Cell)  ಸಾಥಾಪಿಸತಕಕೆದುದು. ಅದು ಹೂಡಿಕೆ, ಅನುಕೂಲ ಮತು್ತ 
ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಯನುನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ನೊ�ಡಲ್ 
ಏಜೆನಸುಯಾಗಿ ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಹೂಡಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊ�ಶದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬಾದುರಿಗಳು ಈ 
ಮುಂದಿನಂತಿವೆ-

 y ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುಳುವ 
ಮೂಲಕ ಅನುಮೂ�ದನೆ ಮತು್ತ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ 
ನೆರವನುನು ನ�ಡಲು ಒಂದೆ� ಸಥಾಳದಲ್್ ಅನುಕೂಲ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆ�ಂದ್ರ (One-Stop- Facilitation) 
ವಾಗಿಕಾಯಥಿನವಥಿಹಣೆ. 

 y ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನುನು 
ಆಹಾ್ವನಸುವುದಕೆಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೆ�ಶ, ರೊ�ಡ್ ಶೆೋ� ಮತು್ತ 
ಸರಣಿ B2B ಸಭೆಗಳ ಆಯೂ�ಜನೆ. 

 y ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯಕಾಕೆಗಿ ಸಾಂಸಿಥಾಕ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನು (CSR) ಪ್ರ�ತಾಸುಹಿಸಿ, 
ಉತೆ್ತ�ಜಿಸುವುದು

 y ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತು್ತಗಳ 
ದತು್ತ ಸಿ್ವ�ಕಾರ, ನವಥಿಹಣೆ ಅಥವಾ ಪಾ್ರಯೂ�ಜಕತೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುವುದು.

ಸೆ�ಂಟ್ ಅಲೊ�ಶಯಸ್ ಚಚ್ಥಿ 
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1. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೆ� ಸೆ�ವೆಯನುನು ನ�ಡುವಲ್್ 
ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳುವ ಒಂದು 
ಯೂ�ಜನೆ 

2. ಅಹನಾ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯಥಿನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಅಭಿವೃದಿದುಗೆ 

ಆದ್ಯತೆ ನ�ಡಬೆ�ಕಾದ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಪಟಿಟು. ಈ 
ಕೆಳಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು, 
ಅಧಾ್ಯಯ -14 ರಲ್್ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಯಥಿನ�ತಿಯ 
ಅಡಿಯಲ್್ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು, ಸಹಾಯಧನ ಮತು್ತ 
ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಅಹಥಿವಾಗಿರತಕಕೆದುದು.

ಕ್ರಮ

ಸಂಖೆ್ಯ
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕ ಗಳಿಗೆ 

ಅಹಥಿತೆ
ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ 

ಅಹಥಿತೆ
ರಿಯಾಯತಿಗೆ 

ಅಹಥಿತೆ

1 ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ   

2 ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ   

3 ಮನೊ�ರಂಜನಾ ಪಾಕ್ಥಿ  

4 ಕಾರವಾನ್ ಪಾಕ್ಥಿ ಯೂ�ಜನೆ   

5 ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ  

6 ಸಮಾವೆ�ಶ ಕೆ�ಂದ್ರ  

7 ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ   

8 ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಗಾ್ರಮ  

9 ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ  

10 ಪಾರಂಪರಿಕ  ಹೊ�ಟೆಲ್ ಯೂ�ಜನೆ  

11 ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ   

12 ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ  

13 ಹೊ�ಂ ಸೆಟು�  

14 ಹೊ�ಟೆಲ್ ಯೂ�ಜನೆ (ಬಜೆಟ್)   

15 ಹೊ�ಟೆಲ್ ಯೂ�ಜನೆ (ಪಿ್ರ�ಮಿಯಂ)   

16 ಹೌಸ್ ಬೊ�ಟ್   

17 ವಸು್ತ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತು್ತ ಚ್ತ್ರಶಾಲೆಗಳು  

18 ರೊ�ಪ್ ವೆ�  

19 ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ನೆೈಮಥಿಲ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು   

20 ದ್ವನ ಮತು್ತ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದಶಥಿನಗಳು  

21 ಟೆಂಟ್ ವಸತಿ ಸೌಕಯಥಿ  

22 ರ್�ರ್ ಪಾಕಥಿ  

23 ಪ್ರವಾಸಿ ವಿವರಣಾ ಕೆ�ಂದ್ರ  

24 ಪ್ರವಾಸಿ ಲಕುಜುರಿ ಕೊ�ಚ್  

25 ಸಾ್ವಸಥಾ ಕೆ�ಂದ್ರ    

26 ರಸೆ್ತ ಬದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು   
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ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಪಟಿಟುಯನುನು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ನ�ತಿಯಡಿ ರಚ್ಸಲಾದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಯುತ 
ಸಮಿತಿಯು ನಯತವಾಗಿ ಪರಿಶ�ಲ್ಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾರುಕಟೆಟುಯ ಬೆ�ಡಿಕೆ 
ಮತು್ತ ಉದ್ಯಮದ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಸೆ�ಪಥಿಡೆ/ 
ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ/ ಮಾಪಾಥಿಡುಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು. 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಅಗತ್ಯ 
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುನು ಹೊರಡಿಸತಕಕೆದುದು.

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳು 
ಮತು್ತ ನದಿಥಿಷಟು ವಿವರಣೆಗಳು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕಾಯಾಥಿಚರಣಾ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳು 
ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕಕೆದುದು. ಈ 
ನ�ತಿಯಡಿ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು, ಸಹಾಯಧನ ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳಿಗೆ 
ಅಹಥಿರಾಗಬೆ�ಕಾದರೆ, ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳನುನು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್್ ನೊ�ಂದಾಯಸಬೆ�ಕು ಮತು್ತ 
ಕಾಯಾಥಿಚರಣಾ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಷರತು್ತಗಳನುನು 
ಪಾಲ್ಸಬೆ�ಕು.

3. ನೂತನ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಈ ನ�ತಿಯ 
ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಅವಧಿಯಲ್್ ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಹಥಿ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ.

4. ಚ್ಲತುಯಲಲರುವ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಈ 
ನ�ತಿಯ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಅವಧಿಯ ಮುನನುವೆ� ರೂಪಿಸಿ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ. 

5. ವಿಸತುರಿತ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಇದು 
ಯೂ�ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮಿಥಿತ ಪ್ರದೆ�ಶ ಮತು್ತ/ ಅಥವಾ 
ಇಪಿಸಿಯ (ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿ) ವಿಷಯದಲ್್ 

ಚಾಲ್್ತಯಲ್್ರುವ ಸಾಮಥ್ಯಥಿದ ಶೆ�.50 ಕಿಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ, 
ಚಾಲ್್ತಯಲ್್ರುವ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ ಎಂದು 
ಅಥೆೈಥಿಸತಕಕೆದುದು. ಚಾಲ್್ತಯಲ್್ರುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಯ ಒಂದೆ� ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೂ�ಜನೆಯು 
ಮಾತ್ರವೆ� ಈ ನ�ತಿಯ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಅವಧಿಯಲ್್ ನೆರವಿಗೆ 
ಅಹಥಿವಾಗಿರತಕಕೆದುದು. 

6. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸ��ವ್ದ್ತರು ಎಂದರೆ: ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದೆ� ಸೆ�ವೆಯನುನು ಒದದಗಿಸುವಲ್್ 
ನರಂತರವಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್್ 
ಬರುವ ಯಾವುದೆ� ಕಂಪನ, ಸಂಘ  ಹಾಗೂ ಸಂಸೆಥಾ.  ಇದು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಮತು್ತ / 
ಅಥವಾ ನವಥಿಹಣೆಗೆ ಹೊಣೆಯಾದ ಯಾವುದೆ� ಸಂಸೆಥಾ. 
ಹಾಗೆಯ� ಇದು ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರವತಥಿಕರು, ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆಂಟರು, 
ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರವತಥಿಕರು, ಟಿಕೆಟ್ ಏಜೆಂಟರು, ಪ್ರವಾಸಿ ಗೆೈಡ್ ಗಳು 
ಮುಂತಾದವರನುನು ಒಳಗೊಳಳುಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಪರಿಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಪ್ರವಾಸೊದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರು 
ಅಧಾ್ಯಯ-14 ರಲ್್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ವಿನಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಅಹಥಿತೆ ಹೊಂದುವುದಕೆಕೆ 
ಪ್ರವಾಸೊದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್್ ನೊ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರಬೆ�ಕು.

7. ವ್ಣಿಜ್ಯ ಕ್ಯ್ನಾಚರಣ್ ದ್ರ್ಂಕ ಎಂದರೆ, ನೂತನ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯನುನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಕಾಥಿರಿ 
ನಯಮಗಳ ಮ�ರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿ�ಕೆ, ಪ್ರಯೂ�ಗಗಳು ಹಾಗೂ 
ಕಾಯಾಥಿರಂಭಕೆಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಅದನುನು 
ವಾಣಿಜಾ್ಯತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂಥ 
ದಿನಾಂಕ 

8. ಜ್ರಿ ದ್ರ್ಂಕ ಎಂದರೆ, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 
2020-25ರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾದ ಹೊರಡಿಸಿದ 
ದಿನದಿಂದ, ನ�ತಿಯ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ ಅವಧಿಯು 
ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

9. ಅಹನಾ ಯ�ಜರ್ ವ�ಚ್ಚ (ಇಪಸಿ) ಎಂದರೆ, ಈ ನ�ತಿಯಲ್್ 
ಪರಿಭಾಷ್ಸಿದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ಉದೆದು�ಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಥಾರ ಸ್ವತು್ತಗಳಲ್್ ಹೂಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು 
ಅಥಥಿ. ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿ ಎಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ನಮಾಥಿಣಕಾಕೆಗಿ 
ಭರಿಸಿದ (ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ವಿಕಲಚೆ�ತನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸೌಕಯಥಿಗಳು, ವಿದು್ಯದಿ�ಕರಣವೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳು, ನ�ರು ಶುದಿಧಿ�ಕರಣ, ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಗಳು, 
ಹವಾನಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನ, ಲ್ಫ್ಟು ಗಳು, ತಾ್ಯಜ್ಯ ನ�ರು 
ಸಂಸಕೆರಣಾ ಘಟಕ, ಮಳ  ೆ ನ�ರು ಕೊಯು,್ ಸೌರ ಉಷ್ಣತೆ, 
ಸೌರ ಬೆಳಕು ವ್ಯವಸೆಥಾ, ಬೊ�ರ್  ವೆಲ್ ಗಳು ಮುಂತಾದ 
ಸೌಕಯಥಿಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾಡಿದ ವೆಚಚಿಗಳು. 

ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿವು, ಈ ನ�ತಿಯಲ್್ ಪರಿಭಾಷ್ಸಿದ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ನದಿಥಿಷಟುವಾಗಿ 
ಕೆೈಗೊಳಳುಲು ಚರ ಮತು್ತ ಸಿಥಾರ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ 
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚಚಿಗಳನುನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಕೆದುದು. 
i. ಸಾಹಸ (ಅಡೆ್ವಂಚರ್) ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ
ii. ಹೌಸ್ ಬೊ�ಟ್  ಯೂ�ಜನೆ

ಸೆ�ಂಟ್ ಫಿಲೊ�ಮಿನಾ ಕಾ್ಯಥಡ್ರಲ್, ಮೈಸೂರು 
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ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿವು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚಚಿಗಳನುನು 
ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್.
i. ನವಥಿಹಣಾ ಬಂಡವಾಳ;
ii. ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆ-ಪೂವಥಿ ವೆಚಚಿಗಳು ಮತು್ತ ಆರಂಭಿಕ 

ವೆಚಚಿಗಳು; 
iii. ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಂದ ಖರಿ�ದಿಸಿದ 

ಅಥವಾ ಸಥಾಳಾಂತರಿಸಿದ ದಿ್ವತಿ�ಯ ಬಳಕೆಯ ಯಂತ್ರ 
ಸಾಮಗಿ್ರ ಹಾಗೂ ಯಂತೊ್ರ�ಪಕರಣಗಳು;

iv. ಬಂಡವಾಳಿ�ಕರಿಸಿದ ಬಡಿ್ಡ;
v. ಉತಾಪಿದನಾ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಪದಾಥಥಿಗಳು;
vi. ನವಥಿಹಣೆ ಅಥವಾ ದುರಸಿ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ದಾಸಾ್ತನುಗಳು; 
vii. ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಸೆ�ರಿದಂತೆ, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 

ಯೂ�ಜನೆಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ 
ಮ�ಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ; 

viii. ಮ�ಲೆ ನದಿಥಿಷಟುಪಡಿಸಲಾದಂತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನ�ಡಿರುವುದನುನು 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು; 

ix. ಪಿ�ಠೊ�ಪಕರಣಗಳು, ಜೊ�ಡಣೆಗಳು, ಕಟ್ರಿ, ಕಾ್ರಕರಿ, 
ಪಾತೆ್ರಗಳು; ಹಾಗೂ

x. ಮಾರಾಟ/ಗುತಿ್ತಗೆ/ಬಾಡಿಗೆಯ ಉದೆದು�ಶದ, ರಿಯಲ್ 
ಎಸೆಟು�ಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರೂಪದಲ್್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆ� 
ನಮಾಥಿಣ. ಇದು ಅಂಗಡಿಗಳು, ಫಾ್ಟ್ ಗಳು, ಕಚೆ�ರಿಗಳು 
ಇತಾ್ಯದಿಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. 

ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿವು ಶೆಡೂ್ಯಲ್್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕು 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತು್ತ ನೊ�ಂದಾಯತ ಚಾಟಥಿಡ್ಥಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 
(ಸಿಎ) ಯುಕ್ತ ರಿ�ತಿಯಲ್್ ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯನಣಥಿಯ 
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರತಕಕೆದುದು. 

10. ಬೃಹತ್ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, 100 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗೂ ಮ�ಲಪಿಟಟು ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿ (ಇಪಿಸಿ)ವುಳಳು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ ಎಂದು ಅಥೆೈಥಿಸತಕಕೆದುದು. 

11. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಇಲ್ಖ� ಎಂದರೆ, ಆ ಸಂದಭಥಿ ಅಥವಾ 
ಅಥಥಿಕೆಕೆ ಅದು ವಿರುದಧಿವಾದ ಹೊರತು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರ ಎಂದು ಅಥೆೈಥಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮಂತಾ್ರಲಯ ಎಂದರೆ, ಆ ಸಂದಭಥಿ ಅಥವಾ 
ಅಥಥಿಕೆಕೆ ಅದು ವಿರುದಧಿವಾದ ಹೊರತು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಮಂತಾ್ರಲಯ, ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರ ಎಂದು ಅಥೆೈಥಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳು ಎಂದರೆ, ಆದ್ಯತೆಯ ಮ�ರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದಿದು ಪಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು. ಇಲಾಖೆಯು 
ಈ ಹಿಂದೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಕನಾಥಿಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಸವಿವರವಾದ ಸಮಿ�ಕೆ ಮತು್ತ ಪರಿಶ�ಲನೆಯನುನು ನಡೆಸಿದೆ. 
ಇದನಾನುಧರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 
2020-25 ರ ಆರಂಭದಲ್್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.
 ಸಂ ಜಿಲೆ್ ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1 ಬಾಗಲಕೊ�ಟೆ ಐಹೊ�ಳ ,ೆ ಬಾದಾಮಿ, ಪಟಟುದಕಲು್, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ

2 ಬಳಾಳುರಿ ಬಲಾ್ರಿ, ಹಂಪಿ, ಹೊಸಪೆ�ಟೆ, ಸಂಡೂರು

3 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗೊ�ಕಾಕ್, ಕಿತೂ್ತರು, ಸವದತಿ್ತ

4 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ್ರಮಾಂತರ ದಾಬಸ್ ಪೆ�ಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳಾಳುಪುರ

5 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅನ್ವಯಸುವುದಿಲ್

6 ಬ�ದರ್ ಬ�ದರ್, ಬಸವಕಲಾ್ಯಣ

7 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆ್ಯಾದ್ಯಂತ

8 ಚ್ಕಕೆಬಳಾಳುಪುರ ಚ್ಕಕೆಬಲಾ್ಪುರ, ಗೌರಿಬದನೂರ್, ಮುದೆದು�ನಹಳಿಳು, ನಂದಿ ಬೆಟಟುಗಳು

ಕವಳೆದುಗಥಿ, ಶವಮೂಗಗೆ 
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ಕ್ರ.
 ಸಂ ಜಿಲೆ್ ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

9 ಚ್ಕಕೆಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆ್ಯಾದ್ಯಂತ

10 ಚ್ತ್ರದುಗಥಿ ಚ್ತ್ರದುಗಥಿ, ಹಿರಿಯೂರು 

11 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ ಜಿಲೆ್ಯಾದ್ಯಂತ

12 ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಗಾಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಾಂತಿಸಾಗರ, ಸಂತೆ�ಬೆನೂನುರು.

13 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳಿಳು, ಮುಂಡಗೊ�ಡು

14 ಗದಗ ಡಂಬಳ, ಗದಗ, ಲಕುಕೆಂಡಿ

15 ಹಾಸನ ಜಿಲೆ್ಯಾದ್ಯಂತ

16 ಹಾವೆ�ರಿ ಚೌಡದಾನಪುರ, ಹಾವೆ�ರಿ, ರಾಣೆಬೆನೂನುರು

17 ಕಲಬುರಗಿ ಚ್ಂಚೊ�ಲ್, ಗಂಗಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಾಳಖೆ�ಡ ಸನನುತಿ

18 ಕೊಡಗು ಜಿಲೆ್ಯಾದ್ಯಂತ

19 ಕೊ�ಲಾರ ಅವನ, ಕೊ�ಲಾರ, ಕೊ�ಲಾರ ಗೊ�ಲ್್ಡ ಫಿ�ಲ್್ಡ

20 ಕೊಪಪಿಳ ಆನೆಗುಂಡಿ, ಇಟಗಿ, ಕೊಪಪಿಳ, ಮುನ�ರಬಾದ್

21 ಮಂಡ್ಯ ಆದಿಚುಂಚುನಗರಿ, ಕೊಕಕೆರೆಬೆಳೂಳುರು, ಮ�ಲುಕೊ�ಟೆ, ಶ್ರ�ರಂಗಪಟಟುಣ, ಶವನಸಮುದ್ರ

22 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು, ಬೆೈಲಕುಪೆಪಿ, ನಂಜನಗೂಡು, ಸೊ�ಮನಾಥಪುರ

23 ರಾಯಚೂರು ಹಟಿಟು, ಮಸಿಕೆ, ರಾಯಚೂರು

24 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ, ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ

25 ಶವಮೂಗಗೆ ಜಿಲೆ್ಯಾದ್ಯಂತ

26 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು, ದೆ�ವರಾಯನದುಗಥಿ, ಮಧುಗಿರಿ, 

27 ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ್ಯಾದ್ಯಂತ

28 ಉತ್ತರ ಕನನುಡ ಜಿಲೆ್ಯಾದ್ಯಂತ

29 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ, ಆಲಮಟಿಟು, ಬಸವನಬಾಗೆ�ವಾಡಿ, 

30 ಯಾದಗಿರಿ ಸುರಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜಿಲೆ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಡಿ� ಜಿಲೆಯ್ನುನು 
ಎಂದರೆ ಜಿಲೆ್ಯೂಳಗಿರುವ ಎಲಾ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು ಆದ್ಯತೆ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕಕೆದು.

1. ಚಾಮರಾಜನಗರ
2. ಚ್ಕಕೆಮಂಗಳೂರು
3. ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ
4. ಹಾಸನ
5. ಕೊಡಗು
6. ಶವಮೂಗಗೆ
7. ಉಡುಪಿ
8. ಉತ್ತರ ಕನನುಡ

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟಿಟುಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಇಲಾಖೆಯು 
ಅಧಿಸೂಚ್ಸುವಂತೆ ಇರತಕಕೆದುದು. ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ಧ್ಯಮ ವಲಯದ ಗುರಿಗಳನಾನುಧರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯು 
ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು ಪರಿಷಕೆರಿಸುವುದಕೆಕೆ ನಯತವಾಗಿ 
ಮೌಲ್ಯ ನಧಥಿರಣೆ ಮಾಡತಕಕೆದುದು.    
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ಗೊಮ್ಮಟೆ�ಶ್ವರ ಮೂತಿಥಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊ�ಳ 
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 ಪ್ರ�ತ್ಸಾಹಕಗಳು, ಸಹ್ಯಧನಗಳು ಮತುತು ರಿಯ್ಯಿತಿಗಳು
14

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್್ ನೊ�ಂದಾಯಸಲಪಿಟಟು ಎಲಾ್ ಅಹಥಿ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು 
ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಮತು್ತ ವಿಸ್ತರಿತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು 
ಮಾತ್ರವೆ� ಈ ನ�ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್್ ಸಹಾಯಧನಗಳಿಗೆ 
ಅಹಥಿವಾಗಿರತಕಕೆದುದು. 

ಕಾಯಥಿನ�ತಿಯ ಕಾಯಾಥಿಚರಣಾ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೂಂದು 
ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯನುನು ಮತು್ತ ಈ 
ಯೂ�ಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್್ ವಿವಿಧ   ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು ಕೆ್�ಮು 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಅನುಸರಿಸಬೆ�ಕಾದ ಕನಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಯೂ�ಜನಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನು 
ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಕೆದುದು. ಈ ಕಾಯಾಥಿಚರಣಾ   ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳು, 
ಈ ಯೂ�ಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್್ ವಿವಿಧ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು ಕೆ್�ಮು ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ 
ಅಹಥಿತೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ 
ಕೆೈಗೊಳಳುಬೆ�ಕಾದ ಸುಸಿಥಾರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ನೆೈಮಥಿಲ್ಯತೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಸಹ ಪಟಿಟು ಮಾಡತಕಕೆದುದು. ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಗಣನ�ಯ ಪ್ರಯೂ�ಜನಗಳನುನು ನ�ಡುವಂತಹ 
ಪ್ರಸಾ್ತವನೆಗಳ ಸಾಮಥ್ಯಥಿಗಳನಾನುಧರಿಸಿ ಮತು್ತ ಅವು ಆದ್ಯತಾ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್್ದದುರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಸಾ್ತವನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ 
ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

14.1 ಪ್ರ�ತ್ಸಾಹಕಗಳು

14.1.1 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ�ಗಳ ಮತುತು 

ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸ��ವ್ದ್ತರ ರ�ೂ�ಂದಣಿ. 

ಯಾವುದೆ� ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್್ 
ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಿದ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ 
ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯುವುದಕೆಕೆ ಅಹಥಿತೆ ಹೊಂದಲು 
ಮೂದಲ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್್ ನೊ�ಂದಣಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳುವುದು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದೆ. ನೊ�ಂದಣಿಯು ಈ 
ನ�ತಿಯ ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಣಾ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳ 
ಅನುಸಾರವಾಗಿರತಕಕೆದುದು. 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ವಾ್ಯಪಾರ (ಸೌಲಭ್ಯ ಮತು್ತ ನಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಯಮ 2015 
ಮತು್ತ ಅದರ ತಿದುದುಪಡಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರ 
ಕಡಾ್ಡಯ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನೊ�ಂದಾಣಿಗಾಗಿ ಕನಾಥಿಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್್ ಸುಸಾಥಾಪಿತ ವ್ಯವಸೆಥಾ end 
to end system ಅನುನು ಸೃಜಿಸತಕಕೆದುದು. ಅಲ್ದೆ ಇಲಾಖೆಯು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಶೆ್ರ�ಣಿ�ಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಒಂದು 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದು. 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್್ ನೊ�ಂದಾಯಸಿರುವ ಎಲಾ್ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸೆ�ವಾದಾತರ ಪಟಿಟುಯನುನು ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ 
ನಲ್್ ಪ್ರಕಟಿಸತಕಕೆದುದು. 

14.1.2 ಬ�ಂಬಲ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತು್ತ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳುಳುವಾಗ 
ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ವೆ�ಗವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳುಲು ಮತು್ತ ಅಂತರ್-ಇಲಾಖೆಗಳ 
ನಡುವಿನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು, 
ಸಾಂಸಿಥಾಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳ ಏಪಾಥಿಟನುನು ಮಾಡತಕಕೆದುದು. 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಸಕಾಥಿರದ ಸಂಬಂಧಪಟಟು 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯಕ ಅನುಮೂ�ದನೆಗಳು, 
ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು, ಅನುಮತಿಗಳು, ಪರವಾನಗಿಗಳು, 
ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕರಣಗಳು, ನರಾಕೆ�ಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 
(ಎನ್ ಓಸಿಗಳು) ಇತಾ್ಯದಿಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಬಲ ನ�ಡತಕಕೆದುದು. 

14.1.3 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮಕ�ಕಾ ಮ್ರುಕಟ�ಟೆಯ ಬ�ಂಬಲ

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಆಯಾ 
ಸಂದಭಥಿಕಕೆನುಗುಣವಾಗಿ case to case basis 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟು ಬೆಂಬಲವನುನು 
ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದು, ಇಲಾಖೆಯು ನಧಥಿರಿಸಲಾದಂತೆ 
ಕನಾಥಿಟಕದ ಆಕಷಥಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು 
ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟೆಟು ಪೂರಿತವಾದ 
ಪ್ರಚಾರ ಸಂಗತಿಗಳನೊನುಳಗೊಂಡ ವೆೈಶಷಟುಯೂತೆಯುಳಳುದಾದುಗಿರ
ತಕಕೆದುದು. ಇದಕೆಕೆ ಕರಪತ್ರಗಳು, ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್  ಮುಂತಾದವುಗಳ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

14.1.4 ಸುಸಿಥಿರ ಕ್ರಮಗಳಿಗ� ವಿಶ��ಷ ಮನನಣ�

ಸಮಗ್ರ ಸುಸಿಥಾರ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳುಳುವಂಥ ಅಥವಾ 
ಜವಾಬಾದುರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಪದಧಿತಿಗಳಿಗೆ 
ಕಟಿಬದಧಿತೆಯನುನು ತೊ�ರಿಸುವಂಥ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೆ�ಷ 
ಮನನುಣೆಯನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. ವಿಶೆ�ಷ ಮನನುಣೆಯನುನು 
ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ 
ವಿವರಗಳನುನು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವೆ�ಚಾನುಸಾರ 
ಆಯಕೆಗಳನುನು ಮಾಡಿಕೊಳುಳುವ ಅನುಕೂಲಕಾಕೆಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್್ ಪ್ರದಶಥಿಸತಕಕೆದುದು. 

14.1.5 ಸುಸಿಥಿರ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗ್ಗಿ ರ�ರವು

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಇಲಾಖೆಯಲ್್ 
ನೊ�ಂದಾಯತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
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ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಸಿಥಾರ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಷಟುಕವು 
ಇಲಾಖೆಯಂದ ನ�ಡಬಹುದಾದ ನೆರವಿನ ಮೂತ್ತದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ 
ವಿವರಣೆಯನುನು ನ�ಡುತ್ತದೆ –

ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಷಥಿದಲ್್ ಮ�ಲಕೆಂಡ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನುನು 
ಯೂ�ಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್್ ಒಂದಕಿಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ 
ಸಹಾಯಧನ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸದಿರುವ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ 
ಪ್ರವಗಥಿಕೆಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒಟುಟು ಐದು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಇಲಾಖೆಯು ಕನಾಥಿಟಕದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲಾದ ತಾಣಗಳಲ್್ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನದಿಥಿಷಟು 
ಸುಸಿಥಾರ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ ಹೆಚಚಿವರಿ ನೆರವನುನು 
ಒದಗಿಸಬಹುದು. 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆ್ಯ ಕ್ರಮ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು

ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯ 
ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ 

ಮೂತ್ತ
1 ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ಮಳ  ೆನ�ರು 

ಸಂಗ್ರಹ
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ ಬಂಡವಾಳ 

ವೆಚಚಿದ ಶೆ�ಕಡಾ 50ರಷುಟು
ರೂ.1,00,000/- 

(ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು)
2 ನವಿ�ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ 

ಮೂಲಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ ಬಂಡವಾಳ 

ವೆಚಚಿದ ಶೆ�ಕಡಾ 50ರಷುಟು
ರೂ.1,00,000/- 

(ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು)
3 ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ 

ಅಳವಡಿಕೆ
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ ಬಂಡವಾಳ 

ವೆಚಚಿದ ಶೆ�ಕಡಾ 50ರಷುಟು
ರೂ.1,00,000/- 

(ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು)

14.1.6 ಪ್ರವ್ಸ ಸಂಘಟಕರು ಮತುತು ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಪ್ರವ್ಸ 

ಏಜ�ಂಟರ�ೂಂದ್ಗ� ಸಹಭ್ಗಿತ್ವ.

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್್ 
ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸುವ ಸಂಘಟಕರು ಮತು್ತ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆಂಟರನುನು ಗುರುತಿಸಲು ವ್ಯವಸೆಥಾಯೂಂದನುನು 
ರೂಪಿಸತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗ ಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳನುನು ಮತು್ತ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ನರೂಪಿಸಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು ಹೊಂದತಕಕೆದುದು.

14.1.7 ಅಂತರರ್ಜ್ಯ ಪ್ರಯ್ಣ ಮ್ಡಲು ಪ್ರವ್ಸಿ 

ವ್ಹನಗಳಿಗ� ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಸುವುದು

ಇಲಾಖೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕ ಮತು್ತ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸುಗಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸತಕಕೆದುದು. 

ಬೆೈಲಕುಪೆಪಿ 
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14.1.8 ಮ್ರುಕಟ�ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ�ರವು.

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸೆ�ವಾದಾರರು ದೆ�ಶ�ಯ ಮತು್ತ ಅಂತರಾಷ್ಟು�ಯ 
ಮಾರುಕಟೆಟುಗಳಲ್್ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮವನುನು 
ಉತೆ್ತ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾರುಕಟೆಟು ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ನೆರವನುನು (MDA- Marketing Development 
assistance) ಪಡೆಯಲು ಅಹಥಿರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆ್ಯ

ಉತೆ್ತ�ಜನಾತ್ಮಕ
ಕಾಯಥಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟೆಟು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ನ�ಡುವ ವೆಚಚಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ 

ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ
1 ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ಸಿದಧಿತೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗ 

ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಪಾ್ರಯೂ�ಜಿಸುವ ಅಥವಾ 
ಆಯೂ�ಜಿಸುವ ಉತಪಿನನುಗಳು/
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳು/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂದಭಥಿದಲ್್ 
ಬಳಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು 
(ಕರಪತ್ರ, ಉತಪಿನನುದ ವಿಷಯ ಪಟಿಟು (ಪಾ್ರಡಕ್ಟು 
ಕಾ್ಯಟಲಾಗ್), ಮಾಹಿತಿ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು ಇತಾ್ಯದಿ 
ಸಿದದುತೆಯ ವೆಚಚಿ. 

ಪ್ರಚಾರ 
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ 
ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ವೆಚಚಿದ ಶೆ�.50

1,00,000 ರೂ.ಗಳು

2 ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಟಟುದ ದೆ�ಶ�ಯ 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಲ್್ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.

ಉತಸುವಗಳು, ವಸು್ತಪ್ರದಶಥಿನಗಳು, 
ಮಾಟ್ಥಿ ಗಳಂತಹ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ 
ಆತಿಥ್ಯಕೆ�ತ್ರದಲ್್ ಮಳಿಗೆ / ಸಥಾಳದ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚಚಿ 

ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಲ್್ 
ಮಳಿಗೆ / ಸಥಾಳದ 
ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚಚಿದ 
ಶೆ�.50

(ಒಂದು ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ)

3 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಲ್್ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ

ಉತಸುವಗಳೂ, ವಸು್ತಪ್ರದಶಥಿನಗಳು, 
ಮಾಟ್ಥಿ ಗಳಂತಹ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ 
ಆತಿಧ್ಯಕೆ�ತ್ರದಲ್್ ಮಳಿಗೆ / ಸಥಾಳದ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚಚಿ 

ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಲ್್ 
ಮಳಿಗೆ / ಸಥಾಳದ 
ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚಚಿದ 
ಶೆ�.50

30.000 ರೂ.ಗಳು 
(ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ 
ರೂಪಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ)

4 ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಆಯೂ�ಜಿಸಿದ / 
ಪಾ್ರಯೂ�ಜಿಸಿದ ರಸೆ್ತ 
ಪ್ರದಶಥಿನಗಳಲ್್ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಯಾವುದೆ� ದೆ�ಶಕೆಕೆ ವಿಮಾನದ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚಚಿ ಮತು್ತ / 
ಅಥವಾ ವಿದೆ�ಶದಲ್್ ಒಂದು ದೆ�ಶದಿಂದ 
ಮತೊ್ತಂದು ದೆ�ಶಕೆಕೆ ವಿಮಾನ / ರೆೈಲು ಮೂಲಕ 
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚಚಿ 

ಕೆ�ವಲ ಎಕಾನಮಿ 
ದಜೆಥಿಯ 
ಪ್ರಯಾಣದ ಒಟುಟು 
ವೆಚಚಿದ ಶೆ�.75

60,000/- ರೂ.ಗಳು 
(ಅರವತು್ತ ಸಾವಿರ 
ರೂಪಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ)

ಮ�ಲಕೆಂಡ ಮಾರುಕಟೆಟು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನೆರವನುನು, ಯೂ�ಜನೆಯ 
ಅವಧಿಯಲ್್ ಒಂದಕಿಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಸಹಾಯಧನ 
ಸಿ್ವ�ಕರಿಸದಿರುವ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಗಥಿಕೆಕೆ ಒಂದು 
ಆರ್ಥಿಕ ವಷಥಿದಲ್್ ಗರಿಷ್ಠ ಒಟುಟು ಐದು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸತಕಕೆದುದು.

ಇಲಾಖೆ ನ�ಡುವ ಮಾರುಕಟೆಟು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನೆರವಿನ ಬಗೆಗೆ 
ವಿವರವಾದ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ನ�ಡಲ್ದೆ.

14.1.9  ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಉತಕೃಷಟೆತ್ ಪ್ರಶಸಿತು

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತ ಉತಕೃಷಟುತೆ ಮತು್ತ 
ಕೊಡುಗೆಯನುನು ಗುರುತಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಉತಕೃಷಟುತಾ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನುನು ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸತಕಕೆದುದು. 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತು್ತ ವಿವರವಾದ ಮಾಗಥಿ 
ಸೂಚ್ಗಳನುನು ಹೊರಡಿಸತಕಕೆದುದು. 

14.1.10  ಹ�ೂ�ಂ ಸ�ಟೆ�ಗಳಿಗ� ರಿಯ್ಯಿತಿ

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯೂಂದಿಗೆ ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ 
ನೊ�ಂದಾಯತವಾದ ಹೊ�ಂಸೆಟು� ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳ 
ಅನುಸರಣೆಗೊಳಪಟುಟು ಈ ಮುಂದಿನ ರಿಯಾಯತಿಗಳು 
ಅನ್ವಯವಾಗತಕಕೆದುದು–

ವಿದು್ಯಚ್ಛಕಿ್ತ ಮತು್ತ ನ�ರಿನ ದರಗಳನುನು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ದರದಲ್್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

ವಸತಿ ಉದೆದು�ಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಆಸಿ್ತ ತೆರಿಗೆ 
ದರಗಳನುನು ಪಾವತಿಸುವುದು. 

14.2 ಸಹ್ಯಧನಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರವು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್್ 
ನೊ�ಂದಾಯಸಲಪಿಟಿಟುರುವಂತಹ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಮತು್ತ ವಿಸ್ತರಿತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಧನವನುನು 
ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

14.2.1 ಬಂಡವ್ಳ ಹೂಡಿಕ� ಸಹ್ಯಧನ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು 
ಮತು್ತ ವಿಸ್ತರಿತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಮಾತ್ರವೆ� 
ಈ ನ�ತಿಯಡಿಯಲ್್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವನುನು 
ಪಡೆಯಲು ಅಹಥಿವಾಗಿರತಕಕೆದುದು.
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ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆ್ಯ

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆ

ಯೂ�ಜನೆಗಾಗಿ 
ಕನಷ್ಠ ಇಪಿಸಿ 

ಹೂಡಿಕೆ (ರೂ.ಗಳಲ್್)

ಇಪಿಸಿ ಯ 
ಶೆ�ಕಡಾವಾರು 

ಸಹಾಯಧನ (%)

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ 
ಸಹಾಯಧನದ 
ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ

ಸಹಾಯಧನ ನ�ಡಬೆ�ಕಾದ
 ಸಥಾಳಗಳು

1 ಸಾಹಸ  (ಅಡೆ್ವಂಚರ್) 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆ

25 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷುಟು 2 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು 

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

2 ಕಾರವಾನ್ ಪಾಕ್ಥಿ  
ಯೂ�ಜನೆ

50 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷುಟು 2 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

3 ಹೊ�ಟೆಲ್ ಯೂ�ಜನೆ 
ಬಜೆಟ್

5 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷುಟು 2 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು 

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳು (ನಗರಪಾಲ್ಕೆಗಳು/ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಗಳ ವಾ್ಯಪಿ್ತ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ** 

4 ಹೊ�ಟೆಲ್ ಯೂ�ಜನೆ/ 
ಪಿ್ರ�ಮಿಯಂ

10 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು 

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷುಟು 5 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳು (ನಗರಪಾಲ್ಕೆಗಳು/ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಗಳ ವಾ್ಯಪಿ್ತ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) **

5 ಹೌಸ್ ಬೊ�ಟ್ 
ಯೂ�ಜನೆ 

25 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷುಟು 1 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

6 ರಸೆ್ತ ಬದಿ (ವೆ� ಸೆೈಡ್) 
ಸೌಕಯಥಿಗಳು *

2 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷುಟು 2 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಎಲಾ್ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳು 

7 ಸಾ್ವಸಥಾಯೂ ಕೆ�ಂದ್ರ 2 ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷುಟು 2  ಕೊ�ಟಿ 
ರೂಪಾಯಗಳು 

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳು

1. ಸಾಹಸ (ಅಡೆ್ವಂಚರ್) ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ
2. ಕಾರವಾನ್ ಪಾಕ್ಥಿ  ಯೂ�ಜನೆ
3. ಹೊ�ಟೆಲ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ ಬಜೆಟ್ (1-

star or 2 star classification hotels/
resorts)

4. ಹೊ�ಟೆಲ್ ಯೂ�ಜನೆ ಪಿ್ರ�ಮಿಯಂ (Premium- 3 
star and above classification hotels/
resorts) 

5. ಹೌಸ್ ಬೊ�ಟ್  ಯೂ�ಜನೆ
6. ರಸೆ್ತ ಬದಿಯ (ವೆ�ಸೆೈಡ್) ಸೌಕಯಥಿಗಳು
7. ಸಾ್ವಸಥಾಯೂ ಕೆ�ಂದ್ರ (wellness centres)

ಪ್ರತಿಯೂಂದು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ 
ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯ ಅಹಥಿ 
ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿದ (ಇಪಿಸಿ) ಶೆ�ಕಡಾವಾರು ಆಗಿರತಕಕೆದುದು. ಈ 
ನ�ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗೆ ನ�ಡಲಾಗುವ 
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವನುನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೊ�ಷ್ಠಕದಲ್್ 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ-

ಸೂಚರ�:

1. ಬಜೆಟ್-ಹೊ�ಟೆಲ್ ಯೂ�ಜನೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರ�ಮಿಯಂ ಹೊ�ಟೆಲ್ 
ಯೂ�ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಷರತು್ತಗಳು 
ಅನ್ವಯವಾಗತಕಕೆದುದು.

 y ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಯಾವುದೆ� ನಗರಪಾಲ್ಕೆಗಳ 
ವಾ್ಯಪಿ್ತಯೂಳಗೆ ಬರುವ ಹೊ�ಟೆಲ್/ರೆಸಾಟ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ 
ಯಾವುದೆ� ಸಹಾಯಧನ ನ�ಡತಕಕೆದದುಲ್.

 y ಹೊ�ಟೆಲ್/ರೆಸಾಟ್ಥಿ ಗಳು ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ 
ಅಹಥಿವಾಗಬೆ�ಕಾದರೆ, ಅವು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಮಂತಾ್ರಲಯದ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾ್ವರ್ 
ವಗಿ�ಥಿಕರಣವನುನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

2. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವನುನು ಪಡೆಯುವ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯು ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವನುನು 
ಕೆ್�ಮು ಮಾಡಲು ಹಕುಕೆಳಳುದಾದುಗಿರತಕಕೆದದುಲ್. 

3. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ ಅಹಥಿವಿರುವ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಮ�ಲಕೆಂಡ ಪಟಿಟುಯನುನು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಪರಿಶ�ಲ್ಸಿ, 

* ಗಿ್ರನ್ ಫಿ�ಲ್್ಡ ಮತು್ತ ಫಾ್ರಂಚೆೈಸಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸೆ್ತ ಬದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
** ನಗರಪಾಲ್ಕೆಗಳೆಂದರೆ, ಬಳಾಳುರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳಿಳು-ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಶವಮೂಗಗೆ, ತುಮಕೂರು ಮತು್ತ  
 ವಿಜಯಪುರ.
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ಪರಿಷಕೆರಿಸಬಹುದಾಗಿದುದು, ಅದಕೆಕೆ ಮಾರುಕಟೆಟು ಬೆ�ಡಿಕೆ ಮತು್ತ 
ಉದ್ಯಮದ ಸಲಹೆಸೂಚನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ 
ಸೆ�ಪಥಿಡೆಗಳು/ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಳು/ ಮಾಪಾಥಿಡುಗಳನುನು 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಹ�ಚು್ಚವರಿ ಬಂಡವ್ಳ ಹೂಡಿಕ� ಸಹ್ಯಧನ

ಮ�ಲೆ ವಿವರಿಸಲಾದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನಗಳ 
ಜೊತೆಗೆ, ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ವಿಸ್ತರಿತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸಿದದುಲ್್, ಅವು ಹೆಚುಚಿವರಿ ಹೂಡಿಕೆ 
ಸಹಾಯಧನವನುನು ಕೆ್�ಮು ಮಾಡಲು ಅಹಥಿವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹೆಚುಚಿವರಿ  
ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ ಅಹಥಿತೆ

ಹೆಚುಚಿವರಿ 
ಶೆ�ಕಡಾವಾರು  
ಸಹಾಯಧನ   

ಯೂ�ಜನೆಯ EPC  
ಯ ಎದುರಾಗಿ

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯನುನು 
ಮಹಿಳೆಯರು, ಪರಿಶ�ಷಟು ಜಾತಿ, 
ಪರಿಶಷಟು ಪಂಗಡ ಮತು್ತ 
ವಿಕಲಚೆ�ತನ ಉದ್ಯಮಿಗಳು 
ಕೆೈಗೊಂಡಿದದುರೆ 

ಶೆ�ಕಡಾ 5ರಷುಟು 

14.2.2 ಬಡಿಡ್ ಸಹ್ಯಧನ

ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಿತ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು, ಐದು ವಷಥಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಿಗೆ  ಒಳಪಟುಟು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಥಾರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ 
ಮ�ಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಮ�ಲೆ, ವಾಷ್ಥಿಕ 
ಶೆ�ಕಡಾ 5.ರಷುಟು ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯ ಧನವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಅಹಥಿವಾಗಿರ ತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲದ ಮ�ಲ್ನ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವು 

ವಾಷ್ಥಿಕ  7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನುನು ಮಿ�ರತಕಕೆದದುಲ್ ಮತು್ತ 
ಇದನುನು ಬಡಿ್ಡ ಸಮ�ತ ಸಾಲದ ಕಂತನುನು ಸಕಾಲದಲ್್ 
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನ�ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 
ಮುಂದಿನ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ ಅಥವಾ 
ವಿಸ್ತರಿತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಈ ನ�ತಿಯ 
ಅಡಿಯಲ್್ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಅಹಥಿವಾಗಿರತಕಕೆದುದು. 

1. ಕೃಷ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ
2. ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ. 
3. ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ.
4. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತು್ತ ನೆೈಮಥಿಲ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 

ಯೂ�ಜನೆ

ಸೂಚರ�:

ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವನುನು ಪಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಯು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವನುನು 
ಕೆ್�ಮು ಮಾಡಲು ಅಹಥಿವಾಗಿರತಕಕೆದದುಲ್. 

ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ ಅಹಥಿವಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಮ�ಲಕೆಂಡ ಪಟಿಟುಯನುನು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಪರಿಶ�ಲ್ಸಿ, 
ಪರಿಷಕೆರಿಸಬಹುದಾಗಿದುದು, ಅದಕೆಕೆ ಮಾರುಕಟೆಟು ಬೆ�ಡಿಕೆ ಮತು್ತ 
ಉದ್ಯಮದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ 
ಸೆ�ಪಥಿಡೆಗಳು/ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಳು/ ಮಾಪಾಥಿಡುಗಳನುನು 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

14.3 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ�ಗಳಿಗ್ಗಿ ರಿಯ್ಯಿತಿಗಳು

ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರವು ರಾಜ್ಯದಲ್್ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಿತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ  
ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು ನ�ಡಲಾಗುತ್ತದೆ –

14.3.1  ಮುದ್್ರಂಕ ಶುಲಕಾದ ಮ�ಲ� ವಿರ್ಯಿತಿ

ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಮತು್ತ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಈ 
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೆ�.100ರಷುಟು ಮುದಾ್ರಂಕ 
ಶುಲಕೆ ವಿನಾಯತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಹಥಿವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

1. ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಗಮ, ರಾಷಟ್ರಮಟಟುದ ಹಣಕಾಸು 
ಸಂಸೆಥಾಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು, ಪಾ್ರದೆ�ಶಕ 
ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಬಾ್ಯಂಕು (ಆರ್ .ಆರ್.ಬ)ಗಳು, ಸಹಕಾರ 
ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು, ಕೆವಿಐ ಕೆವಿಐಸಿ, ಕನಾಥಿಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ.ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಗಮ, ಕನಾಥಿಟಕ 
ರಾಜ್ಯ ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯತರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಗಮ ಮತು್ತ 
ಸಕಾಥಿರವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಅಧಿಸೂಚ್ಸಬಹುದಾದ ಇತರೆ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ವಿಎಟಿ 
ಸಾಲವನೊನುಳಗೊಂಡಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಥಿರದಿಂದ 
ಸಾಲವನುನು ಪಡೆಯುವುದಕಾಕೆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಸಾಲದ ಕರಾರುಗಳು, ಸಾಲದ ಒಪಪಿಂದ ಪತ್ರಗಳು, 

** ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗೆ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನುನು  
 ಶೆ�.11.ರಷುಟು ವಾಷ್ಥಿಕ ಬಡಿ್ಡದರದಲ್್ ಸಾಲವನುನು ಪಡೆದಿದದುಲ್್ ಇಲಾಖೆಯು  
 ಶೆ�.5.ರಷುಟು ಬಡಿ್ಡಯನುನು ಅಂದರೆ ರೂ.50,000/-ಗಳನುನು ಸಹಾಯಧನ  
 ರೂಪದಲ್್ ನ�ಡುತ್ತದೆ (ಒಟುಟು ಪಾವತಿಸಬೆ�ಕಾದ ೊಟುಟು ಬಡಿ್ಡ ರೂ.1,10,000/- 
 ಗಳಲ್್ ರೂ.50,000/-ಗಳನುನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು)

ಚನನುಪಟಟುಣ ಆಟಿಕೆಗಳು 
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ಸಾಲಪತ್ರಗಳು, ಅಡಮಾನ ಮತು್ತ ಅಡವು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ 
ಕೆ�ವಲ ಐದು ವಷಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ; ಮತು್ತ

2. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುತಿ್ತಗೆಪತ್ರಗಳು, ಗುತಿ್ತಗೆ ಮತು್ತ 
ಮಾರಾಟ (lease cum sale) ಹಾಗೂ ಶುದಧಿ 
ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳು. 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ (ಬಬಎಂಪಿ) 
ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್್ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೆ� 
ಮುದಾ್ರಂಕ ಶುಲಕೆದ ವಿನಾಯತಿ ಇರುವುದಿಲ್. 

14.3.2 ರಿಯ್ಯಿತಿ ರ�ೂ�ಂದಣಿ ಶುಲಕಾಗಳು

ಮ�ಲೆ ಹೆ�ಳಿರುವ 'ಮುದಾ್ರಂಕ ಶುಲಕೆದ ವಿನಾಯತಿ' ಎನುನುವ 
ಶ�ಷ್ಥಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್್ ನದಿಥಿಷಟುಪಡಿಸಲಾದ ಎಲಾ್ ಸಾಲದ 
ದಸಾ್ತವೆ�ಜುಗಳು ಮತು್ತ ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳಿಗೆ ನೊ�ಂದಣಿ ಶುಲಕೆವು 
ಪ್ರತಿ 1000/- ರೂ.ಗಳಿಗೆ ರೂ.1/-ರಂತೆ ರಿಯಾಯತಿ 
ದರದಲ್್ರತಕಕೆದುದು. 

14.3.3 ಭೂಪರಿವತನಾರ� ಶುಲಕಾದ ಮರುಪ್ವತಿ

ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು ಮತು್ತ ವಿಸ್ತರಣಾ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನುನು 
ಕೃಷ್ ಭೂಮಿಯಂದ ಕೃಷ್ಯ�ತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿ 
ಪರಿವತಿಥಿಸಲು ಪಾವತಿಸಬೆ�ಕಾಗಿರುವ ಭೂಪರಿವತಥಿನೆ 
ಶುಲಕೆದ  ಶೆ�.100.ರಷುಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗೂ್ಯ, ಬೃಹತ್  ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ 
(ಬಬಎಂಪಿ) ಮತು್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೆ�ಶ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ (ಬಎಂಆರ್ ಡಿಎ)ದ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್್ ಬರುವ 
ಭೂಮಿಯ ಪರಿವತಥಿನೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೆ� ಭೂಪರಿವತಥಿನಾ 
ಶುಲಕೆವನುನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್. 

14.3.4 ಮ�ಟ್ರು ವ್ಹನ ತ�ರಿಗ� ವಿರ್ಯಿತಿ

ಈ ನ�ತಿಯು ಜಾರಿಯಲ್್ರುವ ಅವಧಿಯಲ್್, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ನಡೆಸುವುದಕಾಕೆಗಿ, 
ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರು ಖರಿ�ದಿಸಿದ 
ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೂ�ಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆಯನುನು 
ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ನ�ಡತಕಕೆದುದು. (ಕನಾಥಿಟಕ 
ಮೂ�ಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಯಮ, 1957ರ ಪ್ರಕಾರ 
ವಾಹನದ ಪ್ರವಗಥಿಕೆಕೆ ಅನ್ವಯಸುವ ಜಿ�ವಿತಾವಧಿ ತೆರಿಗೆಯ 
ಪ್ರಮಾಣಕಕೆನುಗುಣವಾಗಿ).

ಮ�ಲ� ಹ��ಳಿದ ವಿರ್ಯಿತಿಯು:

1. 2020-25 ನ�ತಿ ಅವಧಿಯಲ್್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ.
2. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರ–ಇಲ್್ 

ನೊ�ಂದಾಯಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರವಾಸ 
ನವಾಥಿಹಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ

3. ಪ್ರತಿಯೂಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸ ಸೆ�ವಾದಾತನು ಒಂದು ವಷಥಿದಲ್್ 
ಗರಿಷ್ಠ 10 ವಾಹನಗಳ ಖರಿ�ದಿಯ ಮ�ಲೆ ಮಾತ್ರ 
ವಿನಾಯತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. 

14.3.5 ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ರ�ರವು

ಎಲಾ್ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನುನು ಆಧರಿಸಿ, ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ನೆರವು ನ�ಡಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ  ನಧಿಯನುನು 
ಬಳಸಿಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು, ಎಲಾ್ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿದ ಶೆ�ಕಡಾ 
20ರಷುಟು ಅಥವಾ ಗರಿಷಟು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳು, ಇವುಗಳಲ್್ 
ಯಾವುದು ಕಡಿಮಯೂ� ಅಷುಟು ನೆರವನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದು. 

ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ನೆರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಕಾಯಥಿರೂಪದಲ್್ರಬೆ�ಕು.

1. ರಸೆ್ತ ಸಂಪಕಥಿ / ಲಾಸ್ಟು ಮೈಲ್ ಸಂಪಕಥಿ 
2. ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಥಿ

ಎ. ಹಾಲ್ ಇರುವ ಪ್ರಸರಣ/ವಿತರಣಾ ಜಾಲದಿಂದ  
ಯೂಜನಾ ಸಥಾಳದವರೆಗೆ 
ಬ. ಯೂ�ಜನಾ ಸಥಾಳದಲ್್ ಸಿ್ವಚ್ಂಗ್ ಸೆಟು�ಷನ್ ಮತು್ತ 
ಟಾ್ರನ್ಸು ಫಾಮಥಿರ್ ರನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಬಹುದು.

3. ನ�ರಿನ ಸಂಪಕಥಿ 
ಎ. ನ�ರಿನ ಸಂಪಕಥಿ ಶುಲಕೆಗಳು, ರೊ�ಡ್ ಕಟಿಂಗ್ 
ಶುಲಕೆಗಳು, ಪಂ್ಬರ್ ವೆಚಚಿಗಳು.

4. ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪಕಥಿ
ಎ. ಒಳಚರಂಡಿ ನ�ರನುನು ಎತು್ತವ ಕೆ�ಂದ್ರ/ಕೊಳಚೆ 
ನ�ರು ಶುದಿಧಿ�ಕರಣ ಘಟಕಕೆಕೆ ಸಂಪಕಥಿ.

5. ಹಡಗು ಕಟೆಟುಗಳು, ಪಾಕಿಥಿಂಗ್ ಸಥಾಳಗಳು ಇತಾ್ಯಧಿಗಳನುನು 
ಒಳಗೊಳಳುಬಹುದಾದ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯ 
ಏಪಾಥಿಡು ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ 
ಮೂಲಸೌಕಯಥಿಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಸಾ್ತವನೆಗಳನುನು 
ಆಧರಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ನಧಥಿರಿಸಿದಂತೆ ನಮಾಥಿಣ ಮಾಡುವ ಯೂ�ಜನೆಗಳು.
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ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 
2020-25ರ ಅನುಷಾ್ಠನಕೆಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾಯಥಿ ವಿಧಾನವನುನು ಆರಂಭಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನುನು ಕಲ್ಪಿಸಲು 
ಬದಧಿವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್್ ಅನುಮೂ�ದನೆ ಮತು್ತ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ 
ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಂಬಲವನುನು ಒದಗಿಸಲು, ಅಂತರ್-ಇಲಾಖಾ 
ವಿವಾದಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಈ ನ�ತಿಯ ಮೂಲಕ 
ಸಾಂಸಿಥಾಕ ಏಪಾಥಿಡುಗಳನುನು ಮಾಡತಕಕೆದುದು. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್್, -

 y ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಯನುನು 
ಅನುಮೂ�ದನೆ ಮತು್ತ ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ

 y ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು, 
ರಿಯಾಯತಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರೆ ನೆರವಿಗೆ ಅನುಮೂ�ದನೆ; 
ನ�ಡುವುದಕಾಕೆಗಿ 

 y ಸಕಾಲ್ಕ ಅನುಮೂ�ದನೆಗಾಗಿ ಅಂತರ್-ಇಲಾಖಾ 
ಸಮನ್ವಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ;

 y ನ�ತಿ ಅನುಷಾ್ಠನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮತು್ತ
 y ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ನ�ತಿಯನುನು ತಿದುದುಪಡಿ / ಪರಿಷಕೆರಣೆ 

ಮಾಡುವುದಕಾಕೆಗಿ ಸಕಾಥಿರಕೆಕೆ ಶಫಾರಸಸುನುನು ಮಾಡುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಸಮಿತಿಗಳನುನು ರಚ್ಸತಕಕೆದು. 

ಈ ಸಮಿತಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಲಲ್ತ 
ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲು ಸಹ ಆದ್ಯತೆ ನ�ಡತಕಕೆದುದು. ಈ 
ಸಮಿತಿಗಳು ಪ್ರಸು್ತತ ನ�ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಣಥಿಯವನುನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳುತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲಾದ ನಣಥಿಯಗಳು 
ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಪಟಟುವರೆಲ್ರೂ ಇದಕೆಕೆ 
ಬದದುರಾಗಿರತಕಕೆದುದು. 

15.1 ಸಲಹ� ಮತುತು ಅನುಮ�ದರ್ ಸಮತಿಗಳು

15.1.1 ಜಿಲ ಲ್ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಮತಿ

ಜಿಲಾ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯು, ಈ ನ�ತಿಯ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ 
ಪ್ರಕಾಯಥಿಗಳನುನು ನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು–

 y ರೂ.5.00 ಕೊ�ಟಿಗಳ ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿ (ಇಪಿಸಿ)
ವಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ್ ಪ್ರಸಾ್ತವನೆಗಳನುನು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸುವುದು. 

 y ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಾಗಿ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಲಾದ 
ಪ್ರಸಾ್ತವನೆಗಳನುನು ಯೂ�ಜನಾ ಮೌಲ್ಯ ನಣಥಿಯಕಾಕೆಗಿ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ 
ನವಥಿಹಣಾಘಟಕ (ಪಿಎಂಯು) ವಿಭಾಗಕೆಕೆ 
ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಪಿಎಂಯು ವಿಭಾಗವು ತನನು ಮೌಲ್ಯ 
ನಣಥಿಯ ವರದಿಯನುನು ಜಿಲಾ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕಕೆದುದು. ಮೌಲ್ಯ ನಣಥಿಯ 
ವರದಿಯು, ಈ ನ�ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್್ ಯೂ�ಜನೆಯ 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನ, ಸಹಾಯಧನ ಅಥವಾ 
ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಅಹಥಿವಾಗಿದೆಯ� 
ಅಥವಾ ಇಲ್ವೆ� ಎಂಬುದನುನು ತಿಳಿಸತಕಕೆದುದು. 

 y ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ ನವಥಿಹಣಾ 
ಘಟಕ (ಪಿಎಂಯು) ವಿಭಾಗವು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ 
ನಣಥಿಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮ�ಲೆ, ಜಿಲಾ್ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯು ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿ 
(ಇಪಿಸಿ) ರೂ.5.00 ಕೊ�ಟಿ ರೂಪಾಯಗಳ ವರೆಗೆ 
ಇರುವಂಥ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗೆ 
ಅನುಮೂ�ದನೆ  ನ�ಡತಕಕೆದುದು.

 y ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ 
ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದಂತೆ ಇತರೆ ಸಕಾಥಿರಿ 
ಏಜೆನಸುಗಳಿಂದ ಅನುಮೂ�ದನೆ ಮತು್ತ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳ 
ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದು.

 y ಅನುಮೂ�ದಿತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ 
ಅನುಷಾ್ಠನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ.

 y ರೂ.5.00 ಕೊ�ಟಿ ರೂಪಾಯಗಳವರೆಗಿನ ಅಹಥಿ 
ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿ (ಇಪಿಸಿ)ಕೆಕೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅನುಷಾ್ಠನದಲ್್ ಆಗುವ ವಿಳಂಬವನುನು 
ತಪಿಪಿಸಲು ಯೂ�ಜನಾ ಅನುಷಾ್ಠನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟು 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ. 

15.1.2 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕ್ರಯುಕತು ಸಮತಿ

ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರದ ಸನಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಚ್ವರು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ 
ಸಮಿತಿಯು, ಈ ನ�ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ 
ಮುಂದಿನ ಕಾಯಥಿಗಳನುನು ನವಥಿಹಿಸತಕಕೆದುದು–

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ 
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 y ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ ನವಥಿಹಣಾ 
ಘಟಕ (ಪಿಎಂಯು) ವಿಭಾಗವು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ 
ನಣಥಿಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮ�ಲೆ, ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ 
ಸಮಿತಿಯು ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿವು (ಇಪಿಸಿ) 
ರೂ.5.00 ಕೊ�ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತು್ತ 
ರೂ.100.00 ಕೊ�ಟಿಗಳವರೆಗಿನ ಅಹಥಿ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯ 
ಧನಗಳು ಅಥವಾ ರಿಯಾಯತಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ಅನುಮೂ�ದನೆಯನುನು ನ�ಡುವುದು. 

 y ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದು 
ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ಸಕಾಥಿರಿ ಆದೆ�ಶಗಳನುನು ಸಕಾಲದಲ್್ 
ಹೊರಡಿಸಿರುವುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುವುದು. 

 y ಒಂದು ಪಾ್ರಧಿಕಾರವಾಗಿ, ನ�ತಿ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್್ 
ನ�ಡಲಾಗುವ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು 
ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಾ್ಯಖಾ್ಯ ನಸುವುದು. 

 y ನ�ತಿಯ ಸುಗಮ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳುಬೆ�ಕಾದ ಯುಕ್ತ ಕಾಯಥಿವಿಧಾನಗಳನುನು 
ಶಫಾರಸುಸು ಮಾಡುವುದು. 

 y ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿವು (ಇಪಿಸಿ) ರೂ.5.00 
ಕೊ�ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅನುಷಾ್ಠನದಲ್್ ಆಗುವ ವಿಳಂಬವನುನು 
ತಪಿಪಿಸಲು ಯೂ�ಜನಾ ಅನುಷಾ್ಠನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಯಾವುದೆ� ವಿವಾದಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. 

 y ಅಂತರ್-ಇಲಾಖಾ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು 
ಪರಿಹರಿಸದಿದುದುದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್್ 
ಅನುಮತಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೆ� ವಿವಾದಗಳನುನು 
ಪರಿಹರಿಸುವುದು. 

 y ಈ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅನುಮೂ�ದನೆಗಾಗಿ ಒಪಿಪಿಗೆ ಮತು್ತ 
ಪರಿಣತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಮತು್ತ 
ಹಿತಾಸಕಿ್ತದಾರರನುನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳುವುದು.

 y ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟೆಟು, ಬೆ�ಡಿಕೆ ಮತು್ತ 
ಸಲಹೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಯತಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ಅಹಥಿ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಪಟಿಟುಯನುನು  
ಪರಿಶ�ಲ್ಸುವುದು ಮತು್ತ ಸೂಕ್ತ ಸೆ�ಪಥಿಡೆಗಳು/ 
ಮಾಪಾಥಿಡು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನುನು 
ಮಾಡಬಹುದು. 

 y ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಥ್ಯಥಿ 
ಹೊಂದಿರುವ ನವ�ದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮತು್ತ 
ಇತರೆ ವಿತಿ್ತ�ಯ ನೆರವು ನ�ಡುವುದು ಮತು್ತ ಸದರಿ 

ನವ�ದ್ಯಮಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನ�ಡುವುದು. 

15.1.3. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಕ್ಯನಾಪಡ� (ಟ್ಸ್ಕಾ 

ಫ�ಸ್ನಾ)

ಸಕಾಥಿರಿ ಆದೆ�ಶ ಸಂಖೆ್ಯ: ಟಿಓಆರ್ 92ಟಿಡಿಪಿ 2019, 
ದಿನಾಂಕ:21.08.2019ರ ಮ�ರೆಗೆ ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯಥಿಪಡೆಯನುನು ರಚ್ಸಲಾಯತು. ಈ ಕಾಯಥಿಪಡೆಯ 
ಉದೆದು�ಶವು ನ�ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ ಅಗತ್ಯ 
ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ಹಾಗೂ ನೆರವನುನು  ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 

 y ಕನಾಥಿಟಕದಲ್್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ನ�ಡುವುದು. 

 y ಕನಾಥಿಟಕ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮದಲ್್ ಮಾರುಕಟೆಟು 
ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮ�ಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಉತಪಿನನುಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸಾಮಥ್ಯಥಿ ಮತು್ತ 
ಪ್ರಸು್ತತತೆಯನುನು ನಣಥಿಯಸುವುದು. 

 y ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಸೃಜಿಸಿದ ವಾಷ್ಥಿಕ 
ಕಿ್ರಯಾ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನ�ತಿಯ 
ಅನುಷಾ್ಠನದ ಪ್ರಗತಿಯನುನು ನಯತವಾಗಿ ಮ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ 
ಮತು್ತ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. 

 y ನ�ತಿಯನುನು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ತಿದುದುಪಡಿ/ ಅಪ್ ಡೆ�ಟ್  
ಮಾಡಲು ಸಕಾಥಿರಕೆಕೆ ಶಫಾರಸುಗಳನುನು ಮಾಡುವುದು. 

 y ರಿಯಾಯತಿಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು, 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನಗಳು ಮತು್ತ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿದ ನೆರವಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಮಾಪಾಥಿಡುಗಳ �ೆನಾದರೂ ಇದದುಲ್್, ಅದರ ಕುರಿತು 
ಸಕಾಥಿರಕೆಕೆ ಸಲಹೆ ನ�ಡುವುದು.

15.2. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ�ಗಳ ಅನುಮ�ದರ� 

ಮತುತು ಸಹ್ಯಧನಗಳು ಹ್ಗೂ ರಿಯ್ಯಿತಿಗಳ 

ಮಂಜೂರ್ತಿ

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಾಗಿ ಅಜಿಥಿದಾರನು ತನನು 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯ ಪ್ರಸಾ್ತವನೆಯನುನು 
ಪರಿಶ�ಲನೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ 
ಮಂಡಿಸತಕಕೆದುದು. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳ ಅಹಥಿ 
ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿದ ಆಧಾರದ ಮ�ಲೆ ಯೂ�ಜನಾ 
ಅನುಮೂ�ದನೆಗಳು ಮತು್ತ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಸಮಿತಿಗಳನುನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೊ�ಷಟುಕದಲ್್ 
ನ�ಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಹಥಿ ಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿ ಅನುಮೂ�ದನೆಗಳು ಮತು್ತ 
ಅನುಮತಿಯನುನು ನ�ಡುವ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

ಪ್ರ�ತಾಸುಹಗಳು ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು
ಮಂಜೂರು ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡುವ 

ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

ಯೂ�ಜನೆಗಳನುನು 
ಪೂಣಥಿಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 

ಕಾಲಮಿತಿ
ರೂ.5.00 

ಕೊ�ಟಿಗಳವರೆಗೆ
ಆಯಾ ಜಿಲೆ್ಯ ಜಿಲಾ್ಧಿಕಾರಿಯ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಜಿಲಾ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸಮಿತಿ

ಆಯಾ ಜಿಲೆ್ಯ ಜಿಲಾ್ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ 
ಜಿಲಾ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಮಿತಿ

2 ವಷಥಿಗಳು

ರೂ.5.00 
ಕೊ�ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 
ಇರುವ ಯೂ�ಜನೆಗಳು

ಸನಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಚ್ವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 

ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ

ಸನಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಚ್ವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 

ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ

3 ವಷಥಿಗಳು



ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2020-25

50

15.2.1. ಯ�ಜರ�ಯ ಅನುಮ�ದರ�ಗ್ಗಿ ಮತುತು  

ಮಂಜೂರ್ತಿಗ್ಗಿ ದ್ಖಲ�ಗಳು

ಯೂ�ಜನೆಯ ಅನುಮೂ�ದನೆಗಳನುನು ಪಡೆಯುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಮತು್ತ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯತಿಗಳ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್್ಸಬೆ�ಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ನ�ತಿಯ 
ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಣಾ ಮಾಗಥಿಸೂಚ್ಗಳ ಅನ್ವಯ ಇರತಕಕೆದುದು.

15.2.2.  ಪ್ರ�ತ್ಸಾಹಧನಗಳು, ಸಹ್ಯಧನಗಳು ಮತುತು 

ರಿಯ್ಯಿತಿಗಳನುನ ಪಡ�ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರಕ 

ಉಪಬಂಧಗಳು

1. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯ ಅಜಿಥಿದಾರರು, ಈ 
ನ�ತಿಯಲ್್ ಗುರುತಿಸಲಾದ  ಸಹಾಯಧನಗಳನುನು ಮತು್ತ 
ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನುನು 
ಸಲ್್ಸತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಕೂಕೆ ಮುನನು ಸಂಬಂಧಪಟಟು 
ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ  ಅನುಮೂ�ದನೆಯನುನು 
ಪಡೆಯತಕಕೆದುದು.

2. ಈ ನ�ತಿಯ ಅಧಾ್ಯಯ-14 ರ ಅಡಿಯಲ್್ 
ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ 
ರಿಯಾಯತಿಗಳು ಕೆ್�ಮು ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯ ಅಜಿಥಿದಾರನು 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಸಮಿತಿಗೆ ಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಗೂ ಮುನನು 
ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬೆ�ಕು. 
ಸಂಬಂಧಪಟಟು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೂ�ದನೆಯಂದ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗೆ ಅನುಮೂ�ದಿತವಾದ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು 
ವಿತರಿಸುವುದಕೆಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳು, ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರ 
ಮತು್ತ ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 
ಬಹುನ�ತಿಗಳಡಿಯಲ್್ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಧನಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳನುನು 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗೂ್ಯ, ವಿವಿಧ ನ�ತಿಗಳಡಿಯಲ್್ 
ಒಂದೆ� ಘಟಕಾಂಶಕೆಕೆ ಕೆ್�ಮು ಮಾಡಿದದುಲ್್, 
ಪ್ರಮಾಣವನುನು ನ�ತಿಯಲ್್ನ ಯಾವುದೆ� ಒಂದು 
ಘಟಕಾಂಶದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂತ್ತಕೆಕೆ 
ಸಿ�ಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

4. ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಒಟುಟು 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತು್ತ ರಿಯಾಯತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು, 
ಯೂ�ಜನೆಯ ಅಹಥಿಯೂ�ಜನಾ ವೆಚಚಿದ ಶೆ�. 25% 
ರಷಟುನುನು ಮಿ�ರತಕಕೆದದುಲ್.

5. ಸಹಾಯಧನಗಳನುನು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸುವ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಯೂ�ಜನೆಗಳ  ಸಹಾಯಧನ ಮೂದಲ ಕಂತನುನು 
ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಷ್ಠ 3 ವಷಥಿಗಳ ಕಾಲ 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯನುನು ನವಥಿಹಿಸುವುದು 
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಷರತು್ತಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸಲು 
ಅಜಿಥಿದಾರನ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಯೂ�ಜನೆಯು 
ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅಜಿಥಿದಾರನು ಶೆ�. 10ರಷುಟು ಸರಳ 
ಬಡಿ್ಡಯೂಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಸಹಾಯಧನದ ಮೂತ್ತವನುನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೆ�ಕು. 

15.3 ವ್್ಯಖ್್ಯನ

ಈ ನ�ತಿಯ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ, ವಿವಾದ, ವಿವಾದಾಂಶಗಳ ಎಲಾ ್
ವಿಷಯಗಳನುನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಥಿ/ಕಾಯಥಿದಶಥಿ, 
ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರ ಇವರಿಗೆ 
ಸಲ್್ಸತಕಕೆದುದು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಥಿಗಳು/ 
ಕಾಯಥಿದಶಥಿಗಳು ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ – ಇವರು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಣಥಿಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕಕೆದುದು ಮತು್ತ 
ಅದಕೆಕೆ ಬದಧಿವಾಗಿರತಕಕೆದುದು.
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 y ಕನಾಥಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತ್ರಣ 
ಮಂಡಳಿಯ ಪಾ್ರದೆ�ಶಕ ಕಛೆ�ರಿಯ  ಪ್ರತಿನಧಿ 

 y ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 
ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಧಿ

 y ಕನನುಡ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಧಿ
 y ಜಿಲಾ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ 

ಜಿಲೆ್ಯಂದ ಇತರೆ ಆಹಾ್ವನತರು
 y ಉಪ-ನದೆ�ಥಿಶಕರು/ಸಹಾಯಕ ನದೆ�ಥಿಶಕರು, 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಚಾಲಕರು)

2. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕ್ರಯುಕತು ಸಮತಿ

 y ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಗೆ 
ಕನಾಥಿಟಕ ಸಕಾಥಿರದ ಸನಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಸಚ್ವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ  ಸಮಿತಿಯು 
ಈ ಮುಂದಿನ ಸದಸ್ಯರನುನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

 y ಸನಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಚ್ವರು, ಕನಾಥಿಟಕ 
ಸಕಾಥಿರ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)

 y ಸಕಾಥಿರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಥಿದಶಥಿಗಳು/ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಥಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾಥಿರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾಯಥಿದಶಥಿ/ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯಥಿದಶಥಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತು್ತ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ. 

 y ಸಕಾಥಿರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾಯಥಿದಶಥಿ/ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯಥಿದಶಥಿ, ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲಾಖೆ.

16.1 ಅನುಬಂಧಗಳು-ಎ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 

2020-25ರ ಅಡಿಯಲಲ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ�ಗಳಿಗ� 

ಅನುಮ�ದರ� ನ�ಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಗೂ ಸಹ್ಯಧನಗಳ 

ಮತುತು ಪ್ರ�ತ್ಸಾಹಧನಗಳ ಮಂಜೂರ್ತಿಗ್ಗಿ ವಿಶ��ಷ 

ಸಮತಿಗಳ ರಚರ� -

1. ಜಿಲ್ಲ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಮತಿ

ಜಿಲಾ್ ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಸಮಿತಿಗೆ, ಜಿಲಾ್ಧಿಕಾರಿಯವರು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯು ಆಯಾ 
ಜಿಲೆ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸ್ಯರನುನು 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:
 y ಜಿಲಾ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
 y ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಣಾಧಿಕಾರಿ, 

ಜಿಲಾ್ಪಂಚಾಯತ್
 y ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಗರ ಸಭೆಯ 

ಆಯುಕ್ತರು ಅಥವಾ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ
 y ಜಿಲಾ್ ಪಲ್�ಸ್ ಅಧಿ�ಕ್ಷಕರು
 y ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
 y ಕಾಯಥಿನವಾಥಿಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿದು್ಯತ್  

ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನ ನಯಮಿತ
 y ಪ್ರಮುಖ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಜಿಲಾ ್ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು
 y ಜಂಟಿ ಅಥವಾ ಉಪ-ಆಯುಕ್ತರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ 

ಇಲಾಖೆ
 y ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ
 y ಸಹಾಯಕ ನದೆ�ಥಿಶಕರು, ನಗರ ಯೂ�ಜನೆ
 y ಜಂಟಿ ನದೆ�ಥಿಶಕರು, ಜಿಲಾ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕೆ�ಂದ್ರ

ಖಾ್ವಜ ಬಂದೆ ನವಾಸ್ ದಗಾಥಿ, ಕಲಬುರಗಿ 
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 y ಸಕಾಥಿರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಥಿದಶಥಿಗಳು/
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಥಿಗಳು,  ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮತು್ತ ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್  ಇಲಾಖೆ

 y ಸಕಾಥಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಥಿ, ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾಥಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಥಿ, ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾಥಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಥಿ, ಕನನುಡ ಮತು್ತ 
ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾಥಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಥಿ, ವಾತಾಥಿ ಮತು್ತ 
ಸಾವಥಿಜನಕ ಸಂಪಕಥಿಗಳ ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾಥಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಥಿದಶಥಿ, ಯುವಜನ 
ಸಬಲ್�ಕರಣ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ�ಡಾ ಇಲಾಖೆ

 y ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನದೆ�ಥಿಶಕರು,  ಕನಾಥಿಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತು್ತ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಗಮ 
ನಯಮಿತ.

 y ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಅರಣ್ಯ 
ಇಲಾಖೆ.

 y ನದೆ�ಥಿಶಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತು್ತ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ.
 y ಆಯುಕ್ತರು/ ನದೆ�ಥಿಶಕರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ
 y ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಾಥಿಟಕ ಪರಿಸರ–ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮಂಡಳಿ
 y ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಥಿನವಾಥಿಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕನಾಥಿಟಕ 

ಮರಿಟೆೈರ್   ಮಂಡಳಿ.
 y ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನದೆ�ಥಿಶಕರು, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡಜುಸ್ 

ಮತು್ತ ರೆಸಾಟ್ಸುಥಿ
 y ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನದೆ�ಥಿಶಕರು, ಕನಾಥಿಟಕ ರಾಜ್ಯ 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ
 y ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನದೆ�ಥಿಶಕರು, ಕನಾಥಿಟಕ 

ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ನಯಮಿತ. 
 y ನದೆ�ಥಿಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೊ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 

(ಸಂಚಾಲಕರು)
 y ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮ�ಲೆ, ಅಗತ್ಯವಾಗುವ 

ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರನುನು ವಿಶೆ�ಷ  ಆಹಾ್ವನತರಾಗಿ 
ಸೆ�ರಿಸಿಕೊಳಳುಬಹುದು. 

ಗಜಶಾಲೆ, ಹಂಪೆ 
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ಅನುಬಂಧ–ಬ: ಸಕ್ಷಿಪತು ರೂಪ

Sl. No. Abbreviation Expansion

1 ASI Archaeological Survey of India

2 AYUSH Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy

3 B2B Business-to-Business

4 CSR Corporate Social Responsibility

5 DoT Department of Tourism, Government of Karnataka

6 FTD Focus Tourism Destination

7 EODB Ease of Doing Business

8 EPC Eligible Project Cost

9 GOK Government of Karnataka

10 GSDP Gross State Domestic Product

11 GST Goods & Services Tax

12 ICT Information & Communication Technology

13 JLR Jungle Lodges and Resorts Limited

14 JV Joint Venture

15 KEA Karnataka Exhibition Authority

16 KITE Karnataka International Travel Expo

17 KSTDC Karnataka State Tourism Development Corporation

18 KTIL Karnataka Tourism Infrastructure Limited

19 KTS Karnataka Tourism Society

20 KUM Karnataka Udyog Mitra

21 MDA Marketing Development Assistance

22 MICE Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions

23 MoT Ministry of Tourism, Government of India

24 NOC No Objection Certificate

25 PMU
Program Management Unit Division, Department of Tourism, Government 
of Karnataka

26 PPP Public Private Partnership

27 PSU Public Sector Undertaking

28 SDEL Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood Department

29 SDG United Nations Sustainable Development Goals

30 ULB Urban Local Bodies

31 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

32 UNWTO World Tourism Organization
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