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ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-2025ನುನು ಘೋ�ಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೆೋ�ಷವಾಗುತಿತಿದೆ. 

2020-25ರ ಅವಧಿಯ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಉದ್ದಿಮೆಯ 
ಬಹುಸಂಖಾ್ಯತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರನುನು, ಕಾರಾನಾಗಾರಗಳು, ಸಂವಾದಗಳು, ಮನವಿಗಳು ಮತುತಿ 
ಇತರ ವೆ�ದ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆೋಂಡು, ನಖರವಾಗಿ ರೋಪಿಸಿರುವ ಸಮಾಲೆೋ�ಚರಾ 
ಯೋ�ಜರೆಯ ಫಲಶೃತಿರಾಗಿದೆ. ಈ ನ�ತಿಯು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಬಂದುವರಾನುಗಿರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಮಾಡುವುದರೆೋಂದ್ಗೆ ಸುಸಿಥಿರ ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ನಾಕ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂಶವನುನು ಈ ನ�ತಿಯು ಒಳಗೆೋಂಡಿರುತತಿದೆ.

ಪ್ರಸುತಿತ ಕೆೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ವೆೈರಾಣು ಜಗತಿತಿನ ಹಲವಾರು ರಾಷಟ್ರಗಳನುನು ಸತಿಬಧಿಗೆೋಳಿಸಿದೆ, 
ಆದರೆ ಕರಾನಾಟಕದ ಜನತೆ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೆೋರಬರುವಲ್ಲಿ ಅತು್ಯತತಿಮ 
ಸೆಥಿೈಯನಾ ಹಾಗೋ ದೃಢತೆಯನುನು ಪ್ರದರ್ನಾಸಿದಾದಿರೆ. ಕೆೋ�ವಿಡ್-19ರ ಸನನುವೆ�ಶದ್ಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ 
ಅನರ್ಚಿತ ಸಿಥಿತಿಯು ಹೆೋಸ ಸ್ವರೋಪದಾದಿಗಿದೆ. ಪ್ರಸುತಿತ ಉದ್ಬವಿಸಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೆೋರಬರಲು, 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಥಿತಿಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಹಾಗೋ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಭೋ-ನಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಆರೆೋ�ಗ್ಯವಂತ ಮತುತಿ ಸ್ಪಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗುಳಿಯಲು ಈ ನ�ತಿಯು, ಕರಾನಾಟಕದ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನುನು ಒದಗಿಸುತತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಸಕಾನಾರಕೆಕೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯವು ಉದೆೋ್ಯ�ಗವನುನು ಸೃಜಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಚಾಲರಾ ಶಕ್ತಿರಾಗಿದೆ. ಆರ್ನಾಕ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೋ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷಿನಾಸಿ, ನಮ್ಮ ನಗರಗಳು ಹಾಗೋ ಸಥಿಳಿ�ಯ 
ಪ್ರದೆ�ಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ರಾವು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಕೋಲಕರ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಸೃಜಿಸಲು ಸಾವನಾಜನಕ 
ಹಾಗೋ ಖಾಸಗಿ ಎರಡೋ ಕ್ೆ�ತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾರರನುನು ಒಳಗೆೋಳು್ಳವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳತಿತಿದೆದಿ�ವೆ.

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನುನು ಕಲ್್ಪಸಲು 
ನಮ್ಮ ಸಕಾನಾರ ಬದಧಿವಾಗಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25ರ ಮೂಲಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೋಲ ಕಲ್್ಪಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳನುನು ಹಾಗೋ 
ಸಹಾಯಧನವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೋಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲು ಬಯಸುತೆತಿ�ವೆ. 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯವನುನು ಉತತಿಮಪಡಿಸಲು ಈ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ 
ಸಹಾಯಕಾರಿರಾಗುತತಿದೆಯಂಬ ಆಶಾಭಾವರೆ ನನನುದಾಗಿದೆ.

ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಚಲನರ್�ಲ, ಸುಸಿಥಿರ ಮತುತಿ ಅತ್ಯಂತ ರೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣವರಾನುಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಧೆ್ಯ�ಯದಲ್ಲಿ ನಮೆೋ್ಮಂದ್ಗೆ ಕೆೈಜೆೋ�ಡಿಸಬೆ�ಕೆಂದು ರಾನು ಎಲಾಲಿ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರನುನು ಕೆೋ�ರುತೆತಿ�ರೆ. 

ಬ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳು
ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರ

ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳ ಸಂದೆ�ಶ



ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2020-25ನುನು ಲೆೋ�ಕಾಪನಾಣೆಗೆೋಳಿಸಲು ರಾನು ಹಷಿನಾಸುತೆತಿ�ರೆ. ಈ ನ�ತಿಯು ಮುಂದ್ನ ಐದು ವಷನಾಗಳ ಕಾಲ 
ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ದ್ಕೋಸಾಚ್ಯನುನು ಸೋಚ್ಸುತತಿದೆ.  ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ೆ�ತ್ರದ ಎಲಾಲಿ ನುರಿತ ತಜ್ಞರು, ಪಾಲುದಾರರು, ಈ ಹಿಂದೆ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಖಾತೆಯನುನು ನವನಾಹಿಸಿದ ಸಚ್ವರು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳರೆೋನುಳಗೆೋಂಡಂತೆ ಎಲಲಿ ಪ್ರಮುಖರೆೋಂದ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸುತಿತಿನಲ್ಲಿ 
ಸಮಾಲೆೋ�ಚರೆ ನಡೆಸಿ ಈ ನ�ತಿಯನುನು ರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಉದೆೋ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸಿದುದಿ, ಇದು ಅರೆ�ಕ ಜನರ ಜಿ�ವರಾಡಿರಾಗಿದೆ. 
ಆದುದರಿಂದ, ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳತಿತಿದೆ.

'ನಮ್ಮ ರಾಡು ರೆೋ�ಡಲು ಅಂದ, ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕೆ�ಳಲು ಚಂದ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಯಂತೋ ಹೃದರಾನುಬಂಧ'. ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೆತಿ ಪರಂಪರೆಯ 
ಮಿಲನದೆೋಂದ್ಗೆ ಹೆೋಸ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ ಬಡುಗಡೆರಾಗುತಿತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಖಾತೆಯ ಜವಾಬಾದಿರಿ ಹೆೋತತಿ ದ್ನದ್ಂದ ರಾನು ಇಡಿ�  
ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನುನು ಸುತಿತಿ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಡಿನ ಕಲುಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ರೆೋ�ಚಕ ಕಥೆಗಳು ಅಡಗಿವೆ.  ಈ ಕಥೆಗಳು 
ಜನರಿಗೆ ಹೆೋಸ ಅನುಭವ ನ�ಡಿ ಅವರ ಜಿ�ವನದ ರಂಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೆ�ಕು.  ವಿಶ್ವದ ರಾವುದೆ� ಸಥಿಳಗಳಿಗೆ ಹೆೋ�ಲ್ಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಲಿವೂ ಇದೆ.  
ಅದರೆ, ಎಲಲಿವೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ರೆಲೆಸಿಲಲಿ. ಹೆೋಸಹೆೋಸ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಯನುನು ಹುಟು್ಟಹಾಕುವುದು ಮತುತಿ ಹೆಚುಚಿ ಆಕಷನಾಣಿ�ಯ ಸಥಿಳಗಳನುನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆೋಸ ನ�ತಿಯ ಉದೆದಿ�ಶವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯವು ಕೆೋ�ವಿಡ್-19ರ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಚೆ�ತರಿಸಿಕೆೋಳು್ಳತಿತಿದದಿಂತೆ 'ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದಿರಿ' ಎಂಬ ಘೋ�ಷ ವಾಕ್ಯದೆೋಂದ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಉತೆತಿ�ಜನ ನ�ಡಲು ನಧನಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನ�ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ ರೆೈಮನಾಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚಿ ಒತುತಿ 
ನ�ಡುವುದರೆೋಂದ್ಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತುತಿ ಸುಸಿಥಿರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ಕಾಯನಾತಂತ್ರವನುನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸೆ�ವಾದಾತರೆೋಂದ್ಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ಸವನಾತೆೋ�ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತುತಿ ನ�ಡುವುದು, 
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತುತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆ�ದ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರ ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವುದು ಈ ನ�ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು.

ರಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮತುತಿ ಹಂಪಿ ಉತಸಾವಗಳನುನು ಅಚುಚಿಕಟಾ್ಟಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಕಾಯನಾಯೋ�ಜರೆಗಳನುನು  ರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, 
ಕೃಷಿ ಹಾಗೋ ತೆೋ�ಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋ�ಗದಲ್ಲಿ 'ಅಗಿ್ರಟೋರಿಸಂ' ಎಂಬ ವಿನೋತನ ಯೋ�ಜರೆಯನುನು ಅನುಷಾಠಾನಗೆೋಳಿಸಲು 
ತಿ�ಮಾನಾನಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋ�ಜರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹಾಗೋ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೆೋತೆಗೆ ನಗರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿರಾಗಲ್ದೆ.  ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಸೆೋಗಡು ಮತುತಿ ಸರಳತೆಯ ಸೆೋಂಪು ದೆ�ಶದಲೆಲಿಲಲಿ 
ಹರಡಬೆ�ಕು.  ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಉದೆೋ್ಯ�ಗಾವಕಾಶ ಹೆಚುಚಿವುದೆಂಬ ಆಶಯ ನನನುದು.  ಗೆೋ�ಕುಲ ಗಾ್ರಮ, ಲಂಬಾಣಿ ಗಾ್ರಮ, ಬುಡಕಟು್ಟ 
ಗಾ್ರಮಗಳು ಜಾನಪದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ರಾಂದ್ ಹಾಡುತತಿವೆ. ಜನರನುನು ಸಥಿಳಿ�ಯ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಿಗೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವಂತೆ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲು 'ರೆೋ�ಡು 
ಬಾ ನಮೂ್ಮರ' ಯೋ�ಜರೆ ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ನ�ತಿಯಂದಾಗುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮುಂದ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೋಣಿಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣವರಾನುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತತಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

ಈ ನ�ತಿಯನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನುನು ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ಮತುತಿ ಬದಧಿತೆ ತೆೋ�ರಿದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ,  ಸಕಾನಾರಿ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರು ಮತುತಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ ರಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನುನು ಅಪಿನಾಸುತೆತಿ�ರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸಚ್ವರಿಂದ ಮುನುನುಡಿ 

ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ
ಮಾನ್ಯ ಸಚ್ವರು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, ಕನನುಡ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃತಿ, ಮತುತಿ 
ಕ್್ರ�ಡೆ ಮತುತಿ ಯುವ ಸಬಲ್�ಕರಣ
ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರ.



ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೋ ಹೋಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಬಾ್ರಯಂಡಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೆೋಂದ್ದೆ. ಈ ನ�ತಿಯು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಸಕಾನಾರ ಮತುತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ 
ಸಮಪನಾಕ ಮೂಲಭೋತ ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುತತಿದೆ. ಸಥಿಳಿ�ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮವನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುವುದರ ಜೆೋತೆಜೆೋತೆಗೆ 
ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ ವಗನಾದ ಜನರಿಗೆ ಜಿ�ವರೆೋ�ಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷಿ್ಟಸಲು ರೆರವಾಗುವ ದೃಷಿ್ಟಯಂದ  ಹಲವು ಕಾಯನಾತಂತ್ರ 
ಮಧ್ಯಸಿಥಿಕೆಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ನ�ತಿಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೋ ಕನಷಠಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತತಿಲೆ� ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಮತುತಿ ಸೆ�ವೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಯನುನು ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕ್್ರಯಯಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಪಾಲೆೋಗೆಳು್ಳವಂತೆ 
ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಮಾಜದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗನಾಗಳು ಮತುತಿ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸೆಥಿಗಳನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ 
ವಿಸತೃತ        ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ನಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ನ�ತಿಯ ಮೂಲಕ ಒತುತಿ ನ�ಡಲಾಗುತಿತಿದೆ.

ಈ ನ�ತಿಯು ಪಾರದಶನಾಕ ಮತುತಿ ತ್ವರಿತ ಅನುಮತಿಯನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಅನುಮೆೋ�ದರೆಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕಾಯನಾವಿಧಾನವನುನು 
ಸಾಥಿಪಿಸಲು ಉದೆದಿ�ರ್ಸಿದೆಯಲಲಿದೆ, ಕ್ರಮಬದಧಿ ಪದಧಿತಿಗಳಿಗೆ ಒತುತಿ ನ�ಡಲ್ದೆ. 

ಕೆೋ�ವಿಡ್-19 ವೆೈರಾಣು ಹಿಂದೆಂದೋ ಕಂಡರಿಯದ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನುನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದುದಿ ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ ವಗನಾದ ಜನರು ಈ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿ 
ಮೆಟಿ್ಟ ನಲುಲಿವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಾಗೋ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಕಾನಾರದೆೋಂದ್ಗೆ ಕೆೈಜೆೋ�ಡಿಸುವುದರ 
ಜೆೋತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು ಹಾಗೋ ಸಾಮರ್ಯನಾಗಳೆರಡನೋನು ಒಟು್ಟಗೋಡಿಸಿ ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೆೋ�ಲುಣಿಸಿ 
ಹಿಂದೆಂದ್ಗಿಂತಲೋ ಬಲ್ಷಠಾವಾಗಿ ಹೆೋರಹೆೋಮ್ಮಬೆ�ಕಾಗಿದೆ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಪ್ರಸುತಿತ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ ಸುಸಿಥಿರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಿ ರೆೈಮನಾಲ್ಯ ಪದಧಿತಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ 
ನ�ಡುವ ಜೆೋತೆಗೆ ಸಾಮುದಾಯಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೆೋಂದ್ಗೆ ಮುನನುಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವನುನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಸುತತಿದೆ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕಾಯನಾಪಡೆಯು ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯ ಯಶಸಿ್ವ ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕೆಗಿ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಮತುತಿ 
ಮಾಗನಾದಶನಾನವನುನು ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ಜಗತಿತಿನ ಅಗ್ರ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಒಂದರಾನುಗಿಸುವ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಎಲಾಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ನಮೆೋ್ಮಂದ್ಗೆ ಕೆೈಜೆೋ�ಡಿಸಬೆ�ಕೆಂದು ರಾನು ಕೆೋ�ರುತೆತಿ�ರೆ. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯನಾಪಡೆ ಇವರಿಂದ ಸಂದೆ�ಶ

ಸುಧಾ ಮೂತಿನಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕಾಯನಾಪಡೆ
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ಮೆೈಸೋರು ಅರಮರೆ 







ಪರಿಚಯ

1

ಪರಿಚಯ
1

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಾದ ಸಂಚಾರ 
ಮತುತಿ ಆತಿರ್ಯ ಕ್ೆ�ತ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಸೆ�ವಾ ವಲಯದ ಬೆಳವೆಣಿಗೆಯ 
ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿರಾಗಿದೆ. ಡಬೋಲಿಯಟಿಟಿಸಿಯ- ಆರ್ನಾಕ ಪರಿಣಾಮ 
2018- ಭಾರತ  ವರದ್ಯ ಅನ್ವಯ, ಪ್ರರಾಣ ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಭಾರತದ ಒಟು್ಟ ಜಿಡಿಪಿಯ 9.2% ರಷು್ಟ 
ಕೆೋಡುಗೆಯನುನು ನ�ಡಿದುದಿ, ಆರ್ನಾಕತೆಗೆ ಈ ವಲಯದ ಸಮಗ್ರ 
ಕೆೋಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 185 ರಾಷಟ್ರಗಳ ಪೆೈಕ್ ನಮ್ಮ ದೆ�ಶವು 
3ರೆ� ಸಾಥಿನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ೆ�ತ್ರದ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು ಮನಗಂಡಿದುದಿ, ಅದನುನು ರಾಜ್ಯದ ಆದ್ಯತೆಯ 
ವಲಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೆ�ರ್�ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 
ಆಗಮನವು 2006ರಲ್ಲಿ 36.7 ದಶಲಕ್ಷಗಳಷಿ್ಟದುದಿ 2018 ರಲ್ಲಿ 215.03 
ದಶಲಕ್ಷಕೆಕೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಒಟಾ್ಟರೆ ದೆ�ರ್�ಯ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೆ�ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆ�.12 ರಷು್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು 
ಆಕಷಿನಾಸುತಿತಿದುದಿ, ಇದು ಭಾರತಿ�ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರೆಯ ಸಾಥಿನ 
ಪಡೆದ್ದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ 5.4 ಲಕ್ಷ ವಿದೆ�ರ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರು 
ಆಗಮಿಸಿದುದಿ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ FTAsಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ 11 ರೆ� 
ಸಾಥಿನ ಗಳಿಸಿಕೆೋಟಿ್ಟದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ವಲಯವು ರಾಜ್ಯದ ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಶೆ�.14.8 ರಷು್ಟ ಇದುದಿ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೋ ಪರೆೋ�ಕ್ಷ ಉದೆೋ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಕಲ್್ಪಸುವ 
ಮೂಲಕ 30 ಲಕ್ಷಕೋಕೆ ಅಧಿಕ ಉದೆೋ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸಿದೆ.

ಕರಾನಾಟಕ 'ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಹಲವು ಜಗತುತಿ' ಎಂಬ ತನನು ಬಾ್ರಂಡ್ ಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ನ�ಡುತಿತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾಲಿದಕರವಾದ ಹವಾಮಾನ, 
ಕಾಸೆೋೋಪಾಲ್ಟನ್ ಬಹು ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತಿ ಅತು್ಯತತಿಮವಾಗಿ 
ಸ್ಪಂದ್ಸುವ ಆಡಳಿತ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಕರಾನಾಟಕವನುನು 
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಾಥಿಪರೆ ಮತುತಿ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅತು್ಯತತಿಮವಾದ 
ತಾಣವರಾನುಗಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳು ಪರಂಪರೆ, 
ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆ, ಸಂಸಕೃತಿ, 
ಸಾಹಸಕಾಯನಾ, ಕರಾವಳಿ, ಸಾ್ವಸಥಿಯ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಹಾಗೋ ನಗರವನೋನು 
ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ವಾ್ಯಪಿತಿಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಪನೋ್ಮಲವನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. 

ಕರಾನಾಟಕವು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೋ 
ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಕೆೋಡುಗೆಗಳನುನು ಹೆೋಂದ್ರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದುದಿ, 
ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯುರೆಸೆೋಕೆ� ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಾದ ಹಂಪಿ, 
ಪಟ್ಟದಕಲುಲಿ ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕ ಪರ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿರುವುದು ಹೆಮೆ್ಮಯ 
ಸಂಗತಿ. ಇದಲಲಿದೆ, ಐಹೆೋಳೆ-ಬಾದಾಮಿ-ಪಟ್ಟದಕಲುಲಿ, ಕಲಬುರಗಿ-
ಬ�ದರ್-ವಿಜಯಪುರ (ದಕ್ಷಿಣ ಸುಲಾತಿನರು) ರ್್ರ�ರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತುತಿ 
ಬೆ�ಲೋರು, ಹಳ �ೆಬ�ಡು ಈ ರಾಲುಕೆ ಇತರ ಸಥಿಳಗಳು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರಾ 
ತಾಣಗಳು ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಪಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
600ಕೋಕೆ ಅಧಿಕ ಭಾರತಿ�ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ 
ಸಾ್ಮರಕಗಳು ಹಾಗೋ 840 ಕೋಕೆ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಜಗತಿತಿರಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿ ಹಾಗೋ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ನಾಕ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿರಾಗಿ 
ಹೆೋರಹೆೋಮಿ್ಮದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರರಾಣ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪರಿಷತುತಿ 
(ಡಬೋಲಿಯಟಿಟಿಸಿ) ತನನು ವಾಷಿನಾಕ ಸಂಶೆೋ�ಧರೆಯಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ 
ಜಗತಿತಿರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರರಾಣ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಜಾಗತಿಕ 
ಜಿಡಿಪಿಯ 10.4% ರಷ್ಟನುನು ಮತುತಿ 319 ಮಿಲ್ಯನ್ ಉದೆೋ್ಯ�ಗಗಳನುನು 
ಎಂದರೆ ಒಟು್ಟ ಉದೆೋ್ಯ�ಗದ 10% ರಷ್ಟನುನು ಸೃಜಿಸಿದೆಯಂದು 
ದಾಖಲ್ಸಿದೆ. ಚಲನರ್�ಲ/ ವೆೈಬೆ್ರಂಟ್ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯವು 
ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಪೂಣನಾ ಆರ್ನಾಕ ವ್ಯವಸೆಥಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸೋಚ್ರಾಗಿದೆ.  
ವಿಶ್ವ ಸಂಸೆಥಿಯು ನರೋಪಿಸಿದ 17 ಸುಸಿಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನುನು 
ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. 

ಕಲ್ಲಿನ ರರ, ಹಂಪೆ 
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ಸಾ್ಮರಕಗಳಿವೆ. ಇವಲಲಿದೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಮತುತಿ ಸಾಂಸಕೆ್ರತಿಕ 
ಮಹತ್ವದ ಭಕ್ತಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. 

ಕರಾನಾಟಕವು 5 ರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಉದಾ್ಯನವನಗಳು, 30 ಕೋಕೆ ಅಧಿಕ 
ವನ್ಯಜಿ�ವಿ ಅಭರಾರಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೋ ಹುಲ್ ಅಭರಾರಣ್ಯಗಳೂೆಂದ್ಗೆ 
ವಿಫುಲ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೋ ಪಾ್ರಣಿ ಸಂಪತತಿನುನು ಹೆೋಂದ್ದೆ. 550 ಕೋಕೆ ಅಧಿಕ 
ಪ್ರಭೆ�ಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತುತಿ 100 ಕೋಕೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬೆ�ಧದ ಸಸತಿನಗಳು 
ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 17 ಸುಂದರವಾದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು 
ಹಾಗೋ 40 ಭವ್ಯವಾದ ಜಲಪಾತಗಳಿಂದ ಕರಾನಾಟಕದ ರೆೈಸಗಿನಾಕ 
ಸೌಂದಯನಾ ಇಮ್ಮಡಿಸಿದುದಿ, ರಾಜ್ಯವನುನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ� ಅತು್ಯತತಿಮ 
ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಾನುಗಿ ಮಾಡಿದೆ. 
ಉತತಿರ ಕನನುಡ, ಉಡುಪಿ ಮತುತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ ಜಿಲೆಲಿಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ 320. ಕ್.ಮಿ� ಗಳಷು್ಟ ಉದದಿದ ರೆೈಸಗಿನಾಕ ಕರಾವಳಿ 
ತಿ�ರ ಪ್ರದೆ�ಶವು ರಾಷಟ್ರದ ಕೆಲವೆ� ಕೆಲವು ಅತು್ಯತತಿಮ ಕಡಲತಿ�ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರದ ಮುರೆೋನು�ಟವನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದೆದಿ�ಶದ್ಂದ 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಅನುನು ರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹಿಂದ್ನ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2015-20ರ ಯಶಸುಸಾ, 
ವೆೈಫಲ್ಯತೆ ಮತುತಿ ಅನುಭವಗಳ ಮಾಗನಾದಶನಾನದೆೋಂದ್ಗೆ ಈ 
ಕಾಯನಾನ�ತಿಯ ಕರಡನುನು ರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ನ�ತಿಯು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೋಲ 
ಕಲ್್ಪಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಕಾಯನಾತಂತ್ರ ಮಧ್ಯಸಿತಿಕೆಗಳು, ಆಕಷನಾಕ 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು ಮತುತಿ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ನಯಂತ್ರಣ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಪ್ರಸಾತಿವಿಸುತತಿದೆ. ಈ ನ�ತಿಯು ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಸುಸಿಥಿರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಕಲ್್ಪಸಲು ಮತುತಿ 

ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಿ ಒ ಳ ್ಳೆಯ ಅನುಭವಗಳನುನು 
ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತತಿದೆ. 

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

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಅನುನು ಸಿದಧಿಗೆೋಳಿಸುವ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೋ�ಗವು ಜಾಗತಿಕ 
ಪ್ರರಾಣ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ವಾಸತಿವವಾಗಿ ಸತಿಬಧಿವಾಗಿಸಿದೆ. 
ದೆ�ರ್�ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆಂತ ಚೆ�ತರಿಸಿಕೆೋಳ ್ಳುವ ನರಿ�ಕ್ೆ ಇದೆ. ಆದರೆ 
ಚೆ�ತರಿಕೆಗೆ ಇನುನು ಸಾಕಷು್ಟ ಸಮರಾವಕಾಶ ಬೆ�ಕಾಗುತತಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಸುರಕ್�; ನಮ್ಮ ಜವಬ್ದರಿ 

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ರಾಜ್ಯದ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಿಯ ಮೆ�ಲೆ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರೆೋ�ಗದ ದುಬನಾಲಗೆೋಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಗಮನಕೆಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳು್ಳತತಿದೆ. ಈ ನ�ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪುನಶೆಚಿ�ತನಕಾಕೆಗಿ 
ಉದ್ಯಮಕೆಕೆ ಬೆಂಬಲ ನ�ಡುವ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನುನು 
ಸೃಷಿ್ಟಸುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುತತಿದೆ 
ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನುನು 
ಹೆೋಂದ್ರುವಂತೆ ಮಾಡುತತಿದೆ.  

ಕಬನ
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2.1 ಮುರ�ೂನ�ಟ

ಕರಾನಾಟಕದ ಸಾಥಿನಮಾನವನುನು ಎಲಲಿರಿಗೋ ಸುಸಿಥಿರ ಮತುತಿ 
ಅಂತಗನಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತಿ ಆರ್ನಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು 
ಸೃಷಿ್ಟಸಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರು ಮತುತಿ 
ಸ ್ರಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಳಗೆೋಳು್ಳವ 
ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ಉನನುತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕೆೋಡುಗೆಗಳನುನು 
ನ�ಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಿ 
ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯ ಅನುಭವವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚುಚಿ 
ಪ್ರಶಸತಿವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವರಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು. 

2.2 ಗುರಿ

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಎಲಾಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗೋ 
ಪ್ರಯೋ�ಜನಕಾರಿ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು, 
ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು, ಈ ಮುಂದ್ನವುಗಳನುನು 
ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ-

1. ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಆಕಷನಾಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣವರಾನುಗಿ ಉತೆತಿ�ಜಿಸಿ, ಅದನುನು ದೆ�ರ್�ಯ ಮತುತಿ 
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನಕ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಅಗ್ರ ಸಾಥಿನ 
ದೆೋರಕ್ಸುವುದು

2. ಕರಾನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತಿ ಆರ್ನಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು 
ಒಳಗೆೋಳು್ಳವ ಮಹತ್ವದ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯರಾನುಗಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 

3. ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಿ ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯ ಭೆ�ಟಿರಾಗಿ 
ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೆ�ಂದ್್ರತ ಪರಿಸರ 
ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಸೃಜಿಸುವುದು. 

4. ಕರಾನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಲ್ಷಠಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲ 
ಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ವೃದ್ಧಿಗೆೋಳಿಸುವುದು. 

5. ಹಲವು ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉನನುತ-ಗುಣಮಟ್ಟದ 
ಉತ್ಪನನುಗಳು ಮತುತಿ ಸೆ�ವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ವಿಶ್ವ-ದಜೆನಾಯ ಅನುಭವವನುನು ನ�ಡಲು ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಸಾಮರ್ಯನಾವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. 

6. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಸೆ�ವೆಗಳು, ಪ್ರಕ್್ರಯ 
ಸಾಮರ್ಯನಾಗಳು ಮತುತಿ ಒಟಾ್ಟರೆ ವಿ�ಕ್ಷಕರ 
ಅನುಭವಗಳನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುವುದು. 

7. ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ 
ಎಲಾಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತುತಿ ಸಕ್್ರಯ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುವುದು. 

8. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ 
ಉದೆೋ್ಯ�ಗಕಾಕೆಗಿ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದು 
ಮತುತಿ ಉದ್ಯಮರ್�ಲತೆಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುವುದು. 

ರ್್ರ�ಗಂಧದ ಕರಕುಶಲ ವಸುತಿಗಳು 
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9. ಸುಸಿಥಿರ ಮತುತಿ ಜವಾಬಾದಿರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಪದಧಿತಿಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಅನುಕೋಲವನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

10. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲು ಹೋಡಿಕೆ-ಸೆನು�ಹಿ 
ನ�ತಿಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಪೂರಕ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರವನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

2.3 ಧ�್ಯ�ಯ�ದ�ದ�ಶಗಳು 

1. ದೆ�ರ್�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಭೆ�ಟಿಯ 
ದೃಷಿ್ಟಯಂದ ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಭಾರತದ ಮೆೋದಲ 
ಆದ್ಯತೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸುವುದು. 

2. ಉದೆೋ್ಯ�ಗ ಸೃಷಿ್ಟ ಮತುತಿ ಆರ್ನಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಸಾಮರ್ಯನಾವನುನು 
ಸಜುಜುಗೆೋಳಿಸುವುದು. 

3. ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ 
ವಿಶಾ್ವಸವನುನು ತುಂಬುವುದು ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿನ 
ಅವರ ಪ್ರರಾಣದುದದಿಕೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮ 
ಅನುಕೋಲತೆ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು 
ಖಾತರಿಗೆೋಳಿಸುವುದು. 

4. ದೆ�ರ್�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ವಾಹಿನಗಳ 
ಮುಖಾಂತರ ಉತೆತಿ�ಜಿಸುವುದು. 

5. ಕರಾನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಮಾಗನಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ಮತುತಿ ಮೂಲಭೋತ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು. 

6. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಗಮನಕಾಕೆಗಿ, ಉನನುತ 
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳು ಮತುತಿ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಪೆ�ಕ್ಷಣಿ�ಯ 
ಅನುಭವಗಳನುನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತುತಿ ಮರು 
ಭೆ�ಟಿಗಾಗಿ ಅವರನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುವುದು. 

7. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ-ಚಾಲ್ತ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ 
ಹೋಡಿಕೆಗಳು ಮತುತಿ ರಾಂತಿ್ರಕತೆಯನುನು ಸಾಥಿಪಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಂತಹ ಕಾಯನಾಚೌಕಟ್ಟನುನು 
ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದು. 

8. ಕರಾನಾಟಕಕಾಕೆಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಿಯ ಸುಸಿಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ 
ಸುಸಿಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುವುದು. 

9. ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜವಾಬಾದಿರಿಯುತವಾದ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಉತೆತಿ�ಜನ ಮತುತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರನುನು ಒಟು್ಟಗೋಡಿಸುವುದು. 

10. ಈ ನ�ತಿಯ ಯಶಸಿ್ವ ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕೆಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಅಂತರ್ ಇಲಾಖಾ ಸಹಕಾರವನುನು ಕಲ್್ಪಸುವುದು. 

11. ದತಾತಿಂಶ ಚಾಲ್ತ, ಫಲ್ತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ನ�ತಿ ಮತುತಿ 
ಯೋ�ಜರೆ ರೋಪಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಅನುಕೋಲ 
ಕಲ್್ಪಸುವುದು. 

2.4 ಸಿಂಧುತ್ವ

ಈ ನ�ತಿಯು, ಈ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೋಚರೆ ಹೆೋರಡಿಸಿದ 
ದ್ರಾಂಕದ್ಂದ ಐದು ವಷನಾಗಳ (5) ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತತಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 
2020-25, ಇದು ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿರುಧ ್ಧವಾದ ಈ ಹಿಂದೆ 
ಹೆೋರಡಿಸಿದ ಸಕಾನಾರದ ರಾವುದೆ� ಆದೆ�ಶ/ಸುತೆೋತಿ�ಲೆಯನುನು 
ರದುದಿಗೆೋಳಿಸುತತಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು ಸಂದಭಾನಾನುಸಾರ 
ಅಗತ್ಯವೆನಸಿದಾಗ ಈ ನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯನುನು 
ವಿಸತಿರಿಸಬಹುದು.

ಗೆೋಮ್ಮಟೆ�ಶ್ವರ ಮೂತಿನಾ, ವೆ�ಣೋರು 
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3.1 ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯನಾತಂತ್ರ 

ಮ್ಗನಾಸೂಚಿ

2019ರಲ್ಲಿ, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯವು ರಾಜ್ಯದ 
ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಗೆ 14.8% ರಷು್ಟ  ಕೆೋಡುಗೆಯನುನು ನ�ಡಿದೆ ಮತುತಿ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೋ ಪರೆೋ�ಕ್ಷ ಉದೆೋ್ಯ�ಗದ ಮೂಲಕ 30 ಲಕ್ಷಕೋಕೆ 
ಅಧಿಕ ಉದೆೋ್ಯ�ಗವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ತನನು ಕಾಯನಾತಂತ್ರದ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ 
ಕೆೋಡುಗೆಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತುತಿ ಈ ವಲಯದ ಮೂಲಕ 
ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಉದೆೋ್ಯ�ಗವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ 
ನ�ಡುತತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ತ್ವರಿತಗೆೋಳಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯನಾತಂತ್ರಕೆಕೆ ಸರಿ ಹೆೋಂದುವಂತೆ ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಅನುನು ರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3.2. ಪ್ರಮುಖವ್ಗಿ ಗಮನಹರಿಲಸಬ��ಕ್ದ ಪ್ರದ��ಶಗಳು 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ರೋಪಿಸಿರುವ ಕಾಯನಾತಂತ್ರ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಯು ಖಾಸಗಿ ಮತುತಿ ಸಾವನಾಜನಕ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರು ಒಗೋಗೆಡಿ ಎಲಲಿರನೋನು ಒಳಗೆೋಳು್ಳವ 
ಸುಸಿಥಿರವಾದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಪೂರಕ 
ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷಿ್ಟಸುತತಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು  ಈ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ 
ಬಂಡವಾಳವನುನು ಸೃಜಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳನುನು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವುದು. 

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸೆಥಿಯ 
ದ್�ರ್ನಾವಧಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿನ ಸಕಾನಾರದ ಮುರೆೋನು�ಟವನುನು 
ಸಾಧಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೆ�ಕಾದ 
ಪ್ರದೆ�ಶಗಳನುನು ಕಾಯನಾತಂತ್ರ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಯಲ್ಲಿ 
ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25ರ 
ಸಮಗ್ರ ದೃಷಿ್ಟಯನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಂದು ಕ್ೆ�ತ್ರದ 
ಸಾಧರೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು 
ಗಮನಹರಿಸಬೆ�ಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ೆ�ತ್ರಗಳೆಂದರೆ-

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

ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಹೆಚುಚಿ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವರಾನುಗಿಸಲು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷಿನಾಸಲು ದೆ�ರ್�ಯ ಹಾಗೋ 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು 3600 ಮಾರುಕಟೆ್ಟ 
ಕಾಯನಾತಂತ್ರವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವುದು ಹಾಗೋ 
ಅತಿಹೆಚುಚಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷಿನಾಸುವ ಕರಾನಾಟಕದ 
ಬಾ್ರಂಡ್ 'ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತುತಿಗಳು' ಎಂಬ 
ಧೆ್ಯ�ಯ ವಾಕ್ಯದ ಲಾಭವನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳು್ಳವುದು.

2. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  

ಬಾದಾಮಿ ಗುಹಾಂತರ ದೆ�ವಾಲಯ 
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ಎಲಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ� 
ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ ನವನಾಹಣೆಯನುನು 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸುಗಮಗೆೋಳಿಸುವುದು ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನುನು 
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಖಚ್ತಪಡಿಸುವುದು. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ 
ಅನುಭವಾಧಾರಿತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಒತತಿನುನು 
ನ�ಡುವುದರೆೋಂದ್ಗೆ, ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಜೆನಾಯ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು. 

3. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ವ�ೈವಿಧ್ಯಗಳು

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯವಾದ ಅನುಭವವನುನುಂಟು 
ಮಾಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತೆತಿ ಮತೆತಿ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡಿ 
ದ್�ಘನಾಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೆೋಂಡು ಹೆಚುಚಿ 
ಕಾಲಕಳೆಯಲು   ಉತೆತಿ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸಿ 
ಅನುಕೋಲ ಕಲ್್ಪಸುವುದು.

4. ಕೌಶಲ್್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತು ತರಬ��ತಿ 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮತುತಿ ಸಮಗ್ರ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯಕಾಕೆಗಿ ವಿಶಾಲ ಬೌದ್ಧಿಕ 
ಕೆ�ಂದ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನ�ಡಿ ಲಾಭದಾಯಕ 
ಉದೆೋ್ಯ�ಗಕಾಕೆಗಿ ಅರನಾಪೂಣನಾ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಕಲ್್ಪಸುವುದು.

5. ಪ್ರವ್ಸಿ ಆರ್ಮ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತ�.

ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವ ಎಲಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮತುತಿ ಅಂತಗನಾತ 
ಅನುಭವಗಳನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತುತಿ ಹೆೋಸ 
ಸನನುವೆ�ಶಗಳಿಗೆ ತಕಕೆ ಹಾಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಾಗೋ 
ರೆೈಮನಾಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವ ಮೂಲಕ 
ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವರಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು.

6. ಸಮುದ್ಯದ ಪ್ಲ�ೂೊಳುಳುವಿಕ�.

ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು 
ಮೂಡಿಸಲು ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ನಾಕ 
ಲಾಭಗಳನುನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ 
ಪಾಲೆೋಗೆಳು್ಳವಂತೆ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುವುದು.

7. ಸುಸಿಥಿರ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ 

ಸುಸಿಥಿರ ಮತುತಿ ಜವಾಬಾದಿರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಪದಧಿತಿಗಳನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರ್ನಾಕ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಆರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೆೋ�ಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು. 

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

ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಯೋ�ಜರೆ, ನ�ತಿ ನರೋಪಣೆ ಮತುತಿ ನಧಾನಾರ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳಲು ರೆರವಾಗುವಂತೆ  ವಿಶೆಲಿ�ಷಣಾ-ಚಾಲ್ತ 
ವಿಧಾನವನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುವುದು ಮತುತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ 
ಸೆ�ವೆಗಳನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ, ನವಿ�ನ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

9. ಹೂಡಿಕ� ಸೌಲಭ್ಯ.

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 
ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ 
ಸಾಥಿಪರೆ ಮತುತಿ ಕಾರಾನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅನುಕೋಲಕರ 
ವಾತಾವರಣವನುನು ಕಲ್್ಪಸುವುದು.
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯ ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ 
ಅದರ ಅಧಿ�ನ ಸಂಸೆಥಿಗಳಾದ ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃಧಿಧಿ ನಗಮ (ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ), 
ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ವಿಹಾರಧಾಮಗಳ ಸಂಸೆಥಿ(ಜೆ.ಎಲ್.ಆರ್), 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಗಮ 
(ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್) ಗಳಿಗೆ ನದ್ನಾಷ್ಟ ಜವಾಬಾದಿರಿಗಳನುನು 
ನಗದ್ಪಡಿಸಿದುದಿ, ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೋ ಈ ಎಲಾಲಿ ಅಧಿ�ನ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2020-25ರ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೆ�ಕಾಗಿರುತತಿದೆ.

ಬಾಬಾಬುಡನಗಿರಿ 
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ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ 2025ರ ಮುರೆೋನು�ಟವು, ದೆ�ರ್�ಯ 
ಮತುತಿ ವಿದೆ�ರ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಭಾರತದ 
ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಾನುಗಿ ರೋಪಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಹೆೋಂದ್ದೆ. ಇದನುನು ಸಾಧಿಸುವ ನಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಉದ್ಯಮ, ಸಮುದಾಯ, ಸಕಾನಾರಗಳು 
ಮತುತಿ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರೆೋಂದ್ಗೆ ಸಂಪಕನಾ 
ಸಾಧಿಸಲು ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಸದೃಢ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೆ�ಗವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 3600 ಮಾರುಕಟೆ್ಟ 
ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. 

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯನುನು, ಈ ಉದ್ಯಮದ 
ನಕಟ ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ. ಇಂದ್ನ ನೋತನ 
ಸನನುವೆ�ಶದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿಸುತಿತಿರುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ವಿಭಿನನು 
ಆರಾಮಗಳ ಹಿರೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಯನಾನ�ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಗಾಗಿ 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು 
ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಮತುತಿ ಪಾ್ರದೆ�ರ್ಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮೆ�ಲೆ 
ಕೆ�ಂದ್್ರ�ಕರಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಪ್ರರಾಣದ ಸಿಥಿತಿಗತಿಗಳನುನು ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ 
ಪರಿಸಿಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸುತಿತಿದದಿಂತೆ ಅದರ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಗುರಿಗಳನುನು 
ವಿಸತಿರಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

4.1 ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಉದ�ದ�ಶಿತ 

ಅಭಿಯ್ನಗಳು  

ಇಲಾಖೆಯು, ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಒಂದು ವಿರ್ಷ್ಟವಾದ, ಸ್ಪಧಾನಾತ್ಮಕ ಮತುತಿ ಸಮರ್ನಾತ 
ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರಸಾತಿಪಗಳ ಸತ್ವಯುತವಾದ 
ಪರಿಕಲ್ಪರೆಯೋಂದನುನು ಗುರುತಿಸತಕಕೆದುದಿ, ದೆ�ರ್�ಯ ಮತುತಿ 
ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಉದೆದಿ�ರ್ತ 
ಅಭಿರಾನಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. 

ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರಚಲ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ 
ಅಂತಃಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು ಗರಿಷಠಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗೆ ತಕುಕೆದಾದ 
ಕಾಯನಾತಂತ್ರಗಳನುನು ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ ಹೆೋಸ ಹಾಗೋ 
ವಿಸಾತಿರಗೆೋಳು್ಳತಿತಿರುವ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕದ 
ಚ್ತ್ರಣವನುನು ಬಂಬಸುವ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ.  
ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು ಮತುತಿ ಅಭಿರಾನಗಳು 'ರೆೋ�ಡು ಬಾ 
ನಮೂ್ಮರ' ದಂತಹ ಅಭಿರಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ 
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಸನನುವೆ�ಶಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. 

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮಳಿಗೆ 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಮತುತಿ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಿಗಳು, 
ಪರಿಕಲ್ಪರಾತ್ಮಕ ಅಭಿರಾನಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, 
ರೆೋ�ಡ್ ಶೆೋ�ಗಳು, ದೆ�ರ್�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಟಾ್ರವೆಲ್  
ಮಾಟ್ನಾ ಗಳು, ವಾ್ಯಪಾರಿ ಮೆ�ಳಗಳು, ಹೋಡಿಕೆದಾರರ 
ಸಮಾವೆ�ಶಗಳು,  ಉತಸಾವಗಳು ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು ಮತುತಿ 
ಜಾಹಿ�ರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರ�ಯ 
ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸುವುದಕೆಕೆ ನರಂತರವಾಗಿ 
ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತಿದೆ. 
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ಪ್ರತಿವಷನಾ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಕರಾನಾಟಕದ Focus 
Tourism Destinations (FTDs) ಆಯಕೆ ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ 
ಮತುತಿ ಇಲಾಖೆಯು 2025 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ  ಕರಾನಾಟಕದ ಎಲಾಲಿ 
ಪ್ರಮುಖ ಮತುತಿ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು 
ಪ್ರದರ್ನಾಸಲು ಪ್ರಯತನುಪಡತಕಕೆದುದಿ.

ಉತೆತಿ�ಜರಾತ್ಮಕ ಅಭಿರಾನಗಳಲಲಿದೆ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರಮುಖ ದೆ�ರ್�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ 
ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೋ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮಾಟ್ನಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ 
ಸಾಥಿನವನುನು ಹೆೋಂದ್ರತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸ ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮಾಟ್ನಾ ಗಳ ಜೆೋತೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು, 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ೆ�ತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಅರೆ�ಕ 
ದೆ�ರ್�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ road 
shows ಸಹ ಆಯೋ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ.

4.2  ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಪ್ರಚ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರ್ನಾಕ ವ��ಳ್ಪಟ್ಟೆ

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ, 
ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಾಷಿನಾಕ ವೆ�ಳಾಪಟಿ್ಟಯನುನು 
ಬಡುಗಡೆಗೆೋಳಿಸತಕಕೆದುದಿ. ವೆ�ಳಾಪಟಿ್ಟಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಅಂಶಗಳನುನು  ಒಳಗೆೋಂಡಿರತಕಕೆದುದಿ-   

 y ಕರಾನಾಟಕ ಇಂಟರ್ ರಾ್ಯಷನಲ್ ಟಾ್ರವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾ ಪ� 
(KITE) ಮತುತಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಹೋಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೆ�ಶ (GTIM- Global 
Tourism Investers Meet)ಗಳು ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ಆಯೋ�ಜಿಸಲು 
ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಮಹತ್ವಪೂಣನಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು.

 y ಇಲಾಖೆಯು ಆಯೋ�ಜಿಸಲು ಉದೆದಿ�ರ್ಸಿರುವ 
ರೆೋ�ಡ್ ಶೆೋ�ಗಳು ಮತುತಿ B2B ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳು. 

 y ಇಲಾಖೆಯು ಪಾಲೆೋಗೆಳ್ಳಲು ಉದೆದಿ�ರ್ಸಿರುವ ದೆ�ರ್ಯ 
ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮಾಟ್ನಾ ಗಳು.

 y ಇಲಾಖೆಯು ರೆರವು ನ�ಡುವಂತಹ ಅರವಾ 
ಪಾ್ರಯೋ�ಜಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ಧಾಮಿನಾಕ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುತಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೋ ಉತಸಾವಗಳು.

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

ಇಲಾಖೆಯು, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ಒಂದು 
ಸಮಗ್ರ, ಬಳಕೆದಾರ-ಸೆನು�ಹಿ ಮತುತಿ ಆಕಷನಾಕವಾಗಿರುವಂತಹ 
ವೆಬ್ ತಾಣವನುನು ಹಾಗೋ ಮೆೋಬೆೈಲ್ APP 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ ವೆಬ್ ತಾಣ ಮತುತಿ ಮೆೋಬೆೈಲ್ 
APP ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಟಚ್  ಪಾಯಂಟ್  ಆಗಿ 
ಕಾಯನಾನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವ್ಯವಸೆಥಿಗೆ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ನ�ಡಲು ಇಲಾಖೆಯನುನು 
ಶಕತಿಗೆೋಳಿಸತಕಕೆದುದಿ.  

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸಮುದಾಯಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ರೆ�ರವಾಗಿ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಡಿಜಿಟಲ್  ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ನಾ ಗಳು ಮತುತಿ 
ನವಿ�ನ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಭವಿಷ್ಯವತಿನಾರಾದ ಮತುತಿ 

ಪ್ರತಿಕ್್ರರಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೋಪಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್  
ಎಂಗೆ�ಜ್ ಮೆಂಟ್  ಮತುತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದರಾ ಕಾಯನಾತಂತ್ರವನುನು 
ಹೆೋಂದ್ರತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಯೋ�ಸ್ಕೆ ಗಳು, ಶ್ರವ್ಯ-ದೃಶ್ಯ 
ಮಾಗನಾದರ್ನಾ, ವಿವರಣ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ 
ಮತುತಿ ರೆರವನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. 

4.4 ಕ್ಯನಾತಂತ್ರದ ಸಹಭ್ಗಿತ್ವ

ಇಲಾಖೆಯು, ಉದ್ಯಮದ ಒಳರೆೋ�ಟಗಳರಾನುಧರಿಸಿ 
(Industry insight), ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತಿತಿಗಳನುನು 
(Industry trends) ಅರಿತುಕೆೋಳ್ಳಲು ಮತುತಿ ಅವುಗಳ 
ಉತೆತಿ�ಜರಾ ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಪಾ್ರತಿನಧಿಕ ಸಂಸೆಥಿರಾದ 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಂಘದೆೋಂದ್ಗೆ (Karnataka 
Tourism Society) ನಯತವಾಗಿ ಸಮಾಲೆೋ�ಚರೆ 
ನಡೆಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವರಾನುಗಿ 
ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು, ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋ�ಜಕರು, ಪ್ರವಾಸ 
ಏಜೆಂಟರುಗಳು, ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಸಂಯೋ�ಜಕರು ಮತುತಿ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕಚೆ�ರಿಗಳು, ದೋತವಾಸಗಳು 
ಮತುತಿ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೆ�ರಿಗಳೂ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ವಿದೆ�ರ್ 
ಕಚೆ�ರಿಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಕಾಯನಾತಂತ್ರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು 
ಸಾಥಿಪಿಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರಿಗೆ 
ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೆರವೂ ಸಹ ದೆೋರೆಯುತತಿದೆ. ಅದಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರವನುನು ವಿಭಾಗ 14- ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನ ಮತುತಿ ವಿರಾಯತಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

4.5  ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ್ರ್ರ್ಟ್�ಯ ಟ್್ರವ�ಲ್  ಎಕ್ಸಾ ಪ� 

ದೆ್ವೈ-ವಾಷಿನಾಕ, ಕರಾನಾಟಕ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಟಾ್ರವೆಲ್  
ಎಕ್ಸಾ ಪ� (KITE)–ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವಪೂಣನಾವಾದ ಸರಣಿ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, 
ಕರಾನಾಟಕ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಟಾ್ರವೆಲ್  ಎಕ್ಸಾ ಪ� 
ಯಶಸಿ್ವರಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವನುನು 
ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. 

 4.6     ನಯತ ಪರಿಚಯ ಪ್ರವ್ಸಗಳು (FAM Trips)
ಇಲಾಖೆಯು, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಬಗೆಗೆ word of 
mouth buzz (ಬಾಯ ಮಾತಿನ) ಪ್ರಚಾರವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 
ಪ್ರವಾಸಿ ಆಯೋ�ಜಕರು, ಪ್ರವಾಸಿ ಏಜೆಂಟರುಗಳು, 
ಪತ್ರಕತನಾರು, ಛಾರಾಗಾ್ರಹಕರು, ಬರಹಗಾರರು ಮತುತಿ 
ಬಾಲಿಗರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಯತವಾದ ಪರಿಚರಾತ್ಮಕವಾದ 
ಪ್ರವಾಸವನುನು ಪಾ್ರಯೋ�ಜಿಸಿ, ಆಯೋ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. 
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ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸಥಿಳಗಳ ದ್�ರ್ನಾಕಾಲ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೆ�ವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೆ�ಷ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಹೆೋಂದ್ದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು, ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ೆ�ತ್ರಗಳ ಮೆ�ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತತಿನುನು ನ�ಡುತತಿದೆ. 

1. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯ (Tourism Circuit) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
3. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿ
4. ಆತಿರ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ
5. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಭೋ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಬಳಕೆ (Land Bank 

utilization) 
6. ದೋರದ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳನುನು 

ಬಳಸಿಕೆೋಳು್ಳವುದು.
7. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತುತಿಗಳ ದತುತಿ 

ಸಿ್ವ�ಕಾರ ಮತುತಿ ನವನಾಹಣೆ
8. ರಸೆತಿಬದ್ ಸೌಕಯನಾಗಳು
9. ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾದ ರೆರವು

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ಅಭಿವೃದ ್ಧಿ ನಗಮ 
ನಯಮಿತವು ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೆೋ�ಡೆಲ್ ಏಜೆನಸಾರಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. ಮೆ�ಲೆ 
ಉಲೆಲಿ�ಖಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ೆ�ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಕಲ್್ಪಸುವುದರ ಜೆೋತೆಗೆ, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ನಯಮಿತವು, ಸಾವನಾಜನಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ 
(PPP) ಅರವಾ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಂತಹ (Joint Venture) 
ಸೋಕತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೆರವನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. ಕರಾನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಕೆ�ಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೋಲ ಕಲ್್ಪಸಲು ಬೃಹತ್  
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

5.1 ಪ್ರವ್ಸಿ ಸಥಿಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು 
(Comprehensive Development) ಆ ತಾಣದ 
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಎಲಾಲಿ ರಿ�ತಿಯ ಪೂರಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ ನವನಾಹಣೆ 
ಒಳಗೆೋಂಡಿರುತತಿದೆ. 

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯ ಅನುಭವವನುನು 
ಕಟಿ್ಟಕೆೋಡಲು ನಣಾನಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ತಾ್ಯಜ್ಯ ನವನಾಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿ, ವಿಶಾ್ರಂತಿ 
ತಾಣಗಳು, ಪಾಕ್ನಾಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಂಪಕನಾ ರಸೆತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಯೋ�ಸ್ಕೆ ಗಳು ಮತುತಿ ಇತರೆ ಸಾವನಾಜನಕ 
ಸೆ�ವೆಗಳು ಮತುತಿ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೋ  
ನವನಾಹಣೆಯನುನು ಸಮನ್ವಯಗೆೋಳಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಕರಾನಾಟಕ 

ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಮಯೂರ ಭುವರೆ�ಶ್ವರಿ, ಹಂಪೆ 
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ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ನಗಮ ನಯಮಿತವು 
ರೆೋ�ಡಲ್ ಏಜೆನಸಾರಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. ಅಲಲಿದೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತರ ಇಲಾಖಾ ಸಮನ್ವಯಕಾಕೆಗಿ 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಇತರೆ ಸಕಾನಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು 
ಮತುತಿ ಏಜೆನಸಾಗಳ ಸಹಯೋ�ಗವನುನು ಕೆೋ�ರತಕಕೆದುದಿ.

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ 
ಮತುತಿ ಸವಾನಾಂಗಿ�ಣ ಅನುಭವವನುನು ಕಟಿ್ಟಕೆೋಡಲು ಆದ್ಯತೆ 
ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ Focus Tourism 
Destinations (FTDs) ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕದ ಈ 
FTD ಪಟಿ್ಟಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಸೋಚ್ಸಿದಂತೆ 
ಇರತಕಕೆದುದಿ. ಈ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದದಿ 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನುನು 
ವಿಭಾಗ-13-ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ.

5.2   ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಕೂ್ಯನಾಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಮುಂದ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಥಿಳಗಳನುನು ಸಂಯೋ�ಜಿಸುವ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಕೋ್ಯನಾಟ್  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು 
ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. 

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

5.3 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿ :-

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೆರವು 
ನ�ಡುವುದಕೆಕೆ ಕಾಯನಾತಂತ್ರ ಮಧ್ಯಸಿಥಿಕೆರಾಗಿ ಕೆಟಿಐಎಲ್  

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿಯನುನು 
ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ನಧಿಯನುನು ಆತಿರ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ, 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಭೋ ಬಾ್ಯಂಕ್  ಮತುತಿ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ 
ರೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸತಕಕೆದುದಿ, 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾನಾರದ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚ್ಕೆಯ ಜೆೋತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ 
ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳಿಂದಲೋ ರೆರವನುನು ಕೆೋ�ರಬಹುದು.

5.4   ಆತಿಥ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳು

ಕರಾನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನ�ಡುವ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆಯು, ಹೆಚುಚಿತಿತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೆ�ಟಿಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಉಂಟಾಗುತಿತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆ�ಡಿಕೆಯನುನು 
ಪೂರೆೈಸುವುದಕೆಕೆ, ಆತಿರ್ಯ ವಲಯದ ಹೋಡಿಕೆಗಳೂೆಂದ್ಗೆ 
ಹೆೋಂದ್ಕೆರಾಗತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಹೆೋಂದ್ರುವ ಭೋ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆತಿರ್ಯ ಯೋ�ಜರೆಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಧಿಯನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ.

5.5   ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಭೂ ಬ್್ಯಂಕ್ ನ ಬಳಕ�

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಭೋ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಧಿಯನುನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. ಭೋ-ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಮತತಿಷು್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಪಾರದಶನಾಕ ಟೆಂಡರ್ 
ಪ್ರಕ್್ರಯಯ ಮೂಲಕ ಭೋ-ಗುತಿತಿಗೆ ನ�ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ 
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಭೋಮಿಯನುನು ಗುತಿತಿಗೆ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. 
ಭೋಮಿಯ ಗುತಿತಿಗೆಯಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನುನು ಮತತಿಷು್ಟ 
ಭೋಮಿಯನುನು ಸಾ್ವಧಿ�ನಪಡಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ ಮತುತಿ ಇತರೆ 
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ. 
ಭೋಮಿ ಗುತಿತಿಗೆ ನ�ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಷಾಠಾನದ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳನುನು ಈ ನ�ತಿಯ ಕಾರಾನಾಚರಣಾ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

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

ಬಳಸುವುದು.

ಕರಾನಾಟಕದ ಕೆಲವು ದೋರದ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳು ಸಾಕಷು್ಟ 
ಅತ್ಯತತಿಮ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಂತಃಸತ್ವ ಹೆೋಂದ್ದದಿರೋ, 
ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆೋಸದಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಸೃಜಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಥಿಳಗಳಿಗೆ, 
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರದ ಒಡೆತನದ/
ಕಾರಾನಾಚರಣೆಯ ಹಾಲ್ ಇರುವ ಅತಿರ್ಗೃಹಗಳನುನು ಮತುತಿ 
ಇತರ ಸೋಕತಿವೆನಸಬಹುದಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಉದೆದಿ�ಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳಬಹುದು. 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಅಂತಹ  ಸ್ವತುತಿ / ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಕಾರಾನಾಚರಣೆ ಮತುತಿ ನವನಾಹಣೆಯನುನು ವಹಿಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ 
ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಉದೆದಿ�ಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನುನು 
ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ.

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

ನವನಾಹಣ� :-

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳ ಮತುತಿ ಸ್ವತುತಿಗಳ ದತುತಿ ಸಿ್ವ�ಕಾರ, ನವನಾಹಣೆ ಅರವಾ 
ಪಾ್ರಯೋ�ಜಕತ್ವಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. ಅಂತಹ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು 
ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮತುತಿ ಕಾಪ�ನಾರೆ�ಟ್  
ಸಂಸೆಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲ್�ಕತ್ವದ ಭಾವರೆಯನುನು (Greater 
sense of ownership) ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲ್ 
ಇರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳು ಮತುತಿ ಸ್ವತುತಿಗಳ ನವನಾಹಣೆ ಮತುತಿ 
ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ.

5.8 ರಸ�ತುಬದ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೋಲತೆ ಮತುತಿ 
ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕೆಕೆ ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು ಸಂಪಕ್ನಾಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸೆತಿಗಳುದದಿಕೋಕೆ, 
ರಸೆತಿಬದ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ರಸೆತಿಬದ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂಕ್�ಣನಾಗಳನುನು ಪಾ್ರರಮಿಕವಾಗಿ ಈ 
ಮುಂದ್ನ 3 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾವುದಾದರೆೋಂದು ಮಾದರಿಯ 
ಮೂಲಕ ಕರಾನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕಕೆದುದಿ:

1. ಪ್್ರಂಚ�ೈಸಿ ಮ್ದರಿ: ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಬಾ್ರಂಡ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಖಾಸಗಿ 
ಭೋಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಿನಾಸಿ ನವನಾಹಿಸುವ ರಸೆತಿಬದ್ 
ಸೌಕಯನಾಗಳು. 

2. ಗಿ್ರ�ನ್  ಫ�ಲ್ಡ್ ಮ್ದರಿ: ಪಾರದಶನಾಕ ಟೆಂಡರ್ 
ಪ್ರಕ್್ರಯಯ ಮೂಲಕ ಆಯಕೆರಾದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು 
ಇಲಾಖೆಯಂದ ಗುತಿತಿಗೆ ಪಡೆದ ಭೋಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಿನಾಸಿ, 
ನವನಾಹಿಸುವ ರಸೆತಿಬದ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. 

3. ಬೌ್ರನ್ ಪ�ಲ್ಡ್ ಮ್ದರಿ: ಇಲಾಖೆಯ� ತನನು ಭೋಮಿಯಲ್ಲಿ 
ನಮಿನಾಸಿ, ಅದರ ಕಾರಾನಾಚರಣೆ ಮತುತಿ ನವನಾಹಣೆಗಾಗಿ, 
ಪಾರದಶನಾಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್್ರಯಯ ಮೂಲಕ, 
ಆಯಕೆರಾದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಗುತಿತಿಗೆ ನ�ಡುವ ರಸೆತಿಬದ್ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.
ರಸೆತಿ ಬದ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇತರೆ 
ಸೋಕತಿವೆನಸಬಹುದಾದ ಮಾದರಿಗಳನುನು ಸಹ 
ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಈ ನ�ತಿಯ ಕಾರಾನಾಚರಣೆಯ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳು, ಕರಾನಾಟಕದ ರಸೆತಿಬದ್ ಸೌಲಭ್ಯ 
ನ�ತಿಯನುನು ವಿವರಿಸತಕಕೆದುದಿ.

5.9 ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ ರ�ರವು

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಯೋ�ಜರೆಗಳ 
ಅಗತ್ಯತೆಯನುನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರಕ ಮೂಲಭೋತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ 
ರೆರವಿನ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ        ವಿಭಾಗ-14 - 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ 
ರಿರಾಯತಿಗಳು – ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಕೆಟಿಐಎಲ್  ಸಂಸೆಥಿಯು ಪ್ರತಿಯೋಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ಅಗತ್ಯತೆಗಳರಾನುಧರಿಸಿ, ಹೆೋಸ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳನುನು 
ಸಾಥಿಪಿಸುವ  ಅರವಾ ಲಭ್ಯವಿದದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳ ನಧಿನಾಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 
ಹಾಲ್ ಇರುವ ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ರೆರವನುನು 
ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ ನ�ತಿಯ ಕಾರಾನಾಚರಣೆ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳು ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ ರೆರವು 
ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನುನು ವಿವರಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ದೆ�ವಬಾಗ್ ಕಡಲಕ್ರಾರೆ 
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ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಉತ್ನನಗಳು
6

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತು್ಯತಕೃಷ್ಟ ತಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಅನನ್ಯ ಅನುಭವಗಳನುನು ನ�ಡುತತಿವೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಉತ್ಪನನುಗಳು 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುತತಿದೆ. ವಾ್ಯಪಕ 
ಪ್ರಮಾಣದ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಉತ್ಪನನು 
ಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಭಿನನು ಅಭಿರುಚ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪೆ�ಕ್ಷಣಿ�ಯವಾಗಿದುದಿ ಧಿ�ಘನಾ ಕಾಲ  
ತಂಗುವಿಕೆಗೆ  ಮತುತಿ ಮತೆತಿ, ಮತೆತಿ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡುವಂತೆ 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುತತಿದೆ. 

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ತನನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಂಶವನುನು ಸಹ ಪರಿಗಣರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಳು್ಳತತಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಅಭಿವೃಧಿಧಿಗೋ ಸಹ ಆದ್ಯತೆ ನ�ಡುವುದು.

ಕರಾನಾಟಕವು "ಒಂದು ರ್ಜ್ಯ, ಹಲವು ಜಗತುತು" ಎನುನುವ 
ರ್�ಷಿನಾಕೆಯೋಂದ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯ ಅನುಭವಗಳನುನು 
ನ�ಡುವ ಸಾಮರ್ಯನಾವನುನು ಹೆೋಂದ್ರುವ ವೆೈವಿದ್ಯಮಯ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅನುಭವಗಳನುನು ನ�ಡುತತಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು, 
ನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳೆಂದು 
ಉಲೆಲಿ�ಖಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಿ�ತಿಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನ�ಡಲು ಉದೆದಿ�ರ್ಸುತತಿದೆ. 

1. ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
2. ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
3. ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
4. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಕಡಲತಿ�ರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
5. ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
6. ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
7. ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ (ರೆೈಸಗಿನಾಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ 

ವನ್ಯಜಿ�ವಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ)
8. ರ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
9. ಚಲನಚ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
10. ಪಾಕಶಾಸತ್ರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ (Gastronomy- Cuisine)
11. ಒಳರಾಡು ಜಲ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ (Inland water)
12. ರೌಕರಾನ ವಿಹಾರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
13. ಮೆೈಸ್  ಮತುತಿ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ  ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ (MICE and 

Business Tourism)
14. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
15. ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ (ಧಾಮಿನಾಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 

ಮತುತಿ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಸಥಿಳಗಳ ವಿ�ಕ್ಷಣೆಯನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ)
16. ಕ್್ರ�ಡಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ
17. ಸಾ್ವಸಥಿಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ (Wellness Tourism)

18. ಇತರೆ ಸೋಕತಿವಾದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳು (Other 
Niche Tourism Themes)

ಮೆ�ಲೆ ಉಲೆಲಿ�ಖಿಸಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮರನಾವಾದ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು 
ಹೆೋಂದ್ದದಿರೆ, ಇನನುತರ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳು ಇನೋನು ಆರಂಭಿಕ 
ಹಂತದಲ್ಲಿಯ� ಇವೆ. ಆದರೆ, ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಅಪರಿಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಮೆ�ಲೆ 
ನಮೂದ್ಸಿದ ಅರವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು, ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ರಿ�ತಿಯ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಿ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ, ವಿಭಾಗ-14-ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳು-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾದಂತಹ ರೆರವಿನ ಜೆೋತೆಗೆ ಕರಾನಾಟಕದ ವಿವಿಧ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮುಂದ್ನ 
ರೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದಿ.

6.1 ಸ್ಹಸ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕರಾನಾಟಕದ ಭೌಗೆೋ�ಳಿಕ ಮತುತಿ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ವೆೈವಿಧ್ಯತೆಯು 
ಎಲಾಲಿ ರಿ�ತಿಯ ಭೋ ಆಧಾರಿತ, ಜಲ ಆಧಾರಿತ ಮತುತಿ ವಾಯು 
ಆಧಾರಿತ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು್ಭತ 
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು ಸೃಷಿ್ಟಸುತತಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ಮತುತಿ 
ಉತೆತಿ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮಂತಾ್ರಲಯ, 
ಭಾರತ ಸಕಾನಾರ ಮತುತಿ ಯುವ ಸಬಲ್�ಕರಣ ಮತುತಿ ಕ್್ರ�ಡಾ 

ದ್ ಗೆೋ�ಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ 
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ಇಲಾಖೆ, ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರ ಹಾಗೋ ಕರಾನಾಟಕದ ಸಾಹಸ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ನವಾನಾಹಕರೆೋಂದ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯವನುನು 
ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವ 
ಪ್ರಕ್್ರಯಯನುನು ಸುಗಮಗೆೋಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ, 
ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಕಾರಾನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ವಿಸತೃತವಾದ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳನುನು ಹೆೋರಡಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಕರಾನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕ್್ರ�ಡಾ ಉತಸಾವಗಳನುನು 
ಆಯೋ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಸಾಹಸ ಕ್್ರ�ಡಾ ನವಾನಾಹಕರನುನು 
ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ. 

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

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದ ಸಮರನಾ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಒಂದೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು 
ಉದೆದಿ�ರ್ಸಿರುತತಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ; ಉತೆತಿ�ಜಿಸುವುದರಿಂದ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೃಷಿ ಮತುತಿ ಬೆ�ಸಾಯದ 
ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಪರಿಚಯಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹ 
ನ�ಡಿದಂತಾಗುವುದಲಲಿದೆ, ಸಥಿಳಿ�ಯ ತಿಂಡಿ-ತಿನಸುಗಳು, 
ಸಂಸಕೃತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಕಲೆ ಮತುತಿ ಕ್್ರ�ಡೆ ಮುಂತಾದ 
ಕರಾನಾಟಕದ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಜಿ�ವನದ ವಿವಿಧ ಆರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮನುನು ತಾವು ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ. 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಕರಾನಾಟಕದ ಎಲಾಲಿ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ಯಶಸಿ್ವರಾಗಿ 
ಕೆೈಗೆತಿತಿಕೆೋಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಸಮುದಾಯಗಳು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿರಾಗಿ ಪಾಲೆೋಗೆಳು್ಳವ 
ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ್ಂದ 
ಆಗಬಹುದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ನಾಕ ಲಾಭಗಳನುನು ಅವರು 
ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೋಲವಾಗುತತಿದೆ.

ಈ ನ�ತಿಯು ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತುತಿ ಸಾಮರ್ಯನಾವೃದ್ಧಿಯಂತಹ 
ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತತಿದೆ. ಈ 
ಸವಾಲನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿರಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು, ಕೃಷಿ 
ಇಲಾಖೆ, ತೆೋ�ಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ 
ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್  ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರೆ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ರೆರವನುನು ಕೆೋ�ರತಕಕೆದುದಿ. ಗಾ್ರಮಿ�ಣ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ 
ಉತೆತಿ�ಜನಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತ ಸಕಾನಾರ ಹಾಗೋ ವಿಶ್ವ ಬಾ್ಯಂಕ್  
ಮತುತಿ ಏಷಿಯನ್  ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್  ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಳಂತಹ 
ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಸಂಸೆಥಿಗಳ ರೆರವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ ಉತೆತಿ�ಜನಕೆಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಸೆ�ವಾದಾತರು, 

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಥಿಗಳು ಲಾಭರಹಿತ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, 
ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಂಸೆಥಿಗಳು ಮತುತಿ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರೆೋಂದ್ಗೆ ಯಶಸಿ್ವರಾಗಿ ಸಹಯೋ�ಗ 
ಹೆೋಂದುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ 
ಆಯೋ�ಜರೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನುನು ಮೂಡಿಸಲು ಪರಿಣಿತ 
ಪ್ರವಾಸ ಯೋ�ಜಕರು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆಂಟರುಗಳನುನು 
ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಮತುತಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಹಾಗೋ ಸಥಿಳಿ�ಯ 
ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಬಗೆಗೆ 
ತರಬೆ�ತಿಯನುನು ನ�ಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ಸಥಿಳಿ�ಯ 
ಆಹಾರ ಪದಾರನಾಗಳು ಮತುತಿ ಕಲೆ, ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳಂತಹ 
ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸರಕುಗಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ 
ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಸಹ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸೆಥಿಗಳು 
ಮತುತಿ ಏಜೆನಸಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತುತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ತರಬೆ�ತಿಯನುನು ನ�ಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ಕೃಷಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು ಮತುತಿ ತರಬೆ�ತಿಯನುನು 
ರೋಪಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ತೆೋ�ಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಾಲ್ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಹಾಗೋ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ 
ಕಛೆ�ರಿಗಳ ರೆರವನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

6.3  ಕ್ರವ್ನ್ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ (Caravan)
ಕಾರವಾನ್  ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಪ್ರವಾಸದ ಮಾಗನಾ ಮತುತಿ 
ವಸತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ದೆೋರಕ್ಸಿಕೆೋಡುವಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಒಂದು ಹೆೋಸ ಆರಾಮವನುನು ನ�ಡುವ ಸಾಮರ್ಯನಾ ಹೆೋಂದ್ದೆ. 
ಇಲಾಖೆಯು, ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಮಂತಾ್ರಲಯವು ಹೆೋರಡಿಸಿದ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸಕೋ್ಯನಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರವಾನ್ ಉದಾ್ಯನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ರೆರವು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. 

ಇಲಾಖೆಯು, ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಕಾರಾನಾಚರಣೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳನುನು ಸುಗಮಗೆೋಳಿಸುವುದಕೆಕೆ 
ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಂತಹ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳ ರೆರವನುನು ಸಹ ಕೆೋ�ರತಕಕೆದುದಿ. 

6.4  ಕರ್ವಳಿ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಮತುತು ಕಡಲತಿ�ರ 

ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ "ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ರಿಟ�ೈಮ್ ಪಸ�್ನಾಕ್ಟೆವ್ ಪ್ಲನ್ 

ಗ�” (Karnataka Maritime Prespective plan)" 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರಾನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ 
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ, ಇದಲಲಿದೆ ಸ್ವದೆ�ಶ 
ದಶನಾನ ಮತುತಿ ಸಾಗರಮಾಲಾದಂತಹ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾನಾರದ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕರಾನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ 
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ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೆರವು 
ಪಡೆಯತಕಕೆದುದಿ.  

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಕರಾವಳಿ ಕರಾನಾಟಕವನುನು 
ಬಹು ಉತ್ಪನನು ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ ವಿರಾಮ, ಮನರಂಜರೆ ಮತುತಿ 
ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್್ಪಸಲೋ ಸಹ ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ಕಡಲ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಮತುತಿ ಒಳರಾಡು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಗಳ (Maritime 
Tourism and Inland Water Tourism) 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೋಂದ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು 
ಕೆೈಗೆತಿತಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಸುಸಿಥಿರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಗಿರುವ ಬದಧಿತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ, 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದ ಕಡಲತಿ�ರಗಳಿಗೆ – 
“BLUE FLAG - ಬೋಲಿ ಪಾಲಿಗ್ " ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಏಜೆನಸಾಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

6.5 ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕರಾನಾಟಕದ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯು 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಲ್ಯಲು, ಅರೆ್ವ�ಷಿಸಲು ಮತುತಿ ಆನಂದ್ಸಲು 
ಅನುಭವಗಳ ರಾರ್ಯರೆನು� ನ�ಡುತತಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಮೂಲ ಶೆೈಲ್ ಮತುತಿ ರೆೈಜತೆಯನುನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಕರಾನಾಟಕದ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು 
ಪುನಶೆಚಿ�ತನಗೆೋಳಿಸಿ ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು ಕನನುಡ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃತಿ 
ಇಲಾಖೆ, ಮಾಹಿತಿ ಮತುತಿ ಸಾವನಾಜನಕ ಸಂಪಕನಾ ಇಲಾಖೆ, 
ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ, ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ಮತುತಿ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನಸಾ / 
ಇಲಾಖೆಗಳ ನಕಟ ಸಮನ್ವಯದೆೋಂದ್ಗೆ 
ಕಾಯನಾನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಕ್ಯನಾಕ್ರಮಗಳು ಮತುತು ಹಬ್ಬಗಳು

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ರಾಜಾದಿದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ 
ಹಬ್ಬಗಳು ಮತುತಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು ಆಯೋ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ 
ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಇದರಿಂದ ಕರಾನಾಟಕ ವಿವಿಧ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹ 
ನ�ಡಿದಂತಾಗುತತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ, ಕುಶಲಕಲೆ ಮತುತಿ ತಿಂಡಿ-ತಿನಸುಗಳಿಗೆ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡುವುರೆೋಂದ್ಗೆ ಕರಾನಾಟಕದ 
ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಮತುತಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಂಪರೆಯನುನು 
ಪ್ರದರ್ನಾಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ  ಪಾ್ರದೆ�ರ್ಕ ಮತುತಿ ಸಥಿಳಿ�ಯ 
ಹಬ್ಬಗಳನುನು ಸಹ ಆಯೋ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಜಿಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತುತಿ 
ಉತಸಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು ರೆರವು 
ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

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

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ದತತಿಸಂಚಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರಾನಾಟಕದ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಸ್ವತುತಿಗಳನುನು 
ಮಾ್ಯಪಿಂಗ್  ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕನನುಡ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃತಿ 
ಇಲಾಖೆಯೋಂದ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ ದತತಿ 
ಸಂಚಯವು ಕಲಾವಿದರು, ನೃತ್ಯಗಾರರು, ಪ್ರದಶನಾನ ಕಲೆಗಳು 
ಮತುತಿ ಕರಕುಶಲಕಾರರು ಮತಿತಿತರ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ನುರಿತ ಕಾಯನಾಪಡೆಯ 
ಆಕರವಾಗಿಯೂ ಕಾಯನಾನವನಾಹಿಸುತತಿದೆ. 

ಕರಾನಾಟಕದ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತಿ ಪರಂಪರೆಯನುನು 
ಪ್ರದರ್ನಾಸಬಲಲಿಂತಹ ಸೋಕತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತುತಿಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿ ಸೆ�ವಾದಾತರು ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರದಶನಾನ ಕಲ� ಮತುತು ಸಂಸಕೃತಿಯ ಪ್ರದಶನಾನ

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಕನನುಡ ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ನಕಟ ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದಕೆಕೆ ಮತುತಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕೆಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಕತಿವಾದಂತಹ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು, ಸಥಿಳಾವಕಾಶಗಳನುನು ಮತುತಿ ವೆ�ದ್ಕೆಗಳನುನು 
ಕಲ್್ಪಸಿಕೆೋಡತಕಕೆದುದಿ. ಅಂರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು, 
ಸಥಿಳಾವಕಾಶಗಳನುನು ಮತುತಿ ವೆ�ದ್ಕೆಗಳನುನು ಕಲ್್ಪಸಿಕೆೋಡಲು 
ಅರವಾ ಒದಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನಸಾಗಳ ಮತುತಿ 
ಪ್ರಮುಖ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ ರೆರವನುನು ಪಡೆಯತಕಕೆದುದಿ.

ಮೈಸೂರನುನ ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಕ��ಂದ್ರವ್ಗಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

ಮೆೈಸೋರನುನು ಕರಾನಾಟಕದ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ನಗರವನುನು 

ಸೆೋ�ಮನ ಕುಣಿತ 
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ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣವರಾನುಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ನದ್ನಾಷ್ಟ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. ಇದಲಲಿದೆ, ಇಲಾಖೆಯು, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, MICE ಮತುತಿ ಮನರಂಜರೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ವಷನಾಪೂತಿನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಿ, ಮೆೈಸೋರಿನಲ್ಲಿರುವ 
KEA ವಸುತಿಪ್ರದಶನಾನ ಮೆೈದಾನವನುನು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಕೆ�ಂದ್ರವರಾನುಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕರಾನಾಟಕ ವಸುತಿಪ್ರದಶನಾನ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕೆಕೆ ರೆರವು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. 

ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಗ್್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಕನನುಡ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃತಿ 
ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುತಿಸಿ ಸೋಚ್ಸಿರುವ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಗಾ್ರಮವನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ 
ಅನುಕೋಲಮಾಡಿಕೆೋಡತಕಕೆದುದಿ.

6.6 ಪರಿಸರ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ 
ಉತೆತಿ�ಜನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡಜುಸ್  ಮತುತಿ 
ರೆಸಾಟ್ಸಾನಾ  ಲ್ಮಿಟೆಡ್ (ಜೆಎಲ್ ಆರ್) ರೆೋ�ಡಲ್ 
ಏಜೆನಸಾರಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. 

ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಮತುತಿ ವನ್ಯಜಿ�ವಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವೂ ಸೆ�ರಿರತಕಕೆದುದಿ. 
ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 
ಜಿ�ವವೆೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತುತಿ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮತುತಿ ಸುಸಿತಿರತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನುನು ಮೂಡಿಸುವುದರ 
ಮೆ�ಲೆ ಕೆ�ಂದ್್ರ�ಕೃತವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. ತಾಣಗಳ ಸಾಮರ್ಯನಾ 
(Destination carrying capacity) ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕ 
ಸಕಾನಾರ ಹಾಗೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ 
ಹೆೋರಡಿಸುವ ಆದೆ�ಶಗಳು ಮತುತಿ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳನುನು 
ಎಚಚಿರಿಕೆಯಂದ ಪರಿರ್�ಲ್ಸಿದ ತರುವಾಯ ಪರಿಸರ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ ಉತೆತಿ�ಜನ ಕಾಯನಾ 
ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತುತಿ ಜಿ�ವಿಶಾಸತ್ರ ಇಲಾಖೆ 
ಹಾಗೋ ಕರಾನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಂಡಳಿಯ (Karnataka Eco-Tourism Board) 
ನಕಟ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೆೋಂದ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

6.7 ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮತುತಿ ಅವರನುನು 
ಸೋಕ್ಷಷ್ಮಗಾ್ರಹಿಗಳರಾನುಗಿಸಲು ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸಗಳನುನು 
ಆಯೋ�ಜಿಸಲು 'ಕರಾನಾಟಕ ಚ್ಣ್ಣರ ದಶನಾನ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆಕೆ' 
ಈಗಿರುವ ಅವಕಾಶವನುನು ವಿಸತಿರಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಕರಾನಾಟಕ 
ಸಕಾನಾರದ ಪಾ್ರರಮಿಕ ಮತುತಿ ಪೌ್ರಢ ರ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೋಂದ್ಗೆ 
ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ.  ಕಾಯನಾಕ್ರಮವು ನದ್ನಾಷ್ಟವಾಗಿ 
ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಪರಂಪರೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ವಿಶೆ�ಷ ಆದ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಮತುತಿ ಉತಾ್ಪದರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆ�ಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯವನುನು 
ಬಂಬಸಲು ಕರಾನಾಟಕ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತುತಿ 
ಉತಾ್ಪದರಾ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳನುನು 
ರೋಪಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಲಾಖೆಯು 
ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಾರಾಧಾರಿತ 
ಪ್ರವಾಸಗಳನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ. 
ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐದರೆಯ ತರಗತಿಯಂದ ಏಳರೆಯ 
ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳನುನು 
ಸೆ�ರಿಸಲು ಪಾ್ರರಮಿಕ ಮತುತಿ ಪೌ್ರಢರ್ಕ್ಷಣ, ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು 
ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ.

ಆರ್ & ಡಿ, ಐಟಿ ಮತುತಿ ಉತಾ್ಪದರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಿ 
ರಾಜ್ಯದ ಸಾಥಿನಮಾನವನುನು ಪ್ರದರ್ನಾಸಲು ಕರಾನಾಟಕದ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಮತುತಿ ಉತಾ್ಪದರಾ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಿಗೆ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಸಹ 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು.

6.8 ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರ�ಯ 
ವೆ�ದ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕದ ಸಥಿಳಗಳನುನು ಪ್ರದರ್ನಾಸುವ 
ಉದೆದಿ�ಶದ್ಂದ ಕರಾನಾಟಕದ ರಮಣಿ�ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ತಿ್ರ�ಕರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಖಾ್ಯತ ಚಲನಚ್ತ್ರ 
ನಮಾನಾಪಕರು ಮತುತಿ ನದೆ�ನಾಶಕರುಗಳನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುವುದಕೆಕೆ ಕರಾನಾಟಕ ಚಲನಚ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ನ�ತಿ – 2018ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿತಿತಿ�ಯ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳನುನು 
ನ�ಡಲಾಗುತತಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕ ಚಲನಚ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 

ಕಾಫಿ ತೆೋ�ಟ, ಕೆೋಡಗು 
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ನ�ತಿ, 2018ರ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳನುನು, ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಹೆೋರಡಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಲನಚ್ತ್ರ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸುವುದಕೆಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತುತಿ 
ಸಾವನಾಜನಕ ಸಂಪಕನಾ ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕ ಚಲನಚ್ತ್ರ 
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹಯೋ�ಗವನುನು ಕೆೋ�ರತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕ ಚಲನಚ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2018ಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮೆೋ�ದರೆಗಳು ಮತುತಿ ಅನುಮತಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೆೋ� ರಾಂತಿ್ರಕ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು 
(Single window mechanism) ರಚ್ಸಲು ಒತುತಿ 
ನ�ಡಲಾಗುವುದು.

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

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದ ರ್್ರ�ಮಂತ 
ಪಾಕಪದಧಿತಿಯ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಪ್ರದರ್ನಾಸುವ ಪಾಕಶಾಸತ್ರ 
ಪ್ರಯೋ�ಗಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತುತಿ ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸುತತಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ರ್್ರ�ಮಂತ 
ಆಹಾರ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಬಂಬಸುವ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು 
ಮತುತಿ ಉತಸಾವಗಳನುನು ಹಾಗು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಕಪದಧಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಧುನಕ ಆವಿಷಾಕೆರಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೆೈನ್  ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯವನುನು ಭಾರತದ ಅತು್ಯತಕೃಷ್ಟ 
ವೆೈನ್  ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಾಥಿನವಾಗಿ ರೆಲೆಗೆೋಳಿಸಲು 
ಕರಾನಾಟಕ ವೆೈನ್  ಬೆೋ�ಡ್ನಾ ರೆೋಂದ್ಗೆ ಸಹಯೋ�ಗ 
ಪಡೆದುಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. ಅಲಲಿದೆ, ಕಾಫಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರಾನಾಟಕವನುನು 
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಫಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯೋಂದ್ಗೆ 
ಸಹಯೋ�ಗ ಹೆೋಂದಲು ಸಹ ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

6.10 ಪ್ರಂಪರಿಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ :

ಕರಾನಾಟಕದ ರ್್ರ�ಮಂತ ಪರಂಪರೆಯು, ಕರಾನಾಟಕದ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಥಿನಮಾನವನುನು 
ಕಲ್್ಪಸುವಲ್ಲಿ  ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿರಾಗಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ ಉತೆತಿ�ಜನಕಾಕೆಗಿ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸವೆ�ನಾಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ 
ಪುರಾತತ್ವ, ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಹಾಗೋ ಪರಂಪರೆ 
ಇಲಾಖೆಯೋಂದ್ಗೆ ಸಹಯೋ�ಗವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ಯೋ�ಜರೆ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ ಉತೆತಿ�ಜನಕೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಗಣರೆಯನುನು 
ನ�ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಲಾಖೆ, ನಗರ ಮತುತಿ ಪಟ್ಟಣ ಯೋ�ಜರಾ ನದೆ�ನಾಶರಾಲಯ 
ಮತುತಿ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತಿ 
ಏಜೆನಸಾಗಳಿಗೆ ಸೋಕತಿ ರ್ಫಾರಸುಸಾಗಳನುನು ಮಾಡಲು ಸಹ 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

ಪ್ರಂಪರಿಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ� ಪ್್ರಯ�ಗಿಕ 

ಯ�ಜರ�

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದ 4-5 ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳನುನು ಅವುಗಳ ಪೂಣನಾ ಸಾಮರ್ಯನಾಕೆಕೆ 
ತಕಕೆಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪಾ್ರಯೋ�ಗಿಕ ಯೋ�ಜರೆಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆತಿತಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ.

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಂಪರಿಕ ತ್ಣಗಳು

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು UNESCO ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ತಾಣಗಳಿವೆ. ಮತತಿಷು್ಟ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಥಿಳಗಳನುನು,  ಗಮರಾಹನಾ 
ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತರುವ ಮೂಲಕ 
ಮತುತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷಿನಾಸುವ 
ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳನೋನು ಸಹ UNESCO ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಸಥಿಳಗಳ ಪಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿ ಸೆ�ರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

ಪ್ರಂಪರಿಕ ಸಥಿಳಗಳ ದ್ಖಲ�ಕರಣ

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳ 
ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ 
ಎಲಾಲಿ  ಸಥಿಳಗಳನುನು ದಾಖಲ್�ಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

ಪ್ರಂಪರಿಕ ಪ್ರವ್ಸಿ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ರೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಸಮಗ್ರ ಮತುತಿ 
ಸುಸಿಥಿರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಯ ಏಜೆನಸಾಗಳ ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳ 
ಸುತತಿಲೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯಗಳನುನು 
ಸಾಥಿಪಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ವಲಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ 
ಮೆ�ಲೆ, ಸಮುಚ್ತ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಯಂತ್ರಣ, 
ನಯಮಗಳಂತಹ ಸೋಕತಿ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ಧ್ಯಮ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.ಪಟ್ಟದಕಲುಲಿ 
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ಪ್ರಂಪರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಕಟಟೆಡಗಳು ಮತುತು ಸ್ವತುತುಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣ�:

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಮಹತ್ವದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 
'ಸಂರಕ್ಷಣೆ' ಯೋ�ಜರೆಯನುನು ಅನುಷಾಠಾನಗೆೋಳಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಅಗತ್ಯ ರೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಮಹತ್ವದ ಕಟ್ಟಡಗಳನುನು ಮತುತಿ ಸ್ವತುತಿಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು 
ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಂಸೆಥಿಗಳೂೆಂದ್ಗೋ ಸಹ ಕಾಯನಾ ನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ 
ಮತುತಿ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತಿ ಪುನಶೆಚಿ�ತನಕಾಕೆಗಿ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. ಈ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡ/
ಸ್ವತುತಿಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ಧ್ಯಮ ಉದೆದಿ�ಶಕಾಕೆಗಿ ಸಾ್ವಧಿ�ನ  
ಪಡೆಯಲು, ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು, ಅವುಗಳ ಕಾರಾನಾಚರಣೆ ಮತುತಿ 
ನವನಾಹಣಾ ಕಾಯನಾವನುನು ಕೆೈಗೆತಿತಿಕೆೋಳು್ಳವುದು ಸಹ 
ಒಳಗೆೋಂಡಿರುತತಿದೆ.

ಕ್ಪ�ನಾರ��ಟ್   ಮತುತು ಸಮುದ್ಯದ ಬ�ಂಬಲ

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಕಾಪ�ನಾರೆ�ಟ್  ಸಂಸೆಥಿಗಳ 
ರೆರವು ಮತುತಿ ಸಮುದಾಯ ಚಾಲ್ತ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುತಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತುತಿಗಳ 
ನವನಾಹಣೆ ಮತುತಿ ಪ್ರಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಸುಗಮಗೆೋಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ ಉತೆತಿ�ಜನಕೆಕೆ ರೆರವು 
ನ�ಡಲು ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಹೆಚುಚಿವರಿ ಹಣಕಾಸು 
ರೆರವಿನ ಮೂಲಗಳನುನು ಸಹ ಅವಲಂಬಸಬಹುದು.

6.11 ಒಳರ್ಡು ಜಲ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ (Inland Water 
Tourism)
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಒಳರಾಡು ಜಲಮಾಗನಾಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಭಾರತದ ಒಳರಾಡು ಜಲಮಾಗನಾಗಳ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರದಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನಸಾಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ 
ರೆರವು ಮತುತಿ ಅನುಕೋಲ ಕಲ್್ಪಸಿಕೆೋಡತಕಕೆದುದಿ. 

ಸಕಾನಾರಿ ಏಜೆನಸಾಗಳು ಮತುತಿ ಉದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ 
ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ಒಳರಾಡು ಜಲ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು, 
ಅದರಲೋಲಿ ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಹೌಸ್ ಬೆೋ�ಟ್ ಗಳನುನು 
ಉತೆತಿ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ.

6.12 ಕಡಲತಿ�ರದ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ (Maritime Tourism)
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ರೌಕಾ ವಿಹಾರ, ಕ್್ರ�ಡಾ 
ದೆೋ�ಣಿ ವಿಹಾರ, ದೆೋ�ಣಿ ವಿಹಾರ ಮತುತಿ ಕಡಲ ಸಂಬಂಧಿ 
ಕ್್ರ�ಡೆಗಳಂತಹ ಕಡಲತಿ�ರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಶಕತಿಗೆೋಳಿಸುವುದಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೋ 
ಕೆ�ಂದ್್ರತ ಸೆ�ವೆಗಳು ಮತುತಿ ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲ ಮತುತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದಿ. 
ಅಲಲಿದೆ, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಕಡಲತಿ�ರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರಾನಾಟಕದ 
ಉದದಿಕೋಕೆ ಇರುವ ಕರಾವಳಿಯನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳು್ಳವುದಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯ 
ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತುತಿ ಕಡಲತಿ�ರದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ರೌಕಾ ವಿಹಾರದ ಆಪರೆ�ಟರುಗಳೂೆಂದ್ಗೆ 
ಮತುತಿ ಇತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರೆೋಂದ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

6.13 ಮೈಸ್  ಮತುತು  ವ್ಯವಹ್ರಿಕ  ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಅತು್ಯತತಿಮ ಅವಕಾಶಗಳಿದುದಿ, ಅದನುನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 
MICE (MICE-Meetings, Incentives, 
Conferences and Exhibitions) ಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಿ 
ಉತೆತಿ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕದ ಇತರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ 
ರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಸಮಾರಂಭಗಳನುನು 
ತರಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಡಿ್ಡಂಗ್  
ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮೆೈಸ್  
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಖಾ್ಯತ ಏಜೆನಸಾಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯ 
ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ MICE ಯೋ�ಜರೆಗಳ 
ಕಾಯನಾಸಾಧ್ಯತೆಯನುನು ವಿಸತಿರಿಸಲು ಕರಾನಾಟಕದ ಹೆೋ�ಟೆಲ್  
ಮತುತಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಥಿಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೆೋಂದಲು 
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ರೆರವು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. ಮೆೈಸ್  
ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳೂೆಂದ್ಗೆ, ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ಪೂವನಾ ಅರವಾ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮೆೋ�ತತಿರ ವಿರಾಮ ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಗಾ್ರಹಕಸೆನು�ಹಿ ಪ್ರವಾಸಗಳನುನು ಮತುತಿ 
ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರವತನಾಕರು ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆನಸಾಗಳನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ Destination Wedding Packages 
ಆಯೋ�ಜಿಸಲು ಸೋಕತಿ ತಾಣಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ 
ಪಾ್ರಯೋ�ಗಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಸಾವನಾಜನಕ-ಖಾಸಗಿ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (PPP) ಅರವಾ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ (JV- Joint 
Venture) ವಿಧಾನಗಳಂತಹ ಸಮುಚ್ತ ಯೋ�ಜರಾ 
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ನಮಾನಾಣ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಸೋಕತಿ 
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೈಸ್  ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ಮೂಲ ಸೌಕಯನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 
ಮತುತಿ ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತುತಿ 
ಏಜೆನಸಾಗಳ ಸಹಯೋ�ಗದ ಮೂಲಕ ಸಮಾವೆ�ಶ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳು 
ಮತುತಿ ಮೆೈಸ್  ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

6.14 ಗಣಿಗ್ರಿಕ� ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ 

ಹೆಚುಚಿ ಖನಜ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಾನಾಟಕವೂ ಒಂದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯ ಹಾಗೋ ತೆರವಾದ 
ಗಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿದುದಿ, ಅವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮಹತ್ವದ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ತೆರವಾದ ಅರವಾ ಕೆೈಬಟ್ಟ 
ಗಣಿಗಳನುನು ಪುನಃ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಆರ್ನಾಕ 
ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಪುನಃಶೆಚಿ�ತನಗೆೋಳಿಸಬಹುದಲಲಿದೆ, ಉದೆೋ್ಯ�ಗ 
ಸೃಜರೆ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಬಗೆಗೆ 
ಜಾಗೃತಿಯನುನು ಮೂಡಿಸುವುದಕೋಕೆ ಸಹ ರೆರವಾಗಬಹುದು. 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಗಣಿ ಮತುತಿ ಭೋವಿಜ್ಾನ 
ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೋ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೆೋಂದ್ಗೆ ಅವುಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳರಾನುಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. 

6.15 ಆಧ್್ಯತಿ್ಮಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕರಾನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಧಾಮಿನಾಕ ಮತುತಿ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳನುನು ಪರಿಗಣರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯಗಳ ಸೃಜರೆಗಾಗಿ ರೆರವನುನು 
ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಅಂತಹ 
ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತುತಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನುನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 60 ವಷನಾ 
ವಯಸಿಸಾಗೋ ಮೆ�ಲ್ಪಟ್ಟ ಮತುತಿ ಬಡತನ ರೆ�ಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ 
ಆಯದಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹೆಸರಾಂತ ತಿ�ರನಾಕ್ೆ�ತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೆ�ಟಿ 
ನ�ಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ 'ಜಿ�ವನ ಚೆೈತ್ರ ರಾತೆ್ರ' 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸತಕಕೆದುದಿ. 

6.16 ಕ್್ರ�ಡ್ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ

ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್್ರ�ಡಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಮತುತಿ ಬಾ್ರಂಡ್ ಗಳನುನು ಆಕಷಿನಾಸುವುದಕೆಕೆ, ಇಲಾಖೆಯು, 
ಯುವ ಸಬಲ್�ಕರಣ ಮತುತಿ ಕ್್ರ�ಡಾ ಇಲಾಖೆಯೋಂದ್ಗೆ 
ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್್ರ�ಡಾ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ಂದ್್ರತ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಆಯೋ�ಜಿಸಲು ಅನುಕೋಲವಾಗುವಂತೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರೆೋಂದ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯವನುನು 
ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಇದರ ಜೆೋತೆಗೆ, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, 
ದೆೋ�ಣಿವಿಹಾರ, ರ್ಲಾರೆೋ�ಹಣ (ಬೌಲ್ಡರಿಂಗ್ ), ಕ್್ರಕೆಟ್ , 
ಕಾಲೆಚಿಂಡು (football), ದ್�ಘನಾನಡಿಗೆ (ಮಾ್ಯರಾಥಾನ್), 
ಟೆನನುಸ್, ಗಾಲ್ಫ್, ಓಟದ ಸ್ಪಧೆನಾ, ದೆೋ�ಣಿ ವಿಹಾರ, 
ಮುಂತಾದಂತಹ ಕ್್ರ�ಡೆ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೋಂಡ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನಸಾಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಕಾಯನಾ ನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ. 
ಕನನುಡ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ 
ಕರಾನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕ್್ರ�ಡೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹ 
ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

6.17 ಸ್್ವಸಥಿ್ಯ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ (Wellness Tourism)
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕವನುನು 
ಅತು್ಯತತಿಮ ಸಾ್ವಸಥಿಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ಆಯುನಾವೆ�ದ, ಯೋ�ಗ, ಪ್ರಕೃತಿ 
ಚ್ಕ್ತೆಸಾ, ಯುರಾನ, ಸಿದಧಿ ಮತುತಿ ಹೆೋ�ಮಿಯೋ�ಪರ್ (ಆಯುಷ್) 
ಇಲಾಖೆಯೋಂದ್ಗೆ ನಕಟವಾಗಿ ಕಾಯನಾ ನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಪ್ರತಿಷಿಠಾತ ಸಾ್ವಸಥಿಯ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು, ಸಾ್ವಸಥಿಯ 
ಕೆ�ಂದ್ರಗಳು ಮತುತಿ ಸಾ್ವಸಥಿಯ ರೆಸಾಟ್ನಾ ಗಳ 
ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಆಕಷನಾಕ 
ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳನುನು ವಿರಾ್ಯಸಗೆೋಳಿಸುವುದಕೆಕೆ   ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು ಮತುತಿ ಡಿಜಿಟಲ್  ವೆ�ದ್ಕೆಗಳು 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಸೋಕತಿ ಸಂಪಕನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ 
ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವಸಥಿಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕೆೋಡುಗೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ 
ನ�ಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ.

6.18 ಇತರ ಸ್ಥಿಪತ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ರ�ಗಳು

ಮೆ�ಲೆ ಹೆ�ಳಲಾದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ, 
'ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತುತಿಗಳು' ಎಂಬ ಬಾ್ರಂಡ್ ಗೆ ಮತತಿಷು್ಟ 
ಮೆರಗನುನು ನ�ಡುವ ಇತರೆ ಪ್ರಚಲ್ತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗೆಯೂ ಸಹ 
ಪರಿರ್�ಲ್ಸತಕಕೆದುದಿ.

ಹೆಲ್ ಟೋರಿಸಂ, ಫಿರ್ಂಗ್ ಟೋರಿಸಂ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಫೆಸಿ್ಟವಲ್ಸಾ, 
ವಿಜ್ಾನ ಟೋರಿಸಂ, ವೆಡಿ್ಡಂಗ್ ಟೋರಿಸಂ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಹಲವು 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ರ್�ರ್ ಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಸಾಮರ್ಯನಾ ವನುನು ಕರಾನಾಟಕ ಹೆೋಂದ್ದೆ. ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತುತಿ ಮಾಗನಾದಶನಾನವನುನು ನ�ಡಬೆ�ಕು. 
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7.1 ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೌಶಲ್ಯ ಕ�ೂರತ�ಯ (Skill gap) ಅಧ್ಯಯನ

ವಿವಿಧ ಪ್ರರಾಣ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಆತಿರ್ಯ ವಲಯ 
ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು 
ನಣನಾಯಸಲು ಮತುತಿ ಮಾ್ಯಪ್  ಮಾಡಲು ಹಾಗೋ ಕರಾನಾಟಕದ 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 
ಸಥಿಳಿ�ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನು ಅರನಾಮಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಲು ನಯತವಾಗಿ 
ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೆೋರತೆಯ ಅಂತರ (Skill Gap) ಅಧ್ಯಯನಗಳನುನು 
ನಡೆಸತಕಕೆದುದಿ.  ನುರಿತ ಕಾಯನಾಪಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಪ್ರಸಕತಿ ಮತುತಿ ವಿಕಾಸಗೆೋಳು್ಳತಿತಿರುವ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುನು ಅರನಾಮಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಪ್ರರಾಣ ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ (Travel and Tourism Industry) 
ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಸಂಸೆಥಿಗಳನುನು ಸಂಪಕ್ನಾಸತಕಕೆದುದಿ. 
ಇಲಾಖೆಯು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೆೋ�ಧರೆಗಳ್ಳನುನು ಆಧರಿಸಿ 
ಮತುತಿ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯೋಂದ್ಗೆ ಸಮಾಲೆೋ�ಚರೆ 
ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಉದೆದಿ�ರ್ತ ಕಾಯನಾತಂತ್ರ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. 

7.2 ಕೌಶಲ್ಯ ಉನನತಿ�ಕರಣ, ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತು ಅಲ್್ವಧಿ 

ತರಬ��ತಿ

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಿಗಳು, 
ಪ್ರರಾಣ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಆತಿರ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಕೌಶಲ್ಯ ಉನನುತಿ�ಕರಣ, ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತಿ ಅಲಾ್ಪವಧಿ 
ತರಬೆ�ತಿ ಕೆೋ�ಸ್ನಾ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸತಕಕೆದುದಿ. 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೆೋ�ಂದಾಯಸಿಕೆೋಂಡಿರುವ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಗನಾದರ್ನಾಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಕಾಕೆಗಿ ವಿಶೆ�ಷ ಒತುತಿ 
ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆ�ಡಿಕೆಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, 
ಕೆಲಸ-ಸಂಯೋ�ಜಿತ (work-integrated) ಕಲ್ಕೆಯ 
ಮಾದರಿಯನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ 
ಕಡೆಯಲೆಲಿಲಾಲಿ ಭಾರತ ಸಕಾನಾರದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಮಂತಾ್ರಲಯವು ಹೆೋರಡಿಸಿದ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ ಕೆೋ�ಸ್ನಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ 
ರೆೈಮನಾಲ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಳು್ಳವಂತೆ ನೋತನ ಮತುತಿ 
ವಿವರವಾದ ಪರಿಷಕೃತ ಮಾಡೋ್ಯಲ್ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸತಕಕೆದು.  

ಈ ಕೆೋ�ಸ್ನಾ ಗಳನುನು, ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೋ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಹೆೋ�ಟೆಲ್ 
ಮಾ್ಯರೆ�ಜ್ ಮೆಂಟ್ (IHM), ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೋ್ಯಟ್ 
ಆಫ್ ಟಾ್ರವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟೋರಿಸಂ ಮಾ್ಯರೆ�ಜ್ ಮೆಂಟ್  (IITTM) 
ಮತುತಿ ರಾ್ಯಷನಲ್ ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೋ್ಯಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೆೋ್ಪ�ಟ್ಸಾನಾ, 
ಗೆೋ�ವಾ (NIWS), ಕೆ�ರಳ ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೋ್ಯಟ್ ಫ್ ಟೋರಿಸಂ 
ಅಂಡ್  ಟಾ್ರವೆಲ್  ಸ್ಟಡಿ�ಸ್  (KITTS), ಇಂಡಿಯನ್  
ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೋ್ಯಟ್ ಆಪ್ ಮಾ್ಯರೆ�ಜ್ ಮೆಂಟ್  (IIMs) ಮತುತಿ 
ಇಂಡಿಯನ್  ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೋ್ಯಟ್ ಆಫ್  ಫಾರೆಸ್್ಟ ಮಾ್ಯರೆ�ಜ್ ಮೆಂಟ್  
(IIFM) ಮುಂತಾದಂತಹ ರಾಷಟ್ರಮಟ್ಟದ ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಂಸೆಥಿಗಳ 
ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸತಕಕೆದು. 

ಮುರೆೋನು�ಟ – 2025 ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಹೋಡಿಕೆ ಮತುತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದೆೋ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಜಿಸಲು 
ಅವಕಾಶವನುನು ಕಲ್್ಪಸುತತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದ ಸುಸಿಥಿರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನರಿ�ಕ್ಷಿತ ವೃದ್ಧಿ ತಲುಪಲು 
ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ ಸೋಕತಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೋ್ಮಲದ ಅಡಿಪಾಯವನುನು 
ಕಲ್್ಪಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 2020-25 ಇದು, ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯತೆಯನುನು ಪೂರೆೈಸಲು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ 
ಮತುತಿ ಪರಿಣಿತ ಕಾಯನಾಪಡೆಯನುನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯನಾವಿರುವ 
ಒಂದು ಪೂರಕ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಸೃಷಿ್ಟಸುವ ಉದೆದಿ�ಶವನುನು 
ಹೆೋಂದ್ರುತತಿದೆ. ಮಾಗನಾದಶನಾನ ನ�ಡುವುದಕೆಕೆ ಮತುತಿ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ (ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು) ಮತುತಿ 
ಪ್ರತಿಷಿಠಾತ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನಸಾಗಳ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳೂೆಂದ್ಗೆ 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕಾಯನಾಪಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯನುನು ರಚ್ಸತಕಕೆದುದಿ.

ಬ�ದರ್ ಕೆೋ�ಟೆ 



ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 2020-25

22

ಗೆೋ�ಳ ಗುಮ್ಮಟ, ವಿಜಯಪುರ 
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ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯು ರ್ಫಾರಸು 
ಮಾಡಿದ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು ನಡೆಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳನುನು ಗರಿಷಠಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೆೋಳು್ಳವುದಕೆಕೆ 
ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಮತುತಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಥಿಗಳೂೆಂದ್ಗೆ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು ಹೆೋಂದತಕಕೆದುದಿ. ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, 
ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಕರಾವಳಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದಂತಹ ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪರಿಕಲ್ಪರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಆದ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. 

7.3 ಹಂಪಯಲಲ ಪರಂಪರ� ಮತುತು ಸಂಸಕೃತಿ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ 

ಕ��ಂದ್್ರತ ಕ�ೂ�ಸ್ನಾ ಗಳು

ಕರಾನಾಟಕವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವ 
ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ರೆಲೆರಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, 
ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಕನನುಡ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತುತಿ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕೆ�ಂದ್್ರತ 
ಕೆೋ�ಸ್ನಾ ಗಳನುನು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. ಈ 
ಕೆೋ�ಸ್ನಾ ಗಳನುನು, ಭಾರತಿ�ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸವೆ�ನಾಕ್ಷಣಾ 
ಇಲಾಖೆ (ಎಎಸ್ ಐ) ಮತುತಿ ಇತರೆ ಏಜೆನಸಾಗಳೂೆಡರೆ 
ಸಮಾಲೆೋ�ಚ್ಸಿ ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

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

ಇಲ್ಖ�ಯಂದ್ಗ� ಸಹಭ್ಗಿತ್ವ:

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ಅದರ  ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಿಗಳು 
ಆತಿರ್ಯ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆತಿತಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಉದ್ಯಮರ್�ಲತೆ ಮತುತಿ ಜಿ�ವರೆೋ�ಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯೋಂದ್ಗೆ 
ಸಹಯೋ�ಗವನುನು ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಿಗಳು ವಲಯ ನದ್ನಾಷ್ಟ 
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು ರೋಪಿಸಲು ವೃತಿತಿಪರ 
ತರಬೆ�ತಿ ಸಂಸೆಥಿಗಳನುನು ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಉದ್ಯಮರ್�ಲತೆ ಮತುತಿ ಜಿ�ವರೆೋ�ಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯೋಂದ್ಗೆ 
ಕಾಯನಾನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ.

7.5  ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಆತಿಥ್ಯ ತರಬ��ತಿ ಸಂಸ�ಥಿಗಳನುನ 

ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತುತು ಉನನತಿ�ಕರಿಸುವುದು

ಇಲಾಖೆಯು, ಮೆೈಸೋರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫುಡ್ ಕಾ್ರಪ್್ಟ 
ಇನ್ಸಾ ಟೋ್ಯಟ್ ನುನು (FCI-Food Craft Institute) 
ಕರಾನಾಟಕದ ಆತಿರ್ಯ ವಲಯದ ಅತು್ಯತಕೃಷ್ಟ ಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಿ 
ಉನನುತಿ�ಕರಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ ನಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ, ಮೆೈಸೋರಿನ ಫುಡ್ 
ಕಾ್ರಪ್್ಟ ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೋ್ಯಟ್ ನುನು ಸೆ್ಟ�ಟ್ ಇನ್ಸಾ ಟೋ್ಯಟ್ ಆಫ್ 
ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಮಾ್ಯರೆ�ಜ್ ಮೆಂಟ್ ಗೆ (SIHM) 
ಉನನುತಿ�ಕರಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಇಲಾಖೆಯು, ಸಂದಭನಾ – ಸನನುವೆ�ಶವರಾನುಧರಿಸಿ (Case by 
Case basis), ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಾರದ ಇತರೆ ಆತಿರ್ಯ ತರಬೆ�ತಿ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತುತಿ ಮೆ�ಲದಿಜೆನಾಗೆ�ರಿಸುವ 
ಕಾಯನಾವನುನು ಕೆೈಗೆತಿತಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. 

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

ಪ್ರವಾಸ ಮತುತಿ ಆತಿರ್ಯ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು ರೋಪಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರರಾಣ, ಪ್ರವಾಸ 
ಮತುತಿ ಆತಿರ್ಯ ಉದ್ಯಮದ ಖಾ್ಯತ ಸಂಸೆಥಿಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಹಾಗೋ 
ರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಖಾ್ಯತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು ಅನುಸರಿಸತಕಕೆದುದಿ.

7.7 ಜ್ಗೃತಿ ಮತುತು ಸಂವ��ದರ್ ಅಭಿಯ್ನಗಳು

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದೆೋ್ಯ�ಗವಕಾಶಗಳು ಮತುತಿ 
ಸಂಬಂಧಿತ ವೃತಿತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಚಾರ 
ಕಾಯನಾಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವುದು.
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ಕಾಯದಿಕೆೋಳು್ಳವುದು, ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ರೆೈಮನಾಲ್ಯವನುನು 
ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಇಟು್ಟಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ 
ಸನನುವೆ�ಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದದಿಲ್ಲಿ ಸಂದಶನಾಕರ 
ಪತೆತಿಹಚುಚಿವಿಕೆಯನುನು ಸುಗಮಗೆೋಳಿಸುವಂತೆ ಸಹ 
ರೋಪಿಸುವುದು.

8.2 ಜ್ಗೃತಿ ಮತುತು ತರಬ��ತಿ

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕಾಮಿನಾಕ-ತಿ�ವ್ರ (Labour intensive) 
ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಪ್ರರಾಣದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರ ಸಂಪಕನಾಕೆಕೆ ಬರುತಾತಿರೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲಲಿ 
ಜನರು ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಹೆೋರಡಿಸಲಾದ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸುವ 
ಮಹತ್ವವನುನು ಅರಿತುಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. 
ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಿ ವಿಶಾ್ವಸಾಹನಾ ಸಾಥಿನಕೆಕೆ 
ಏರಿಸಲು ನುರಿತ ಮತುತಿ ಸುರ್ಕ್ಷಿತ ಕಾಯನಾಪಡೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕಕೆಳು ಮತುತಿ ವಿಶೆ�ಷ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಆಧ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡುವುದರೆೋಂದ್ಗೆ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ ಸೌಕಯನಾವನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಮತುತಿ ಸೆ�ವಾದಾತರನುನು 
ಸಂವೆ�ದರಾರ್�ಲರರಾನುಗಿಸಲು ವಿಶೆ�ಷ ಅಭಿರಾನಗಳನುನು 
ಅನುಷಾಠಾನಗೆೋಳಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕವನುನು ಆದ್ಯತಾ ತಾಣವರಾನುಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಿ 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಉದೆೋ್ಯ�ಗಿಗಳ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು ರೆೈಮನಾಲ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಆದ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡುವ ಗುರಿ ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ ಇಂದ್ನ 
ನೋತನ ಸನನುವೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು 
ಯಶಸಿ್ವರಾಗಿ ಪುನಶೆಚಿ�ತನಗೆೋಳಿಸವುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು, 
ಕರಾನಾಟಕವು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ 
ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದೆ.

8.1 ಸುರಕ್ಷತ� ಹ್ಗೂ ರ�ೈಮನಾಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಗನಾಸೂಚಿಗಳು:-

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಕರಾನಾಟಕದ ಎಲಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ  ಅನುಷಾಠಾನಗೆೋಳಿಸಬೆ�ಕಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ 
ರೆೈಮನಾಲ್ಯ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳನುನು ಹೆೋರಡಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳನುನು ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾನಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಾರ 
ಮತುತಿ ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು ಹೆೋರಡಿಸುವ 
ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ 
ಅಗತ್ಯವೆನಸಿದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಅವುಗಳನುನು 
ಪರಿಷಕೆರಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಈ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೋಪಿಸಲಾದ 
ರ್ಷಾಠಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನ�ಯ touch points 
ಕಡಿಮೆಮಾಡುವುದು, ರೆೋ�ಗಲಕ್ಷಣ ಅರವಾ ಅರಾರೆೋ�ಗ್ಯದ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರೆೋಂದ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ 

ವನ್ಯಮೃಗ ವಿ�ಕ್ಷಣೆ, ಕಬನ 
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ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕವು 
ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವೆಂಬ ಸುರಕ್ಷತಾ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಲು ಮತುತಿ 
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷಿ್ಟಕೆೋ�ನ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ 
ಸಹ ಕಾಯನಾನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಕರಾನಾಟಕಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ 
ನ�ಡುವವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ಯಮದ 
ಸಹಯೋ�ಗದೆೋಂದ್ಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ.

8.3 ಪ್ರವ್ಸಿ ಮತ್ರ:

'ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಪಲ್�ಸ್ ಪಡೆಯನುನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ 
ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ನಯೋ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಹಾಲಿದಕರ ಪ್ರವಾಸವನುನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು ಎಲಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಲಾದಿಣಗಳು, ರೆೈಲೆ್ವ ನಲಾದಿಣಗಳು 
ಮತುತಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಸ್  ನಲಾದಿಣಗಳ ಪ್ರವೆ�ಶ ಮಾಗನಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತುತಿ ಮಾಗನಾದಶನಾನ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನುನು 
ಸಾಥಿಪಿಸತಕಕೆದುದಿ.

8.4 ಸುಲಭ ಪ್ರವ��ಶ ಸ್ಧ್ಯತ� :

ರ್ ರಾಂಪ್ ಗಳು, ಎಸಕೆಲೆ�ಟರ್  ಗಳು ಮತುತಿ ಇತರ ರಿ�ತಿಯ 
ರೆರವಿನ ಪರಿಕರಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಎಲಲಿ  ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆ�ಷ 
ಚೆ�ತನರು, ದುಬನಾಲರು ಮತುತಿ ವಯಸಾಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೋಲಕರವಾಗಿ ಹಾಗೋ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೆ�ರ್ಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ.

8.5 ಕುಂದು ಕ�ೂರತ� ನವ್ರಣ�:

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಕುಂದುಕೆೋರತೆ 
ನವಾರಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪ್ರತೆ್ಯ�ಕ ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಕುಂದುಕೆೋರತೆ 
ನವಾರಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಸಾಥಿಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೋಲಕಾಕೆಗಿ ಮಿ�ಸಲಾದ 24x7 ಕೆ�ಂದ್್ರ�ಕೃತ 
ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುನು ಪ್ರತೆ್ಯ�ಕವಾಗಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು.

ಮುರುಡೆ�ಶ್ವರ 
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ರಾವುದೆ� ಸಥಿಳದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು, ಸಥಿಳಿ�ಯ  
ಸಮುದಾಯಕೆಕೆ ಆರ್ನಾಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ 
ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋ�ಜನವನುನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿರಬೆ�ಕು, 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಆದಾಯ ಮತುತಿ ಉದೆೋ್ಯ�ಗವನುನು  ಸೃಜಿಸುವ 
ಸಾಮರ್ಯನಾವನುನು ರೆರವೆ�ರಿಸುತತಿದೆಂಬುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು 
ವಲಯ ಘಟಕಗಳು, ಸಥಿಳಿ�ಯ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಹಾಗೋ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಳ್ಳಲು 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ.

ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾಲೆೋಗೆಳು್ಳವಿಕೆ ಮತುತಿ ಅಂಗಿ�ಕಾರವು 
ಒಂದು ಸಥಿಳದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೂವನಾ 
ಅವಶ್ಯಕತೆರಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲೆೋಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿರಾಗಿ 
ಕಾಯನಾಗತಗೆೋಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳೂೆಂದ್ಗೆ 
ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಮತುತಿ ಅವರನುನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿ 
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೋಗೆಳ್ಳಲು ರೆರವು 
ನ�ಡಲು ಜಿಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಧಿ ಸಂಸೆಥಿಯನುನು 
ಸಾಥಿಪಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ತನನು ರಾಲುಕೆ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಯೋಂದರಲೋಲಿ ಸಮುದಾಯ ಪಾಲೆೋಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು 
ಮಾದರಿ ಯೋ�ಜರೆ/ಕಾಯನಾಕ್ರಮವನುನು ಅನುಷಾಠಾನಗೆೋಳಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ರಚ್ಸುವ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸೆಥಿಯು 
ನವನಾಹಿಸಬೆ�ಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಾನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ 
ಮುಂದ್ನಂತಿವೆ.

9.1 ಮ್ಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತು ಸಂವಹನ

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ್ಂದ ಸೃಜರೆರಾಗುವ ಆದಾಯ ಮತುತಿ 
ಉದೆೋ್ಯ�ಗವಕಾಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ 
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಅಲಲಿದೆ, ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಥಿಳಿ�ಯರನುನು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 
ನಯೋ�ಜಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋ�ಜನಗಳು ಹಾಗೋ ಸಥಿಳಿ�ಯ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಖರಿ�ದ್ಸುವುದರ ಪ್ರಯೋ�ಜನಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಮನವರಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡತಕಕೆದುದಿ.

ಎಲಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗೆ ಜವಾಬಾದಿರಿಯುತ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪದದಿತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು ಆಯೋ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ 
ಎಲಾಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿಕೆೋಂಡು 
ಮತುತಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತಿ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳೂೆಂದ್ಗೆ 
ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದದ್ಂದ ಬಾಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು 
ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಅರಿವುಮೂಡಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

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

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳು 
ಪಾಲೆೋಗೆಳು್ಳವಂತೆ ಅವರನುನು ಸಮರನಾಗೆೋಳಿಸಲು ಅವರ 
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸೋಕತಿ ಕಾಯನಾವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು 
ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಕೆ�ಂದ್್ರತ ಲಘು ಮತುತಿ ಕಠಿಣ (soft and hard skills) 
ಕೌಶಲ್ಯತೆಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಬೆ�ಡುವಂತಹ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಉತಾ್ಪದ್ಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಥಿಳಿ�ಯ 
ಕುಟುಂಬಗಳನುನು ಮತುತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನುನು ಸಮರನಾಗೆೋಳಿಸುವಂತೆ 
ಇರತಕಕೆದುದಿ.

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

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು 
ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಕಾನಾರ /ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಯನಾಚಟಿವಟಿಕೆಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ ಏಕ್�ಕರಿಸುವುದನುನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಥಿಳಿ�ಯ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರನುನು ಒಳಗೆೋಂಡ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯನಾತಂಡಗಳನುನು ರಚ್ಸುವಂತೆ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಂಸೆಥಿಗಳನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಚಿತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಗೆ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮತುತಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಳು್ಳವ ನಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ರೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದಿ 

ಸಕೆ್ರಬೆೈಲು 
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ಸುಸಿಥಿರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ10

ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಿಯು ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ 17 ಸುಸಿಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನುನು 
(SDG s) ಅದರಲೋಲಿ ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಯೋ�ಗ್ಯ ಕೆಲಸ 
ಮತುತಿ ಆರ್ನಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ (Decent work and Economic 
growth), "ಜವಾಬಾದಿರಿಯುತ ಬಳಕೆ ಮತುತಿ ಉತಾ್ಪದರೆ 
(Responsible consumption and production" ಹಾಗೋ 
"ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳು (Partnerships for 
Goals)" ಎಂಬ 8, 12 ಮತುತಿ 17ಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ 
ಸುಸಿಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು 
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನುನು ಹೆೋಂದ್ದೆ. 

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಯೋ�ಜರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ ನವನಾಹಣೆಯನುನು 
ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವಾಗ ಪರಿಸರ ಮತುತಿ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೋ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, 
ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತಿ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಪಾಲರೆಯ ಬಗೆಗೆಯೂ 
ಗಮನಹರಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ ನಡುವೆ ಸುಸಿಥಿರ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪದಧಿತಿಗಳನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. ಜೆೋತೆಗೆ, ವಿಭಾಗ-
14 ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳ 
ಅಧಾ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದಂತೆ ಸುಸಿಥಿರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪದಧಿತಿಗಳ 
ಅಳವಡಿಕೆಯನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಿರಾಯತಿಗಳು ಮತುತಿ ಹೋಡಿಕೆ 
ಸಹಾಯಧನವನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. 

10.1 ಪರಿಸರ ಸುಸಿಥಿರ ಪದಧಿತಿಗಳು:
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಸೋಕ್ಷಷ್ಮ ಜೆೈವಿಕ 
ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ 
ಸಮರನಾನ�ಯ ಪದದಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಮತುತಿ ಕುಲಿಪತಿ ಮಾದರಿಗಳನುನು 
ರೋಪಿಸುವಾಗ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ತಾಳಿಕೆ ಸಾಮರ್ಯನಾ 
(carrying capacity) ಅಧ್ಯಯನಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. 
ಅಂತಹ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಳಿಕೆ ಸಾಮರ್ಯನಾ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳರಾನುಧರಿಸಿ ಈ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಿಥಿರ ಪದಧಿತಿಗಳ 
ಅನುಷಾಠಾನ & ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಕಾಯನಾವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

10.2 ಪ್ರಮ್ಣಿ�ಕರಣ ಕ್ಯನಾಚೌಕಟುಟೆ
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಸುಸಿಥಿರ ಪದಧಿತಿಗಳನುನು 
ಪ್ರಮಾಣಬದಧಿಗೆೋಳಿಸಲು ಮತುತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು 
ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕರಣ ಕಾಯನಾಚೌಕಟೆೋ್ಟಂದನುನು 
ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ ಕಾಯನಾಚೌಕಟು್ಟ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಾನಾಚರಣೆಗಳ ಅರೆ�ಕ 
ಅಂಶಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿರಬೆ�ಕು ಮತುತಿ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳ 
ಬಳಕೆ, ಸಮುದಾಯವನುನು ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವಿಕೆ, ತಾ್ಯಜ್ಯ 
ನವನಾಹಣೆ ಇತಾ್ಯದ್ಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಂಡ ಸಮರನಾನ�ಯ 
ಆರಾಮಗಳ ಸಹಿತ ಅವುಗಳ ಕಾಯನಾಕ್ಷಮತೆಯನುನು 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೆ�ಕು. 

10.3 ಸ್್ವಭ್ವಿಕ ಮತುತು ನಮನಾತ ಪರಿಸರದ ಸಂಯ�ಜರ� 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಪರಿಸರವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಮತುತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. ಅಲಲಿದೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ 
ಪರಿಸರ ಮತುತಿ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೋಂದ್ಗೆ 
ಹೆೋಂದ್ಕೆರಾಗುವಂತೆ ರೆೋ�ಡಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ನಮಿನಾತ ಪರಿಸರದ ನಯಂತ್ರಣಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಗನಾದಶನಾನ ಮಾಡಲು ಮತುತಿ ಸೋಕತಿ 
ರ್ಫಾರಸುಸಾಗಳನುನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

ಹೆೋಸ ಮತುತಿ ವಿಸತಿರಣೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಸಥಿಳಿ�ಯ ವಸುತಿಗಳ ಬಳಕೆ ಮತುತಿ ಸಥಿಳಿ�ಯ ವಾಸುತಿರ್ಲ್ಪದ 
ಶೆೈಲ್ಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸುವುದು.

10.4 ಪರಿಸರದ ಮಲ� ಕಡಿಮ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣ್ಮ ಬ�ರುವ 
ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಸರ ಮತುತಿ 
ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳ ಮೆ�ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬ�ರುವ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅನುಭವ ಕೆ�ಂದ್್ರತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ ಹಾಗೋ ಉತೆತಿ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸೌಕಯನಾಗಳು ಮತುತಿ ಸೆ�ವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತುತಿ ನವನಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಳ ಹಾಗೋ ನವಿ�ಕರಿಸಲಾಗದ 
ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳ ಬಳಕೆಯನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರು, ಸಕಾನಾರಿ ಏಜೆನಸಾಗಳು/ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು ಮತುತಿ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ 
ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆೋಡತಕಕೆದುದಿ. 

ಗಿ್ರ�ನ್ ರೆ�ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗೆ್ರ�ಟೆಡ್ ಹೆಬಟೆಟ್  
ಅಸೆಸ್ ಮೆಂಟ್ (GRIHA- Green Rating for 
integrated Habitat Assessment) ಅರವಾ 
ಇಂಡಿಯನ್ ಗಿ್ರ�ನ್ ಬಲ್್ಡಂಗ್ ಕೌನಸಾಲ್ ನ (IGBC- Indian 
Green Building Council) ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳಿಗೆ 
ಹೆೋಂದ್ಕೆರಾಗುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆಯಂದ ವಿಶೆ�ಷ ಮಾನ್ಯತೆಯು ದೆೋರೆಯತಕಕೆದುದಿ. 

10.5 ಸ್ಂಸಿಥಿಕ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಜವ್ಬ್ದರಿ
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, ಸಾಂಸಿಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜವಾಬಾದಿರಿಗಳ (CSR) ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 
ಪಾಲೆೋಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಿ ಉತೆತಿ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. 
ಜವಾಬಾಧಿರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಹಾಗೋ ರೆೈಮನಾಲ್ಯ ಪದಧಿತಿಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವುದಕೆಕೆ 
ಅಭಿರಾನಗಳನುನು ನಡೆಸಲು ಸಹ ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ
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11.1 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ದತ್ತುಂಶ ವಿಶ�ಲ�ಷಣ�

ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುರೆೋನು�ಟ 
– 2025ರ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವುದಕೆಕೆ ಯೋ�ಜರೆ ಮತುತಿ 
ಕಾಯನಾವನುನು ರೋಪಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ 
ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಿಗಳು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಧಾನಾರ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ದತಾತಿಂಶವನುನು 
ನಖರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ವಿಶೆಲಿ�ಷಿಸಲು ಮತುತಿ ವರದ್ 
ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನುನು ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. ದತಾತಿಂಶ ಸಂಗ್ರಹ 
ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮಂತಾ್ರಲಯ, ಭಾರತ 
ಸಕಾನಾರ ಹಾಗೋ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಂಸೆಥಿಯು 
(UNWTO) ಹೆೋರಡಿಸಿದ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳಿಗೆ 
ಅನುಸಾರವಾಗಿರ ತಕಕೆದುದಿ. 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೋ ಇಲಾಖೆಯ 
ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಸಂಶೆೋ�ಧರಾ ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೆ�ಲೆ 
ಗಮನ ಕೆ�ಂದ್್ರ�ಕರಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ದತಾತಿಂಶ ವಿಶೆಲಿ�ಷಣಾ 
ವಿಭಾಗವಂದನುನು ಸಾಥಿಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ ವಿಭಾಗವು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ದತಾತಿಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನುನು ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ ಹಾಗೋ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ 
ಕಾಯನಾಕ್ಷಮತೆಯ ವೆೈವಿದ್ಯಮಯ ಆರಾಮಗಳನುನು 
ನಧನಾರಿಸುವ ಕಾಯನಾತಂತ್ರಗಳನುನು ವಿರಾ್ಯಸಗೆೋಳಿಸಿ  
ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ದತಾತಿಂಶ ಆಧಾರಿತ ನ�ತಿ ಮತುತಿ ನಣನಾಯ ತೆಗೆದುಕೆೋಳು್ಳವ 
ವ್ಯವಸೆಥಿಯೋಂದನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಗ್ರ ದತಾತಿಂಶ ವಿಶೆಲಿ�ಷಣಾ 
ತಾಂತಿ್ರಕ ವ್ಯವಸೆಥಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತುತಿ ತಳಮಟ್ಟದ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಗರಿಷಠಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. 

11.1.1 ವ್ರ್ನಾಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಮ�ಕ್�ಗಳು

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಿಯ ವಿವಿಧ 
ಅಂಶಗಳನುನು ಅವಲೆೋ�ಕ್ಸಲು ಮತುತಿ ದಾಖಲ್ಸಲು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ವಾಷಿನಾಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸಮಿ�ಕ್ೆಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. 

ಇದರ ಜೆೋತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸಥಿಳಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನುನು ನಧನಾರಿಸಲು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಮತುತಿ ಕಳಕಳಿಗಳನುನು ರೆ�ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ 
ಸುಧಾರಕ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ನಯತಕಾಲ್ಕ ಸಮಿ�ಕ್ೆಗಳನುನು ನಡೆಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವು ವಿವರವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಪ್ರಫೆೈಲನುನು ಕಲೆಹಾಕುವುಕಾಕೆಗಿ (ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅರವಾ 
ವೆೈಯುಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಲಿದೆ ಮತುತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಡೆ�ಟಾ 

ಆಗುಂಬೆ 
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ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿನಮಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ) ಒಂದು 
ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಸಂಯೋ�ಜಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸೆ�ವಾದಾತರು ಹಾಗು ಇತರೆ ಉದ್ಯಮದಾರರೆೋಂದ್ಗೆ 
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೆೋಂದಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

ಈ ವ್ಯವಸೆಥಿಯಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವತನಾರೆ ಮತುತಿ ಆದ್ಯತೆಯನುನು 
ತಿಳಿದುಕೆೋಳ್ಳಲು ಅವರ ಮರೆೋ�ಭಾವರೆಗಳನುನು ನಧನಾರಿಸಲು, 
ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು 
ಮತುತಿ ಯೋ�ಜರೆ ಹಾಗೋ ನ�ತಿ ನಣನಾಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾಗನಾದಶನಾನ ನ�ಡಲು ರೆರವಾಗತಕಕೆದುದಿ.

11.1.2 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಡ್್ಯಷ್ ಬ�ೂ�ಡ್ನಾ 

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮಾಪಕಗಳನುನು ವರದ್ 
ಮಾಡುವುದು, ತಳಮಟ್ಟದ ಯೋ�ಜರೆಯ ಅನುಷಾಠಾನವನುನು 
ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ನಧಿ ಬಳಕೆಯನುನು ಟಾ್ರಯಕ್ 
ಮಾಡುವುದು, ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮತುತಿ ಬಂದುಹೆೋ�ದ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜಿಲಾಲಿವಾರು ವಿಶೆಲಿ�ಷಣೆ ಹಾಗೋ ಕರಾನಾಟಕದ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ೆ�ತ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವರದ್ ಮತುತಿ 
ವಿಶೆಲಿ�ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಡಾ್ಯಷ್ ಬೆೋ�ಡ್ನಾ ವಂದನುನು ಸೃಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

11.1.3 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಂಶ�ೋ�ಧರ� ಮತುತು 

ಮೌಲ್ಯಮ್ಪನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮತುತಿ ಸಥಿಳಿ�ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೆ�ಲೆ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ನಾಕ, 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ, ರಾಜಕ್�ಯ, ಜಿ�ವಿಪರಿಸರ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ 
ಮುಂತಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಆರಾಮಗಳಿಂದ ನಧನಾರಣೆ 
ಮಾಡಲು ಬಹುರ್ಸಿತಿ�ಯ (Multi-disciplinary) ಏಜೆನಸಾಗಳ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನುನು ನಡೆಸತಕಕೆದುದಿ.

11.2 ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಕರಾನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ� ರಾವಿ�ನ್ಯತೆಯ ಮುಂಚೋಣಿ 
ತಾಣವಾಗಿದುದಿ, ಭಾರತದ ರಾವಿ�ನ್ಯತಾ ಸೋಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರರಮ ಸಾಥಿನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಿಲ್ಕಾನ್ ವಾ್ಯಲ್ ಎಂದೆ� 
ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಒಂದು ಅದು್ಭತ ನವ�ದ್ಯಮ 
ಸಮುದಾಯವನುನು ಹೆೋಂದ್ದುದಿ, ಅರೆ�ಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳ 
ಯಶೆೋ�ಗಾಥೆಗಳನುನು ಸಾರಿ ಹೆ�ಳುತಿತಿದೆ. ಕರಾನಾಟಕದ ಈ 
ವಿರ್ಷ್ಟ ಅನುಕೋಲತೆಯನುನು ಅಪಾರ ವೆೈವಿದ್ಯಮಯ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನವರಾನುಗಿಸಿಕೆೋಂಡು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆರುವ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಯನಾವನುನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವ್ಯವಸೆಥಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ�ವೆಗಳ 
ಗುಣಮಟ್ಟವನುನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ 
ಉದೆದಿ�ಶವಾಗಿದೆ.  ನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದ್ನ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲು ಉದೆದಿ�ರ್ಸಿದೆ. 

11.2.1 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮದಲಲ ರ್ವಿ�ನ್ಯತ್ ಕ್ರಮಗಳಿಗ� 

ರ�ರವು

ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ೆ�ತ್ರವನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಗಣನ�ಯ ಸಾಮರ್ಯನಾವನುನು ಹೆೋಂದ್ರುವ ನವ�ದ್ಯಮಗಳು 
ಮತುತಿ ಉದಯೋ�ನು್ಮಖ (Start-Ups) ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು 
ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥಿಗಳು, ಕರಾನಾಟಕ 
ರಾವಿ�ನ್ಯತಾ ಮತುತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ (K-tech- Karnataka 
Innovation and Technology Society) 
ಸಂಸೆಥಿಯೋಂದ್ಗೆ ಸಹಯೋ�ಗವನುನು ಹೆೋಂದ್ರತಕಕೆದುದಿ. 

ಮೆೋಬೆೈಲ್ ಆಪ್ , ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ವಿಷನ್, ವಚುನಾಯಲ್ 
ರಿರಾಲ್ಟಿ, ಆಗೆ್ಮಂಟೆಡ್ ರಿರಾಲ್ಟಿ, ಸಿಮುಲೆ�ಟೆಡ್ 
ಕನ್ ಸಟ್ರಕ್ಷನ್  ಮಷಿನ್ ಲನನಾಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಅತಾ್ಯಧುನಕ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆೈರೆ�ಜ್, ಭಾಷಾಂತರ ರೆರವು, ಶ್ರವ್ಯ-ದೃಶ್ಯ 
ಮಾಗನಾದರ್ನಾಗಳು, ಮಾಗನಾ ಸೋಚಕಗಳು ಮುಂತಾದ 
ಸೆ�ವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅನುಭವಗಳನುನು 
ಕಲ್್ಪಸಿಕೆೋಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ.

11.2.2 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತುತುಗಳ ಡಿಜಿಟಲ�ಕರಣ

ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತುತಿ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಸ್ವತುತಿಗಳನುನು ಡಿಜಿಟಲ್�ಕರಣಗೆೋಳಿಸುವ ಕಾಯನಾಕೆಕೆ ಪ್ರಸಿದಧಿ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳನುನು ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ. ಇಲಾಖೆಯು, ಹೆೈ-
ರೆಸಲೋ್ಯಶನ್ ಇಮೆ�ಜ್ ಗಳು, ಮೂರು – ಆರಾಮದ 
(3-Dimensional) ಮಾಡೆಲ್ ಗಳು ಹಾಗೋ ವಚುನಾಯಲ್ 
ಪ್ರವಾಸಗಳ (Virtual Tour) ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್�ಕರಿಸಿದ 
ಸ್ವತುತಿಗಳಿಗೆ ಸಾವನಾಜನಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್ನಾ ಗಳು/ ಸೆ�ವಾದಾತರೆೋಂದ್ಗೆ ಸಹಯೋ�ಗ 
ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ರೆ�ಷೆ್ಮ ಸಿ�ರೆ 
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ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು, ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಸಾಥಿಪರೆ ಮತುತಿ ಕಾರಾನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾದ 
ವಾತಾವರಣವನುನು ಕಲ್್ಪಸಲು ಬದಧಿವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಲ್ತ ವ್ಯವಹಾರವನುನು    ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನುನು ನ�ಡುತಿತಿದೆ.

12.1 ಹೂಡಿಕ� ಕ್ಯನಾತಂತ್ರ

ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಬಹುತೆ�ಕ ಹೆೋಸ ಯೋ�ಜರೆಗಳನುನು ಖಾಸಗಿವಲಯದ 
ಹೋಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತುತಿ ಕೆಲವೆ� 
ಯೋ�ಜರೆಗಳನುನು ಮಾತ್ರ ಸಾವನಾಜನಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ 
(ಪಿಪಿಪಿ) ಅರವಾ ರೆ�ರವಾಗಿ ಸಕಾನಾರಿ ಹೋಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ 
ಜಾರಿಗೆೋಳಿಸಲು ಒತುತಿ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

ಉದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಸಕಾನಾರಗಳೆರಡಕೋಕೆ ಯೋ�ಜರೆಗಳನುನು 
ರೋಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ನ�ತಿ            ನಧಾನಾರಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳು್ಳವಲ್ಲಿ ರೆರವಾಗಲು ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ 
ತಾಣಗಳು ಮತುತಿ ಹೋಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ತೆೋ�ರಿಸುವ 
"ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಉದ್ದಿಮೆ ವಿವರ (Karnataka 
Tourism Industry Profile)"ವನುನು ಸಕಾನಾರವು 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸತಕಕೆದುದಿ.

12.2 ಜ್ಗತಿಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕ�ದ್ರರ ಸಭ�

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಹೋಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಹೋಡಿಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನುನು ಪ್ರದರ್ನಾಸಲು 
ಮತುತಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ್ಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲು, ಜಾಗತಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಹೋಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೆ�ಶವನುನು 
ಆಯೋ�ಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

12.3 ಸ್ಂಸಿಥಿಕ ವ್ಯವಸ�ಥಿ

ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಯೋ�ಜರೆಗಳ 
ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕೆಗಿ ಅಡಿ್ಡರಾಗಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಅಂತರ ಇಲಾಖಾ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕರಾನಾಟಕ ಉದೆೋ್ಯ�ಗ ಮಿತ್ರ, 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತುತಿ  ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,  ಮತುತಿ ಕರಾನಾಟಕ 
ಸಕಾನಾರದ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ನಕಟ ಸಮನ್ವಯದ್ಂದ 
ಕಾಯನಾನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಹೋಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಡೆ ರಹಿತ 
ಮತುತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಭವವನುನು ಖಚ್ತ ಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು 
ವಿಧಾನಗಳನುನು ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಇಲಾಖೆಯೋಳಗೆ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಹೋಡಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೆೋ�ಶವನುನು 
(Karnataka Tourism Investment Facilitation 
Cell)  ಸಾಥಿಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಅದು ಹೋಡಿಕೆ, ಅನುಕೋಲ ಮತುತಿ 
ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಯನುನು ಸಶಕತಿಗೆೋಳಿಸುವ ಒಂದು ರೆೋ�ಡಲ್ 
ಏಜೆನಸಾರಾಗಿ ಕಾಯನಾನವನಾಹಿಸುತತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಹೋಡಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೆೋ�ಶದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬಾದಿರಿಗಳು ಈ 
ಮುಂದ್ನಂತಿವೆ-

 y ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಗಿ ಬಳಸಿಕೆೋಳು್ಳವ 
ಮೂಲಕ ಅನುಮೆೋ�ದರೆ ಮತುತಿ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ 
ರೆರವನುನು ನ�ಡಲು ಒಂದೆ� ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಅನುಕೋಲ 
ಕಲ್್ಪಸುವ ಕೆ�ಂದ್ರ (One-Stop- Facilitation) 
ವಾಗಿಕಾಯನಾನವನಾಹಣೆ. 

 y ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ಹೋಡಿಕೆಯನುನು 
ಆಹಾ್ವನಸುವುದಕೆಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಹೋಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೆ�ಶ, ರೆೋ�ಡ್ ಶೆೋ� ಮತುತಿ 
ಸರಣಿ B2B ಸಭೆಗಳ ಆಯೋ�ಜರೆ. 

 y ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯಕಾಕೆಗಿ ಸಾಂಸಿಥಿಕ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೆೋಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನು (CSR) ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಿ, 
ಉತೆತಿ�ಜಿಸುವುದು

 y ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸ್ವತುತಿಗಳ 
ದತುತಿ ಸಿ್ವ�ಕಾರ, ನವನಾಹಣೆ ಅರವಾ ಪಾ್ರಯೋ�ಜಕತೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುವುದು.

ಸೆ�ಂಟ್ ಅಲೆೋ�ರ್ಯಸ್ ಚಚ್ನಾ 
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ಓಂ ಬ�ಚ್, ಗೆೋ�ಕಣನಾ 
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ವ್್ಯಖ್್ಯನಗಳು
13

1. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾವುದೆ� ಸೆ�ವೆಯನುನು ನ�ಡುವಲ್ಲಿ 
ತೆೋಡಗಿಕೆೋಂಡಿರುವ ಅರವಾ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವ ಒಂದು 
ಯೋ�ಜರೆ 

2. ಅಹನಾ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯನಾನ�ತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ 

ಆದ್ಯತೆ ನ�ಡಬೆ�ಕಾದ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಪಟಿ್ಟ. ಈ 
ಕೆಳಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು, 
ಅಧಾ್ಯಯ -14 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಯನಾನ�ತಿಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು, ಸಹಾಯಧನ ಮತುತಿ 
ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಅಹನಾವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ.

ಕ್ರಮ

ಸಂಖೆ್ಯ
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕ ಗಳಿಗೆ 

ಅಹನಾತೆ
ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ 

ಅಹನಾತೆ
ರಿರಾಯತಿಗೆ 

ಅಹನಾತೆ

1 ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ   

2 ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ   

3 ಮರೆೋ�ರಂಜರಾ ಪಾಕ್ನಾ  

4 ಕಾರವಾನ್ ಪಾಕ್ನಾ ಯೋ�ಜರೆ   

5 ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ  

6 ಸಮಾವೆ�ಶ ಕೆ�ಂದ್ರ  

7 ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ   

8 ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಗಾ್ರಮ  

9 ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ  

10 ಪಾರಂಪರಿಕ  ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಯೋ�ಜರೆ  

11 ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ   

12 ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ  

13 ಹೆೋ�ಂ ಸೆ್ಟ�  

14 ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಯೋ�ಜರೆ (ಬಜೆಟ್)   

15 ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಯೋ�ಜರೆ (ಪಿ್ರ�ಮಿಯಂ)   

16 ಹೌಸ್ ಬೆೋ�ಟ್   

17 ವಸುತಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತುತಿ ಚ್ತ್ರಶಾಲೆಗಳು  

18 ರೆೋ�ಪ್ ವೆ�  

19 ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ ರೆೈಮನಾಲ್ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು   

20 ದ್ವನ ಮತುತಿ ಬೆಳಕ್ನ ಪ್ರದಶನಾನಗಳು  

21 ಟೆಂಟ್ ವಸತಿ ಸೌಕಯನಾ  

22 ರ್�ರ್ ಪಾಕನಾ  

23 ಪ್ರವಾಸಿ ವಿವರಣಾ ಕೆ�ಂದ್ರ  

24 ಪ್ರವಾಸಿ ಲಕುಜುರಿ ಕೆೋ�ಚ್  

25 ಸಾ್ವಸಥಿ ಕೆ�ಂದ್ರ    

26 ರಸೆತಿ ಬದ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು   
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ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನುನು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ನ�ತಿಯಡಿ ರಚ್ಸಲಾದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಯುತ 
ಸಮಿತಿಯು ನಯತವಾಗಿ ಪರಿರ್�ಲ್ಸಿ, ಪ್ರಸಕತಿ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಬೆ�ಡಿಕೆ 
ಮತುತಿ ಉದ್ಯಮದ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಕತಿ ಸೆ�ಪನಾಡೆ/ 
ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ/ ಮಾಪಾನಾಡುಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು. 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಅಗತ್ಯ 
ಅಧಿಸೋಚರೆಗಳನುನು ಹೆೋರಡಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳು 
ಮತುತಿ ನದ್ನಾಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಹೆೋರಡಿಸುವ ಕಾರಾನಾಚರಣಾ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳು 
ಮತುತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಸೋಚರೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕಕೆದುದಿ. ಈ 
ನ�ತಿಯಡಿ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು, ಸಹಾಯಧನ ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳಿಗೆ 
ಅಹನಾರಾಗಬೆ�ಕಾದರೆ, ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳನುನು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೆೋ�ಂದಾಯಸಬೆ�ಕು ಮತುತಿ 
ಕಾರಾನಾಚರಣಾ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಷರತುತಿಗಳನುನು 
ಪಾಲ್ಸಬೆ�ಕು.

3. ನೂತನ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಈ ನ�ತಿಯ 
ಕಾರಾನಾಚರಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೋಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆೋಳಿಸಿದ ಅಹನಾ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ.

4. ಚ್ಲತುಯಲಲರುವ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಈ 
ನ�ತಿಯ ಕಾರಾನಾಚರಣೆ ಅವಧಿಯ ಮುನನುವೆ� ರೋಪಿಸಿ 
ಜಾರಿಗೆೋಳಿಸಿದ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ. 

5. ವಿಸತುರಿತ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, ಇದು 
ಯೋ�ಜರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮಿನಾತ ಪ್ರದೆ�ಶ ಮತುತಿ/ ಅರವಾ 
ಇಪಿಸಿಯ (ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಯನಾದ ಶೆ�.50 ಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ, 
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ ಎಂದು 
ಅಥೆೈನಾಸತಕಕೆದುದಿ. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಯ ಒಂದೆ� ಒಂದು ವಿಸತಿರಣಾ ಯೋ�ಜರೆಯು 
ಮಾತ್ರವೆ� ಈ ನ�ತಿಯ ಕಾರಾನಾಚರಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೆರವಿಗೆ 
ಅಹನಾವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. 

6. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸ��ವ್ದ್ತರು ಎಂದರೆ: ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ರಾವುದೆ� ಸೆ�ವೆಯನುನು ಒದದಗಿಸುವಲ್ಲಿ 
ನರಂತರವಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೋನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ರಾವುದೆ� ಕಂಪನ, ಸಂಘ  ಹಾಗೋ ಸಂಸೆಥಿ.  ಇದು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಕಾರಾನಾಚರಣೆ ಮತುತಿ / 
ಅರವಾ ನವನಾಹಣೆಗೆ ಹೆೋಣೆರಾದ ರಾವುದೆ� ಸಂಸೆಥಿ. 
ಹಾಗೆಯ� ಇದು ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರವತನಾಕರು, ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆಂಟರು, 
ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರವತನಾಕರು, ಟಿಕೆಟ್ ಏಜೆಂಟರು, ಪ್ರವಾಸಿ ಗೆೈಡ್ ಗಳು 
ಮುಂತಾದವರನುನು ಒಳಗೆೋಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಪರಿಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಪ್ರವಾಸೆೋದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರು 
ಅಧಾ್ಯಯ-14 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳು ಹಾಗೋ 
ವಿರಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಅಹನಾತೆ ಹೆೋಂದುವುದಕೆಕೆ 
ಪ್ರವಾಸೆೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೆೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರಬೆ�ಕು.

7. ವ್ಣಿಜ್ಯ ಕ್ಯ್ನಾಚರಣ್ ದ್ರ್ಂಕ ಎಂದರೆ, ನೋತನ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯನುನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಕಾನಾರಿ 
ನಯಮಗಳ ಮೆ�ರೆಗೆ ಸೋಕತಿ ಪರಿ�ಕ್ೆ, ಪ್ರಯೋ�ಗಗಳು ಹಾಗೋ 
ಕಾರಾನಾರಂಭಕೆಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಅದನುನು 
ವಾಣಿಜಾ್ಯತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕತಿಗೆೋಳಿಸುವಂರ 
ದ್ರಾಂಕ 

8. ಜ್ರಿ ದ್ರ್ಂಕ ಎಂದರೆ, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 
2020-25ರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೋಚರೆರಾದ ಹೆೋರಡಿಸಿದ 
ದ್ನದ್ಂದ, ನ�ತಿಯ ಕಾರಾನಾಚರಣೆ ಅವಧಿಯು 
ಆರಂಭವಾಗುತತಿದೆ. 

9. ಅಹನಾ ಯ�ಜರ್ ವ�ಚ್ಚ (ಇಪಸಿ) ಎಂದರೆ, ಈ ನ�ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಭಾಷಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 
ಉದೆದಿ�ಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಥಿರ ಸ್ವತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಡಿದ ಹೋಡಿಕೆ ಎಂದು 
ಅರನಾ. ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿ ಎಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ನಮಾನಾಣಕಾಕೆಗಿ 
ಭರಿಸಿದ (ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ವಿಕಲಚೆ�ತನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸೌಕಯನಾಗಳು, ವಿದು್ಯದ್�ಕರಣವೂ ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ) ಹಾಗೋ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳು, ನ�ರು ಶುದ್ಧಿ�ಕರಣ, ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಗಳು, 
ಹವಾನಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನ, ಲ್ಫ್್ಟ ಗಳು, ತಾ್ಯಜ್ಯ ನ�ರು 
ಸಂಸಕೆರಣಾ ಘಟಕ, ಮಳ  ೆ ನ�ರು ಕೆೋಯುಲಿ, ಸೌರ ಉಷ್ಣತೆ, 
ಸೌರ ಬೆಳಕು ವ್ಯವಸೆಥಿ, ಬೆೋ�ರ್  ವೆಲ್ ಗಳು ಮುಂತಾದ 
ಸೌಕಯನಾಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾಡಿದ ವೆಚಚಿಗಳು. 

ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿವು, ಈ ನ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಿದ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ನದ್ನಾಷ್ಟವಾಗಿ 
ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲು ಚರ ಮತುತಿ ಸಿಥಿರ ಸಾಧನ ಹಾಗೋ ಅಗತ್ಯ 
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚಚಿಗಳನುನು ಸಹ ಒಳಗೆೋಂಡಿರತಕಕೆದುದಿ. 
i. ಸಾಹಸ (ಅಡೆ್ವಂಚರ್) ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ
ii. ಹೌಸ್ ಬೆೋ�ಟ್  ಯೋ�ಜರೆ

ಸೆ�ಂಟ್ ಫಿಲೆೋ�ಮಿರಾ ಕಾ್ಯರಡ್ರಲ್, ಮೆೈಸೋರು 
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ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿವು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೋಡಿಕೆ ವೆಚಚಿಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೋಂಡಿರುವುದ್ಲಲಿ.
i. ನವನಾಹಣಾ ಬಂಡವಾಳ;
ii. ಕಾರಾನಾಚರಣೆ-ಪೂವನಾ ವೆಚಚಿಗಳು ಮತುತಿ ಆರಂಭಿಕ 

ವೆಚಚಿಗಳು; 
iii. ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಅರವಾ ಹೆೋರಗಿನಂದ ಖರಿ�ದ್ಸಿದ 

ಅರವಾ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಿದ ದ್್ವತಿ�ಯ ಬಳಕೆಯ ಯಂತ್ರ 
ಸಾಮಗಿ್ರ ಹಾಗೋ ಯಂತೆೋ್ರ�ಪಕರಣಗಳು;

iv. ಬಂಡವಾಳಿ�ಕರಿಸಿದ ಬಡಿ್ಡ;
v. ಉತಾ್ಪದರಾ ಪ್ರಕ್್ರಯಗೆ ಬಳಕೆರಾಗುವ ಪದಾರನಾಗಳು;
vi. ನವನಾಹಣೆ ಅರವಾ ದುರಸಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ದಾಸಾತಿನುಗಳು; 
vii. ಭೋಮಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಸೆ�ರಿದಂತೆ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 

ಯೋ�ಜರೆಯನುನು ಸಾಥಿಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೋಮಿಯ 
ಮೆ�ಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಡಿಕೆ; 

viii. ಮೆ�ಲೆ ನದ್ನಾಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದಂತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನ�ಡಿರುವುದನುನು 
ಹೆೋರತುಪಡಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು; 

ix. ಪಿ�ಠೆೋ�ಪಕರಣಗಳು, ಜೆೋ�ಡಣೆಗಳು, ಕಟಲಿರಿ, ಕಾ್ರಕರಿ, 
ಪಾತೆ್ರಗಳು; ಹಾಗೋ

x. ಮಾರಾಟ/ಗುತಿತಿಗೆ/ಬಾಡಿಗೆಯ ಉದೆದಿ�ಶದ, ರಿಯಲ್ 
ಎಸೆ್ಟ�ಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರಾವುದೆ� 
ನಮಾನಾಣ. ಇದು ಅಂಗಡಿಗಳು, ಫಾಲಿಟ್ ಗಳು, ಕಚೆ�ರಿಗಳು 
ಇತಾ್ಯದ್ಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿರಬಹುದು. 

ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿವು ಶೆಡೋ್ಯಲ್್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕು 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತುತಿ ರೆೋ�ಂದಾಯತ ಚಾಟನಾಡ್ನಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 
(ಸಿಎ) ಯುಕತಿ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯನಣನಾಯ 
ವರದ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. 

10. ಬೃಹತ್ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ� ಎಂದರೆ, 100 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗೋ ಮೆ�ಲ್ಪಟ್ಟ ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿ (ಇಪಿಸಿ)ವುಳ್ಳ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ ಎಂದು ಅಥೆೈನಾಸತಕಕೆದುದಿ. 

11. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಇಲ್ಖ� ಎಂದರೆ, ಆ ಸಂದಭನಾ ಅರವಾ 
ಅರನಾಕೆಕೆ ಅದು ವಿರುದಧಿವಾದ ಹೆೋರತು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆ, ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರ ಎಂದು ಅಥೆೈನಾಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮಂತಾ್ರಲಯ ಎಂದರೆ, ಆ ಸಂದಭನಾ ಅರವಾ 
ಅರನಾಕೆಕೆ ಅದು ವಿರುದಧಿವಾದ ಹೆೋರತು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಮಂತಾ್ರಲಯ, ಭಾರತ ಸಕಾನಾರ ಎಂದು ಅಥೆೈನಾಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣಗಳು ಎಂದರೆ, ಆದ್ಯತೆಯ ಮೆ�ರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು. ಇಲಾಖೆಯು 
ಈ ಹಿಂದೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಕರಾನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ಸವಿವರವಾದ ಸಮಿ�ಕ್ೆ ಮತುತಿ ಪರಿರ್�ಲರೆಯನುನು ನಡೆಸಿದೆ. 
ಇದರಾನುಧರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯು, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ 
2020-25 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.
 ಸಂ ಜಿಲೆಲಿ ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1 ಬಾಗಲಕೆೋ�ಟೆ ಐಹೆೋ�ಳ ,ೆ ಬಾದಾಮಿ, ಪಟ್ಟದಕಲುಲಿ, ಕೋಡಲ ಸಂಗಮ

2 ಬಳಾ್ಳರಿ ಬಲಾಲಿರಿ, ಹಂಪಿ, ಹೆೋಸಪೆ�ಟೆ, ಸಂಡೋರು

3 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗೆೋ�ಕಾಕ್, ಕ್ತೋತಿರು, ಸವದತಿತಿ

4 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ್ರಮಾಂತರ ದಾಬಸ್ ಪೆ�ಟೆ, ದೆೋಡ್ಡಬಳಾ್ಳಪುರ

5 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅನ್ವಯಸುವುದ್ಲಲಿ

6 ಬ�ದರ್ ಬ�ದರ್, ಬಸವಕಲಾ್ಯಣ

7 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲಿರಾದ್ಯಂತ

8 ಚ್ಕಕೆಬಳಾ್ಳಪುರ ಚ್ಕಕೆಬಲಾಲಿಪುರ, ಗೌರಿಬದನೋರ್, ಮುದೆದಿ�ನಹಳಿ್ಳ, ನಂದ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು

ಕವಳೆದುಗನಾ, ರ್ವಮೆೋಗಗೆ 
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ಕ್ರ.
 ಸಂ ಜಿಲೆಲಿ ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

9 ಚ್ಕಕೆಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲಿರಾದ್ಯಂತ

10 ಚ್ತ್ರದುಗನಾ ಚ್ತ್ರದುಗನಾ, ಹಿರಿಯೂರು 

11 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ ಜಿಲೆಲಿರಾದ್ಯಂತ

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

13 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ, ಮುಂಡಗೆೋ�ಡು

14 ಗದಗ ಡಂಬಳ, ಗದಗ, ಲಕುಕೆಂಡಿ

15 ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲಿರಾದ್ಯಂತ

16 ಹಾವೆ�ರಿ ಚೌಡದಾನಪುರ, ಹಾವೆ�ರಿ, ರಾಣೆಬೆನೋನುರು

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

18 ಕೆೋಡಗು ಜಿಲೆಲಿರಾದ್ಯಂತ

19 ಕೆೋ�ಲಾರ ಅವನ, ಕೆೋ�ಲಾರ, ಕೆೋ�ಲಾರ ಗೆೋ�ಲ್್ಡ ಫಿ�ಲ್್ಡ

20 ಕೆೋಪ್ಪಳ ಆರೆಗುಂಡಿ, ಇಟಗಿ, ಕೆೋಪ್ಪಳ, ಮುನ�ರಬಾದ್

21 ಮಂಡ್ಯ ಆದ್ಚುಂಚುನಗರಿ, ಕೆೋಕಕೆರೆಬೆಳೂ್ಳರು, ಮೆ�ಲುಕೆೋ�ಟೆ, ರ್್ರ�ರಂಗಪಟ್ಟಣ, ರ್ವನಸಮುದ್ರ

22 ಮೆೈಸೋರು ಮೆೈಸೋರು, ಬೆೈಲಕುಪೆ್ಪ, ನಂಜನಗೋಡು, ಸೆೋ�ಮರಾರಪುರ

23 ರಾಯಚೋರು ಹಟಿ್ಟ, ಮಸಿಕೆ, ರಾಯಚೋರು

24 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ, ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ

25 ರ್ವಮೆೋಗಗೆ ಜಿಲೆಲಿರಾದ್ಯಂತ

26 ತುಮಕೋರು ತುಮಕೋರು, ದೆ�ವರಾಯನದುಗನಾ, ಮಧುಗಿರಿ, 

27 ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲಿರಾದ್ಯಂತ

28 ಉತತಿರ ಕನನುಡ ಜಿಲೆಲಿರಾದ್ಯಂತ

29 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ, ಆಲಮಟಿ್ಟ, ಬಸವನಬಾಗೆ�ವಾಡಿ, 

30 ರಾದಗಿರಿ ಸುರಪುರ, ರಾದಗಿರಿ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಡಿ� ಜಿಲೆಲಿಯನುನು 
ಎಂದರೆ ಜಿಲೆಲಿಯೋಳಗಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು ಆದ್ಯತೆ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕಕೆದು.

1. ಚಾಮರಾಜನಗರ
2. ಚ್ಕಕೆಮಂಗಳೂರು
3. ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ
4. ಹಾಸನ
5. ಕೆೋಡಗು
6. ರ್ವಮೆೋಗಗೆ
7. ಉಡುಪಿ
8. ಉತತಿರ ಕನನುಡ

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟಿ್ಟಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಇಲಾಖೆಯು 
ಅಧಿಸೋಚ್ಸುವಂತೆ ಇರತಕಕೆದುದಿ. ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ಧ್ಯಮ ವಲಯದ ಗುರಿಗಳರಾನುಧರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯು 
ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು ಪರಿಷಕೆರಿಸುವುದಕೆಕೆ ನಯತವಾಗಿ 
ಮೌಲ್ಯ ನಧನಾರಣೆ ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ.    
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ಗೆೋಮ್ಮಟೆ�ಶ್ವರ ಮೂತಿನಾ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೆೋ�ಳ 
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 ಪ್ರ�ತ್ಸಾಹಕಗಳು, ಸಹ್ಯಧನಗಳು ಮತುತು ರಿಯ್ಯಿತಿಗಳು
14

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೆೋ�ಂದಾಯಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾಲಿ ಅಹನಾ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು 
ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಮತುತಿ ವಿಸತಿರಿತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು 
ಮಾತ್ರವೆ� ಈ ನ�ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನಗಳಿಗೆ 
ಅಹನಾವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. 

ಕಾಯನಾನ�ತಿಯ ಕಾರಾನಾಚರಣಾ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಂದು 
ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯನುನು ಮತುತಿ ಈ 
ಯೋ�ಜರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ   ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು ಕೆಲಿ�ಮು 
ಮಾಡಿಕೆೋಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಅನುಸರಿಸಬೆ�ಕಾದ ಕನಷಠಾ ಮೂಲಭೋತ ಯೋ�ಜರಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೋಂಡಿರತಕಕೆದುದಿ. ಈ ಕಾರಾನಾಚರಣಾ   ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳು, 
ಈ ಯೋ�ಜರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು ಕೆಲಿ�ಮು ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ 
ಅಹನಾತೆ ಹೆೋಂದಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ 
ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಬೆ�ಕಾದ ಸುಸಿಥಿರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ ರೆೈಮನಾಲ್ಯತೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಸಹ ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ. ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮಕೆಕೆ ಗಣನ�ಯ ಪ್ರಯೋ�ಜನಗಳನುನು ನ�ಡುವಂತಹ 
ಪ್ರಸಾತಿವರೆಗಳ ಸಾಮರ್ಯನಾಗಳರಾನುಧರಿಸಿ ಮತುತಿ ಅವು ಆದ್ಯತಾ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿದದಿರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಸಾತಿವರೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ 
ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

14.1 ಪ್ರ�ತ್ಸಾಹಕಗಳು

14.1.1 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ�ಗಳ ಮತುತು 

ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸ��ವ್ದ್ತರ ರ�ೂ�ಂದಣಿ. 

ರಾವುದೆ� ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಿದ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಕಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ 
ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯುವುದಕೆಕೆ ಅಹನಾತೆ ಹೆೋಂದಲು 
ಮೆೋದಲ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೆೋ�ಂದಣಿ 
ಮಾಡಿಕೆೋಳು್ಳವುದು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದೆ. ರೆೋ�ಂದಣಿಯು ಈ 
ನ�ತಿಯ ಕಾಯನಾನವನಾಹಣಾ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳ 
ಅನುಸಾರವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ವಾ್ಯಪಾರ (ಸೌಲಭ್ಯ ಮತುತಿ ನಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಯಮ 2015 
ಮತುತಿ ಅದರ ತಿದುದಿಪಡಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರ 
ಕಡಾ್ಡಯ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ರೆೋ�ಂದಾಣಿಗಾಗಿ ಕರಾನಾಟಕ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಸಾಥಿಪಿತ ವ್ಯವಸೆಥಿ end 
to end system ಅನುನು ಸೃಜಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಅಲಲಿದೆ ಇಲಾಖೆಯು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಶೆ್ರ�ಣಿ�ಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಒಂದು 
ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ರೋಪಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೆೋ�ಂದಾಯಸಿರುವ ಎಲಾಲಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸೆ�ವಾದಾತರ ಪಟಿ್ಟಯನುನು ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ 
ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

14.1.2 ಬ�ಂಬಲ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು 
ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತುತಿ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೆೋಳು್ಳವಾಗ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 
ವೆ�ಗವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಮತುತಿ ಅಂತರ್-ಇಲಾಖೆಗಳ 
ನಡುವಿನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು, 
ಸಾಂಸಿಥಿಕ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ ಏಪಾನಾಟನುನು ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ. 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಸಕಾನಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯಕ ಅನುಮೆೋ�ದರೆಗಳು, 
ಮಂಜೋರಾತಿಗಳು, ಅನುಮತಿಗಳು, ಪರವಾನಗಿಗಳು, 
ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕರಣಗಳು, ನರಾಕ್ೆ�ಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 
(ಎನ್ ಓಸಿಗಳು) ಇತಾ್ಯದ್ಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಬಲ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. 

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

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಆರಾ 
ಸಂದಭನಾಕಕೆನುಗುಣವಾಗಿ case to case basis 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಬೆಂಬಲವನುನು 
ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದಿ, ಇಲಾಖೆಯು ನಧನಾರಿಸಲಾದಂತೆ 
ಕರಾನಾಟಕದ ಆಕಷನಾಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು 
ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಪೂರಿತವಾದ 
ಪ್ರಚಾರ ಸಂಗತಿಗಳರೆೋನುಳಗೆೋಂಡ ವೆೈರ್ಷ್ಟಯತೆಯುಳ್ಳದಾದಿಗಿರ
ತಕಕೆದುದಿ. ಇದಕೆಕೆ ಕರಪತ್ರಗಳು, ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್  ಮುಂತಾದವುಗಳ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

14.1.4 ಸುಸಿಥಿರ ಕ್ರಮಗಳಿಗ� ವಿಶ��ಷ ಮನನಣ�

ಸಮಗ್ರ ಸುಸಿಥಿರ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವಂರ ಅರವಾ 
ಜವಾಬಾದಿರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಪದಧಿತಿಗಳಿಗೆ 
ಕಟಿಬದಧಿತೆಯನುನು ತೆೋ�ರಿಸುವಂರ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೆ�ಷ 
ಮನನುಣೆಯನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. ವಿಶೆ�ಷ ಮನನುಣೆಯನುನು 
ಪಡೆದ್ರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ 
ವಿವರಗಳನುನು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವೆ�ಚಾನುಸಾರ 
ಆಯಕೆಗಳನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಳು್ಳವ ಅನುಕೋಲಕಾಕೆಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ನಾಸತಕಕೆದುದಿ. 

14.1.5 ಸುಸಿಥಿರ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗ್ಗಿ ರ�ರವು

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ರೆೋ�ಂದಾಯತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
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ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಸುಸಿಥಿರ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಆರ್ನಾಕ ರೆರವನುನು ಒದಗಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆೋಷ್ಟಕವು 
ಇಲಾಖೆಯಂದ ನ�ಡಬಹುದಾದ ರೆರವಿನ ಮೆೋತತಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪತಿ 
ವಿವರಣೆಯನುನು ನ�ಡುತತಿದೆ –

ಒಂದು ಆರ್ನಾಕ ವಷನಾದಲ್ಲಿ ಮೆ�ಲಕೆಂಡ ಹಣಕಾಸು ರೆರವನುನು 
ಯೋ�ಜರೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ 
ಸಹಾಯಧನ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸದ್ರುವ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ 
ಪ್ರವಗನಾಕೆಕೆ ಗರಿಷಠಾ ಒಟು್ಟ ಐದು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೆೋಳಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಇಲಾಖೆಯು ಕರಾನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲಾದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನದ್ನಾಷ್ಟ 
ಸುಸಿಥಿರ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ ಹೆಚಚಿವರಿ ರೆರವನುನು 
ಒದಗಿಸಬಹುದು. 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆ್ಯ ಕ್ರಮ ಆರ್ನಾಕ ರೆರವು

ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯ 
ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗರಿಷಠಾ 

ಮೆೋತತಿ
1 ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತಿ ಮಳ  ೆನ�ರು 

ಸಂಗ್ರಹ
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ ಬಂಡವಾಳ 

ವೆಚಚಿದ ಶೆ�ಕಡಾ 50ರಷು್ಟ
ರೋ.1,00,000/- 

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

ಮೂಲಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ ಬಂಡವಾಳ 

ವೆಚಚಿದ ಶೆ�ಕಡಾ 50ರಷು್ಟ
ರೋ.1,00,000/- 

(ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೋ.ಗಳು)
3 ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ 

ಅಳವಡಿಕೆ
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ ಬಂಡವಾಳ 

ವೆಚಚಿದ ಶೆ�ಕಡಾ 50ರಷು್ಟ
ರೋ.1,00,000/- 

(ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೋ.ಗಳು)

14.1.6 ಪ್ರವ್ಸ ಸಂಘಟಕರು ಮತುತು ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಪ್ರವ್ಸ 

ಏಜ�ಂಟರ�ೂಂದ್ಗ� ಸಹಭ್ಗಿತ್ವ.

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಕಾಯನಾನವನಾಹಿಸುವ ಸಂಘಟಕರು ಮತುತಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆಂಟರನುನು ಗುರುತಿಸಲು ವ್ಯವಸೆಥಿಯೋಂದನುನು 
ರೋಪಿಸತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರಿಗೆ 
ಅನುಕೋಲವಾಗ ಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳನುನು ಮತುತಿ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ನರೋಪಿಸಲು ಅವರೆೋಂದ್ಗೆ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು ಹೆೋಂದತಕಕೆದುದಿ.

14.1.7 ಅಂತರರ್ಜ್ಯ ಪ್ರಯ್ಣ ಮ್ಡಲು ಪ್ರವ್ಸಿ 

ವ್ಹನಗಳಿಗ� ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಸುವುದು

ಇಲಾಖೆಯು, ಕರಾನಾಟಕ ಮತುತಿ ರೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸುಗಮವಾಗಿ ಪ್ರರಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೋಲ ಕಲ್್ಪಸತಕಕೆದುದಿ. 

ಬೆೈಲಕುಪೆ್ಪ 
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14.1.8 ಮ್ರುಕಟ�ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ�ರವು.

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸೆ�ವಾದಾರರು ದೆ�ರ್�ಯ ಮತುತಿ ಅಂತರಾಷಿ್ಟ�ಯ 
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮವನುನು 
ಉತೆತಿ�ಜಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಈ ಮುಂದ್ನ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ರೆರವನುನು (MDA- Marketing Development 
assistance) ಪಡೆಯಲು ಅಹನಾರಾಗಿರುತಾತಿರೆ.

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆ್ಯ

ಉತೆತಿ�ಜರಾತ್ಮಕ
ಕಾಯನಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನ�ಡುವ ವೆಚಚಿ ಆರ್ನಾಕ ಸಹಾಯ ಆರ್ನಾಕ ಸಹಾಯದ 

ಗರಿಷಠಾ ಮಿತಿ
1 ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ಸಿದಧಿತೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅರವಾ ಅದರ ಅಂಗ 

ಸಂಸೆಥಿಗಳು ಪಾ್ರಯೋ�ಜಿಸುವ ಅರವಾ 
ಆಯೋ�ಜಿಸುವ ಉತ್ಪನನುಗಳು/
ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳು/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ 
ಬಳಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು 
(ಕರಪತ್ರ, ಉತ್ಪನನುದ ವಿಷಯ ಪಟಿ್ಟ (ಪಾ್ರಡಕ್್ಟ 
ಕಾ್ಯಟಲಾಗ್), ಮಾಹಿತಿ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು ಇತಾ್ಯದ್ 
ಸಿದದಿತೆಯ ವೆಚಚಿ. 

ಪ್ರಚಾರ 
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ 
ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ವೆಚಚಿದ ಶೆ�.50

1,00,000 ರೋ.ಗಳು

2 ರಾಷಿಟ್ರ�ಯ ಮಟ್ಟದ ದೆ�ರ್�ಯ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.

ಉತಸಾವಗಳು, ವಸುತಿಪ್ರದಶನಾನಗಳು, 
ಮಾಟ್ನಾ ಗಳಂತಹ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸ, ಪ್ರರಾಣ ಅರವಾ 
ಆತಿರ್ಯಕ್ೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ / ಸಥಿಳದ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚಚಿ 

ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಮಳಿಗೆ / ಸಥಿಳದ 
ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚಚಿದ 
ಶೆ�.50

(ಒಂದು ಲಕ್ಷ 
ರೋಪಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ)

3 ಅಂತರಾಷಿಟ್ರ�ಯ 
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ

ಉತಸಾವಗಳೂ, ವಸುತಿಪ್ರದಶನಾನಗಳು, 
ಮಾಟ್ನಾ ಗಳಂತಹ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸ, ಪ್ರರಾಣ ಅರವಾ 
ಆತಿಧ್ಯಕ್ೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ / ಸಥಿಳದ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚಚಿ 

ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಮಳಿಗೆ / ಸಥಿಳದ 
ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚಚಿದ 
ಶೆ�.50

30.000 ರೋ.ಗಳು 
(ಮೂವತುತಿ ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ)

4 ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಆಯೋ�ಜಿಸಿದ / 
ಪಾ್ರಯೋ�ಜಿಸಿದ ರಸೆತಿ 
ಪ್ರದಶನಾನಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.

ಭಾರತದ್ಂದ ರಾವುದೆ� ದೆ�ಶಕೆಕೆ ವಿಮಾನದ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರರಾಣಿಸಿದ ಪ್ರರಾಣ ವೆಚಚಿ ಮತುತಿ / 
ಅರವಾ ವಿದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆ�ಶದ್ಂದ 
ಮತೆೋತಿಂದು ದೆ�ಶಕೆಕೆ ವಿಮಾನ / ರೆೈಲು ಮೂಲಕ 
ಪ್ರರಾಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರರಾಣ ವೆಚಚಿ 

ಕೆ�ವಲ ಎಕಾನಮಿ 
ದಜೆನಾಯ 
ಪ್ರರಾಣದ ಒಟು್ಟ 
ವೆಚಚಿದ ಶೆ�.75

60,000/- ರೋ.ಗಳು 
(ಅರವತುತಿ ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ)

ಮೆ�ಲಕೆಂಡ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೆರವನುನು, ಯೋ�ಜರೆಯ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಸಹಾಯಧನ 
ಸಿ್ವ�ಕರಿಸದ್ರುವ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಗನಾಕೆಕೆ ಒಂದು 
ಆರ್ನಾಕ ವಷನಾದಲ್ಲಿ ಗರಿಷಠಾ ಒಟು್ಟ ಐದು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೆೋಳಿಸತಕಕೆದುದಿ.

ಇಲಾಖೆ ನ�ಡುವ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೆರವಿನ ಬಗೆಗೆ 
ವಿವರವಾದ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ನ�ಡಲ್ದೆ.

14.1.9  ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಉತಕೃಷಟೆತ್ ಪ್ರಶಸಿತು

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತ ಉತಕೃಷ್ಟತೆ ಮತುತಿ 
ಕೆೋಡುಗೆಯನುನು ಗುರುತಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಉತಕೃಷ್ಟತಾ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನುನು ಪ್ರತಿಷಾಠಾಪಿಸತಕಕೆದುದಿ. 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಸೋಚರೆ ಮತುತಿ ವಿವರವಾದ ಮಾಗನಾ 
ಸೋಚ್ಗಳನುನು ಹೆೋರಡಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

14.1.10  ಹ�ೂ�ಂ ಸ�ಟೆ�ಗಳಿಗ� ರಿಯ್ಯಿತಿ

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯೋಂದ್ಗೆ ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ರೆೋ�ಂದಾಯತವಾದ ಹೆೋ�ಂಸೆ್ಟ� ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳ 
ಅನುಸರಣೆಗೆೋಳಪಟು್ಟ ಈ ಮುಂದ್ನ ರಿರಾಯತಿಗಳು 
ಅನ್ವಯವಾಗತಕಕೆದುದಿ–

ವಿದು್ಯಚ್ಛಕ್ತಿ ಮತುತಿ ನ�ರಿನ ದರಗಳನುನು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ದರದಲ್ಲಿ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

ವಸತಿ ಉದೆದಿ�ಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಗದ್ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಆಸಿತಿ ತೆರಿಗೆ 
ದರಗಳನುನು ಪಾವತಿಸುವುದು. 

14.2 ಸಹ್ಯಧನಗಳು

ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ರೆೋ�ಂದಾಯಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಂತಹ ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಮತುತಿ ವಿಸತಿರಿತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಧನವನುನು 
ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

14.2.1 ಬಂಡವ್ಳ ಹೂಡಿಕ� ಸಹ್ಯಧನ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು 
ಮತುತಿ ವಿಸತಿರಿತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಮಾತ್ರವೆ� 
ಈ ನ�ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವನುನು 
ಪಡೆಯಲು ಅಹನಾವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ.



ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು, ಸಹ್ಯಧನಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯ್ಯಿತಿಗಳು
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ಕ್ರಮ 
ಸಂಖೆ್ಯ

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆ

ಯೋ�ಜರೆಗಾಗಿ 
ಕನಷಠಾ ಇಪಿಸಿ 

ಹೋಡಿಕೆ (ರೋ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಇಪಿಸಿ ಯ 
ಶೆ�ಕಡಾವಾರು 

ಸಹಾಯಧನ (%)

ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿಕೆ 
ಸಹಾಯಧನದ 
ಗರಿಷಠಾ ಮಿತಿ

ಸಹಾಯಧನ ನ�ಡಬೆ�ಕಾದ
 ಸಥಿಳಗಳು

1 ಸಾಹಸ  (ಅಡೆ್ವಂಚರ್) 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆ

25 ಲಕ್ಷ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷು್ಟ 2 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು 

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

2 ಕಾರವಾನ್ ಪಾಕ್ನಾ  
ಯೋ�ಜರೆ

50 ಲಕ್ಷ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷು್ಟ 2 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

3 ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಯೋ�ಜರೆ 
ಬಜೆಟ್

5 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷು್ಟ 2 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು 

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳು (ನಗರಪಾಲ್ಕೆಗಳು/ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಗಳ ವಾ್ಯಪಿತಿ 
ಹೆೋರತುಪಡಿಸಿ) ** 

4 ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಯೋ�ಜರೆ/ 
ಪಿ್ರ�ಮಿಯಂ

10 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು 

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷು್ಟ 5 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳು (ನಗರಪಾಲ್ಕೆಗಳು/ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಗಳ ವಾ್ಯಪಿತಿ 
ಹೆೋರತುಪಡಿಸಿ) **

5 ಹೌಸ್ ಬೆೋ�ಟ್ 
ಯೋ�ಜರೆ 

25 ಲಕ್ಷ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷು್ಟ 1 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

6 ರಸೆತಿ ಬದ್ (ವೆ� ಸೆೈಡ್) 
ಸೌಕಯನಾಗಳು *

2 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷು್ಟ 2 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳು 

7 ಸಾ್ವಸಥಿಯ ಕೆ�ಂದ್ರ 2 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು

ಶೆ�ಕಡಾ 15ರಷು್ಟ 2  ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋಪಾಯಗಳು 

ಆದ್ಯತಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ತಾಣಗಳು

1. ಸಾಹಸ (ಅಡೆ್ವಂಚರ್) ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ
2. ಕಾರವಾನ್ ಪಾಕ್ನಾ  ಯೋ�ಜರೆ
3. ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ ಬಜೆಟ್ (1-

star or 2 star classification hotels/
resorts)

4. ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಯೋ�ಜರೆ ಪಿ್ರ�ಮಿಯಂ (Premium- 3 
star and above classification hotels/
resorts) 

5. ಹೌಸ್ ಬೆೋ�ಟ್  ಯೋ�ಜರೆ
6. ರಸೆತಿ ಬದ್ಯ (ವೆ�ಸೆೈಡ್) ಸೌಕಯನಾಗಳು
7. ಸಾ್ವಸಥಿಯ ಕೆ�ಂದ್ರ (wellness centres)

ಪ್ರತಿಯೋಂದು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ 
ಹೋಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯ ಅಹನಾ 
ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿದ (ಇಪಿಸಿ) ಶೆ�ಕಡಾವಾರು ಆಗಿರತಕಕೆದುದಿ. ಈ 
ನ�ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗೆ ನ�ಡಲಾಗುವ 
ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವನುನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆೋ�ಷಠಾಕದಲ್ಲಿ 
ಸಂಕ್ಷಿಪತಿವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ-

ಸೂಚರ�:

1. ಬಜೆಟ್-ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಯೋ�ಜರೆ ಮತುತಿ ಪಿ್ರ�ಮಿಯಂ ಹೆೋ�ಟೆಲ್ 
ಯೋ�ಜರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮುಂದ್ನ ಷರತುತಿಗಳು 
ಅನ್ವಯವಾಗತಕಕೆದುದಿ.

 y ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾವುದೆ� ನಗರಪಾಲ್ಕೆಗಳ 
ವಾ್ಯಪಿತಿಯೋಳಗೆ ಬರುವ ಹೆೋ�ಟೆಲ್/ರೆಸಾಟ್ನಾ ಗಳಿಗೆ 
ರಾವುದೆ� ಸಹಾಯಧನ ನ�ಡತಕಕೆದದಿಲಲಿ.

 y ಹೆೋ�ಟೆಲ್/ರೆಸಾಟ್ನಾ ಗಳು ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ 
ಅಹನಾವಾಗಬೆ�ಕಾದರೆ, ಅವು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಮಂತಾ್ರಲಯದ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾ್ವರ್ 
ವಗಿ�ನಾಕರಣವನುನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

2. ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವನುನು ಪಡೆಯುವ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯು ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವನುನು 
ಕೆಲಿ�ಮು ಮಾಡಲು ಹಕುಕೆಳ್ಳದಾದಿಗಿರತಕಕೆದದಿಲಲಿ. 

3. ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ ಅಹನಾವಿರುವ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಮೆ�ಲಕೆಂಡ ಪಟಿ್ಟಯನುನು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಪರಿರ್�ಲ್ಸಿ, 

* ಗಿ್ರನ್ ಫಿ�ಲ್್ಡ ಮತುತಿ ಫಾ್ರಂಚೆೈಸಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸೆತಿ ಬದ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
** ನಗರಪಾಲ್ಕೆಗಳೆಂದರೆ, ಬಳಾ್ಳರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ-ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೆೈಸೋರು, ರ್ವಮೆೋಗಗೆ, ತುಮಕೋರು ಮತುತಿ  
 ವಿಜಯಪುರ.
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ಪರಿಷಕೆರಿಸಬಹುದಾಗಿದುದಿ, ಅದಕೆಕೆ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಬೆ�ಡಿಕೆ ಮತುತಿ 
ಉದ್ಯಮದ ಸಲಹೆಸೋಚರೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಸೋಕತಿ 
ಸೆ�ಪನಾಡೆಗಳು/ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಳು/ ಮಾಪಾನಾಡುಗಳನುನು 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಹ�ಚು್ಚವರಿ ಬಂಡವ್ಳ ಹೂಡಿಕ� ಸಹ್ಯಧನ

ಮೆ�ಲೆ ವಿವರಿಸಲಾದ ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನಗಳ 
ಜೆೋತೆಗೆ, ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಹಾಗೋ 
ವಿಸತಿರಿತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸಿದದಿಲ್ಲಿ, ಅವು ಹೆಚುಚಿವರಿ ಹೋಡಿಕೆ 
ಸಹಾಯಧನವನುನು ಕೆಲಿ�ಮು ಮಾಡಲು ಅಹನಾವಾಗಿರುತತಿವೆ.

ಹೆಚುಚಿವರಿ  
ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ ಅಹನಾತೆ

ಹೆಚುಚಿವರಿ 
ಶೆ�ಕಡಾವಾರು  
ಸಹಾಯಧನ   

ಯೋ�ಜರೆಯ EPC  
ಯ ಎದುರಾಗಿ

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯನುನು 
ಮಹಿಳೆಯರು, ಪರಿರ್�ಷ್ಟ ಜಾತಿ, 
ಪರಿರ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತುತಿ 
ವಿಕಲಚೆ�ತನ ಉದ್ಯಮಿಗಳು 
ಕೆೈಗೆೋಂಡಿದದಿರೆ 

ಶೆ�ಕಡಾ 5ರಷು್ಟ 

14.2.2 ಬಡಿಡ್ ಸಹ್ಯಧನ

ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಹಾಗೋ ವಿಸತಿರಿತ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು, ಐದು ವಷನಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
25 ಲಕ್ಷ ರೋಪಾಯಗಳಿಗೆ  ಒಳಪಟು್ಟ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿಕೆಯ 
ಮೆ�ಲೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ಮೆ�ಲೆ, ವಾಷಿನಾಕ 
ಶೆ�ಕಡಾ 5.ರಷು್ಟ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯ ಧನವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಅಹನಾವಾಗಿರ ತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೆ�ಲ್ನ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವು 

ವಾಷಿನಾಕ  7.5 ಲಕ್ಷ ರೋಪಾಯಗಳನುನು ಮಿ�ರತಕಕೆದದಿಲಲಿ ಮತುತಿ 
ಇದನುನು ಬಡಿ್ಡ ಸಮೆ�ತ ಸಾಲದ ಕಂತನುನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನ�ಡಲಾಗುತತಿದೆ. ಈ 
ಮುಂದ್ನ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ ಅರವಾ 
ವಿಸತಿರಿತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಈ ನ�ತಿಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಅಹನಾವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. 

1. ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ
2. ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ. 
3. ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ.
4. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತುತಿ ರೆೈಮನಾಲ್ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 

ಯೋ�ಜರೆ

ಸೂಚರ�:

ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವನುನು ಪಡೆಯುತಿತಿರುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಯು, ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವನುನು 
ಕೆಲಿ�ಮು ಮಾಡಲು ಅಹನಾವಾಗಿರತಕಕೆದದಿಲಲಿ. 

ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನಕೆಕೆ ಅಹನಾವಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಮೆ�ಲಕೆಂಡ ಪಟಿ್ಟಯನುನು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಪರಿರ್�ಲ್ಸಿ, 
ಪರಿಷಕೆರಿಸಬಹುದಾಗಿದುದಿ, ಅದಕೆಕೆ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಬೆ�ಡಿಕೆ ಮತುತಿ 
ಉದ್ಯಮದ ಸಲಹೆ ಸೋಚರೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಸೋಕತಿ 
ಸೆ�ಪನಾಡೆಗಳು/ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಳು/ ಮಾಪಾನಾಡುಗಳನುನು 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

14.3 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ�ಗಳಿಗ್ಗಿ ರಿಯ್ಯಿತಿಗಳು

ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆ ಹಾಗೋ ವಿಸತಿರಿತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಈ ಮುಂದ್ನಂತೆ  
ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು ನ�ಡಲಾಗುತತಿದೆ –

14.3.1  ಮುದ್್ರಂಕ ಶುಲಕಾದ ಮ�ಲ� ವಿರ್ಯಿತಿ

ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಿಸತಿರಣಾ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಈ 
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೆ�.100ರಷು್ಟ ಮುದಾ್ರಂಕ 
ಶುಲಕೆ ವಿರಾಯತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಹನಾವಾಗಿರುತತಿವೆ. 

1. ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಗಮ, ರಾಷಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸು 
ಸಂಸೆಥಿಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು, ಪಾ್ರದೆ�ರ್ಕ 
ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಬಾ್ಯಂಕು (ಆರ್ .ಆರ್.ಬ)ಗಳು, ಸಹಕಾರ 
ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು, ಕೆವಿಐ ಕೆವಿಐಸಿ, ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ.ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ, ಕರಾನಾಟಕ 
ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ಮತುತಿ 
ಸಕಾನಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಅಧಿಸೋಚ್ಸಬಹುದಾದ ಇತರೆ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ವಿಎಟಿ 
ಸಾಲವರೆೋನುಳಗೆೋಂಡಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಾರದ್ಂದ 
ಸಾಲವನುನು ಪಡೆಯುವುದಕಾಕೆಗಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿರುವ 
ಸಾಲದ ಕರಾರುಗಳು, ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಗಳು, 

** ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗೆ ರೋ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನುನು  
 ಶೆ�.11.ರಷು್ಟ ವಾಷಿನಾಕ ಬಡಿ್ಡದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನುನು ಪಡೆದ್ದದಿಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು  
 ಶೆ�.5.ರಷು್ಟ ಬಡಿ್ಡಯನುನು ಅಂದರೆ ರೋ.50,000/-ಗಳನುನು ಸಹಾಯಧನ  
 ರೋಪದಲ್ಲಿ ನ�ಡುತತಿದೆ (ಒಟು್ಟ ಪಾವತಿಸಬೆ�ಕಾದ ೆೋಟು್ಟ ಬಡಿ್ಡ ರೋ.1,10,000/- 
 ಗಳಲ್ಲಿ ರೋ.50,000/-ಗಳನುನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು)

ಚನನುಪಟ್ಟಣ ಆಟಿಕೆಗಳು 
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ಸಾಲಪತ್ರಗಳು, ಅಡಮಾನ ಮತುತಿ ಅಡವು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ 
ಕೆ�ವಲ ಐದು ವಷನಾಗಳ ಗರಿಷಠಾ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ; ಮತುತಿ

2. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿರುವ ಗುತಿತಿಗೆಪತ್ರಗಳು, ಗುತಿತಿಗೆ ಮತುತಿ 
ಮಾರಾಟ (lease cum sale) ಹಾಗೋ ಶುದಧಿ 
ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳು. 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ (ಬಬಎಂಪಿ) 
ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾವುದೆ� 
ಮುದಾ್ರಂಕ ಶುಲಕೆದ ವಿರಾಯತಿ ಇರುವುದ್ಲಲಿ. 

14.3.2 ರಿಯ್ಯಿತಿ ರ�ೂ�ಂದಣಿ ಶುಲಕಾಗಳು

ಮೆ�ಲೆ ಹೆ�ಳಿರುವ 'ಮುದಾ್ರಂಕ ಶುಲಕೆದ ವಿರಾಯತಿ' ಎನುನುವ 
ರ್�ಷಿನಾಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನದ್ನಾಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಎಲಾಲಿ ಸಾಲದ 
ದಸಾತಿವೆ�ಜುಗಳು ಮತುತಿ ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳಿಗೆ ರೆೋ�ಂದಣಿ ಶುಲಕೆವು 
ಪ್ರತಿ 1000/- ರೋ.ಗಳಿಗೆ ರೋ.1/-ರಂತೆ ರಿರಾಯತಿ 
ದರದಲ್ಲಿರತಕಕೆದುದಿ. 

14.3.3 ಭೂಪರಿವತನಾರ� ಶುಲಕಾದ ಮರುಪ್ವತಿ

ನೋತನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು ಮತುತಿ ವಿಸತಿರಣಾ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭೋಮಿಯನುನು 
ಕೃಷಿ ಭೋಮಿಯಂದ ಕೃಷಿಯ�ತರ ಭೋಮಿರಾಗಿ 
ಪರಿವತಿನಾಸಲು ಪಾವತಿಸಬೆ�ಕಾಗಿರುವ ಭೋಪರಿವತನಾರೆ 
ಶುಲಕೆದ  ಶೆ�.100.ರಷು್ಟ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತತಿದೆ. 

ಆದಾಗೋ್ಯ, ಬೃಹತ್  ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ 
(ಬಬಎಂಪಿ) ಮತುತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೆ�ಶ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ (ಬಎಂಆರ್ ಡಿಎ)ದ ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಭೋಮಿಯ ಪರಿವತನಾರೆಗಾಗಿ ರಾವುದೆ� ಭೋಪರಿವತನಾರಾ 
ಶುಲಕೆವನುನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಲಲಿ. 

14.3.4 ಮ�ಟ್ರು ವ್ಹನ ತ�ರಿಗ� ವಿರ್ಯಿತಿ

ಈ ನ�ತಿಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ನಡೆಸುವುದಕಾಕೆಗಿ, 
ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸೆ�ವಾದಾತರು ಖರಿ�ದ್ಸಿದ 
ಹೆೋಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೆೋ�ಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆಯನುನು 
ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ವಿರಾಯತಿ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. (ಕರಾನಾಟಕ 
ಮೆೋ�ಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಯಮ, 1957ರ ಪ್ರಕಾರ 
ವಾಹನದ ಪ್ರವಗನಾಕೆಕೆ ಅನ್ವಯಸುವ ಜಿ�ವಿತಾವಧಿ ತೆರಿಗೆಯ 
ಪ್ರಮಾಣಕಕೆನುಗುಣವಾಗಿ).

ಮ�ಲ� ಹ��ಳಿದ ವಿರ್ಯಿತಿಯು:

1. 2020-25 ನ�ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ.
2. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರ–ಇಲ್ಲಿ 

ರೆೋ�ಂದಾಯಸಿ ಕೆೋಂಡಿರುವ ಪ್ರವಾಸ 
ನವಾನಾಹಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತುತಿ

3. ಪ್ರತಿಯೋಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸ ಸೆ�ವಾದಾತನು ಒಂದು ವಷನಾದಲ್ಲಿ 
ಗರಿಷಠಾ 10 ವಾಹನಗಳ ಖರಿ�ದ್ಯ ಮೆ�ಲೆ ಮಾತ್ರ 
ವಿರಾಯತಿ ದೆೋರಕುತತಿದೆ. 

14.3.5 ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ರ�ರವು

ಎಲಾಲಿ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನುನು ಆಧರಿಸಿ, ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೆರವು ನ�ಡಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ನಧಿಯನುನು 
ಬಳಸಿಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ, ಎಲಾಲಿ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿದ ಶೆ�ಕಡಾ 
20ರಷು್ಟ ಅರವಾ ಗರಿಷ್ಟ 25 ಲಕ್ಷ ರೋಪಾಯಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ� ಅಷು್ಟ ರೆರವನುನು ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. 

ಪೂರಕ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ರೆರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಕಾಯನಾರೋಪದಲ್ಲಿರಬೆ�ಕು.

1. ರಸೆತಿ ಸಂಪಕನಾ / ಲಾಸ್್ಟ ಮೆೈಲ್ ಸಂಪಕನಾ 
2. ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕನಾ

ಎ. ಹಾಲ್ ಇರುವ ಪ್ರಸರಣ/ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ್ಂದ  
ಯೋಜರಾ ಸಥಿಳದವರೆಗೆ 
ಬ. ಯೋ�ಜರಾ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಸಿ್ವಚ್ಂಗ್ ಸೆ್ಟ�ಷನ್ ಮತುತಿ 
ಟಾ್ರನ್ಸಾ ಫಾಮನಾರ್ ರನುನು ಸಾಥಿಪಿಸಬಹುದು.

3. ನ�ರಿನ ಸಂಪಕನಾ 
ಎ. ನ�ರಿನ ಸಂಪಕನಾ ಶುಲಕೆಗಳು, ರೆೋ�ಡ್ ಕಟಿಂಗ್ 
ಶುಲಕೆಗಳು, ಪಲಿಂಬರ್ ವೆಚಚಿಗಳು.

4. ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪಕನಾ
ಎ. ಒಳಚರಂಡಿ ನ�ರನುನು ಎತುತಿವ ಕೆ�ಂದ್ರ/ಕೆೋಳಚೆ 
ನ�ರು ಶುದ್ಧಿ�ಕರಣ ಘಟಕಕೆಕೆ ಸಂಪಕನಾ.

5. ಹಡಗು ಕಟೆ್ಟಗಳು, ಪಾಕ್ನಾಂಗ್ ಸಥಿಳಗಳು ಇತಾ್ಯಧಿಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೋಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯ 
ಏಪಾನಾಡು ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ 
ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳನುನು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಸಾತಿವರೆಗಳನುನು 
ಆಧರಿಸಿ, ಹಾಗೋ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ನಧನಾರಿಸಿದಂತೆ ನಮಾನಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋ�ಜರೆಗಳು.
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ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು, ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ನ�ತಿ, 
2020-25ರ ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾಯನಾ ವಿಧಾನವನುನು ಆರಂಭಿಸಲು 
ಮತುತಿ ಅನುಕೋಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನುನು ಕಲ್್ಪಸಲು 
ಬದಧಿವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮೆೋ�ದರೆ ಮತುತಿ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ 
ಅನುಕೋಲಕರ ಬೆಂಬಲವನುನು ಒದಗಿಸಲು, ಅಂತರ್-ಇಲಾಖಾ 
ವಿವಾದಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಈ ನ�ತಿಯ ಮೂಲಕ 
ಸಾಂಸಿಥಿಕ ಏಪಾನಾಡುಗಳನುನು ಮಾಡತಕಕೆದುದಿ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, -

 y ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಕಾರಾನಾಚರಣೆಯನುನು 
ಅನುಮೆೋ�ದರೆ ಮತುತಿ ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ

 y ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು, 
ರಿರಾಯತಿಗಳು ಮತುತಿ ಇತರೆ ರೆರವಿಗೆ ಅನುಮೆೋ�ದರೆ; 
ನ�ಡುವುದಕಾಕೆಗಿ 

 y ಸಕಾಲ್ಕ ಅನುಮೆೋ�ದರೆಗಾಗಿ ಅಂತರ್-ಇಲಾಖಾ 
ಸಮನ್ವಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ;

 y ನ�ತಿ ಅನುಷಾಠಾನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮತುತಿ
 y ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ನ�ತಿಯನುನು ತಿದುದಿಪಡಿ / ಪರಿಷಕೆರಣೆ 

ಮಾಡುವುದಕಾಕೆಗಿ ಸಕಾನಾರಕೆಕೆ ರ್ಫಾರಸಸಾನುನು ಮಾಡುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಸಮಿತಿಗಳನುನು ರಚ್ಸತಕಕೆದು. 

ಈ ಸಮಿತಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಲಲ್ತ 
ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಉತೆತಿ�ಜಿಸಲು ಸಹ ಆದ್ಯತೆ ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ. ಈ 
ಸಮಿತಿಗಳು ಪ್ರಸುತಿತ ನ�ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಣನಾಯವನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳಲಾದ ನಣನಾಯಗಳು 
ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲಲಿರೋ ಇದಕೆಕೆ 
ಬದದಿರಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ. 

15.1 ಸಲಹ� ಮತುತು ಅನುಮ�ದರ್ ಸಮತಿಗಳು

15.1.1 ಜಿಲ್ಲ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಮತಿ

ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯು, ಈ ನ�ತಿಯ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕೆಗಿ ಈ ಮುಂದ್ನ 
ಪ್ರಕಾಯನಾಗಳನುನು ನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ–

 y ರೋ.5.00 ಕೆೋ�ಟಿಗಳ ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿ (ಇಪಿಸಿ)
ವಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಸಾತಿವರೆಗಳನುನು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸುವುದು. 

 y ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಾಗಿ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಲಾದ 
ಪ್ರಸಾತಿವರೆಗಳನುನು ಯೋ�ಜರಾ ಮೌಲ್ಯ ನಣನಾಯಕಾಕೆಗಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 
ನವನಾಹಣಾಘಟಕ (ಪಿಎಂಯು) ವಿಭಾಗಕೆಕೆ 
ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಪಿಎಂಯು ವಿಭಾಗವು ತನನು ಮೌಲ್ಯ 
ನಣನಾಯ ವರದ್ಯನುನು ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಮೌಲ್ಯ ನಣನಾಯ 
ವರದ್ಯು, ಈ ನ�ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋ�ಜರೆಯ 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನ, ಸಹಾಯಧನ ಅರವಾ 
ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಅಹನಾವಾಗಿದೆಯ� 
ಅರವಾ ಇಲಲಿವೆ� ಎಂಬುದನುನು ತಿಳಿಸತಕಕೆದುದಿ. 

 y ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ನವನಾಹಣಾ 
ಘಟಕ (ಪಿಎಂಯು) ವಿಭಾಗವು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ 
ನಣನಾಯ ವರದ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ, ಜಿಲಾಲಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯು ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿ 
(ಇಪಿಸಿ) ರೋ.5.00 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋಪಾಯಗಳ ವರೆಗೆ 
ಇರುವಂರ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗೆ 
ಅನುಮೆೋ�ದರೆ  ನ�ಡತಕಕೆದುದಿ.

 y ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯ ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕೆಗಿ 
ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದಂತೆ ಇತರೆ ಸಕಾನಾರಿ 
ಏಜೆನಸಾಗಳಿಂದ ಅನುಮೆೋ�ದರೆ ಮತುತಿ ಮಂಜೋರಾತಿಗಳ 
ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸತಕಕೆದುದಿ.

 y ಅನುಮೆೋ�ದ್ತ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ 
ಅನುಷಾಠಾನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ.

 y ರೋ.5.00 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋಪಾಯಗಳವರೆಗಿನ ಅಹನಾ 
ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿ (ಇಪಿಸಿ)ಕೆಕೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅನುಷಾಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಳಂಬವನುನು 
ತಪಿ್ಪಸಲು ಯೋ�ಜರಾ ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ. 

15.1.2 ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕ್ರಯುಕತು ಸಮತಿ

ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರದ ಸರಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಚ್ವರು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಯುಕತಿ 
ಸಮಿತಿಯು, ಈ ನ�ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕೆಗಿ 
ಮುಂದ್ನ ಕಾಯನಾಗಳನುನು ನವನಾಹಿಸತಕಕೆದುದಿ–

ಮೆೈಸೋರು ಅರಮರೆ 
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 y ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ನವನಾಹಣಾ 
ಘಟಕ (ಪಿಎಂಯು) ವಿಭಾಗವು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ 
ನಣನಾಯ ವರದ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ, ಅಧಿಕಾರಯುಕತಿ 
ಸಮಿತಿಯು ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿವು (ಇಪಿಸಿ) 
ರೋ.5.00 ಕೆೋ�ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತುತಿ 
ರೋ.100.00 ಕೆೋ�ಟಿಗಳವರೆಗಿನ ಅಹನಾ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯ 
ಧನಗಳು ಅರವಾ ರಿರಾಯತಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ಅನುಮೆೋ�ದರೆಯನುನು ನ�ಡುವುದು. 

 y ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದು 
ಮತುತಿ ಅವುಗಳು ಸಕಾನಾರಿ ಆದೆ�ಶಗಳನುನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರಡಿಸಿರುವುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುವುದು. 

 y ಒಂದು ಪಾ್ರಧಿಕಾರವಾಗಿ, ನ�ತಿ ಮತುತಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನ�ಡಲಾಗುವ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು 
ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಾ್ಯಖಾ್ಯ ನಸುವುದು. 

 y ನ�ತಿಯ ಸುಗಮ ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕೆಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಬೆ�ಕಾದ ಯುಕತಿ ಕಾಯನಾವಿಧಾನಗಳನುನು 
ರ್ಫಾರಸುಸಾ ಮಾಡುವುದು. 

 y ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿವು (ಇಪಿಸಿ) ರೋ.5.00 
ಕೆೋ�ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅನುಷಾಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಳಂಬವನುನು 
ತಪಿ್ಪಸಲು ಯೋ�ಜರಾ ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ರಾವುದೆ� ವಿವಾದಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. 

 y ಅಂತರ್-ಇಲಾಖಾ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು 
ಪರಿಹರಿಸದ್ದುದಿದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಕ್ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನುಮತಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾವುದೆ� ವಿವಾದಗಳನುನು 
ಪರಿಹರಿಸುವುದು. 

 y ಈ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅನುಮೆೋ�ದರೆಗಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಮತುತಿ 
ಪರಿಣತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಮತುತಿ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರನುನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕೆೋಳು್ಳವುದು.

 y ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ, ಬೆ�ಡಿಕೆ ಮತುತಿ 
ಸಲಹೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಯತಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ಅಹನಾ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನುನು  
ಪರಿರ್�ಲ್ಸುವುದು ಮತುತಿ ಸೋಕತಿ ಸೆ�ಪನಾಡೆಗಳು/ 
ಮಾಪಾನಾಡು ಹಾಗೋ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನುನು 
ಮಾಡಬಹುದು. 

 y ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಯನಾ 
ಹೆೋಂದ್ರುವ ನವ�ದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮತುತಿ 
ಇತರೆ ವಿತಿತಿ�ಯ ರೆರವು ನ�ಡುವುದು ಮತುತಿ ಸದರಿ 

ನವ�ದ್ಯಮಗಳೂೆಂದ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನ�ಡುವುದು. 

15.1.3. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಕ್ಯನಾಪಡ� (ಟ್ಸ್ಕಾ 

ಫ�ಸ್ನಾ)

ಸಕಾನಾರಿ ಆದೆ�ಶ ಸಂಖೆ್ಯ: ಟಿಓಆರ್ 92ಟಿಡಿಪಿ 2019, 
ದ್ರಾಂಕ:21.08.2019ರ ಮೆ�ರೆಗೆ ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಕಾಯನಾಪಡೆಯನುನು ರಚ್ಸಲಾಯತು. ಈ ಕಾಯನಾಪಡೆಯ 
ಉದೆದಿ�ಶವು ನ�ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕೆಗಿ ಅಗತ್ಯ 
ಮಾಗನಾದಶನಾನ ಹಾಗೋ ರೆರವನುನು  ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 

 y ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಮಾಗನಾದಶನಾನ ನ�ಡುವುದು. 

 y ಕರಾನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ 
ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ ಹೆೋಸ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಯನಾ ಮತುತಿ 
ಪ್ರಸುತಿತತೆಯನುನು ನಣನಾಯಸುವುದು. 

 y ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಸೃಜಿಸಿದ ವಾಷಿನಾಕ 
ಕ್್ರರಾ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನ�ತಿಯ 
ಅನುಷಾಠಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನುನು ನಯತವಾಗಿ ಮೆ�ಲ್್ವಚಾರಣೆ 
ಮತುತಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. 

 y ನ�ತಿಯನುನು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ತಿದುದಿಪಡಿ/ ಅಪ್ ಡೆ�ಟ್  
ಮಾಡಲು ಸಕಾನಾರಕೆಕೆ ರ್ಫಾರಸುಗಳನುನು ಮಾಡುವುದು. 

 y ರಿರಾಯತಿಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು, 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನಗಳು ಮತುತಿ ಮೂಲಸೌಕಯನಾದ ರೆರವಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಮಾಪಾನಾಡುಗಳ �ೆರಾದರೋ ಇದದಿಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕುರಿತು 
ಸಕಾನಾರಕೆಕೆ ಸಲಹೆ ನ�ಡುವುದು.

15.2. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಯ�ಜರ�ಗಳ ಅನುಮ�ದರ� 

ಮತುತು ಸಹ್ಯಧನಗಳು ಹ್ಗೂ ರಿಯ್ಯಿತಿಗಳ 

ಮಂಜೂರ್ತಿ

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಾಗಿ ಅಜಿನಾದಾರನು ತನನು 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯ ಪ್ರಸಾತಿವರೆಯನುನು 
ಪರಿರ್�ಲರೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ 
ಮಂಡಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳ ಅಹನಾ 
ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿದ ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ ಯೋ�ಜರಾ 
ಅನುಮೆೋ�ದರೆಗಳು ಮತುತಿ ಮಂಜೋರಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಿತಿಗಳನುನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆೋ�ಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ 
ನ�ಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಹನಾ ಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿ ಅನುಮೆೋ�ದರೆಗಳು ಮತುತಿ 
ಅನುಮತಿಯನುನು ನ�ಡುವ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಗಳು ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು
ಮಂಜೋರು ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡುವ 

ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

ಯೋ�ಜರೆಗಳನುನು 
ಪೂಣನಾಗೆೋಳಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 

ಕಾಲಮಿತಿ
ರೋ.5.00 

ಕೆೋ�ಟಿಗಳವರೆಗೆ
ಆರಾ ಜಿಲೆಲಿಯ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸಮಿತಿ

ಆರಾ ಜಿಲೆಲಿಯ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ 
ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಮಿತಿ

2 ವಷನಾಗಳು

ರೋ.5.00 
ಕೆೋ�ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 
ಇರುವ ಯೋ�ಜರೆಗಳು

ಸರಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಚ್ವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 

ಅಧಿಕಾರಯುಕತಿ ಸಮಿತಿ

ಸರಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಚ್ವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 

ಅಧಿಕಾರಯುಕತಿ ಸಮಿತಿ

3 ವಷನಾಗಳು
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15.2.1. ಯ�ಜರ�ಯ ಅನುಮ�ದರ�ಗ್ಗಿ ಮತುತು  

ಮಂಜೂರ್ತಿಗ್ಗಿ ದ್ಖಲ�ಗಳು

ಯೋ�ಜರೆಯ ಅನುಮೆೋ�ದರೆಗಳನುನು ಪಡೆಯುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಮತುತಿ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೋ ರಿರಾಯತಿಗಳ 
ಮಂಜೋರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆ�ಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ನ�ತಿಯ 
ಕಾಯನಾನವನಾಹಣಾ ಮಾಗನಾಸೋಚ್ಗಳ ಅನ್ವಯ ಇರತಕಕೆದುದಿ.

15.2.2.  ಪ್ರ�ತ್ಸಾಹಧನಗಳು, ಸಹ್ಯಧನಗಳು ಮತುತು 

ರಿಯ್ಯಿತಿಗಳನುನ ಪಡ�ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರಕ 

ಉಪಬಂಧಗಳು

1. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯ ಅಜಿನಾದಾರರು, ಈ 
ನ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ  ಸಹಾಯಧನಗಳನುನು ಮತುತಿ 
ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನುನು 
ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಕೋಕೆ ಮುನನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ  ಅನುಮೆೋ�ದರೆಯನುನು 
ಪಡೆಯತಕಕೆದುದಿ.

2. ಈ ನ�ತಿಯ ಅಧಾ್ಯಯ-14 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನಗಳು, ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ 
ರಿರಾಯತಿಗಳು ಕೆಲಿ�ಮು ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯ ಅಜಿನಾದಾರನು 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಾರಾನಾಚರಣೆಗೋ ಮುನನು 
ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬೆ�ಕು. 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೆೋ�ದರೆಯಂದ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗೆ ಅನುಮೆೋ�ದ್ತವಾದ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು 
ವಿತರಿಸುವುದಕೆಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ.

3. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳು, ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರ 
ಮತುತಿ ಭಾರತ ಸಕಾನಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 
ಬಹುನ�ತಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ತಾಸಾಹಧನಗಳು, 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳನುನು 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗೋ್ಯ, ವಿವಿಧ ನ�ತಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದೆ� ಘಟಕಾಂಶಕೆಕೆ ಕೆಲಿ�ಮು ಮಾಡಿದದಿಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರಮಾಣವನುನು ನ�ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಾವುದೆ� ಒಂದು 
ಘಟಕಾಂಶದ ಗರಿಷಠಾ ಮೆೋತತಿಕೆಕೆ 
ಸಿ�ಮಿತಗೆೋಳಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 

4. ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಒಟು್ಟ 
ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತುತಿ ರಿರಾಯತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು, 
ಯೋ�ಜರೆಯ ಅಹನಾಯೋ�ಜರಾ ವೆಚಚಿದ ಶೆ�. 25% 
ರಷ್ಟನುನು ಮಿ�ರತಕಕೆದದಿಲಲಿ.

5. ಸಹಾಯಧನಗಳನುನು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸುವ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಯೋ�ಜರೆಗಳ  ಸಹಾಯಧನ ಮೆೋದಲ ಕಂತನುನು 
ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಷಠಾ 3 ವಷನಾಗಳ ಕಾಲ 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯನುನು ನವನಾಹಿಸುವುದು 
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿರುತತಿದೆ. ಈ ಷರತುತಿಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸಲು 
ಅಜಿನಾದಾರನ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಯೋ�ಜರೆಯು 
ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅಜಿನಾದಾರನು ಶೆ�. 10ರಷು್ಟ ಸರಳ 
ಬಡಿ್ಡಯೋಂದ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಸಹಾಯಧನದ ಮೆೋತತಿವನುನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೆ�ಕು. 

15.3 ವ್್ಯಖ್್ಯನ

ಈ ನ�ತಿಯ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ, ವಿವಾದ, ವಿವಾದಾಂಶಗಳ ಎಲಾಲಿ 
ವಿಷಯಗಳನುನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದರ್ನಾ/ಕಾಯನಾದರ್ನಾ, 
ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರ ಇವರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೆದುದಿ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದರ್ನಾಗಳು/ 
ಕಾಯನಾದರ್ನಾಗಳು ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ – ಇವರು 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡ ನಣನಾಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ ಮತುತಿ 
ಅದಕೆಕೆ ಬದಧಿವಾಗಿರತಕಕೆದುದಿ.
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 y ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಯಂತ್ರಣ 
ಮಂಡಳಿಯ ಪಾ್ರದೆ�ರ್ಕ ಕಛೆ�ರಿಯ  ಪ್ರತಿನಧಿ 

 y ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 
ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಧಿ

 y ಕನನುಡ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಧಿ
 y ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ 

ಜಿಲೆಲಿಯಂದ ಇತರೆ ಆಹಾ್ವನತರು
 y ಉಪ-ನದೆ�ನಾಶಕರು/ಸಹಾಯಕ ನದೆ�ನಾಶಕರು, 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಚಾಲಕರು)

2. ಪ್ರವ್ಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕ್ರಯುಕತು ಸಮತಿ

 y ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಯುಕತಿ ಸಮಿತಿಗೆ 
ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರದ ಸರಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಸಚ್ವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾತಿರೆ ಮತುತಿ  ಸಮಿತಿಯು 
ಈ ಮುಂದ್ನ ಸದಸ್ಯರನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿರುತತಿದೆ:

 y ಸರಾ್ಮನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಚ್ವರು, ಕರಾನಾಟಕ 
ಸಕಾನಾರ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)

 y ಸಕಾನಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯನಾದರ್ನಾಗಳು/ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದರ್ನಾಗಳು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾನಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾಯನಾದರ್ನಾ/ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯನಾದರ್ನಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತುತಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ. 

 y ಸಕಾನಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾಯನಾದರ್ನಾ/ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯನಾದರ್ನಾ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 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

ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಸಮಿತಿಗೆ, ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಯವರು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾತಿರೆ ಹಾಗೋ ಸಮಿತಿಯು ಆರಾ 
ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸ್ಯರನುನು 
ಒಳಗೆೋಂಡಿರುತತಿದೆ:
 y ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
 y ಮುಖ್ಯ ಕಾಯನಾನವನಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ, 

ಜಿಲಾಲಿಪಂಚಾಯತ್
 y ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಅರವಾ ನಗರ ಸಭೆಯ 

ಆಯುಕತಿರು ಅರವಾ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ
 y ಜಿಲಾಲಿ ಪಲ್�ಸ್ ಅಧಿ�ಕ್ಷಕರು
 y ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
 y ಕಾಯನಾನವಾನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿದು್ಯತ್  

ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನ ನಯಮಿತ
 y ಪ್ರಮುಖ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕರು
 y ಜಂಟಿ ಅರವಾ ಉಪ-ಆಯುಕತಿರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ 

ಇಲಾಖೆ
 y ಆಯುಕತಿರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ
 y ಸಹಾಯಕ ನದೆ�ನಾಶಕರು, ನಗರ ಯೋ�ಜರೆ
 y ಜಂಟಿ ನದೆ�ನಾಶಕರು, ಜಿಲಾಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕೆ�ಂದ್ರ

ಖಾ್ವಜ ಬಂದೆ ನವಾಸ್ ದಗಾನಾ, ಕಲಬುರಗಿ 
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 y ಸಕಾನಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯನಾದರ್ನಾಗಳು/
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದರ್ನಾಗಳು,  ಗಾ್ರಮಿ�ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತುತಿ ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್  ಇಲಾಖೆ

 y ಸಕಾನಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದರ್ನಾ, ಮೂಲಸೌಕಯನಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾನಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದರ್ನಾ, ಆರ್ನಾಕ 
ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾನಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದರ್ನಾ, ಕನನುಡ ಮತುತಿ 
ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾನಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದರ್ನಾ, ವಾತಾನಾ ಮತುತಿ 
ಸಾವನಾಜನಕ ಸಂಪಕನಾಗಳ ಇಲಾಖೆ.

 y ಸಕಾನಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯನಾದರ್ನಾ, ಯುವಜನ 
ಸಬಲ್�ಕರಣ ಮತುತಿ ಕ್್ರ�ಡಾ ಇಲಾಖೆ

 y ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕ ನದೆ�ನಾಶಕರು,  ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತುತಿ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ 
ನಯಮಿತ.

 y ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಅರಣ್ಯ 
ಇಲಾಖೆ.

 y ನದೆ�ನಾಶಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತುತಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ.
 y ಆಯುಕತಿರು/ ನದೆ�ನಾಶಕರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ
 y ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾನಾಟಕ ಪರಿಸರ–ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
 y ಮುಖ್ಯ ಕಾಯನಾನವಾನಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕರಾನಾಟಕ 

ಮೆರಿಟೆೈರ್   ಮಂಡಳಿ.
 y ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕ ನದೆ�ನಾಶಕರು, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡಜುಸ್ 

ಮತುತಿ ರೆಸಾಟ್ಸಾನಾ
 y ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕ ನದೆ�ನಾಶಕರು, ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ
 y ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕ ನದೆ�ನಾಶಕರು, ಕರಾನಾಟಕ 

ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕಯನಾ ನಯಮಿತ. 
 y ನದೆ�ನಾಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 

(ಸಂಚಾಲಕರು)
 y ಆರಾ ಪ್ರಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ, ಅಗತ್ಯವಾಗುವ 

ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರನುನು ವಿಶೆ�ಷ  ಆಹಾ್ವನತರಾಗಿ 
ಸೆ�ರಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಬಹುದು. 

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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