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ಕೋವಿಡ್ 19 ಮತ್ತು   ಭಾರತೋಯ ಫ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮದ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರ ಭಾವಗಳು 

ಮತ್ತು  ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು 

ಡಾ. ವಿದ್ಯಯ  ಎಚ್ ಎನ್ 

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು 

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ರ್ಕಲೇಜು ( ಸ್ವಾ ಯತ್ತ ), ಹಾಸನ 

9448870802 

ಸಾರ ಲೇಖ 

ಕೋವಿಡ್ 19 ಜಗತಿತ ನಾದ್ಾ ಂತ್ ಅನೇಕ ಅಚ್ಚ ರಿಯ ಫಲಿತಂಶಗಳನ್ನು  ನೋಡುತತ  ಸ್ವಗಿದೆ. ಜಗತ್ತತ  ತ್ಲ್ಲ ಣ 

ಗಂಡಿದ್ದು  ಬಹಳವೇ ಸಂಕಷ್ಟ ದ್ ಸಮಯದ್ಲಿಲ  ದೇಶಗಳು ಸ್ವಗುತಿತ ವೆ. ಜಗತಿತ ನಾದ್ಾ ಂತ್ ಹಲ್ವಾರು ದೇಶಗಳು 

ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮದ್ ಆದಾಯವನ್ು ೋ ನ್ಚ್ಚಚ ಕಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದು  ಈ ಮಾಹಾಮಾರಿಯ ಹೊಡೆತ್ಕಕ  ಸಿಕಕ   

ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ  ಕ್ಷ ೋತ್ಾ  ಮಾತ್ಾ  ಮೇಲೇಳಲು ಆಗದ್ಷ್ಟಟ  ಪಾ ಪ್ರತ್ಕ್ಕ  ಬಿದ್ದು ದೆ. ಕರೊನಾ  ಎಂಬ ಕಣಿ್ಣ ಗೆ ರ್ಕಣದ್  

ವೈರಾಣು ಉಂಟು ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಅವಘಢಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ .  ಆದ್ರೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ನಲಿಲ   ಬದ್ದಕುತಿತ ರುವ ನಾವು 

ಲಾಕ್ಡೌನ್  ಎಂಬ ಗೃಹ ಬಂಧನದ್ದಂದ್ ಪ್ರರಾಗುವ  ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಜೋವನದ್ತ್ತ  ಸ್ವಗುತತ  ಹೊೋಗುವ ಕನಸು 

ರ್ಕಣುತಿತ ದೆು ೋವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕನಸು ನನಸ್ವಗುವುದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಕಷ್ಟ  . ಏಕ್ಂದ್ರೆ ಕರೊನಾ ಭಯದ್ದಂದ್ ತ್ತ್ತ ರಿಸಿ 

ಹೊೋಗಿರುವ ನಮಮ  ಜೋವನ ಮತ್ತತ   ಹಳಿಗೆ ಬರುವುದ್ದ ಊಹಿಸಲೂ ಅಸ್ವಧಾ ವಾದ್ದದ್ದ . ಕರೊನಾ ಭೋತಿಯಂದ್ 

ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳು  ಸ್ವಮಾಜಕವಾಗಿ ಅಂತ್ರ ರ್ಕಯ್ದು  ಕಳಳ  ಬೇರ್ಕದ್  ಅನವಾಯಾತ್ತ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಗಿದೆ.  

ಆಧರೆ ಪಾ ವಾಸ ಮಾಡುವುದ್ದ ಬಹಳ ತಾ ಸದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಮತ್ಹ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿಲ  ಜಗತಿತ ನಾದ್ಾ ಂತ್ ಕುಸಿದ್ 

ಆರ್ಥಾಕತ್ತಗೆ ಸಂಜೋವಿನ ಆಗ ಬಹುದಾದ್ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ದ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಂರ್ಕಾ ಮಿಕ ಪಿಡುಗು ಉಂಟು 

ಮಾಡಿರುವ ಪಾ ಬಾವವನ್ನು  ಇಲಿಲ  ತಿಳಿಯ್ದವ ಪಾ ಯತ್ು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕೋಲಿ ಪ್ದ್ : ಕೋವಿಡ್  -19 , ಭಾರತಿೋಯ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ , ಪಾ ಭಾವಗಳು , ಸವಾಲುಗಳು 

ಪೋಠಿಕೆ 

ಭಾರತಿೋಯ ಸೇವಾ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ಗಳಲಿಲ  ಒಂದಾದ್ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮವು ಭಾರತ್ದ್ ಜ.ಡಿ.ಪಿ ಯ ಶೇ 6.23 % ದ್ರ 

ಹೊಂದ್ದದೆ ಶೇ 8.79%ರಷ್ಟಟ  ಉದ್ಾ ೋಗ ಲ್ಭಾ ತ್ತ ಹೊಂದ್ದದೆ . 2010-11 ರಲಿಲ  ಅದ್ದ 5.78 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದೇಶಿ 

ಪಾ ವಾಸಿಗರನ್ನು  ಸೆಳೆದ್ದತ್ತತ   2011-12 ರಲಿಲ  ಅದ್ರ ಪಾ ಮಾಣ 6.18 ಮಿಲಿಯನ್ಗೇರಿತ್ತ. 2008-2009 ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ವು  

ಪಾ ವಾಸೋಧಾ ಮದ್ದಂದ್ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲ್ಗಾಳಷ್ಟಟ  ವಿದೇಶಿ ವಿನಮಯವನ್ನು  ಗಳಿಸಿತ್ತತ  . 2014- 2015ರಲಿಲ  

ಇದ್ದ 670 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲ್ಗಾಳಾಗಿತ್ತತ . ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಅಮೆರಿರ್ಕ ಮತ್ತತ  ಇಂಗೆಲ ಂಡಿನಂದ್ ಬಹಳಷ್ಟ Àು  

ಯಾÀತಿಾ ಕರು ಭಾರತ್ಕ್ಕ  ಪಾ ವಾಸರ್ಕಕ ಗಿ ಬರುತತ ರೆ. ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ   ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಸಿ ಳಗಳು ಪಾ ವಾಸಿಗರ ಅಚ್ಚಚ  

ಮೆಚ್ಚಚ ನ ಸಿ್ವಳಗಳಾಗಿವೆ. 

1. ಕೇರಳ,  

2. ತ್ಮಿಳುನಾಡು , 

3. ದೆಹಲಿ , 



Tumbe    Group of International Journals 

      www.tumbe.org      Page | 93  

 
Volume- 3  Issue-2    May-August : 2020 

ISSN: 2581-8511 

 

Impact Factor: 4.75 

4. ಉತ್ತ ರ ಪಾ ದೇಶ ಮತ್ತತ   

5. ರಾಜಾಸ್ವತ ನ  

ಇವುಗಳು ಪಾ ಮುಖ ಪಾ ವಾಸಿೋ ತಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಕ ದೇಶವಾದ್  ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  740 ಮಿಲಿಯನ್  

ಜನ ಆಂತ್ರಿಕ ಪಾ ವಾಸ ಮಾಡುತತ ರೆ. ಆಂತ್ರಿಕ ಪಾ ವಾಸದ್ಲಿಲ  ಆಂಧÀು ರಪಾ ದೇಶ ,ಉತ್ತ ರ ಪಾ ದೇಶ ತ್ಮಿಳುನಾಡು 

,ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರ ರಾಜಾ ಗಳು ಪಾ ಮುಖ ಪಟ್ಟಟ ಯಲಿಲ ವೆ ಭಾರತ್ವು ವಿಶಾ ದ್ ಅತ್ಾ ಂತ್ ಪುರಾತ್ನ ನಾಗರಿೋಕತ್ತಗಳ ನ್ಲೆ. 

ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ೋದ್ಮದ್ ಶಾಖೆಗಳು ಭಾರಿೋ ಪಾ ಭಾವ ಎದ್ದರಿಸುತಿತ ವೆ. 

1 ವಿದೇಶಿೋ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ 

2 ನ್ಗೆಟ್ಟವ್  ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ 

3 ಗ್ರಾ ಪ್ ಟ್ರಾ ವೆಲ್ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ 

4 ಬಿಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾ ವಲ್ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ 

5 ಹಾಲಿಡೆ ಟೂರಿಸಂ ಅಥವಾ ಲಿೋಜರ್ ಟ್ರಾ ವೆಲ್ ಟೂರಿಸಂ 

6 ವಿದಾಾ ರ್ಥಾ ಅಧಾ ಯನ ಪಾ ವಾಸ ಅಥವಾ ಸಟ ಡಿ ಟೂರಿಸಂ 

7 ಆಫಟ ರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್  ಟೂರಿಸಂ 

8 ಧ್ಯಮಿಾಕ ಪಾ ವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಗಿಾ ಮೇಜ್ ಟೂರಿಸಂ 

9 ಡೆಸಿಟ ನೇಷ್ನ್ ವೆಡಿಡ ಂಗ್  ಟೂರಿಸಂ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ 

10 ಹನಮೂನ್ ಟೂರಿಸಂ /ಮಧುಚಂದ್ಾ  ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ 

11 ಸ್ಕಕ ಲ್ ಟೂರಿಸಂ /ಶಾಲಾ ಪಾ ವಾಸಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ 

12 ಹಡಗು ಪಾ ವಾಸ ಅಥವಾ ಕೂಾ ಸ್ ಟ್ರಾ ವೆಲ್ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ 

 1.  ವಿದೇಶಿೋ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ-  ಕರೊನಾ ದೆಸೆಯೋಂದ್ ವಿದೇಶಿೋ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ ಮತ್ತತ  

ವಿದೇಶಿೋಯ ಪಾ ವಾಸಿಗರ ಆಗಮನಕಕ  ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ್ ಬಿದ್ದು ದೆ . ಏಕ್ಂದ್ರೆ  ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳ ಗಡಿಗಳು ಬೇರೆ 

ದೇಶದ್ ಪಾ ವಾಸಿಗೆರಿಗೆ ತ್ತರೆಯ್ದವುದ್ದಲ್ಲ  . ಜನರ ಓಡಾಟ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.  ಭಾರತ್ಕ್ಕ  ವಷ್ಾಂಪಾ ತಿ ಬರುತಿತ ದ್ು  

ಸುಮಾರು ಹತ್ತತ  ಲ್ಕ್ಷ ವಿದೇಶಿ ಪಾ ವಾಸಿಗರು ಭಾರತ್ಕ್ಕ  ಬರುವಂತಿಲ್ಲ .  ಜಗತಿತ ನಾದ್ಾ ಂತ್ ಸುಮಾರು ಶೇ 91 ರಷ್ಟಟ   

ದೇಶಗಳು ವಿದೇಶಿಯರ ಆಗಮನಕ್ಕ  ನಬಾಂಧ ಹೇರಿವೆ.  ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಓಡಾಟ 

ನಭಾಂದ್ದಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದೆ.  ಯ್ದರೊೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಂತೂ ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ ಕನ್ಯವರೆಗ್ರ ವಿಧೇಶಿ ಓಡಾಟಗಳನ್ನು  

ನಭಾಂಧಿಸಿವೆ. ಗಡಿಗಳು  ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ವಿದೇಶಿ ಪಾ ವಾಸಿಗರು ಭಾರತ್ಕ್ಕ  ಬರುವುದ್ದಲ್ಲ  ಅಂದ್ರೆ 

ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮಕ್ಕ  ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ್. ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿಲ  ಅತ್ಾ ಂತ್ ಆಕಷ್ಾಣೆ ಯ ಪಾ ವಾಸಿೋ ಕೇಂದ್ಾ ವಾಗಿದ್ು  

ಭಾರತ್ಕ್ಕ  ವಿದೇಶಿೋ ಪಾ ವಾಸಿಗರು ಬರುವುದ್ದಲ್ಲ . 

2.  ನ್ಗೆಟ್ಟವ್  ಟೂರಿಸಂ -ಕ್ಲ್ವು ದೇಶಗಳನ್ನು   ಪಾ ವಾಸಿಗರು  ಪಾ ವಾಸಕ್ಕ  ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ 

ಪರಿಗಣ್ಣಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ  ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚ್ಚೋನಾ , ಇಟಲಿ, ಸೆಪ ೋನ್, ಬ್ರಾ ಜಲ್, ಫ್ರಾ ನ್್  , ಇಂಗೆಲ ಂಡ್, ಅಮೆರಿರ್ಕ ,  

ಜಮಾನ ಇತಾ ದ್ದ.  ಈ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಭಾರತಿೋಯರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ  ಪಟುಟ  ಮಾಡುತಿತ ದ್ು  ಯ್ದರೊೋಪಿಯನ್ 

ಪಾ ವಾಸಗಳು ಸಂಪೂಣಾ ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. 

3. ಬಿಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾ ವಲ್ ಟೂರಿಸಂ-  ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ ವಾ ವಹಾರ ಕೇಂದ್ದಾ ತ್ ಬಿಸೆನ್ಸ್ 

ಟ್ರಾ ವಲ್ಗಳುಇರುವುದ್ದಲ್ಲ  . ಕ್ಲ್ವು ರ್ಕರ್ಪಾರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಗಳು   ತ್ಮಮ  ತ್ಮಮ  ಬ್ರಸೆನ್ಸ್ ಪಾ ಮೋಷ್ನ್ 

ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ನಡೆಸುತಿತ ದ್ು   ಪಾ ವಾಸಿೋ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಇರುವುದ್ದಲ್ಲ  . ದೇಶದ್ ವಿವಿಧ  ಕಡೆಗಳಲಿಲ  ಹಮಿಮ  

ಕಳಳ ಲಾಗುತಿತ ದ್ು  ಹೊಸ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಬಿಡುಗಡೆ  ಮತ್ತತ  ಉತ್ಪ ನು  ಪರಿಚ್ಯ ಸಮಾರಂಭಗಳು 



Tumbe    Group of International Journals 

      www.tumbe.org      Page | 94  

 
Volume- 3  Issue-2    May-August : 2020 

ISSN: 2581-8511 

 

Impact Factor: 4.75 

ಇರುವುದ್ದಲ್ಲ . ಕಂಪ್ನಗಳು ತ್ಮ ತ್ಮಮ  ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಬಿಡಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆಂದೇ ಹೇರಳ ಹಣ ಖಚ್ಚಾ 

ಮಾಡಿ ಸಿನತರೆಯರಿಮಲೋ ಕಾ ೋಡಾ ಲೋಕದ್ ರ ತರೆಗಳಿೋಂದ್ಲೋ  ಅದ್ನ್ನು  ಬಿಡಗಡೆ ಗಳಿಸಿ ಅಪ್ರರ 

ಜನಪಿಾ ಯತ್ತ ಒಂದ್ದ ಮಾಮೂಲಿ ಬಿಸೆಕ ಟ್ ನಂತ್ಹ ಉತ್ಪ ನು ಕೂಕ  ತರೆಯರು ಬಂದ್ದ ಆಮೆಾನಯಾ ,  

ಜಾಜಾಯಾ ,  ಸಬಿಾಯಾ  , ಯ್ದಕ್ಾ ೋನಗಳಂತ್ಹ ಸಿ ಳಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ದ ಇತ್ತತ . ಅದ್ಕ್ಕ ೋಗ ಬ್ರಾ ೋಕ್ 

ಬಿದ್ದು ದೆ. ನೋವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವಂತ್ತ ಜೂಮ್ ಮಿೋಟ್ಟಂಗ್ಗಳು ಜನಪಿಾ ಯವಾಗಿವೆ ಕಂಪ್ನಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ 

ರ್ಕನೆ್ ರೆಂಸï ನಡೆಸುತಿತ ವೆ.ಇಷ್ಟ ಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಲ್ವು ದ್ಡಡ  ದ್ಡಡ  ಕಂಪ್ನಗಳು ತ್ಮಮ  ಉದ್ಾ ೋಗಿಗಳ ಪಾ ವಾಸಕೂಕ  

ಕತ್ತ ರಿ ಹಾಕ್ವೆ. ಜಗತಿತ ನಾದ್ಾ ಂತ್ ಸುಮಾರು 65 ದೇಶಗಳು  ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲ್ಕ  ಬಿಸೆನ್ಸ್ ನಡೆಸುತಿತ ವೆ. ಇನ್ನು  

ಮುಂದೆ   ಬಹು ಚ್ಚ್ಚಾತ್ ಗಲ ೋಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಇರುವುದ್ದಲ್ಲ .  ಬಿಸೆನ್ಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಗಳು ,  ವಿಚಾರ  

ಸಂಕ್ರಣಗಳು , ಅಧಾ ಯನ ಪಾ ವಾಸಗಳೂ , ಇರುವುದ್ದಲ್ಲ . 

4.  ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾ ಪ್ ಟ್ರಾ ವೆಲ್ ಇರುವುದ್ದ ಇಲ್ಲ  ಏಕ್ಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  ಸಕುಟುಂಬ ಪಾ ವಾಸ 

ಕೈಗಳುಳ ವುದ್ದ  ಅತ್ಾ ಂತ್ ಸ್ವಮಾನಾ ವಾಗಿತ್ತತ  ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಏಕ ವಾ ಕ್ತ  ಕೇಂದ್ದಾ ತ್ ಪಾ ವಾಸ ವಾಗುತ್ತತ . 

ಸಮೂಹ ಸ್ವರಿಗೆಗಳಲಿಲ  ಪಾ ವಾಸ ಕೈ ಗಳುಳ ವುದ್ದ ಕಷ್ಟಟ  . ಮದ್ಾ  ಸತ ರದ್ ಜನರು ದೇಶಿೋಯವಾಗಿಯೇ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಪಾ ವಾಸ ಮಾಡುತಿತ ದ್ು ರು. ವಿಶಾ  ವಿಖ್ಯಾ ತ್  ಪಾ ವಾಸಿೋ ತಣಗಳಾದ್ ಹಂಪಿ  , ಬೇಲೂರು ಶಾ ವಣ ಬ್ರಳಗಳ  , 

ಬಾದಾಮಿ ಮದ್ದ್ಳಾದ್ ಸಿ ಳಗಳು ಸದಾ ಪಾ ವಾಸಿಗರಿಂದ್ ತ್ತಂಬಿ ತ್ತಳುಕುತಿತ ದ್ು ವು. ಕ್ಮಮ ಣಿು  ಗುಂಡಿ , ಕುದ್ದರೆ 

ಮುಖ , ಶಂಗೇರಿ , ಹೊರನಾಡು , ಚ್ಚತ್ಾ ದ್ದಗಾ ಮದ್ಲಾದ್ ಸಿ ಳಗಳು ಪಾ ವಾಸಿಗರ ಕೈಬಿೋಸಿ ಕರೆಯ್ದವ ಸಾ ಗಾಗಳೇ 

ಆಗಿದ್ು ವು. ಅಮೆರಿರ್ಕ ದೇಶವಂದ್ರಲೆಲ ೋ  ಪಾ ವಾಸ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ  ಆಧರಿತ್  ಸುಮಾರು 5.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಾ ೋಗಗಳು 

ಕಡಿತ್ ಗಂಡಿವೆ 2011ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ನಲಿಲ  ನಡೆದ್ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡ ದ್ಾ ಂಸ ಪಾ ಕರಣಕ್ಕ ತ್ ಏಳೂ ಪಟುಟ   

ಹೆಚ್ಚಚ  ನರುದ್ಾ ೋಗ ಪಾ ಭಾವ  ಅಮೆರಿರ್ಕದ್ಲಿಲ  ಬಿೋರಿದೆ. ಭಾರತ್ದ್ಲೂಲ  ಇದ್ರ ಪಾ ಭಾವ ಹೆಚಾಾ ಗಿಯೇ ಇದೆ.  

ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು, ಪಾ ವಾಸ ನವಾಹಣಾ ಸಂಶಿ್ಥಗಳು , ಟ್ಾ  ಗೈಡ್ಗಳು , ಹೊೋಂ ಸೆಟ ೋಗಳು, ಪ್ರಕ ತ್ಯರಿಕ್ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳು , ಪಾ ವಾಸ ಆಯೋಜನಾ ಸಂಸಿೆ ಗಳು , ಹೊೋಟ್ಟಲ್ ಬುಕ್ಂಗ್ ಸವಿಾಸು ಸಂಸಿೆ ಗಳು, ಟ್ರಾ ವೆಲ್ ಸ್ವರಿಗೆ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಮಂರ್ಕಗುತ್ತ ವೆ. ಮೈಸ್ಕರಿನಲಿಲ  ಶೇಕಡಾ 67% ಹೊೋಟ್ಟಲ್ ಬುಕ್ಂಗ್ಗಳು  ದ್ಸರಾ 

ಪಾ ವಾಸಿಗರಿಂದಾಗಿಯೇ ತ್ತಂಬಿಕಳುಳ ತಿತ ದ್ು ವು . ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ದ ಕನಸೇ ಸರಿ.  

5.  ರಜೆ ಪಾ ವಾಸ  -ಹಾಲಿಡೆ ಟೂರಿಸಂ ಅಥವಾ ಲಿೋಜರ್ ಟ್ರಾ ವೆಲ್ ಟೂರಿಸಂ - ಇತಿತ ಚೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ 

ಪಾ ವಾಸ ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಜನಪಿಾ ಯವಾಗಿದ್ದು ತ್ತ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಳು ದ್ಸರಾ ರಜೆ ಪಾ ವಾಸಗಳು ,  ಮಳೆ 

ಪಾ ವಾಸಗಳು , ವಿೋಕ್ಂಡ್ ಪಾ ವಾಸಗಳು ,  ಮದ್ಲಾದ್ವುಗಳೂ ಬಹಳ ಆಕಷ್ಾಣ್ಣೋಯವಾಗಿದ್ು ವು. ಸಕುಟುಂಬ 

ಸಮೇತ್ವಾಗಿಯೋ ,  ಗೆಳಯರ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಪಾ ವಾಸಕ್ಕ ಂದೇ  ಮಾಸಿಕ ಚ್ಚೋಟ್ಟ ಹಾಕ್ ,  ತಂಡ ಕಟ್ಟಟ  

ಪಾ ವಾಸ ಮಾಡುವುದ್ೋ ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  ಬಹಳ ಜನಪಿಾ ಯವಾಗಿತ್ತತ  ಈಗ ಇದ್ದ ಊಹಿಸಲೂ ಅಸ್ವದ್ಾ ವಾದ್ದದ್ದ. 

6. ವಿದಾಾ ರ್ಥಾ ಅಧಾ ಯನ ಪಾ ವಾಸ ಅಥವಾ ಸಟ ಡಿ ಟೂರಿಸಂ -  ಭಾರತಿೋಯ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳು 

ವಿದೇಶಗಳಲಿಲ  ಕೈಗಂಡಿದ್ು  ವಿದೇಶಿೋ  ಯ್ದನವಸಿಾಟ್ಟಗಳ ಅಧಾ ಯನಕೂಕ  ಕತ್ತ ರಿ ಬಿದ್ದು ದೆ.  2017-18 ರ ಶೈಕ್ಷಣ್ಣಕ 

ವಷ್ಾದ್ಲಿಲ  ಸಉಮಾರು 5.5. ಲ್ಕ್ಷ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳು .  2019-20 ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಸುಮಾರು  8 ಲ್ಕ್ಷ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳು 

ವಿವಿಧ ವಿದೇಶಿೋ ಯ್ದನವಸಿಾಟ್ಟ ಗಳಲಿಲ  ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡುತಿತ ದ್ು ರು.  ಈಗ ಇವರೆಲಾಲ  ಭಾರತ್ಕ್ಕ  ವಾಪಸ್ವಗಿದಾು ರೆ. 

ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ದ್ಲೆಲ ೋ ಕುಳಿತ್ತ ಡಿಜಟಲ್ ಕಲಿಕ್ ಮಾಡುತಿತ ದಾು ರೆ. ಇವರು ತ್ಮಮ  ಶೈಕ್ಷಣ್ಣಕ ಬದ್ದಕ್ನ ಕುರಿತ್ತ 

ಚ್ಚಂತಗಾ ಸಿರಾಗಿದಾು ರೆ ಏಕ್ಂದ್ರೆ ಅವರಿೋಗ ಇಲಿಲಯೂ ಸಲ್ಲ ದ್ ಅಲಿಲಯೂ ಸಲ್ಲ ದ್ ಡೋಲಾಯಮಾನ 

ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿಲ ದಾು ರೆ  ಹಾಗೆಯೇ  ಇವರನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ  ವಿದೇಶಗಳಲಿಲ  ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಕನಸು ರ್ಕಣೂತಿತ ದ್ು  

ಯ್ದವ  ಮನಸುಗಳು ಭಾರತ್ದ್ಲೆಲ ೋ ಇರಬೇರ್ಕಗಿದೆ. 
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7. ಧ್ಯಮಿಾಕ ಪಾ ವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಗಿಾ ಮೇಜ್ ಟೂರಿಸಂ ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  ಬಹಳ ಜನಪಿಾ ಯ . 

ಭಾರತ್ ಸನಾತ್ನ ಪರಂಪರೆಯ  ಬಹು ದ್ಡಡ  ಕಂಡಿಯಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  ಧ್ಯಮಿಾಕ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ಗಳೂ 

ಜಾಸಿತ  ಅವುಗಳಿಗೆ ವಷ್ಾಂ ಪಾ ತಿ ಭೇಟ್ಟ ಕಡುವ  ಆಸಿತ ಕರೂ ಜಾಸಿತ . ಧಮಾ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ  ಪಾ ವಾಸ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಗಿಾ ಮೇಜ್  

ಟ್ರಾ ವೆಲ್ ಬಹು ಜನಪಿಾ ಯ . ತಿರುಪತಿ ,  ವೈಷಿ್ ೋ ದೇವಿ , ಕುಕ್ಕ  ಸುಬಾ ಮಣಾ  , ಧಮಾಸಿ ಳ , ಶಂಗೇರಿ,   ಬದ್ರಿನಾಥ,   

ಶಿರಡಿ ,  ಶನ ಶಿಂಘಾಪುರ  , ಆಯಾ ಪಪ  ಸ್ವಾ ಮಿ ಮದ್ಲಾದ್ ದೇಗುಲ್ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ಗಳು ಜನರಿಂದ್  ಕ್ಕ್ಕ ರಿದ್ದ ತ್ತಂಬಿದ್ು ವು 

. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಂದ್ ಇವು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು  ಈಗ   ತ್ತರೆಯಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದ್ು ರೂ ಜನರು ನರಿೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಷ್ಟಟ  

ಸಂಖೆಾ ಯಲಿಲ  ಬರುತಿತ ಲ್ಲ .  ಬಂದ್ವರೂ ದೇವಸಿ್ವನದ್ಲಿಲ  ತಿೋಥಾವೂ ಇಲ್ಲ  ಎಂದ್ದ ಬೇಸರಿಸಿ ಕಳುಳ ತಿತ ದಾು ರೆ. 

8.  ಆಫಟ ರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್  ಟೂರಿಸಂ - ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿೋಕರು ವೃದ್ಧ ರು ನವೃತ್ತ  ಹೊಂದ್ದದ್ವರು  

ಕೈಗಳುಳ ತಿತ ದ್ು  ಯ್ದರೊೋಪಿಯನ್  ಪಾ ವಾಸಗಳು  ಮುಗಿದ್ದವೆ. ನವೃತಿತ  ನಂತ್ರ ಹೊಸ ಜೋವನದ್ 

ಹುಡುರ್ಕಟದ್ಲಿಲ ದ್ು  ಹಿರಿಯರು ತ್ಮಮ  ಜೋವನ ಶೈಲಿಯಲಿಲ  ಬಹಳ ಮಾಪ್ರಾಡು ಮಾಡಿಕಂಡಿದ್ು ರು.  ತ್ಮಮ  

ಜೋವನಾವಧಿಯಲಿಲ  ಒಮೆಮಯಾದ್ರೂ ವಿದೇಶಿೋ ಪಾ ವಾಸ ಕೈಗಳಳ  ಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ್ ಇಟುಟ  ಕೋಮಡಿದ್ು ರು 

. ಅದ್ಕ್ಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮಕಕ ಳು ಉನು ತ್ ಹುದೆು ಗಳಲಿಲ  ಇದ್ದು  ಕುಟುಂಬದ್ ಜವಾಬಾು ರಿಗಳು ಮುಗಿದ್ದು ದ್ು ವು.  

ವಿದೇಶಿೋ ನ್ಲ್ದ್ಲಿಲ  ವಾಸಿಸುತಿತ ದ್ು  ತ್ಮಮ  ಮಕಕ ಳನ್ನು  ರ್ಕಣಲು ಆಗದೇ ಪರದಾಡುತಿತ ದ್ು ವರು ,  ಉದ್ಾ ೋಗದ್ದಂದ್ 

ನವೃತ್ತ ರಾಗಿ ವಿರಮಿಸುತಿತ ದ್ು ವರು ಆಫಟ ರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂರಿಸಂ  ಖಯಾಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ು ರು. ಇದ್ಕ್ಕ  ಇಂಬು 

ಕಡುವಂತ್ತ  ಪಾ ವಾಸಿೋ ಸಂಸಿೆ ಗಳು  ಹೇರಳ ಆಫ್ರ್ಗಳನ್ನು  ನೋಡುತಿತ ದ್ು ವು . ಹಿೋಗಾಗಿ ಆಗೆು ೋಯ ಏಷ್ಯಾ  ಪಾ ವಾಸ 

ಜನಪಿಾ ಯವಾಘಿತ್ತತ . ಬಾಲಿ, ಜಾವಾ ,  , ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ  , ಮಾರಿಷ್ಸ್,  ರ್ಕಂಬೋಡಿಯಾ , ಎಂದ್ದ  ಪಾ ವಾಸ 

ಕೈಗಳುಲ ತಿತ ದ್ು  ವೃದ್ಧ  ಜೋವಗಳು ಭಾರತ್ದ್ ತ್ಮಮ  ತ್ಮಮ  ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗ ಬೇರ್ಕಗಿದೆ. 

9.  ಡೆಸಿಟ ನೇಷ್ನ್ ವೆಡಿಡ ಂಗ್  ಟೂರಿಸಂ- ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  ವಿವಾಹ  ಒಂದ್ದ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಾ ಮವೇ 

ಆಗಿರುವುದ್ದ ನಮಗೆಲಾಲ  ತಿಳಿದ್ದದೆ.  ಡೆಸಿಟ ನೇಷ್ನ್ ವೆಡಿಡ ಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಯಕ  ವಿರಾಟ್ ಕಹಿಲಿ , ದ್ದೋಪಿರ್ಕ 

ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತತ  ರಣವಿೋರ್ ಸಿಂಗ್ , ಇಶಾ ಅಂಬಾನ -ಪಿರಮಲ್ ಮದ್ಲಾದ್ ಸೆಲೆಬಾ ಟ್ಟಗಳು ಇಟಲಿಯಲಿಲ  

ಅದ್ದು ರಿಯಲಿಲ   ಮದ್ದವೆ ಮಾಡಿಕಂಡ ಬ್ರನು ಲೆಲ  ಶಿಾ ೋಮಂತ್ ರು ಮತ್ತತ  ಮೇಲ್ಾ ಗಾದ್  ಭಾರತಿೋಯರು 

ಯ್ದರೊೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಏಪಾಡಿಸಲು  ಪ್ರಾ ರಂಭಸಿ ಯಶಸಿಾ ಯೂ ಆದ್ರು. 

ಅವರನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಮಧಾ ಮ ವಗಾದ್ ಕ್ಲ್ವರು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ನಶಾ ತಥಾವಾದ್ರೂ ವಿದೇಶಿೋ ನ್ಲೆದ್ಲಿಲ  ಆಗಬೇಕು 

ಎಂದ್ದ ಪಟುಟ  ಹಿಡಿಯಲು   ಪ್ರಾ ರಂಭಸಿದ್ರು . ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡೆಸಿಟ ನೇಷ್ನ್ ವೆಡಿಡ ಂಗ್ 

ಮಾಮೂಲಾಯತ್ತ.  ಹೇರಳ ಹಣ ಖಚ್ಚಾ ವಿದೇಶಿೋ ಪಾ ವಾಸಿೋ ತಣಗಳಲಿಲ  ಪಿಾ  ವೆಡಿಡ ಂಗ್ ಶೂಟ್  ಮಾಡಲೆಂದೇ 

ಪಾ ವಾಸ ಮಾಡುತಿತ ದ್ು ವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದಾು ರೆ ಈಗ ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಸದ್ದು  ಇರುವುದ್ದಲ್ಲ  

10.  ಹನಮೂನ್ ಟೂರಿಸಂ /ಮಧುಚಂದ್ಾ  ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ-   ಮದ್ದವೆಯ ನಂತ್ರ ನವ 

ವಿವಾಹಿತ್ರು ಕೈಗಳುಳ ತಿತ ದ್ು   ಹನಮೂನ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಥವಾ ಮಧುಚಂದ್ಾ  ಪಾ ವಾಸಗಳಿಗ್ರ ಬಹು ದ್ಡಡ  

ಬ್ರಾ ೋಕ್ ಬಿದ್ದು ದೆ. ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಏಪಾಡಿಸಿ ಕಂಡು ಮಧುಚಂದ್ಾ ರ್ಕಕ ಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ 

ತ್ತರಳುತಿತ ದ್ು  ಜೋಡಿಗಳು ಈಗ ಭಾರತ್ದ್ಲಿಲ  ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಣಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕ್ ಹೊೋಗಬೇರ್ಕಗಿದೆ. 

ಕೋವಿಡ್ 19 ನಂತ್ರ ವಿವಾಹಕ್ಕ  ಆಮಂತಿಾ ತ್ರ ಸಂಖೆಾ  ನದ್ದಾಷ್ಟ  ಗಂಡಿರುವುದ್ರಿಂದ್   ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ 

ಶಾಪಿಂಗ್  ಸಹ ಹೊಡೆತ್ ರ್ಕಣಲಿದೆ ದ್ದಬಾರಿ ಬ್ರಲೆಯ ಸ್ಕಟುಗಳು  , ಲೆಹೆಂಗಾಗಳು  , ವೆಡಿಂಗ್ ರ್ಕಸ್ಕಟ ಾ ಮುಗಳು,  

ಆಭರಣಗಳು , ಡಿಸೈನರ್ ಚ್ಪಪ ಲಿಗಳು,    ಮದ್ಲಾದ್ ಸ್ವಮಗಿಾ ಗಳ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂದೇ  ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ 

ತ್ತರಳುತಿತ ದ್ು ವರು ಮೂಕರಾಗಿದಾು ರೆ. 
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11. ಸ್ಕಕ ಲ್ ಟೂರಿಸಂ /ಶಾಲಾ ಪಾ ವಾಸ- ಬಹು ನರಿೋಕ್ಷ ತ್ವಾಗಿಯೇ ಶಾಲಾ ಪಾ ವಾಸಗಳು 

ಕನ್ಗಂಡಿವೆ ಬಹುಷಃ ಅವು ಎಂದ್ದ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ . ಮಕಕ ಳ ಆರೊೋಗಾ ದ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಂದ್ 

ಅವುಗಳನ್ನು  ರ್ಪೋಷ್ಕರಾಗಲಿೋ ಶಾಲಾ ಸಂಸಿೆ  ಗಳಾಗಲಿೋ  ಆಯೋಜಸುವುದ್ದ ಇಲ್ಲ  . ಕ್ಲ್ವು ಖ್ಯಸಗಿ 

ಶಾಲೆಗಳಂತೂ ಚ್ಚಕಕ  ಚ್ಚಕಕ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿೋ ಪಾ ವಾಸಕ್ಕ  ಕರೆದ್ಯ್ದು   ರ್ಪೋಷ್ಕರಿಂದ್ ಹಣ ಪಿೋಕ್ಸುತಿತ ದ್ು ವು. 

ಖ್ಯಸಗಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಂತೂ ಪದ್ವಿ ಹಂತ್ದ್ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟ   ಹೆಸರಿನಲಿಲ   ವಿದೇಶಿೋ  ಭೇಟ್ಟಯನ್ನು  

ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಿ ಹಣ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿತ ದ್ು ವು. 

12. ಹಡಗು ಪಾ ವಾಸ ಅಥವಾ ಕೂಾ ಸ್ ಟ್ರಾ ವೆಲ್ ಇರಲ್ಲ  . ಜಗತಿತ ನ ದ್ಡಡ  ದ್ಡಡ  ದೇಶಗಳು 

ಐಷ್ಯರಾಮಿ ಹಡುಗಳನ್ನು  ನಮಿಾಸಿ ಪಾ ವಾಸಿಗರನ್ನು  ಸಮುದ್ಾ  ಯಾನದ್ ಮೂಲ್ಕ ಪಾ ಪಂಚ್ ಪಯಾಟನ್ಗೆ 

ಆಹಾಾ ನಸುತಿತ ದ್ು ವು.  ದೈತ್ಾ  ಹಡಗುಗಳನ್ನು  ನಮಿಾಸಿ ವಿಶಾ ದಾದ್ಾ ಂತ್ ಜನರನ್ನು  ಮೋಜು ಮಸಿತ ಯ ಪಾ ವಾಸಕ್ಕ  

ಆಹಾಾ ನಸುತಿತ ದ್ು ವು. ಭಾರತಿೋಯರೂ ಸಹ ಇತಿತ ೋಚೆಗೆ ಇದ್ಕ್ಕ  ಮಾರು ಹೊೋಗ ತೊಡಗಿದ್ು ರು.  ಶೇ 24%  ಮೇಲ್ಾ ಗಾದ್ 

ಶಿಕ್ಷತ್ ಯ್ದವಕರು ಮತ್ತತ ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷ ತ್ ಭಾರತಿೋಯ ಯ್ದವಕರಂತೂ ಕೂಾ ಸ್ ಪಾ ವಾಸ ಮಾಡದ್ದದ್ು ರೆ ಜೋವನವೇ 

ನಷ್ಟ  ಎಂಬ ಮನೋಸಿಿ ತಿಗೆ ತ್ಲುಪಿದ್ು ರು. ನಗರ ಕೇಂದ್ದಾ ತ್  ಯ್ದವಕರು ವಿಲಾಸಿ ಪಾ ವಾಸವನ್ನು  ಬಯಸಿ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಹಣ ರ್ಪೋಲು ಮಾಡುತಿತ ದ್ು ರು .ಇದ್ದ ಈಗ ನಂತಿದೆ ಲ್ಕುಷ ರಿ ಹೊೋಟ್ಟಲ್ಗಳ  ಬುಕ್ಂಗ್ ಇಳಿಯಲಿದೆ.  ಟ್ರಾ ವೆಲ್ 

ಇನ್ಶೂ ರೆನ್್    ಬ್ರಲೆ ಏರಲಿದೆ . ಆರೊೋಗಾ  ವಿಮೆ ಮತ್ತತ  ಪಾ ವಾಸ ವಿಮೆಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಲಿವೆ. ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ  ವಿಮಾನ 

ಯಾನ ದ್ದಬಾರಿ ಆಗುತ್ತತ   ಪಾ ಯಾಣದ್ಲಿಲ  ಮಧಾ ದ್ ಸಿೋಟು ಬಿಟುಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇರ್ಕಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್  ವಿಮಾನ 

ಯಾನ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ನಷ್ಟ  ಅನ್ನಭವಿಸುತಿತ ವೆ , ಬ್ರಲೆ ಏರಿಸದೇ  ಅವುಗಳು ನಷ್ಟಟ  ತ್ತಂಬಿ ಕಳುಳ ವುದ್ದ ಹೇಗೆ. ಇನ್ನು  

ಮುಂದೆ ರಸೆತ  ಪಾ ವಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಲಿವೆ. ಸೈಕಲ್ ಏರಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಾ ಂತ್ ವಾಹನದ್ಲಿಲಯೋ ರಸೆತ  ಮಾಗಾದ್ 

ಪಾ ವಾಸಗಳು ಏರುತ್ತ ವೆ.  ಸಮೂಹ ಸ್ವರಿಗೆಗಳನ್ನು   ಜನ ನಂಬುವುದ್ದಲ್ಲ  ಸುರಕ್ಷತ್ತಯ ದೃಷ್ಟಟ ಯಂದ್  , ಆರೊೋಗಾ ದ್ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಂದ್ ಮತ್ತತ  ಉಳಿತಯದ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಂದ್ಲೂ ಜನ ಪಾ ವಾಸರ್ಕಕ ಗಿ ಸಮೂಹ ಸ್ವರಿಗೆಯನ್ನು  

ತ್ಾ ಜಸುತತ ರೆ. 

13.  ಅತಿರ್ಥ ಸತಾ ರ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ   ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೈ ಒಡಿಡ  ಕಳಳ  ಬೇಕ್ದೆ.  ಇತಿತ ಚೆಗೆ  ಪಾ ವಾಸಿೋ 

ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ಗಳಲಿಲ   ಪಾ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸತಕ ರ ಮಾಡುವುದ್ದ ಕೇವಲ್ ವಾ ವಹಾರಿಕವಾಗಿತ್ತತ ,  ರ್ಕಸಿಗೆ ತ್ಕಕ  ಕಜಜ ಯಾ ಎಂಬಂತ್ತ 

ಇತ್ತತ  . ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬದ್ಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ , ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಫರ್ಗಳ ರ್ಕಲ್.  ಪಾ ವಾಸಿಗರನ್ನು  ಆಕಷ್ಟಾಸಲು 

ಹೊೋಟ್ಟಲುಗಳು   , ಹೊೋಂಸೆಟ ೋಗಳು , ಒಂದ್ದ ದ್ದನಕ್ಕ  ಹೊೋಟ್ಟಲು ರೂಂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ  ಒಂದ್ದ  ರಾತಿಾ  ಪಿಾ ೋ 

ಅಥವಾ ಎರಡು  ಹಗಲು ಫ್ಾ ೋ ಎಂಬ ರಿೋಟೇಲ್ ತ್ತ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕ ಬೇಕ್ದೆ.   ಏಕ್ಂದ್ರೆ ಲ್ಕಷ್ಟರಿ 

ಹೊೋಟ್ಟಲುಗಳು ಮತ್ತತ  ರೆಸಟ ರೆಂಟುಗಳನ್ನು  ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದ್ದ ಪಾ ವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ . 

ಆಕಸ್ವಮ ತ್ ಪಾ ವಾಸಿಗರು ಬಂದ್ರೂ ಸಹ  ಅವರು ಹಿಂದ್ದನಂತ್ತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಹೆಚ್ಚಚ  ದ್ದನ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪಾ ವಾಸ 

ಮಾಡುವುದ್ದಲ್ಲ . ಅಂದ್ರೆ ಪಾ ವಾಸಿಗರ ಪಾ ವಾಸಿೋ ದ್ದನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತ ವೆ .  ಜನರು ಮನ್ಯಂದ್ ಹೊರ 

ಬರುವುದ್ದ ಕಷ್ಟ   ಅಂತ್ಹುದ್ರಲಿಲ   ಹೊರಗಿನ ಪಾ ವಾಸಿೋ ತಣದ್ಲಿಲ   ನ್ಲೆ ನಲುಲ ತತ ರೆ ಎಂದ್ದ ಊಹಿಸಿ 

ಕಳುಳ ವದ್ದ ಕಷ್ಟ .   

14. ಧ್ಯಮಿಾಕ ಆಡಂಬರದ್ ಬದ್ಲು  ಸರಳತ್ತ  , ಸ್ವಮೂಹಿಕದ್ ಬದ್ಲು ವೈಯ್ದಕ್ತ ಕ , ಸ್ವಮುದಾಯಕ 

ಬದ್ಲು ಪಾ ತ್ತಾ ೋಕತ್ತ ,   ದ್ದನ ನತ್ಾ ದ್ ನಯಮ ವಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಪೂಜಾ ನಂಬಿಕ್ಗಳು ಪೂಜಾ ಆಚ್ರಣೆಗಳು , 

ಬದ್ಲಾಗುತ್ತ ವೆ . ಹಬಬ ಗಳಂದ್ದ ಜನರು ಮನ್ ಮನ್ಗೆ ಭೇಟ್ಟ ಕಡುತಿತ ದ್ು  ಸಂಪಾ ದಾಯ ಮುರಿದ್ದ  ಹೊೋಗುತ್ತ ದೆ.  

ಹಾಗಾಗಿ  ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ ಫೆಸಿಟ ವಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇರುವುದ್ದಲ್ಲ .  
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 ಸವಾಲುಗಳು 

ಈ ಮಟಟ ದ್ ಅಂತ್ರ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಕಡು- ಕಳುಳ ವಿಕ್ಯ ಪೂಣಾ ಫಲಿತಂಶ ಇಂದ್ದ ಕರೊನಾ 

ವೈರಸ್ು  ಹರಡುವಿಕ್ಯ ಹಿನ್ು ಲೆಯಲಿಲ  ಮತ್ತತ  ಮುನ್ು ಲೆಗೆ ಬಂದ್ದದೆ.  ಅತಿಯಾದ್ ಅಂತ್ರ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯತ್ತ ತ್ತ್ಾ ಕ್ಕ  

ಹೊಡೆತ್ ಬಿದ್ದು ದ್ದು  , ಸಾ ದೇಶಿೋ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯತ್ತ  ಚ್ಚಂತ್ನ್ ಮತ್ತತ  ಚ್ಚಗುರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ತ್ನು  ಆರ್ಥಾಕ 

ಸಿಿ ರತ್ತಯನ್ನು  ನಗದ್ದತ್ ಮಟಟ ದ್ಲಿಲ  ರ್ಕಯ್ದುಕಳಳ ಲು  ಅದ್ದ ನ್ರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಂದ್ದಗೆ ಇರುವ  

ಅವಲಂಬನ್ಯನ್ನು  ಕನಷ್ಟ  ಮಟಟ ಕ್ಕ  ಇಟುಟ ಕಳಳ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ದ್ದದ್ು ರೆ ಪಾ ಜಾಕ್ಷ ೋಮಕ್ಕ  ಪ್ಟುಟ  ಬಿೋಳುತ್ತ ದೆ ಎಂದ್ದ 

ಕೌಟ್ಟಲ್ಾ  ಮೂರನ್ಯ ಶತ್ಮಾನದ್ಲಿಲ ಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ು . ತ್ನು  ಪಾ ಜೆಗಳ ಬೌಧಿಧ ಕ ಕೌಶಲ್ಾ ತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕ್ ಇಟುಟ   

ದೇಶಕ್ಕ  ಬೇರ್ಕದ್ ಸ್ವಮಗಿಾ ಗಳನ್ನು  ದೇಶಿೋಯವಾಗಿಯೇ ತ್ಯಾರಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ಕ   ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೂಡಿಕ್ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತ್ದ್  ಉಜಾ ಲ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತತ  ಸ್ವಂಸಕ øತಿಕ ಸ್ವಾ ರ್ಪೋಜಞ ತ್ತಯನ್ನು    ಬದ್ದಗೆ ಸರಿಸದೇ ,  

ಸಾ ಂತಿಕ್ಯನ್ನು  ಮರೆಯದೇ ಪಾ ಜೆಗಳ ನ್ರವಿಗೆ ಸದಾ ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುವಂತ್ಹ ಆರ್ಥಾಕತ್ತಯ ನೋತಿಗಳನ್ನು  ದೇಶ 

ಹೊಂದ್ದರಬೇಕು ಮತ್ತತ  ಅತಿಯಾದ್ ಪಾ ವಾಸೋದ್ಾ ಮ  ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿದ್ ಗಂಭೋರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು   

ಮುನ್ು ಚ್ಚ ರಿಕ್ಯಾಗಿ ಪರಿಗಣ್ಣಸಬೇಕು. 

ಉಪ್ಸಂಹಾರ 

ಆದ್ರೆ ಕ್ಲ್ವು  ಋಣಾತ್ಮ ಕ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳೂ ಸಹ ಇರುತ್ತ ವೆ   ಮಾನವನ ಎಲಾಲ  ಎಡವಟುಟ  

ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿೋಳಲಿದೆ .  ಆದ್ರೆ ಪಾ ಕೃತಿ  ಮತ್ತತ  ನವ ರೂಪದ್ಲಿಲ  ಮೈದ್ಳೆಯ್ದತತ ಳೆ , ಸಂಪ 

ನ್ನಮ ಲ್ಗಳು ಕಲುಷ್ಟತ್ವಾಗದೇ ಉಳಿಯ್ದತ್ತ ವೆ.  ಅನಗತ್ಾ  ಓಡಾಟದ್ದಂದ್ ವಾಯ್ದ ಮಾಲಿನಾ   ಇರುವುದ್ದಲ್ಲ , ಜಲ್ 

ಸಾ ೋತ್ಗಳು ನಮಾಲ್ವಾಗಲಿವೆ,  ಹವೆ ಶುದ್ು  ವಾಗಲಿದೆ, ಆಮಲ ಜನಕದ್ ಪೂರೈಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಲಿದೆ, ಶಬು  ಮಾಲಿನಾ  

ಕಡಿಮೆ ಯಾಗಲಿದೆ,  ಜತ್ನದ್ದಂದ್  ರ್ಕಪಿಡ ಬೇಕ್ದ್ು  ಪಾ ಕೃತಿ ಮುನಸಿಕಂಡಿದಾು ಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುಖ ತೊೋರುವ 

ಧೈಯಾವಿಲ್ಲ ದೇ ನಾವು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಚ ಕಂಡು  ಮಾಸಕ  ಧರಿಸಿ ಕಂಡು ಇರಬೇರ್ಕಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ  

ಕೋವಿಡ್ನಂದ್ ಧರೆಗೆ ವಿಶಾಾ ಂತಿ .   ಪಾ ಕೃತಿಗೆ  ದ್ದನವೂ ಸಂರ್ಕಾ ಂತಿ. 
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