
पर्यटन विश्िाला लागलेली घरघर........

सिझन च्र्ा ऐन तोंडािर, करोनाच्र्ा ह्र्ा धक्र्ातनू पर्यटन विश्ि, पर्यटक आणि पर्यटन िंस्था
िािरण्र्ाची शक्र्ता फारच कमी आहे. एक अननश्श्चतता आणि भीती च्र्ा विळख्र्ात िापडलेली ही
अभूतपूिय पररश्स्थती आहे श्िला पर्यटक ककंिा पर्यटन िंस्था दोघेही िबाबदार नाहीत.

पर्यटकांच्र्ा दृष्टीने िर विचार केला तर.........करोना च्र्ा भीतीपोटी ििय पर्यटकांना आत्ता टूर करार्ची
भीती िाटिे हे अगदी िाहश्िक आहे. अशा दडपिाखाली टूर करण्र्ापेक्षा, त्र्ांना पुढच्र्ा िर्षी टॅ्रव्हल
करण्र्ाचा पर्ायर् र्ोग्र् िाटतो आणि पैिे कमिार्ला अख्खा आर्ुष्र् पडलेलं आहे, र्ुरोप िुद्धा नतथेच आहे
मग श्ििापेक्षा काही महत्िाच ंअिण्र्ाची गरि आहे का ?

पि पर्यटन िंस्थेच्र्ा दृष्टीनी िर विचार केला तर....... सिझन च्र्ा तोंडािर िगळे पैि ेएअर लाईन कडे
ककंिा हॉटेल कड ेककंिा बि कंपनी कड ेककंिा स्थल दशयनािाठी आगाऊ पाठिल्र्ामुळे अडकलेले अितात.

ते पैिे परत न रे्ता अड्िस्टमेन्ट मध्रे् ककंिा कॅन्िलेशन मध्रे् िातात. त्र्ाच्र्ािाठी िेगळी भांडि करािी
लागतात. त्र्ाचा काही उपर्ोग होईल ककंिा नाही हे काळच िांगू शकतो. टूर ऑपरेटरिना त्र्ांचा िर्षय
भराचा खचय, ऑकफिच ेििय खचय, बँकेचा इंटरेस्ट, पगार, िाहहरातींिर झालेला करोडो रुपर्ांचा खचय, एअर
लाईन, हॉटेल्ि, आगाऊ घेतलेली हिारो नतककट्ि (ट्र्ुसलप गाडयन ककंिा स्िरोिस्की ककंिा तत्िम ही
व्हॅसलडडटी िह रे्तात. तेव्हढर्ा काळात ती, न िापरल्र्ाि िार्ा िातात. त्र्ांच्र्ा व्हॅसलडडटी िाढिण्र्ािाठी
िेगळे पैि ेभराि ेलागतात.) ग्राहकांना गेल्र्ा ऑगस्ट मध्रे् बुककंग झाल्र्ापािून व्हीिा, एअर नतककट्ि,

इन्शुरन्ि, परकीर् विननमर् अशा िात ते आठ महहन ेहदलेल्र्ा िेिा.......अशा अनेक िंकटात फक्त पर्यटन
िंस्थाच अडकलेल्र्ा अितात. एअर लाईन, व्हीिा, इन्शुरन्ि, हॉटेल्ि, स्थल दशयनाची हठकािे अशा अनेक
गोष्टी ह्र्ा पर्यटन िंस्थेच्र्ा ननर्ंत्रिामध्रे्च नितात.

िर आत्ता पर्यटकांनी िहकार्य केलं नाही तर हा िंघर्षय िाढून ह्र्ा िमस्रे्च ंस्िरूप अिूनच गंभीर होईल.

पर्यटक एअर लाईनला ककंिा इन्शुरन्ि कंपनीला ककंिा र्ूरो च्र्ा विननमर् दरातील फरक ककंिा व्हीिा चे
पैिे परत भरार्ला विना तक्रार तर्ार अितात, परंतु पर्यटन िंस्थेनी कुठलाही मोबदला न घेता हे ििय काम
परत कराि......ह्र्ा मानसिकते मधनू त ेका बरं बाहेर रे्त नाहीत ?  आि प्रत्रे्क पर्यटन िंस्था आपल्र्ा
ग्राहकांना चांगली िेिा देऊन िास्तीत िास्त खरु्ष ठेिण्र्ाचा प्रर्त्न करत अिते. चांगली िेिा देण्र्ािाठी
चांगल्र्ा, अनुभिी, प्रोफेशनल आणि trained टीम ची गरि अितें. िर चांगली िेिा पाहहिे अिेल तर
त्र्ािाठी चांगली टीम अिली पाहहिे आणि चांगली टीम पाहहिे अिेल, तर त्र्ांना चांगले पगार द्र्ािे
लागतात. एखाद्र्ा व्र्ाििानर्क ककंिा शैक्षणिक िंस्थेमधनू पाि झालेल्र्ा निीन मुलांकडून िर ही कामं



करून घेतली, तर ते कमी पशैात पि होऊ शकतील, परंतु त्र्ामुळे ग्राहकांना समळिाऱ्र्ा िेिांचा दिाय खपूच
खालािेल. एका तािाच्र्ा कामािाठी दोन ताि पि लागू शकतात ककंिा िहि समळिारा व्हीिा िुद्धा,
केिळ फाईल नीट न लािल्र्ामुळे नाकारला िाऊ शकतो. मग हे पैिे रे्िार कुठून ?

परंतु िोपर्तं पर्यटक एक पाऊल पुढे रे्ऊन, पर्यटन िंस्थेिर विश्िाि दाखित नाहीत, तो पर्तं िमस्र्ा
िुटण्र्ाची शक्र्ता खपूच कमी अितें.

बरेचिे पर्यटक हे, प्रेिची ककंिा िोशल मीडडर्ाची ककंिा रािकीर् दबािाची ककंिा ग्राहक मंचाची भार्षा
िापरून िहि िुटिारे प्रश्न िुद्धा कारि निताना िहटल ककंिा कठीि करून ठेितात. िर एखाद्र्ा पर्यटन
िंस्थेनी खरंच कोिाची फिििूक केली अिेल,  तर ग्राहक मंचाकड ेिरूर िािं, परंतु िर एखादी पर्यटन
िंस्था, तुम्हाला अशा पररश्स्थतीतुन आणि अशा अननश्श्तततचे्र्ा िातािरिातून मागय काढण्र्ा
िाठी, प्रमाणिकपिे, खरोखर मदत करत अिेल, तर अशा िंस्थेला ग्राहक मंचाची भार्षा िापरि, म्हििे
ग्राहक मंचानी देऊ केलेल्र्ा चांगल्र्ा िेिेचा गैरिापरच आहे.

पर्यटन विश्ि दर िर्षी एक धक्का खात आहे. नोटबंदी झाली, मग गुतंा गुतंीचा GST झाला, मग बुककंग ला
पॅनकाडय ची िोडिी आली, ककती कॅश घ्र्ार्ची ह्र्ाच्र्ािर बंधने आली, मागच्र्ा िर्षी िेट एअर बंद पडली,
मग ह्र्ा िर्षी आिखीन एक टॅक्ि आला - TCS नािानी आणि ह्र्ा िगळर्ांिर कहर म्हिून आता हा
करोना व्हार्रि आला. ह्र्ा पररश्स्थती मुळे, कारि निताना चांगले ग्राहक नाराि होतं आहेत आणि
पर्यटन िंस्थांची िगळी ताकद ही ग्राहकांची नारािी काढण्र्ात, त्र्ांना िस्तुश्स्थतीची िािीि करून
देण्र्ात, एअर लाइन, व्हीिा कॉन्िुलेट, टुररझम बोडय, परदेशी एिन्ट, नतथली पर्यटन स्थळे ह्र्ांना
िमिािण्र्ातच खचय पडू लागली आहे. आि ििय एअर लाईन नी अनेक उड्डाि ंरद्द केलीत, स्टाफ ला
िक्तीच्र्ा िुट्टीिर पाठिलं आहे, हॉटेल्ि ररकामी पडलीत, रेस्टॉरंट मोकळी आहेत, कोच कंपन्र्ांनी त्र्ांच्र्ा
बिेि विकार्ला काढल्र्ात, टूर मॅनेिर घराचा हफ्ता किा भरिार ह्र्ा चचतंते आहेत, पर्यटन कंपन्र्ांनी
पगार िाढ रद्द केली, अनेक ििांना नोहटिा गेल्र्ात, तर काही पर्यटन कंपन्र्ांनी ताबडतोब पगारात 25%

कपात िुद्धा केली आहे..........ही पर्यटनाला लागलेली घर घर हा आिचा खरा चचतंेचा विर्षर् आहे.....िर
मार्बाप पर्यटकांनी ककंिा िरकार नी ककंिा मीडडर्ा नी पर्यटनािाठी काही िकारात्मक हातभार लािला
नाही, तर ही टुरीझम इंडस्ट्री अशा िादळांमध्रे् कशी आणि ककती हटकेल हे मला पडलेलं एक मोठ्ठ कोडचं
आहे.

समसलदं बाबर
मँगो हॉसलडिे


