ુ ાકારી પ્રવાસનની વવકાસલક્ષી તકો તેમજ પ્રવાસન ઉધોગ પર તેની આવથિક
ભારતમાાં સખ
અસરો અંગે અભ્યાસ
Dr. Mustufa J.Mansuri
Associate Professor of Economics Government Arts and Commerce College, Tharad -Banaskantha
ટાં કસાર :
તંદુરસ્ત જીવનશૈલી જાળવવા, તણાવ ઘટાડવા, રોગ અટકાવવાતેમજ

ુ ી થતા પ્રવાસને સુખાકારી પ્રવાસન કહે છે .
પોતાની સુખાકારી વધારવાના હેતથ

જેમાં આયુવેદ, યોગ, નનસગોપચાર, સ્પાથેરાપી, મસાજથેરાપી, તણાવઘટાડો, વજન વ્યવસ્થાપન એક્યુપ્રેશર, એનજી

થેરાપી, હહલીંગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . તે માટે ભારત ભૌગોલલક, પ્રાકૃનતક, સાંસ્કૃનતક અને આધ્યાત્મમક આકર્ષણો સાથેન ુ ં
એક સુદર
ં સ્થળ છે . અનાહદકાળથી ભારત ભ ૂનમના સંતો અને ઋનર્-મુનનઓ વ્યક્તતની સુખાકારી અને સ્વાસ્્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત

કરતી વર્ો જૂની પ્રથાઓ તેમજ પૌરાલણક ઉપચારોના જ્ઞાનના ઉપયોગ થકી લોકોની સારવાર કરે છે . તેના પહરણામે ભારતમાં
સુખાકારી પ્રવાસન ઝડપથી નવકસીને વધી રહ્ું છે .

વર્ષ 2015માં સમગ્ર એનશયામાં સુખાકારી માટે શ્રેષ્ઠ હોટલ સાથે ટોચના 15 સ્થળોની યાદીમાં ભારતને સ્થાન

આપવામાં આવ્યુ ં હતુ ં અને મયારથી આ ઉદ્યોગમાં તેજી જોવા મળી છે . જે સમગ્ર સુખાકારી અથષત્રન
ં ના નવ્વના જજારકદમાં
13.1% જેટલો અમ ૂલ્ય ફાળો નોંધાવી એનશયા ખંડમાં સમાનવષ્ટ દે શોમાં ચોથા નંજરનુ ં સ્થાન ધરાવે છે . કારણકે ભારતના

સુખાકારી કેરિો પ્રવાસીઓને નવજીવન અનુભવવા માટે શ્રેષ્ઠ હોવાનુ ં કહેવાય છે . ભારત સુખાકારી અને આરોગ્યના ક્ષે્રનમાં
ઇનતહાસ ધરાવે છે કારણકે તે નવ્વની જે સૌથી જૂની સલામત અને સૌથી અસરકારક આરોગ્ય અને સુખાકારી પરં પરાઓ,
આયુવેદ અને યોગનુ ં ઘર છે . તેથી ભારત આવતા સુખાકારી પ્રવાસીઓની સંખ્યા તેમજ તેઓ ધ્વારા થતા ખચષમાં સતત
વધારો નોંધાઇ રહયો છે .

નવગત
ભારતમાં સુખાકારી હેત ુ આધારીત નોંધાયેલ પ્રવાસી સંખ્યા
(Number of Trips Millions)
ુ થષ પ્રવાસીઓએ કરે લ ખચષ
ભારતમાં સુખાકારી હેતઅ
(Expenditures of US$ Billions)

2013

2015

2017

32.7

38.6

56

9.16

11.78

16.29

જેના થકી ભારતની કુ લ જીડીપીમાં અંદાજે 6% અને રોજગારી ક્ષે્રને 12% યોગદાન આપતો ભારતનો પ્રવાસન ઉધોગ

નવનવધ પ્રકારના પ્રવાસન ઉમપાદનોનો પ્રચાર -પ્રસાર કરી વધુને વધુ નવદે શી પ્રવાસીઓને આકર્ષવાના પ્રયમનો કરે છે .કારણકે

આવનાર પ્રવાસી જે ખચષ કરે છે . તેના કારણે દે શમાં રોજગારીની તકો તેમજ નવદે શી હહંૂ ડયામણની અઢળક કમાણી થતી
હોવાથી ભારત સરકારના પ્રવાસન મં્રનાલયે સુખાકારી પ્રવાસનને પ્રોમસાહન આપવા માટે નવનવધ યોજનાઓ તૈયાર કરી

પ્રાયોલગક સુખાકારી ઉમપાદનો નવકસાવવામાં નોંધપા્રન રોકાણના પ્રયાસો કરી ભારતને ટૂંક સમયમાં એક ઉચ્ચ મ ૂલ્યવાન
સુખાકારી પ્રવાસન માટે ન ુ ં મુખ્ય સ્થળ જનવાની પ ૂરતી સંભાવનાઓનુ ં સર્જન કરે લ છે .


ચાવીરૂપ શબ્દો : પ્રવાસન, સુખાકારી પ્રવાસન,આયુવેદ, યોગ

પ્રાકૃનતક વારસો નવ્વના સૌથી નોંધપા્રન પ્રવાસન

1) પ્રસ્મવાવના :

અનતનથ દે વો ભવ (अतिथिदे वोभव:) એ ભારતીય

આનત્યનો મુખ્ય નસદ્ાંત છે , જે અનતનથને ભગવાનની
સમાન

આદર

અનવસ્મરણીય

આપી

અનુભવ

પ ૂરો

આનત્યશીલતાનો
પાડે

છે .

તે

સ્થળોમાં અગ્રસ્થાને છે .

ભારત પાસે વૈહદક કાળથી થતી દવાઓનો

સમ ૃદ્ ઈનતહાસ છે . આયુવદ
ે , યુનાની દવાઓ સૌથી

જૂની પ્રણાલીઓમાંની એક છે . જેના મ ૂળ ઇ.સ.300

પ્રવાસીઓ

ની આસપાસ નોંધાયા છે . જે ભારતીય લચહકમસાનો

જમીન અને જળાશયોની નવશાળતા, ભૌગોલલક અને

ુ સંહહતા, કૌમારભ ૂમય, કાશ્યપસંહહતા
ચરકસંહહતા, સુશ્રત

નવચારધારાથી

આકર્ાષઇ

નવ્વભરમાંથી

ભારતના પ્રવાસે આવવા આતુર જને છે .ભારતના
સાંસ્કૃનતક

નવનવધતાઓ,

સમ ૃદ્

ઐનતહાનસક

ુ
સુવણષયગ

કહેવાય

છે .

તે

સમયમાં

લખાયેલ

અને
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વતષમાન

સમયમાં

આધુનનક

સારવાર

અને

શસ્ત્રહિયાઓની શોધો અને પદ્નતઓમાં આધારભ ૂત
જની રહે છે .

યોગ

અને

ધ્યાનની

સાથે

નેચરોપથી,

યુનાની, નસદ્, અને હોનમયોપેથી જેવી દવાઓ થકી
થતી

સારવારનુ ં મહમવ

વધતાં

સ્વાસ્્ય

લાભો

જતી અથષવ્યવસ્થામાં જયાં લોકો ઝડપથી જદલાતા
જીવનનો સામનો કરી રહ્યા છે , જયાં કામનુ ં ભારણ,

અનનયનમયત જીવનશૈલીને સુધારવા સુખાકારી હેત ુ
અથષ કરવામાં આવતો પ્રવાસ મહમવનો જની જાય છે

કારણ કે તે નવનવધ આરોગ્યસંભાળ ઉપચારો દ્વારા
પ્રદાન

કરવામાં

આવેલ

લજનઝેરીકરણ

અથવા

નવ્વભરમાં જાણીતા જરયા છે . સ્વતં્રનતા પછી ભારતે

આડઅસર નવનાની (Detoxification) પ્રવ ૃનતઓ દ્વારા

સ્વાસ્્ય માટે એક અનોખી પધ્ધધ્ધ્ત નવકસાવી છે , જે

પ્રદાન કરે છે . આયુવેદ, યોગ, ધ્યાન, એક્યુપતં ચર,

આધુનનક લચહકમસા ક્ષે્રને ઝડપથી પ્રગનત કરી સવષગ્રાહી
આધુનનક

આરોગ્યસંભાળ,

વૈકધ્ધલ્પક

દવા

અને

સુખાકારીનો શ્રેષ્ઠ સમરવય કરતી હોવાથી તેની

અસંખ્ય શક્યતાઓ સાથે ભારતને મેહડકલ વેલ્યુ
ટુહરઝમ (MVT) માટે અંનતમ સ્થળ તરીકે જગ
નવખ્યાત જનાવે છે .

સુખાકારી અથષત્રન
ં માં સમાનવષ્ટ સુખાકારી

પ્રવાસન ભારતીય પયષટન ઉદ્યોગના નવકાસ માટે

ચાલકજળ જનવાની સંભાવના ધરાવે છે . ધજકતી

ુ :
2) અભ્યાસના હેતઓ


સુખાકારી પ્રવાસનની સંકલ્પના તેમજ

સુખાકારી પ્રવાસન અને તજીજી પ્રવાસન
વચ્ચેનો તફાવત તપાસવો.


વૈન્વક િષ્રીએ સુખાકારી અથષત્રન
ં માં

સમાનવષ્ટ સુખાકારી પ્રવાસનના જજારનુ ં કદ
જાણવુ.ં


નેચરોપથી,

સ્વાસ્્યની

લાખોની સંખ્યામાં નવદે શી પ્રવાસીઓ તેમજ ભારતના
ુ ી
અરય રાજયોના સ્થાનનક પ્રવાસીઓ સુખાકારી હેતથ
પ્રવાસ કરે

છે . જેનો અભ્યાસ પ્રસ્તુત પેપરમાં

કરવામાં આવ્યો છે .

 Global Wellness Institutionના મતે પોતાની
વ્યક્તતગત

વધારવાના

સુખાકારી
પ્રયાસ

 પોતાના

જીવનમાં

જાળવવા

માટે

સુખાકારી પ્રવાસન કહે છે .

થતા

રહેલી

અથવા

પ્રવાસને
ઘણીજધી

અસ્વસ્થતા દૂ ર કરવા, નકારામમક ગુણોનો
સામનો કરવા, સવષગ્રાહી સ્વાસ્્યને જાળવવા

છે .

3) સુખાકારી પ્રવાસનની સંકલ્પના :

સવષગ્રાહી

એક તરીકે માની રહયુ ં છે . જેનો લાભ મેળવવા

કદ જાણવુ.ં

પ્રવાસન ઉધોગ પર થયેલ અસરો તપાસવી.

અને

સુખાકારી ચળવળના સાચા આધ્યાત્મમક ઘરો પૈકીના

અને

સુખાકારી પ્રવાસનના નવકાસથી ભારતના

પંચકમષ

પ્રાચીન પ્રથાઓ સાથે ભારતને વૈન્વક સ્તરે આધુનનક

ભારતમાં સુખાકારી પ્રવાસનની નવકાસલલક્ષી
તકો તેમજ નવ્વની સરખામણીમાં જજારનુ ં



શરીર, મન અને આમમાને પુનજીનવત કરી નવી ઉજાષ

સુધારવાના

ુ ી
હેતથ

થતા

પ્રવાસને

સુખાકારી પ્રવાસન તરીકે વ્યાખ્યાનયત કરે

 International Wellness Tourism એ સ્વાસ્્ય
અને સુખાકારીના કારણોસર થતી મુસાફરીનો
ઉલ્લેખ કરે લ છે .
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Global Wellness Tourism

Economy ,

પ્રેહરત

થાય

સુખાકારીની

છે . તેમનુ ં

સુખાકારી

જાળવવા

અથવા

મુસાફરીને

સુખાકારી

પ્રવાસન

તરીકે

 ગૌણ સુખાકારી પ્રવાસીઓ : જેઓ મુસાફરી

પ્રવાસન હેઠળ પ્રવાસીઓ દ્વારા સુખાકારી

પ્રવ ૃનિઓમાં ભાગ લેવા માંગે છે . ઉદા.તરીકે

કરવામાં આવતા તમામ ખચષનો સમાવેશ

નનમયિમ મુજજની કસરત કરવી.

છે .

તેમજ

સુખાકારી

દરનમયાન

સુધારવા અથવા જાળવવા પ્રવાસ દરનમયાન

ભેળસેળ

પ્રવાસન જજારને જે પ્રકારના પ્રવાસીઓમાં નવભાત્જત
સુખાકારી

પ્રવાસીઓ

:

જાળવવા

સુખાકારી

ૂ માં સુખાકારી પ્રવાસનને તજીજી પ્રવાસન સાથે
ટંક

આ ઉપરાંત,Global Wellness Institution સુખાકારી

 પ્રાથનમક

સુખાકારી

મુસાફરી દરમ્યાન ત્જમની મુલાકાત લઇ

કરે છે.

કરે છે .

આધાહરત

છે . ઉદા.તરીકે યોગ, મસાજ, પંચકમષ વગેરે.

વધારવાના પ્રયાસ સાથે સંકળાયેલી તમામ
કરે

પર

સ્થળ

વ્યક્તતગત

વ્યાખ્યાનયત

તકો

લક્યયત

કરવુ ં

યોગ્ય

નથી.

કારણકે

સુખાકારી

પ્રવાસીઓ તેમના આરોગ્ય અને જીવનની ગુણવિા
સુધારવા અથવા જાળવવા માટે મુસાફરી કરે છે ,

જેઓ

જયારે તજીજી પ્રવાસીઓ લજમારીનુ ં નનદાન કરાવ્યા
ુ ી મુસાફરી કરે છે .
પછી સારવાર મેળવવાના હેતથ

પ્રાથનમક રૂપે સુખાકારી માટે પ્રવાસ કરવા

3.1) સુખાકારી પ્રવાસન અને તજીજી પ્રવાસન વચ્ચેનો તફાવત :
અ.નં
1

સુખાકારી પ્રવાસન - Wellness Tourism

તજીજી પ્રવાસન - Medical Tourism

તંદુરસ્ત જીવનશૈલી જાળવવા, તણાવ ઘટાડવા, રોગ અટકાવવા નજળી તલજયત, ઈજા અને માંદગીની
તેમજ

પોતાની

સુખાકારી

સુખાકારી પ્રવાસન કહે છે .

વધારવાના

ુ ી
હેતથ

ુ ી થતા પ્રવાસને તજીજી
પ્રવાસને સારવારના હેતથ

થતા

પ્રવાસ કહે છે .

જેમાં,

જેમાં,શસ્ત્રહિયા,દાંતની

સારવારતેમજ

આયુવેદ,યોગ,નનસગોપચાર,સ્પાથેરાપી,મસાજથેરાપી,તણાવઘટાડો,વ સમયાંતરે ફેરતપાસનો સમાવેશ થાય
વગેરેનો છે .

જન વ્યવસ્થાપન એક્યુપ્રશ
ે ર, એનજી થેરાપી, હહલીંગ
સમાવેશ થાય છે .
2

સુખાકારી પ્રવાસન Wellness Tourism તરીકે ઓળખાય છે .

તજીજી પ્રવાસન Medical Tourism

3

સુખાકારીની સુનવધા આપતા કેરિોની મારયતા National

તજીજી સારવાર આપતી હોસ્પીટલોની

Accreditation Board of Hospitals and Health Care (NABH)અને
AYUSH – Ayurveda Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and
Homeopathy આયુર્ ધ્વારા આપવામાં આવે છે .

તરીકે ઓળખાય છે .

મારયતા પણ National Accreditation
Board of Hospitals and Health Care
(NABH)અને
AYUSH – Ayurveda Yoga &

Naturopathy, Unani, Siddha and

Homeopathy આયુર્ ધ્વારા આપવામાં
આવે છે .
4) વૈન્વક િષ્રીએ સુખાકારી અથષત્રન
ં નુ ં જજાર
કદ :

Institute – 2018 ના રીપોટષ મુજજ 4,543.7USD
Billion – 2017માં નોંધાયેલ છે . જે પૈકી સુખાકારી

સુખાકારી

અથષત્રન
ં માં

સમાનવષ્ટ

તમામ

પ્રવ ૃનતઓમાં મુખ્ય પ્રવ ૃનત તરીકે સુખાકારી પ્રવાસન

પ્રવાસનનુ ં કદ 639.40USD Billion નોંધાયુ ં છે . જે
સમગ્ર સુખાકારી અથષત્રન
ં માં 14.1 % ફાળો આપેછે.
(2017 મુજજ) જે કદ2019 માં 4.9 USD Trillion થયુ ં

અગ્રસ્થાને

છે .

કારણકે

સુખાકારી

અથષત્રન
ં

હતુ ં તે પછી 2020 માં કોરોના મહામારીની વ્યાપક

સજંનધત પ્રવ ૃનતઓનુ ં કુલ જજાર કદ Global Wellness

અસરોને કારણે ઘટીને 4.4 USD Trillion થયુ ં છે . પણ
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જેમ જેમ કોરોના મહામારીની અસર ઓછી થતાં

છે . જે આવનારા સમયમાં સમગ્ર નવ્વના દે શો માટે

2025 સુધીમાં સુખાકારી અથષત્રન
ં નુ ં જજાર કદ અંદાજે

સુખાકારી પ્રવાસનની નવકાસલક્ષી તકોની સંભાવના

7.0 USD Trillion થવાની આગાહી કરવામાં આવેલ

પ ૂરી પાડશે.

 નવ્વકક્ષાએ સુખાકારી અથષત્રન
ં નું જજાર કદ:2017 મુજજ
સુખાકારી અથષત્રન
ં માં સમાનવષ્ટ પ્રવ ૃનતઓ
Wellness Tourism
Work Place Wellness
Wellness Real Estate
Personal Care, Beauty & Anti – Aging
Fitness Body & Mind
Thermal / Mineral Springs
Spa Economy
Healthy Eating , Nutrition & Weigh Loss
Preventive & Personalized Medicine and Public Health
Traditional Complementary Medicine
Total :
 Source : Global Wellness Institute – 2018
Traditional
Complementary વવશ્વમાાં સખ
ુ ાકારી
Medicine
8%
Preventive &
Personalized
Medicine and
Public Health
13%

Spa Economy
3% Thermal / Mineral
Springs
1%

નવ્વકક્ષાએ સુખાકારી હેત ુ આધારીત

નોંધાયેલ પ્રવાસી સંખ્યા - (Number of Trips
Millions)
ુ અથષ
નવ્વના પ્રવાસીઓની નવનવધ હેતઓ
એક દે શથી જીજા દે શમાં પ્રવાસ કરવાની

સુખાકારી અથષત્રન
ં ના

Billion)

જજારકદમાં ટકાવારી

639.40
47.5
134.3
1,082.9
828.0
56.2
118.8
702.1
574.8
359.7
4,543.7

14.1
1.0
3.0
23.8
18.2
1.2
2.6
15.5
12.7
7.9
100

અથથતત્ર
ાં ન ાંુ બજાર કદ – (2017)

Healthy Eating ,
Nutrition &
Weigh Loss
15%

4.1)

જજાર કદ (USD

Wellness Tourism
14%
Work Place
Wellness
1%
Wellness Real
Estate
3%
Personal
Care,
Beauty &
Anti –
Aging
24%
Fitness Body &
Mind
18%

પ્રવ ૃનત નનરં તર ચાલતી હોય છે . જેમાં મા્રન

સુખાકારી હેત ુ આધારીત થયેલ પ્રવાસીઓની
સંખ્યામાં સતત વધારો નોંધાયો છે . જે
દશાષવેલ ચાટષ માં સમાયેલ આંકડાકીય
નવગતોમાં જોઇ શકાય છે .
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ુ ાકારી હેત ુ આધારીત નોંધાયેલ પ્રવાસી સાંખ્યા - (Number of Millions)
વવશ્વમાાં સખ

2017

2015

2013

1
4.2)

830

691

586.5

2

ુ થષ પ્રવાસીઓએ
નવ્વકક્ષાએ સુખાકારી હેતઅ

3
પરત ફરે છે તે સમયગાળા દરનમયાન જે ખચષ કરે છે

કરે લ ખચષ - (Expenditures of US$ Billions)

તે ખચષમાં પણ િમશ; વધારો નોંધાયો છે . જેની

કોઇ પણ વ્યહકત જયારે પ્રવાસી જની એક દે શથી

આંકડાકીય માહહતી દશાષવેલ ચાટષ માં જોઇ શકાય છે .

જીજા દે શનો પ્રવાસ શરૂ કરે છે મયારથી પોતાના ઘેર

ુ ાકારી હેતઅ
ુ થથ પ્રવાસીઓ કરે લ ખર્થ - (Expenditures of US$ Billions)
વવશ્વમાાં સખ
2017

2015

2013

639.4

563.2

494.1

1

2

3

Source : Global Wellness Institute – 2018
ુ ાકારી પ્રવાસનની વવકાસલલક્ષી
5) ભારતમાાં સખ
તકો તેમજ વવશ્વની સરખામણીમાાં બજારન ાંુ
કદ :

ભારત ભૌગોલલક, પ્રાકૃનતક, સાંસ્કૃનતક અને

આધ્યાત્મમક

આકર્ષણો

સાથેન ુ ં એક

સુદર
ં

સ્થળ

છે . અનાહદકાળથી ભારત ભ ૂનમના સંતો અને ઋનર્મુનનઓ વ્યક્તતની સુખાકારી અને સ્વાસ્્ય પર ધ્યાન

કેન્દ્રિત કરતી વર્ો જૂની પ્રથાઓ તેમજ પૌરાલણક

સંસ્કૃનતના સંલચત શાણપણ દ્વારા નવકસાવવામાં આવી
હતી. આજે, ભારત યોગ, આયુવેદ, પ્રાકૃનતક લચહકમસા,

નસદ્ા વગેરેના કેરિ તરીકે ઉભરી આવ્યુ ં છે . તણાવ

અને લચિંતાને પાછળ છોડીને એક પહરપ ૂણષ, સુખી અને
સ્વસ્થ

જીવન

જીવવા

માટેની

કાયષપધ્ધધ્ધ્ત

પ ૂરી

પાડવામાં ભારત અગ્રેસર દે શોની હરોળમાં સ્થાન
ધરાવે છે .

વર્ષ 2015માં સમગ્ર એનશયામાં સુખાકારી

ઉપચારોના જ્ઞાનના ઉપયોગ થકી લોકોની સારવાર

માટે શ્રેષ્ઠ હોટલ સાથે ટોચના 15 સ્થળોની યાદીમાં

ઝડપથી નવકસીને વધી રહ્ું છે . કારણકે લોકોને

આ ઉદ્યોગમાં તેજી જોવા મળી છે . જે સમગ્ર સુખાકારી

કરે છે . તેના પહરણામે ભારતમાં સુખાકારી પ્રવાસન
તણાવમુતત અક્સ્તમવ તરફ દોરી જનારા પ્રાચીન

જ્ઞાનને વહેંચવામાં સંતો અને ઋનર્-મુનનઓએ ક્યારે ય

સંકોચ કયાષ નથી. તેઓની સુખાકારી પ્રણાલીઓમાં
ઉચ્ચ સંભાવના છે કારણકે તે સદીઓથી પ્રાચીન

ભારતને સ્થાન આપવામાં આવ્યુ ં હતુ ં અને મયારથી
અથષત્રન
ં ના નવ્વના જજારકદમાં 13.1 % જેટલો

અમ ૂલ્ય ફાળો નોંધાવી એનશયા ખંડમાં સમાનવષ્ટ
દે શોમાં

ચોથા

નંજરનુ ં

સ્થાન

ધરાવે

છે .
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નવ્વની સરખામણીમાં ભારતમાં સુખાકારી અથષત્રન
ં નુ ં જજાર કદ – (2017)
સુખાકારી અથષત્રન
ં માં સમાનવષ્ટ પ્રવ ૃનતઓ
Wellness Tourism
Work Place Wellness
Wellness Real Estate
Personal Care, Beauty & Anti – Aging
Fitness Body & Mind
Thermal / Mineral Springs
Spa Economy
Healthy Eating , Nutrition & Weigh Loss
Preventive & Personalized Medicine and Public Health
Traditional Complementary Medicine
Total :

જજાર કદ

નવ્વ કક્ષાના સુખાકારી અથષત્રન
ં ના

(USD Billion)

જજારકદમાં ફાળો (ટકામાં)

16.3
0.2
6.1
24.8
4.7
1.9
2.1
20.9
1.0
46.2
124.2

13.1
0.1
4.9
20.0
15.0
1.0
1.7
16.8
0.8
37.2
100

Source : Global Wellness Institute – 2018
ુ ાકારી અથથતત્ર
વવશ્વની સરખામણીમાાં ભારતમાાં સખ
ાં ન ાંુ બજાર કદ – (2017)

Traditional
Complementary
Medicine
37%
Preventive &
Healthy Eating ,
Thermal /
Personalized
Nutrition & Weigh Medicine and
Mineral
Loss
Public HealthSprings
17%
1%
1%

ભારતના

સુખાકારી

કેરિો

Wellness Tourism
13%
Work Place
Wellness
0%
Personal Care,
Beauty & Anti –
Aging
20%
Fitness Body &
Mind
4%

Wellness Real
Estate
5%

Spa Economy
2%

પ્રવાસીઓને

પરં પરાઓ, આયુવેદ અને યોગનુ ં ઘર છે . ભારતમાં

છે .દે શ સુખાકારી અને આરોગ્યના ક્ષે્રનમાં ઇનતહાસ

આંતરરાષ્રીય પ્રવાસીઓ માટે સુખાકારી પ્રવાસન

નવજીવન અનુભવવા માટે શ્રેષ્ઠ હોવાનુ ં કહેવાય

ધરાવે છે કારણકે તે નવ્વની જે સૌથી જૂની સલામત
અને સૌથી અસરકારક આરોગ્ય અને સુખાકારી
અ.નં

રાજય

1

કણાષટક

શહેર

જેંગલુરુ
જેંગલુરુ
મૈસરુ

એવા

સંખ્યાજંધ

સ્થળો

છે

જે

સ્થાનનક

તેમજ

માટે મહમવપ ૂણષ છે . જેમાંના કેટલાક નીચે મુજજ છે .
સ્થળનું નામ
આયુવદ
ે ગ્રામ હેહરટે જ સુખાકારી કે રિ
શ્રેયસ યોગ રીરીટ,
ુ લ
નસિંધવ
ે ી આયુવહે દક કે રિ,

જેંગલુરુ

સૌક્ય ઇરટરનેશનલ હોલલન્દ્સ્ટક સેરટર

2

મહારાષ્ર

પુણે

આમમંતન

3

ગુજરાત

મહેસાણા

નનમ્જા નેચર ક્યોર

4

ગોવા

જીચ હાઉસ
દે વાયા

5

કે રળ

પાયલુર

કાલરી કોનવલાકોમ
લીલા કોવલમ હોટલ

અષ્ટમુડી

સરોવરમ આયુવહે દક આરોગ્ય કે રિ
સોમાથીરામ

6

હહમાચલ પ્રદે શ

નશમલા

. વાઇલ્ડફ્લાવર હોલ

પાલમપુર

કાયાકલ્પ

7

રાજસ્થાન

અજજગઢ

અમનજાગ

8

ઉિરાખંડ

ઋનર્કે શ

હહમાલય આનંદ :

દે હરાદૂ ન

વાના
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5.1)

ભારતમાં સુખાકારી હેત ુ આધારીત નોંધાયેલ

પ્રવ ૃનતઓમાં લોકનપ્રય સ્થાન ધરાવે છે . જેને કારણે

પ્રવાસી સંખ્યા - (Number of Trips Millions)

ભારતનો પ્રવાસન ઉધોગ પ્રવાસીઓને આકર્ષવા જૂદી
જૂદી સવલતો પ્રદાન કરે છે . ઉદા તરીકે ઇ ટુરીસ્ટ

ભારત અનેક પ્રકારના પ્રવાસન ઉમપાદનો થકી આજે

નવઝા, જેને કારણે ભારતમાં સુખાકારી પ્રવાસન માટે

સમગ્ર એનશયા ખંડમાં સમાનવષ્ટ દે શોમાં મહદ અંશે

આવનારા પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં નોંધપા્રન વધારો

તજીજી પયષટન અને સુખાકારી પ્રવાસન સજંનધત

થયો છે

.
ુ ાકારી હેત ુ આધારીત નોંધાયેલ પ્રવાસી સાંખ્યા
ભારતમાાં સખ
- (Number of Trips Millions)

2017

2015

2013

56

38.6

32.7
1

2

3

Source : Global Wellness Institute – 2018
5.2)

ુ ાકારી હેતઅ
ુ થષ પ્રવાસીઓએ
ભારતમાંસખ

આકર્ષવાના પ્રયમનો કરે છે . કારણકે આવનાર પ્રવાસી

કરે લ ખચષ - (Expenditures of US$ Billions)

જે ખચષ કરે છે . તેના કારણે દે શમાં રોજગારીની તકો

ભારતની કુલ જીડીપીમાં અંદાજે 6% અને રોજગારી

તેમજ નવદે શી હહં ૂ ડયામણની અઢળક કમાણી થતી

ક્ષે્રને 12% યોગદાન આપતો ભારતનો પ્રવાસન

હોય

ઉધોગ નવનવધ પ્રકારના પ્રવાસન ઉમપાદનોનો પ્રચાર
-પ્રસાર

કરી

વધુને

વધુ

નવદે શી

છે .

જે સજંનધત સુખાકારી

પ્રવાસન

પ્રવાસીઓએ કરે લ ખચષની નવગતો જોઇએ તો,

પ્રવાસીઓને

અથષ

ુ થષ પ્રવાસીઓએ કરે લ ખચષ ભારતમાં સુખાકારી હેતઅ
(EXPENDITURES OF US$ BILLIONS)

2017

2015

2013

9.16

16.29

11.78

1

2

3

Source : Global Wellness Institute – 2018
જેના આધારે પ્રવાસન પંહડતો માને છે કે લોકો

ભનવષ્યમાં સૌથી વધુ કાયાકલ્પ કરવા સુખાકારી હેત ુ
અથષ પ્રવાસન સ્થળોની શોધ કરશે. જેમાં લોકો
રોજજરોજના જીવનની તાણમાંથી જહાર આવવા માટે

યોગનુ ં જરમસ્થળ છે તેમજ આયુવ
ષ ૈહદક દવાઓનુ ં
્
ઉદ્દભવસ્થાન

હોવાના

નાતે

સુખાકારી

નવકાસની ભરપ ૂર સંભાવનાઓ ધરાવે છે .

પ્રવાસન

ભારતના મોટાભાગના રાજયો સુખાકારી પ્રવાસન

કાયાકલ્પ અને આરામના સ્થળોનો પ્રવાસ પસંદ

હેઠળ નવનવધ આરોગ્યસંભાળ ઉપચારો સાથે શરીર,

સુખાકારી સ્થળ તરીકે નવકસી રહયુ ં છે . કારણકે તે

તંદુરસ્ત જીવનશૈલી જાળવવા, તણાવ ઘટાડવા, રોગ

કરશે

મયારે

ખાસ

કરીને

ભારત

એક

લોકનપ્રય

મન અને આમમાને પુનજીનવત કરી પ્રવાસીઓને
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પ્રવ ૃનતઓ

અને માનનસક રીતે તંદુરસ્ત જીવનશૈલી જાળવવા

આહાર, સ્પા સારવાર, કસરત અને આધ્યાત્મમક

અને માનનસક સ્વાસ્્ય, સૌંદયષ સારવાર અને સ્વસ્થ

અટકાવી

સુખાકારી

વધારવાની

અનેક

પ્રવાસીઓને પ્રદાન કરવા સજ્જ છે . જેમાં, તંદુરસ્ત
ઉપચાર, યોગ, જસ્તી, મસાજનો સમાવેશ થાય છે .
5.3)

સુખાકારી પ્રવાસનની અસરો :

પયષટન એ નવ્વના સૌથી મોટા અને ઝડપથી

નવકસતા

ઉદ્યોગોમાંન ુ ં

એક

છે . જેમાં

સુખાકારી

પ્રવાસન નવ્વના પયષટન ઉદ્યોગના તમામ સ્વરૂપોને

શક્તત પ ૂરી પાડે છે . સુખાકારી પ્રવાસન નવકનસત
તેમજ નવકાસશીલ રાષ્રોના ઉચ્ચસ્તરીય પ્રવાસીઓને
આકર્ી

મા્રન

અલ્પનવકનસત

નવકનસત

પ્રદે શોની

દે શોની

જ

નહીં

અથષવ્યવસ્થાને

પરં ત ુ

ધજકતી

માટે પ્રોમસાહહત કરવાનો રહયો છે . તેઓ આધ્યાત્મમક
ઊંઘની તકનીકો પર ભાર મ ૂકી વ્યક્તતના સ્વાસ્્યને

સુધારવા અને જહેતર જનાવવાની કાયષ પધ્ધધ્ધ્તઓ
પ્રદાન કરે છે . જેનો લાભ વતષમાન સમયમાં અનેક

પ્રવાસીઓ લેતા સમગ્ર પ્રવાસન ઉધોગ તેમજ જે તે

દે શના અથષત્રન
ં ઉપર તેમજ પ્રવાસીઓમાં અનેક
અસરો જરમાવે છે . જેમાં મહદઅંશે પ્રવાસીની િષ્રીએ
નીચે મુજજની અસરો સજાષય છે .


વ્યક્તતગત અસર :

સુખાકારી પ્રવાસન પ્રવાસીઓમાં ભૌનતક અને

રાખવામાં સહયોગ આપે છે . જે દે શો મોટાભાગે

આધ્યાત્મમક

સમ ૃદ્ છે .

કરવાની તક પ ૂરી પાડે છે જયાં તેઓ આરામથી

આરોગ્ય અને સુખાકારીની પરં પરાગત પદ્નતઓથી

સુખાકારી શોધવાનો મુખ્ય સાર સ્વાસ્્યમાં

સુધારો છે જે આપમેળે જીવનની ઉન્નત ગુણવિા
તરફ

દોરી જાય છે . સુખાકારી

પ્રવાસ સજંનધત

પ્રવ ૃનતઓનો ઉદ્દે શ્ય આરામ અને તણાવ દૂ ર કરવાની

નવનવધ પદ્નતઓના ઉપયોગ દ્વારા વ્યક્તતને શારીહરક

જયાં કોઈ વ્યસ્ત કંટાળાજનક કાયષિમ હોતો નથી

પરં ત ુ શારીહરક પ્રવ ૃનિઓ, તંદુરસ્ત ખોરાક, સુખ
આપતા મસાજ -માલલસના ઉપચાર સાથે આરામ

અને કાયાકલ્પની અતલ્પનીયક્ષણોનો આનંદ પ્રાપ્ત
કરી

રોજેરોજના

તણાવભયાષ

અનેક

પ્રકારના

નવક્ષેપોમાંથી રાહત મેળવી પોતાના શરીરમાં તદન
નવા પ્રકારની ઉજાષનો ઉમેરો કરી પ્રફુધ્ધલ્લત મને ઘરે
પાછા ફરે છે.

દહરયાઈ

પયાષવરણીય અસર :
સુખાકારી
જીવન

પ્રવાસન

અને

નવ્વભરમાં

કુદરતી

ઝરણાંઓ

જગલો,
ં

સહહત

કુદરતી સંસાધનોનુ ં જતન કરી પ્રવાસીઓને આનંદ

પહરવતષન પ્રમયેજાગૃનત

લાવી

પ્રવાસીઓને કુદરતી અને ઐનતહાનસક સ્થળોની શોધ
હળવાશની

પળો

ગાળી

શકે

છે . લોકો

પોતાની

સુખાકારીની જરૂહરયાતો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી
સુખાકારીના લયયો નક્કી કરી સુખાકારી સજંનધત
સ્થળનો પ્રવાસ કરવા આતુર જને છે .

પ ૂરો પાડે છે . કારણકે સુખાકારી પ્રવાસન માટે

પ્રવાસીઓ ફતત કુદરતી વાતાવરણથી ઘેરાયેલા
સ્થળોની

વૈકધ્ધલ્પક

મુલાકાત

લેવાનુ ં પસંદ

પ્રહિયાઓ અથવા

કરે

છે . તેથી

સુખાકારી

સારવારોમાંથી પસાર થતી વખતે પ્રકૃનત, વરયજીવન,

દહરયાઈ ઉદ્યાનો અને નદીઓને કુદરતી સ્વરૂપમાં
જાળવવા માટે જે તે સ્થાનનક સરકારો ખ ૂજ ભંડોળ પ ૂરું
પાડે છે , કારણકે સંરલક્ષત નવસ્તારોનુ ં જતન કરી
નવદે શી તેમજ સ્થાનનક પ્રવાસીઓ પાસેથી મોટી

આવક પેદા કરે છે , જેનો ઉપયોગ તે ચોક્કસ
નવસ્તારના કુદરતી સંસાધનોને જચાવવા માટે કરે છે .

જે સરે રાશ પયાષવરણીય લાભોને ખેંચી લાવે છે .
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તદુપરાંત, સુખાકારી પ્રવાસન રાષ્રીય તેમજ

પ્રાદે નશક સરકારોને રાષ્રીય ઉદ્યાનો અને અરય
કુદરતી

સંસાધનો

નવકસાવવા

અને પયાષવરણીય

પ્રવાસનને પ્રોમસાહન આપવા માટે પ્રોમસાહહત કરે છે .
જેને જાળવી રાખવા નવ્વભરના પ્રવાસન નવભાગો

છે , કારણ કે નવદે શી સુખાકારી પ્રવાસીઓ ચોક્કસ
સ્થળે

તેમના

રોકાણ

દરનમયાન

ઉપલ્જધ

ચીજવસ્તુઓ તથા સેવાઓની ચ ૂકવણી કરવા નવદે શી
ચલણ લાવે છે .

નવ્વભરમાં સુખાકારી પ્રવાસન જે તે પ્રદે શનો

અને ખાનગી ઉદ્યોગસાહનસકો પયાષવરણીય કેરિોમાં

ઝડપી નવકાસ, નવદે શી હહં ૂ ડયામણની કમાણી વધારવા

આધાહરત

સર્જન કરવામાં પણ મદદ કરે છે . જયારે પ્રમયક્ષ

ભારે

રોકાણ

પરં પરાગત

કરી

નવનવધ

તેમજ

પયાષવરણીય

અલભયાનોનુ ં
વૈકધ્ધલ્પક

પ્રવાસન

આયોજન

સારવારથી

પર

કરી

સમ ૃદ્

નવસ્તારોની પ્રાકૃનતક સંપનિને સાચવવા અને નવસ્ત ૃત
કરવા પ્રયમનશીલ જને છે .

 આવક અને રોજગારીમાં વધારો :
Global Wellness Tourism Congress (GWTC)
2017ના અહેવાલ મુજજ, $1.3 હરલલયનની વાનર્િક
આવક ધરાવતો સુખાકારી પ્રવાસન ઉદ્યોગ કુલ વૈન્વક
પ્રવાસન કમાણીનો 14 ટકા હહસ્સો ધરાવે છે , જે
આગામી પાંચ વર્ષમાં 16 ટકા સુધી પહોંચવાની

ધારણા છે . નવ્વભરમાં 12 નમલલયનથી વધુ લોકોને
પ્રમયક્ષ રોજગાર પ્રદાન કરીને, સુખાકારી પયષટન એક
વ્યાપક ઉદ્યોગ જનવાના માગષ પર છે .

સુખાકારી પ્રવાસનના ઝડપી નવકાસ માટેન ુ ં એક

મુખ્ય કારણ એ છે કે સુખાકારી પ્રવાસીઓ સામારય
રીતે નનયનમત પ્રવાસીઓ કરતાં 130 ટકા વધુ ખચષ

કરે છે . સુખાકારીપ્રવાસન ઝડપી નવકાસ માટે મા્રન
ખાનગી

ક્ષે્રનને

જ આકનર્િત

કરતુ ં નથી

પરં ત ુ

નવ્વભરમાં સરકારી સંસ્થાઓ તેમજ જાહેર ક્ષે્રનનુ ં પણ
ધ્યાન આકનર્િત કરે છે .
તે

સુખાકારી પ્રવાસનની સૌથી મોટી અસર એ છે કે
નવદે શી

હહં ૂ ડયામણની

સીધી

કમાણી

લાવી

સરકારની આવકમાં મોટો ફાળો આપે છે . તેમજ

સ્થાનનક રહેવાસીઓને રોજગાર અને વ્યવસાયની

તકો પ્રદાન કરે છે . સુખાકારી પ્રવાસન યજમાન
અથષત્રન
ં ો માટે નવદે શી હહં ૂ ડયામણનો એક નવશાળ સ્ત્રોત

ઉપરાંત સ્થાનનકોને પ્રમયક્ષ કે પરોક્ષ રોજગારીનુ ં
રોજગારમાં ટેતસી/રીક્ષા સેવાઓ, હોટેલ્સ, રે સ્ટોરર્સ

અને આનત્ય સમકાર સાથે જોડાયેલી સેવાઓ થકી

ઉભી થતી રોજગારીનો સમાવેશ થાય છે .જયારે પરોક્ષ
રોજગારમાં સુખાકારી પ્રવાસન ઉદ્યોગ દ્વારા જરૂરી
માલસામાનની

અવરજવર

અને

અરય

નવનવધ

સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે .

સુખાકારી પ્રવાસનના આનથિક લાભોને જોતા,

નવ્વભરની

સરકારો

નવનવધ

રાષ્રોમાંથી

પોતાના

રાષ્રમાંવધુને વધુ સુખાકારી પ્રવાસીઓને આકર્ષવા

માટે સ્થાનનક માળખાકીય સુનવધાઓના નવકાસમાં
રોકાણ

આકર્ષવા

કરી

ઉચ્ચસ્તરના

વધુ સારા

સુખાકારી

રસ્તાઓ,

પ્રવાસીઓને

જાહેર

પહરવહન

પ્રોમસાહહત

કરવામાં

વ્યવસ્થા, પાણી અને ગટર વ્યવસ્થા વગેરેન ુ ં નનમાષણ
કરી

સુખાકારી

મશગ ૂલ છે .


પ્રવાસનને

સંસ્કૃનત અને પરં પરાની જાળવણી સાથે નવી
સુનવધાઓનુ ં નનમાષણ :

સુખાકારી

પ્રવાસન

નવ્વભરની

પરં પરાગત

સંસ્કૃનતઓને જાળવવામાં પણ મદદ કરે છે . સુખાકારી
પ્રવાસન

પ્રવાસીઓને

સ્થાનનક

સંસ્કૃનતઓ

અને

જીવનશૈલી સાથે વાતાષલાપ કરવાની તક આપી
ઐનતહાનસક

હરવાજો

રહેણીકરણીથી

પ્રવાસીઓને

આકનર્િત કરી પરં પરાગત મ ૂલ્યોમાં પ્રાદે નશક લોકોની

જાગૃનત અને રસ વધારવામાં સહાયરૂપ થાય છે .
કારણકે જે તે પ્રદે શના પ્રવાસે આવનાર પ્રવાસીઓ
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મા્રન આરોગ્ય પ્રવ ૃનિઓમાં જ ભાગ લેતા નથી, પરં ત ુ
પ્રદે શની નવનવધ રમતો, શૈક્ષલણક, સાંસ્કૃનતક તેમજ
જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરતી અરય પ્રવ ૃનિઓમાં પણ
ભાગ લે છે .


પ્રવાસીને અથષપ ૂણષ પ્રવાસનો આનંદ આપે છે .

વ્યહકત જયારે પ્રવાસી જની અરય પ્રવાસન

સ્થળની મુલાકાત લઇ પરત ફરે છે મયારે તેની પાસે

આનંદ અને યાદગાર ક્ષણો નસવાય કશુ ં હોતુ ં નથી

સારાાંશ :

ુ ાકારી પ્રવાસનના બજારન ાંુ
વૈન્વક સ્તરે સખ

કદવાનર્િક 6.5 ટકા સાથે વધી રહ્ું છે , જે એકંદરે

પણ સુખાકારી પ્રવાસનમાં સમાનવષ્ટ પ્રવ ૃનતઓ માટે
સજંનધત સ્થળે પસાર કરે લા હદવસો તેમજ કરે લ ખચષ

અથષપ ૂણષ સાલજત થાય છે . કારણકે સુખાકારી પ્રવાસ
પ્રવાસીને

તંદુરસ્ત

ઉજાષવાન

જીવન

જીવવાના

ઉપાયો, સ્વાસ્્યને માવજત કરવાની રીતો શીખવી
તંદુરસ્ત જીવનશૈલી જીવવાનુ ં ભાથુ ં પ ૂરું પાડે છે . જે
લાભ લેનાર પ્રવાસી માટે જીવનભર ઉપયોગી જની
રહે છે .

સુખાકારી પ્રવાસનના નવકાસની અઢળક સંભાવનાઓ
ઉભી કરશે.

ભારતમાં

યુગોયુગથી

સુખાકારી

સજંનધત

પયષટન કરતાં જમણા કરતાં વધુ ઝડપથી એટલેકે

ઉમપાદનોની નવશાળ શ્રેણીઓ સાથે ભારતને સુખાકારી

US$639 લજલલયન જજાર કદ ધરાવતુ ં હતુ.ં આ રીતે

છે . માટે ભારતે મા્રન તેને વૈન્વક જજાર સમક્ષ રજૂ

3.2 ટકાના દરે વધી રહયુ ં છે . 2017માં તેન ુ ં મ ૂલ્ય
વધુ ઝડપથી નવકસતા સુખાકારી પ્રવાસન માટે 2022
માટે

Global Wellness Institution દ્વારા

Global

પયષટનમાં સોનાની ખાણ તરીકે ઓળખવવામાં આવે
કરી પ્રચાર – પ્રસાર કરવાનો રહે છે .
સુખાકારી

પ્રવાસનની

વ્યાખ્યા

મુજજ

Wellness Tourism Economy હરપોટષ ની આગાહી

આરોગ્ય અને સુખાકારી માટે આયોત્જત પ્રવ ૃનિઓ

જજારનુ ં કદ US$919 લજલલયન સુધી પહોંચવાની

છે . પ્રાથનમક સુખાકારી પ્રવાસમાં સામેલ પ્રવ ૃનતઓમાં

મુજજ 7.5 ટકાના દરે નવકસતા સુખાકારી પ્રવાસનના
ધારણા સેવવામાં આવી છે .

માટે મુસાફરીને ટોચની પ્રાથનમકતા તરીકે દશાષવે
તંદુરસ્ત ખોરાક, સ્પા સારવાર, કસરત, આધ્યાત્મમક

આ આકર્ષક આંકડાઓને જોતાં જગતના

અને સર્જનામમક નવકાસ માટેની તકોનો સમાવેશ થાય

ુ ી સુખાકારી પ્રવાસન ઉમપાદનો જનાવી રહ્યા
હેતથ

છે લ્લા કેટલાક વર્ોમાં ભારત સરકારના

તમામ દે શો વધુને વધુ પ્રવાસીઓને આકર્ષવાના

છે .

છે . જેમાંભારત સમગ્ર નવ્વમાં સુખાકારી પ્રવાસન

પ્રવાસન મં્રનાલયે સુખાકારી પ્રવાસનને પ્રોમસાહન

તરીકે ઉભરી રહયુ ં છે . કારણકે જાણીતી હકીકત મુજજ

સુખાકારી

હેઠળ સમાનવષ્ટ પ્રવ ૃનતઓ સજંનધત જજારના અગ્રણી
સમગ્ર નવ્વમાં ભારત ખ ૂજ વખાણાયેલી 'આયુવેદ' ની
ભ ૂનમ

છે . તાજેતરના

સુખાકારીના

સ્વરૂપ

પ્રચલલત જનાવેલ છે .

વર્ોમાં

તરીકે

ભારતે

દશાષવી

વૈન્વક

યોગને
સ્તરે

જેનો ફાયદો ભારતના પ્રવાસન ઉધોગના

નવનવધ ઉમપાદનો પૈકીના સુખાકારી પ્રવાસન જજારને

થઇ રહયો છે . જે આગામી હદવસોમાં ભારતમાં

આપવા માટે નવનવધ યોજનાઓ તૈયાર કરી પ્રાયોલગક
ઉમપાદનો

નવકસાવવામાં

નોંધપા્રન

ૂ સમયમાં એક ઉચ્ચ
રોકાણના પ્રયાસોથી ભારત ટંક
મ ૂલ્યવાન સુખાકારી પ્રવાસન માટેન ુ ં મુખ્ય સ્થળ
જનવાની પ ૂરતી સંભાવનાઓ ધરાવે છે .
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