
 

*Period of comparison: Diwali week 2017 (Oct. 18-22, 2017) vs Diwali week 2018 (Nov. 7-11, 2018) 

दिळालीिरम्यान पययटनासाठी गोळा ठरऱे पययटकाांचे सळायत पसांतीचे 

दठकाण - ओयो  
 

● गोव्माने वलाात ऩवंतीच े शॉलरड े ठिकाण म्शणून भायरी फाजी, त्मानंतय जमऩूय, ठदल्री, 
शैदयाफाद, फेंगऱुरू, नैननतार ल उदमऩूय मांचा क्रभांक  

● गोव्मातीर लार्ऴाक फुककंगभध्मे 179%* लाढ (पूटय ऩाशा) 
● गेल्मा लऴीच्मा तुरनेत मंदा ठदलाऱीच्मा कारालधीत एकंदय फुककंगभध्मे 190% लाढ झाल्माचे 

ओमोच ेननयीषण* (पूटय ऩाशा) 
● मंदाच्मा वणावुदीवािी करंगुट ल फागा मांनी नोंदलरी वलााधधक ऩमाटक वंख्मा  
● वाऊथ गोव्माच्मा तुरनेत नॉथा गोव्मारा ऩमाटकांची अधधक ऩवंती  

 

ठदलाऱी उंफयठ्मालय आरी अवल्माने वऩंणूा देळबय उत्वाशाचे लातालयण ननभााण झार ेआशे. मा कारालधीभध्मे, 

रोक घयाभध्मे रज्जतदाय ऩदाथा ल लभिाई आणतात, त्मालळलाम काडा ऩाटी ल अन्म अनेक उऩक्रभांचा आनदं 

घेतात. ठदलाऱी शा बायतातीर अनतळम रोकर्िम वण आशे, शे लेगऱे वांगामरा नको. ऩायंऩरयक ऩद्धतीने, शा 
ठदव्मांचा वण कुटंुफीमांना ल लभत्रभडंऱींना एकत्र आणणाया अवरा तयी आता कारानरुूऩ त्माचे स्लरूऩ फदरत े

आशे. मा लऴी वणावदुीचा आनदं घेत अवताना जोडऩी ल व्मक्ती मांच्माभध्मे नला ट्रेंड ठदवनू मेत अवनू, त े

शॉलरडचा फेत आखण्माव ऩवतंी देत आशेत.   

 

घयी थांफण्माऐलजी कुटंुफाफयोफय ककंला एकट्माने िलाव कयण्मावािी रोकांचा कर लाढत अवल्माचे आढऱर े

आशे. शा ट्रेंड वरुू शोण्माची र्लर्लध कायणे आशेत. त्मातीर एक कायण म्शणजे, वटुीवािी फयेच ठदलव उऩरब्ध 

अवल्माचे रोकांच्मा रषात आल्मालय िलावाची तीव्र इच्छा ननभााण शोत.े अळा लेऱी, अनेक ऩमाटनिेभी फॅग 

बयतात आणण आयाभ कयण्मावािी ल ताजेतलाने शोण्मावािी एखाद्मा ठिकाणाची ननलड कयतात. दवुये कायण 

म्शणजे, याशण्माची दजेदाय, वुदंय वोम वशज उऩरब्ध अवल्माने, नलनलीन वाशव अनबुलण्मावािी ऩमाटक 

वयवालतात.   

 

ओमोने केरेल्मा र्लश्रेऴणानवुाय, गोव्माभध्मे ठदलाऱीच्मा कारालधीदयम्मान िी-फकुकंगभध्मे लार्ऴाक 179% 

लाढ झारी आशे. ऩमाटकांची वलााधधक ऩवतंी गोव्मारा अवनू तथेे वलााधधक फकुकंग केर ेजात आशे, तय त्मानतंय 

जमऩयू, ठदल्री, शैदयाफाद, फेंगऱुरू, ननैनतार ल उदमऩयू मांचा क्रभांक रागतो. करगंटु ल फागा मा ठिकाणांनी 
फाजी भायरी अवनू, अधधकाधधक ऩमाटकांनी तथेे मदंाची ठदलाऱी वाजयी कयण्माचे ननमोजन केरे आशे. तवेच, 

वाऊथ गोव्माच्मा तरुनेत नॉथा गोव्मारा ऩमाटकांची अधधक ऩवतंी आशे, अव ेआढऱरे आशे. 

 

माचफयोफय, गेल्मा लऴीच्मा तरुनेत मदंाच्मा ठदलाऱीच्मा कारालधीवािी एकंदय िी-फकुकंगभध्मे 190% लाढ 

झाल्माचे ओमोचे ननयीषण आशे. ठदलाऱी जलऱ मेत अवल्माने शे िभाण अदंाजे 250% ऩमतं लाढू ळकत,े अव े

ओमोचे भत आशे. एकंदय फकुकंग ट्रेंड ऩाशता, वोरो टॅ्रव्शरभध्मे रषणीम लाढ झाल्माच ेआढऱत आशे. दक्षषणम 

आलळमातीर मा वलाात भोठ्मा शॉटेर वाखऱीन ेस्लततं्र फकुकंगभध्मे तब्फर 110% लाढ झाल्माची भाठशती ठदरी 
आशे, तय कऩर फकुकंगभध्मे लार्ऴाक 96% लाढ झारी आशे. चौथ्मा नतभाशीच्मा वऩंणूा कारालधीभध्मे, ऩमाटकांची 
याशण्मावािी ऩवतंी अधोयेणखत कयत, ओमोने फकुकंगभध्मे तब्फर 180% लाढ झाल्माचे स्ऩष्ट केरे आशे. 
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वलाात आकऴाक भदु्दा म्शणजे – शॉस्स्ऩटॅलरटी कंऩन्मा िलाळांचे स्लागत कयत आशेत आणण ग्राशकांना त्मांच्मा 
घयािभाणे लाटाल,े मावािी भशत्त्लाची बलूभका फजालत आशेत. ओमो मा दक्षषण आलळमातीर वलाात भोठ्मा ल 

जगातीर झऩाट्माने लाढत्मा शॉटेर वाखऱीन ेओमो शोभ ल ओमो टाउनशाउव अव ेऩमााम उऩरब्ध केर ेआशेत 

आणण कुटंुफीम ल लभत्रभडंऱी मांच्माफयोफय वणाचा आनदं घेत अवताना खावगीऩणाशी याखरा जाईर, माची 
काऱजी घेतरी आशे.  
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