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सारांश: 

 भारता�या बँ�कंग �े�ात गे�या दोन दशकांम�ये आमुला� बदल झालेला �दसून येत आहे. 

बँकेचे �े� गुणव�ा, तं��ान आ�ण िनयमां�या बाबतीत खूप �वकिसत झालेले �दसून येते. या 

�े�ातील ��य� बँ�कंग �यवहार हे आधुिनक तं��ानात झाले�या बदलामुळेच आज शाखा �वर�हत 

बँ�कंग �यवहारांम�ये प�रवत�त झालेले �दसत आहे.तं��ानाचा फायदा भारतातील बँ�कंग �े� 

आपली उ�पादकता वाढव�यासाठ� करत असलेली �दसून येते. कोअर बँ�कंग संक�पना ह� सु�ा 

बँ�कंग �े� वाढ�व�यासाठ� तं��ानाचा वापर कर�या�या �दशेने एक मह�वाचे पाऊल टाकणे होते. 

यामुळेबँक व �ाहक यां�यातील दर� व दरु� न� कर�याक�रता मह�वपूण� भूिमका बजावली. �यातच 

बँकांचे �वलीनीकरण करणे सु� आहे यामुळे �ाहकांना चांग�या आधुिनक सेवा �दान कर�याक�रता 

��येक बँकेम�ये चढाओढ �दसून येत आहे. याचा सवा�त जा�त फायदा �ाहकांना िमळतो. आज क� � 

सरकार�या तसेच रा�य सरकार�या सव�च योजना या बँके�या मा�यमातूनच पूण� होत अस�याचे 

�दसून येते. एवढेच नाह� तर �व�ा�या�ची �कॉलरिशप ह� सु�ाइंटरनेट ब��कंग �या मा�यमातूनच 

�व�ा�या��या खा�यात जमा होते. या सव� कारणांमुळे या �वषयावर अिधक अ�ययन कर�याची 

आव�यकता वाटली आ�ण �यामुळेच आ�ह� हा �वषय शोधिनबंधाक�रता िनवडला.हा शोधिनबंध 

पुढ�ल उ���ा�या पूत�तेक�रता कर�यात येत आहे �यात �ड�जटल प�रवत�ना�या संक�पनेचा अ�यास, 

बँ�कंग�े�ात �ड�जटल प�रवत�न घडवून आणणारे �मुख घटकांचा अ�यास, �ड�जटल बँ�कंग 

मा�यमातून �ाहकांना िमळणा�या आधुिनक सेवा�या �कारांचा अ�यास, �ाहकां�या ��ीने पारंपा�रक 

बँ�कंग �यवहार व �ड�जटल बँ�कंग �यवहारांचा तुलना�मक अ�यास करणे हा आहे. 
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