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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. 

�मुख श�द : �ड�जटल प�रवत�न, �ड�जटल तं��ान, �ड�जटल बँ�कंग, कृ��म बु��म�ा 
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��तावना 

 बकेँ�या �े�ातील �ड�जटल प�रवत�न हा केवळ बदल नाह�; पारंपा�रक जगाकडून �ड�जटल 

जगाकडे जा�याचा तो माग� आहे. बँ�कंग �े�ातील �ड�जटल प�रवत�न�यु�हरचना ह� बँका आ�ण 

�व�ीय सं�था या संबंिधत �ाहकांचे �व�ेषण, पर�परसंवाद आ�ण समाधान कशा �कारे करतात याची 

एक मह�वाची ���या आहे.बँ�कंग आ�ण आिथ�क तं��ान �े�ातील (�फनटेक) मधील 

�ड�जटायझेशनचा मूळ ���कोन हा �ाहकांचे वत�न, �ाधा�ये आ�ण माग�या समजून घे�यापासून सु� 

होतो. प�रणामी, बँ�कंग �े� हे उ�पादन-क� ��त ते �ाहक-क� ��त झाले आहे.�ड�जटल बँ�कंग 

प�रवत�नाची काह� उदाहरणे �हणजे ऑनलाइन बँ�कंग अॅ��लकेश�स, डेटा ए����शन सॉ�टवेअर, 

�ह�यु�अल अिस�टंट, केवायसी िस�टम सॉ�टवेअर, वेबसाइट ऑ��टमायझेशन इ.मुळे आधुिनक बँका 

आ�ण त�सम �यावसाियक सं�थांमधील �ड�जटायझेशनवर अनेक �� िनमा�ण होतात. 

पारंपा�रकतेकडून �ड�जटल ���कोनाकडे जा�याचा �वचार क�न बँ�कंग �े�ाम�ये �ड�जटल प�रवत�न 

���या �ारंभ झाली ती पुढ�ल�माणे : 

पारंपा�रक बँ�कंग �यव�थेत �ाहकांचा �वास 

 

आधुिनक बँ�कंग �यव�थेत �ाहकांचा �वास 

 

 �ड�जटल बँ�कंग सु� करणे हे बँकासंमोर�ल एक मोठे आ�हान होते. असे असतानाह�, ब� याच 

बँकांनी �यांचा �ड�जटल बँ�कंग प�रवत�नाचा �वास काह� वषा�पूव� �प� धोरणासह सु� केला. 

�ड�जटल बँ�कंगकडे �वास ते�हा सु� झाला जे�हा �व�ीय �े�ातील नामवंतांना �ात झाले क� �यांच े

बहुसं�य �ाहक हे �ड�जटल मा�यमाचा (इंटरनेट, मोबाईल) वापर कर�त आहेत.�ड�जटल धोरणां�या 

अंमलबजावणीमुळे, बँ�कंग �े� अिधक �ाहक-समावेशक आ�ण तं��ानाचा वापर करणारे बनले 

आहे.�वशेषतः, अिधकािधक �ाहकांनी बँकांचे मोबाईल अॅ��लकेश�स आ�ण वेबसाइ�सचा दैनं�दन 

बँकेचे �यवहार कर�यासाठ� वापर के�यामुळेमोबाईल बँ�कंग हा �ड�जटल बँ�कंग �वासाचा एक 

मह�वाचा भाग बनला आहे.बँ�कंग �े�ात होणा�या सतत बदलामुळे अशा प�र��थतीशी सुसंगत 

राह�यासाठ�, पारंपा�रक बँकांना नवीन तं��ान आ�ण ऑपरे�टंग मॉडे�सचा वापर करणे �म�ा� 

बँके�या �दशेने  

�वास
�ितिनधींची भेट

िनण�य �ा� 

हो�याची �ती�ा
िनधी �ा�

घरा�या �दशेने  

�वास

मोबाईल फोन�ारे अज� करणे �व�रत मंजूर� आ�ण िनधी �ा� करणे
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ठरले. �यामुळे बँका �ाहकाना जोडून ठेवू शकतील.�याच वेळ�, कृ��म बु��म�ा (AI), �लॉकचेन 

आ�ण इंटरनेट ऑफ िथं�ज (IoT) ची वाढ आ�ण वाढती मागणी यांनी बँ�कंग उ�ोगा�या 

आधुिनक�करणा�या ���येला गती �दली. 

 

संशोधनाची उ��� 

1. �ड�जटल प�रवत�ना�या संक�पनेचा अ�यास. 

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

3. �ड�जटल बँ�कंग मा�यमातून �ाहकांना िमळणा�या आधुिनक सेवा�या �कारांचा अ�यास. 

4. �ाहकां�या ��ीने पारंपा�रक बँ�कंग �यवहार व �ड�जटल बँ�कंग �यवहारांचा तुलना�मक 

अ�यास. 

 

संशोधन प�ती 

 या संशोधन प��केत मा�हती संकलन कर�याक�रता �व�वध ��तीयक �ोतांचा उपयोग 

कर�यात आला आहे. �यात �व�वध मा�यवरांचे वत�मान प�ातील प�, मािसके याम�ये आलेले या 

�वषयावर�ल लेख, �व�वध पु�तके, सरकार� तसेच गैर सरकार� �वभागा�ारे �कािशत पु��तका, 

�ड�जटल बँ�कंग या �वषयावर पूव� �िस� झालेले शोधिनबंध यांचा अ�यास कर�यात आला आहे. 

 

बँ�कंग�े�ात �ड�जटल प�रवत�न घडवून आणणारे �मुख घटक 

 �ड�जटल प�रवत�नाम�ये �माट� उपकरणांचा वाढता वापर, वाढती कने��ट��हट� आ�ण उ�च-

अंितम वापरक�या��या (Huge demand of end user's experience) अनुभवाची मागणी हे �ड�जटल 

प�रवत�नाचे �मुख चालक आहेत, जे �ाहकां�या दारापय�त बँ�कंग पया�य घेऊन जातात. या 

पैलूंबरोबरच, पुढ�ल 8 घटकांचा �ड�जटल बँ�कंग �े�ात िमळाले�या यशाम�ये मो�या �माणावर वाटा 

आहे. 

१. �ाहक हा िनणा�यक आहे 

 �ाहक कशाचा शोध घेतआहे? हे समजून �याचे �व�ेषण करणे आव�यक आहे. सेवाचं े

अख�ंडत �दान, अंितम वापरक�या�चा अनुभव, वैय��कृत उ�पादन अनुभव, पारदश�कता आ�ण 

सुर��तता या बाबी आज�या वेगाने बदलणा�या माक� ट ��डम�ये �ाहक समाधाना�या क� ��थानी 

आहेत. या �पधा��मक प�र��थतीत यश िमळ�व�यासाठ� सं�थांनी ‘�ाहक-�थम’ ���कोन 

�वीकार�याची गरज िनमा�ण झाली. यासाठ� काय�प�तीत बदल घड�वणे,सेवा �दानात �ड�जटल 
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�लॅटफॉम�चा वापर करणे, �ाहकांशीसं�ेषण ई.मुळे �यवसायासोबत �ाहकांची संल�नता वाढते आ�ण 

�हणूनच �ाहक हा कोण�याह� �यवसाया�या यशामागील मु�य चालक आहे. बँ�कंग�े�ातील 

�ड�जटल प�रवत�न हे वत�मान बँ�कंग �े�ातील आधुिनकतेशी संबंिधत आहे. इंटरनेट�या युगात, 

�पध��या युगात पुढे राह�यासाठ� बँ�कंग धोरण हे �ाहकां�या गरजां�या अनुकूल असले पा�हजे. 

को�वड-१९ नंतर, बहुतेक �ाहक �ड�जटल तं��ानाचा वापर करताना �दसून येतात.आजची �पधा� ह� 

तु�हाला मागे टाकेल त�पूव� आपण परंपरागत पायाभूत सु�वधांचे नवे व �ाहकोपयोगी �प 

शोध�याची गरज िनमा�ण झाली आहे. 

 

 

२. सात�यपुव�क सुधारणा 

 अनेक बँका �ड�जटल �लॅटफॉम� आ�ण अॅ�सम�ये गुंतवणूक करत आहेत जे �ाहकांना 

�यां�या खा�यांम�ये �वेश कर�यास, �बले भर�याची आ�ण �यां�या �माट�फोन �कंवा इतर 

उपकरणांव�न �यवहार कर�याची परवानगी देतात. यामुळे अनेक लोकांसाठ� बँ�कंग अिधक 

सोयी�कर आ�ण �वेशयो�य बनले आहे, �वशेषत: को�वड-19 महामार��या काळात जे�हा बँके�या 

शाखामं�ये ��य� भेट� मया��दत हो�या �याचवेळ� काह� बँका आिथ�क �यवहारांची काय��मता आ�ण 

सुर��तता सुधार�यासाठ� �लॉकचेन तं��ाना�या वापराचा वेध घेत आहेत. उदाहरणाथ�, बँका 

खा�यांमधील पैशां�या हालचालींचा मागोवा घे�यासाठ� आ�ण पडताळणी कर�यासाठ� �कंवा �ॉस-

बॉड�र पेम��स सुलभ कर�यासाठ� �लॉकचेन वापर कर�त होती. काह� बँका �ाहक सेवा आ�ण समथ�न 

सुधार�यासाठ� कृ��म बु��म�ा (Artificial Intelligence) वापरत आहेत. उदाहरणाथ�, कृ��म बु��म�ा-

स�म चॅटबॉ�स �ाहकां�या सा�या चौकशी हाताळू शकतात, मानवी �ाहक सेवा �ितिनधींना अिधक 

ज�टल सम�यांवर ल� क� ��त कर�यासाठ� मु� करतात. कृ��म बु��म�ेचा वापर �ाहकां�या डेटाचे 

�व�ेषण कर�यासाठ� आ�ण वैय��कृत आिथ�क स�ला दे�यासाठ� आज केला जात आहे. 

 

३. पायाभूत सु�वधांचे आधुिनक�करण 

 �ड�जटल प�रवत�न सा�य करणे �हणजे केवळ �ड�जटल प�रवत�न तं��ानाचा प�रचय क�न 

देणे एवढेच न�हे तर मा�हतीचा �वाह सुलभ कर�यात अंतिन��हत पायाभूत सु�वधा ं िनमा�ण करणे 

सु�ा गरजेचे आहे जे �ंट-एंड �ड�जटल प�रवत�नासाठ� मह�वाचे आहे. �यामुळे, �ड�जटल प�रवत�न 

�यु�हरचनाना समथ�न दे�यासाठ� तुम�या पारंपा�रक पायाभूत सु�वधांचे आधुिनक�करण करणे 

मह�वाचे आहे.�या आधिुनक पायाभूत सु�वधा बँकेत आव�यक आहे �या पुढ�ल�माणे आहेत. 
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हाड�वेअर: सगंणक, मोबाईल फोन, �था�पत बँ�कंग सॉ�टवेअरसह टॅ�लेट. 

सॉ�टवेअर: कोड सार�या सव� �मुख भागांसह बँ�कंग अनु�योग. 

सु�वधा: खो�या, काया�लये 

सेवा भाग: कने�शन, खाती, �वेश, सायबर सुर�ा इ. 

नेटवक�  भाग:API, बा� दवु,े डेटा ए�सच�ज मानक. 

 

४. ऑपरे�टंग मॉडेल 

 �ड�जटल प�रवत�नतं��ानात ऑपरे�टंग मॉडेलम�ये तीन वेगवेग�या �कारे �यवसायाचे 

�पांतर के�या जाते. 

1. �यवसाय �हणून �ड�जटल - �यव�थापन �तरावर 

2. �यवसायाची नवीन �णेी �हणून �ड�जटल - या �तरावर �ड�जटल ��याकलापांची काळजी 

घे�यासाठ� �वतं� �ड�जटल �वभाग 

3. �ड�जटल ने�ट�ह - �वतः�या तं��ानासह नवीन सेटअप 

 

५. �यवहाय� उपायांचा शोध  

 �ड�जटल प�रवत�न�यु�हरचना अंमलात आण�या�या ���येत कोणतीह� चूक होणार नाह� 

याची खा�ी करावी लागते. या क�रता �कमान �यवहाय� �ड�जटल �ा�सफॉम�शन सो�यूश�सची �मता 

ओळखून आ�ण �याचा फायदा घेणे,�व�मान पया�यांचा�भावी आ�ण सव��म वापर करणे,लविचकता 

आ�ण �टकाऊपणावर ल� क� ��त करणे, इनो�हेशन स�म कर�यासाठ� �लाउड वापर�यावर भर देणे, 

�यवसाय ���यांचे AI-इंधन ऑटोमेशन करणे, दरू�थ काया�ला सतत �वीकृती देणे, संपूण� 

काय�काळासाठ� डेटा �यव�था�पत कर�याकडे �वशेष ल� देणे. 

 

६. मा�हती श��चा फायदा 

 बँ�कंग सं�थांनी �यवसाया�या यशासाठ� डेटा आ�ण संबंिधत साधने आ�ण संसाधनांची श�� 

�कती आहे ते ल�ात घेतले पा�हजे. �ाहकांची �वचार प�ती समजून घे�यासाठ� आ�ण �यांचे 

पर��ण कर�यासाठ� �यांना मा�हती �व�ेषण प�ती लागू कर�याब�ल अिधक �वचार कर�याची 

गरज आहे.ह�च गरज �यावसाियकांना �ाहकां�या गरजांशी संबंिधत उ�पादने तयार कर�यात मदत 

करेल प�रणामतः �ाहक संबंध अिधक �ढ कर�यात मदत होईल. 
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७. कौश�य सुधारणा 

 व�ड� इकॉनॉिमक फोरम�या अहवालानुसार, 55% पे�ा जा�त �व� �े�ातील कम�चा� यांना 

�व�मान आ�ण बदल�या काया��मक माग�या पूण� कर�यासाठ� �यांची कौश�य �णेी सुधार�याची 

आव�यक आहे. या गरजा पूण� कर�याची �मता �ड�जटल प�रवत�न सेवामं�ये आहे. एंटर�ाइझ 

�ड�जटल प�रवत�नाक�रता सुधा�रत काय�कौश�य िनिम�ती मो�हमेक�रता काय�सं�कृती, �वचार प�ती, 

िशक�याची सं�कृती, कौश�य �िश�ण आ�ण संपूण� गटांम�ये बदल कर�यासाठ� यो�य गुंतवणूक 

कर�याची आव�यकतािनमा�ण झाली आहे. 

 

८. पूण�पणे �ड�जटल-चािलत 

 शेवट�, सं�थेकडे सव� �ड�जटल �मता असणे आव�यक आहे जसे क� धोरण, सं�कृती, संबंिधत 

तं��ान, िनधी, कौश�ये आ�ण बरेच काह� जे संपूण� �ड�जटल प�रवत�ना�या �वासात योगदान देतात. 

�ड�जटल �ा�सफॉम�शन ��ॅटेजीम�ये नवीनतम �ड�जटल �ा�सफॉम�शन ��डचा देखील समावेश केला 

पा�हजे आ�ण �ाहकां�या गरजांवर आधा�रत �ड�जटल �ा�सफॉम�शन �ेमवक�  तयार केले 

पा�हजे.अनुभवांमधून िशकणे, उपल�ध सव��म प�तींचा अवलंब करणे आ�ण एक प�रपूण� �ड�जटल 

धोरण �वकिसत करणे गरजेचे आहे. 

 

�ड�जटल बँ�कंग मा�यमातून �ाहकांना िमळणा�या आधुिनक सेवाचे �कार  

 पारंपा�रक बँ�कंग चे �ड�जटल बँ�कंग म�ये प�रवत�न हा �ड�जटल प�रवत�नाच �मुख हेतू 

होता. �ड�जटल बँक �यव�था प�रवत�ना�या सेवांचे पुढ�ल ५ �मुख �कार आहेत ते पुढ�ल �माणे. 

 

1. �फनटेक कंप�यांचा उदय व न�या संधी 

 आज�या काळात बँकांना आप�या कजा�वर�ल �याजदर कमी कर�याबरोबरच ठेवींवर अिधक 

�याजदरह� �ायच े आहेत. यािशवाय �शासक�य खच� कमी करतानाच �डजीटल बँ�कंग सेवाह� �ाय�या 

आहेत. अशावेळ� तं��ानाचा अिधकािधक वापर अिनवाय� बनला आहे. �डजीटल �वपणनासाठ�सामा�जक 

मा�यमांचा �भावीपणे वापर करणेह� िततक�च आव�यक बाब बनली आहे. यातूनच �व�ीय तं��ान 

(Financial Technology-Fintech) सेवादेणार ् या कंप�यांची मागणी वाढली आहे. आजिमतीस अशा 

कंप�यांकडून �वकिसत होणारे ऍ�स, सेवा बँका व �ाहकांसाठ� फाय�ा�या ठरत आहेत. �यामुळे या �े�ात 

संशोधन क�न अशा सेवा उपल�ध क�न �द�यास चांगला �टाट� अप िमळू शकतो. 2020 पासनू 

नॅसकॉममाफ� त �चंड मो�या �यवसाया�या संधी या �े�ात उपल�ध होतील. अिलबाबाची गुहाच जणू 
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संधी�या शोधात असले�यांसाठ� उघडणार आहे.पेट�एम, ल��डंगकाट�, मनीटॅप, इ��टामोजो, रेझरपे. िश�ा 

�व�. पाइन लॅब. झे�टमनी या �मुख १० �फनटेक कंप�या आहेत 

 

2. मोबाईल बँ�कंगमुळे बँक ��येका�या �खशात 

 बँके�या �यवहारांसाठ� �ाहकांना मोबाईलचा वापर करता येवू लागला आहे. आप�या खा�यातील 

िश�लक र�कम पाहणे, पैसे पाठवणे, बील अदा करणे अशा अनेक गो�ी आपण ��य�बँकेत न जाताह� क� 

शकतो. स�या ओट�पी�या मा�यमातून मोबाईल बँ�कंगची सुर��तता वाढली आहे. भ�व�यात �हाईस 

एनेबलड पेम�ट सेवा िमळ�याची श�यता अस�याने हे �यवहार अिधक सुर��त हो�यास मदत होणार आहे. 

घरांमधील �ट.�ह�., लाइट, सुर�ा यं�णा अशा अनेक गो�ीं�या वापरातह� हे तं��ान �ांती घडवत आहे. 

इंटरनेट ऑफ िथं�ज (आय.ओ.ट�.) संक�पना आज �डजीटल �े�ात ��य� अवतर�यास सु�वात झाली आहे. 

�यामुळे अनेक कामे सहजसोपी व एका बटणावर होणे श�य होणार आहे. एकूणच मानवी जीवन 

अिधकािधक सहजसोपे कर�यात हे तं��ान उपयु� ठरणारे अस ूशकते. अनेक मो�या कंप�या या �े�ात 

सात�याने संशोधन कर�त आहेत. अनेक बँका आयओट� तं��ान आप�या सेवेत आण�यासाठ� पावल े

उचलत आहेत. 

भारतात गत ५ वषा�त �ड�जटल मा�यमांचा उपयोग करणारे �ाहक 

२०१७-२०१८ २०१८-२०१९ २०१९-२०२० २०२०-२०२१ २०२१-२०२२ 

२०७२ करोड  ३१३४ करोड ४५७२ करोड ५५५४ करोड ८१९३ करोड 

 Source : Reserve Bank of India, National Payments Cooperation of India 

 

3. युपीआय पेम�ट िस��टम 

 युपीआय ह� सवा�त जलद व सुर��त पेम�ट �णाली �हणून उदयास आली. एनपीसीआयने �वकिसत 

केलेली ह� िस��टम पूण�पणे �रझ�ह� बँके�या अिधप�याखाली चालवली जाते. �यामुळे बँकेच े�यवहार चोवीस 

तास व वषा�च े365 �दवस करता येण ेश�य झाले आहे. एकूणच युपीआय ने बँ�कंग �े�ात अथ��ांतीच आणली 

असे �हटले तर वावगे ठरणार नाह�. नो�ह�बर 2016 �या नोटाबंद��या िनण�यानंतर उ�वले�या रोकड 

रकमे�या सम�येवेळ� युपीआय ऍपने �यवहार सुरळ�त ठेव�यात मोलाची भूिमका बजावली. क� � सरकारनेह� 

�वत: भीम ऍप �वकिसत क�न अिधकािधक लोकांपय�त या मा�यमाची उपयु�ता पोहचवली. 
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4. �डजीटल बँ�कंग सवा�िधक सुर��त करणारे �लॉक चेन 

 बँ�कंग �यवहाराच े�डजीटायझेशन सु� झा�यावर या मा�यमातून होणार ् या �यवहारांची सुर��तताह� 

मह�वाची गो� आहे. यासाठ�च �लॉक चेन यं�णा आता अ��त�वात आली आहे. अकाउंट हॅ�कंगसार�या 

�कारांना आळा बस�यासाठ� �लॉक चेन अ�तु चम�कार ठरणार आहे. या तं��ानामुळे बँकांचा डेटा अिधक 

सुर��त बनत चालला आहे. �रझ�ह� बँकेसह अनेक ब�या बँका आप�या कामकाजात �लॉक चेन यं�णा 

काया��वीत कर�त आहेत. यातून अनहॅकेबल डेटा बेस तयार होवून �डजीटल �यवहारांबाबत बँकांसह 

सव�सामा�यां�या मनात असलेली िभती दरू हो�यास मोठ� मदत होणार आहे. धोकादार� कमी होवून 

�यवहारातील पारदश�कता वाढेल तसेच मानवी ह�त�ेपास वाव कमी अस�याने सेवा अिधक गितमानह� 

होईल. यािशवाय बायोमे���सचा वापरह� �डजीटल बँ�कंगमधील �ॉड िनयं�णात आणता येऊ शकतात. 

जानेवार� 2023 पय�त जगभरात 85 दशल� �बटकॉइन �लॉक ए�स�लोरर blockchain.com वॉलेट 

वापरकत� आहेत. जानेवार� 2023 पय�त सुमारे 291015 ते 205314 �बटकॉइन �यवहार एकाच 

�दवसात केले गेले. जागितक लोकसं�ये�या 10% लोकांकडे ���टोकर�सी आहेत. 

 

5. �लाऊड बँक�ंग 

 �डजीटल तं��ानामुळे मा�हतीचा �चंड साठा (डेटा) जमा होत आहे. हा डेटा सुर��त�र�या जतन 

करणे व �याचा उपयोग क�न �डजीटल बँ�कंग�या सेवा देणे अ�याव�यक असते. यासाठ� �लाऊड तं��ान 

उपयु� ठरत आहे. काह� मो�या कंप�यांनी �लाऊड यं�णा तयार क�न या�ठकाणी डेटा �टोरेज व �यावर 

आधा�रत तां��क सेवा, ऍ��लकेशनची िनिम�ती केली आहे. एखाद� बँक या �लाऊड बँ�कंगचा लाभ घेवून 

�वत:चा डेटा सुर��त ठेव�याबरोबरच �ाहकांना नवीन �डजीटल सेवा सहज�र�या देवू शकते. यातून बँकाचंी 

काय��मता अिधक वाढ�याबरोबरच जा�तीत जा�त �ाहकांना सेवा दे�यास मदत होत आहे. अनेक बँका 

�लाऊड आधा�रत �डजीटल सेवा दे�याचा �य� कर�त आहेत व याची मागणी सात�यान ेवाढत आहे. डेटा 
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साठ�व�यासाठ� बँकांना करावा लागणारा हाड�वेअरवर�ल अवाढ�य खच� कमी होतो तसेच �यासाठ� 

मनु�यबळ, यं�णा उभारणीसाठ��या खचा�तह� बचत होते. यािशवाय अनेक �डजीटल बँ�कंग सेवा �लाउडशी 

थेट जोड�याने वेळोवेळ� �या अपडेट करणेह� सहज श�य होते.इं�डयन बँ�कंग क�युिनट� �लाउड (IBCC) 

ह� एक अ��तीय क�युिनट� �लाउड कॉ��यु�टंग इकोिस�टम आहे जी पूण�पणे बँ�कंग आ�ण �व�ीय 

सेवा समुदायाला सम�प�त आहे. �याची समकालीन आ�ण एंटर�ाइझ-�लाउड इ��ा���चर बँकांना 

�लॅटफॉम� आ�ण ऑपरेश�स मॅनेजम�ट�या �ासािशवाय जागितक दजा�ची काय��मता �दान करते. 

 

6. �डजीटल माक� �टंग 

 आज�या �पध��या काळात बँकांना �भावीपणे आपली सेवा, योजना लोकांपय�त पोहचवता आ�या 

पा�हजे. �यासाठ� �डजीटल माके�टंगचा चपखल वापर गरजेचा आहे. स�या सोशल िम�डयावर�ल फेसबुक, 

इ���ा�ाम, ��टटर, िलंकेडन सार�या मा�यमांचा बोलबाला आहे. या मा�यमातूनह� बँक आप�या आधुिनक 

�डजीटल बँ�कंग सेवांची सम� मा�हती लोकांपय�त पोहच�याचा �य� कर�त अस�यामुळे �ाहक आक�ष�त 

हो�यास मदत होते. 

 

�ाहकां�या ��ीने पारंपा�रक बँ�कंग �यवहार व �ड�जटल बँ�कंग �यवहारांचा तुलना�मक अ�यास 

1. उप��थती: पारंपा�रक बँ�कंग �यवहारात �ाहकांना सेवा दे�यासाठ� बँकेतील कम�चार� ��य� 

उप��थत असतात तर �ड�जटल ब�ँकंग �यवहारा�ारे �ाहकांना बहुतांशी सेवा ऑनलाईन 

प�तीने पुर�व�या जात अस�यामुळे मोबाईल, laptop, TAB चा वापर केला जातो.  

2. �ाहक सेवा वेळ :पारंपा�रक बँ�कंग �यवहारात �यवहार कर�यात बराच वेळ जातो कारण 

�ाहकांना बँक �यवहार कर�यासाठ� फ� कामा�या वेळेतच बँकांम�ये जावे लागते जसे क� - 

खा�यातील र�कम तपासणे, एका खा�यातून दसु�या खा�यात पैसे ह�तांत�रत करणे इ. या 

�कारात बँकेचे कम�चार� एका वेळ� फ� काह� �ाहकांना सेवा देऊ शकतात. परंतु �ड�जटल 

ब�ँकंग �यवहारा�ारे�ाहकांना खा�यातील र�कम तपास�यासाठ� �कंवा एका खा�यातून दसु�या 

खा�यात पैसे ह�तांत�रत कर�यासाठ� बँकांम�ये जा�याची गरज नस�याने वेळेची बचत होते. 

�ाहक कोठूनह� संगणक आ�ण इंटरनेटचा वापर क�न २४ तास आप�या खा�यातील 

�यवहार क� शकतात. बँक �यवहार कर�यासाठ� �ाहकांना रांगेत उभे राह�याची गरज नाह�. 

3. सुर�ा: पारंपा�रक बँ�कंगला ई-सुर�ा धो�यांचा सामना करावा लागत नाह�. तर �ड�जटल 

ब�ँकंग �यवहारा�ारे�यवहार करताना �ाहकांना भेडसावणा�या सम�यांपैक� सुर�ा ह� एक 



IJARSCT  ISSN (Online) 2581-9429 

    

 

       International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) 

  

 Volume 3, Issue 3, January 2023 
 

Copyright to IJARSCT               DOI: 10.48175/IJARSCT-8140 202 

www.ijarsct.co.in 

Impact Factor: 7.301 

सम�या आहे याचे मु�य कारण �ड�जटल बँ�कंगवर हॅकस�चे वाईट ल�य असते. �यामुळे 

�ड�जटल �यवहार करताना �ाहकांना खपू काळजीपूव�क �यवहार कर�याची गरज आहे. 

4. बँक खाते िनयं�ण :पारंपा�रक बँ�कंगम�ये जे �ाहक अनेकदा परदेशात जातात �यावेळ� 

�यां�या बँक खा�यातील रकमेवर बार�क ल� आ�ण िनयं�ण ठेवणे श�य न�हते पण आज 

�ड�जटल बँ�कंग �यवहारा�ारे जे �ाहक अनेकदा परदेशात जातात �कंवा �वास करतात 

�यां�या बँक खा�यातील पैशावर अिधक िनयं�ण असते. खा�यातील आले�या रकमेवर 

बँकेला ल� ठेवणे �ड�जटल मा�यमा�ारे सहज श�य आहे. 

5. खिच�क :पारंपा�रक बँ�कंगम�ये �ाहकांना बँकांना भेट दे�यासाठ� वाहतूक तसेच अ�य खच� 

करावे लागतात. �ड�जटल बँ�कंग �यवहारा�ारे�ाहकांना बँकांम�ये जा�यासाठ� पैसे खच� 

कर�याची गरज नाह�. ते टेलर �यवहारांसाठ� आकारले जाणारे बँक शु�क टाळू शकतात. 

इले��ॉिनक प�तीने �बले भरणे, खरेद� के�यानंतर थेट �यां�या खा�यातून �यापा�याला 

�या�या खा�यात पैसे पाठवू शकतो. 

6. �ाहक संपक�  : पारंपा�रक बँ�कंगम�ये �ाहक समोरासमोर संपक�  साधू शकतात. �ड�जटल 

ब�ँकंग �यवहारा�ारे�ाहकांशी फ� इले��ॉिनक संपक�  असू शकतो. 

 

िन�कष�  

वर�ल सव� मु��ांचा �वचार करता खालील�माणे िन�कष� काढता येतील. 

1. तं��ानाचा वापर आज ��येक �े�ात अिनवाय� बनला आहे. बँ�कंग �े�ातह� �पधा� वाढली आहे. 

अशावेळ� आपली सेवा सव��म कर�यासाठ� बँकांनी पुढाकार घेणे गरजेच ेआहे असे वाटते. 

2. भारतातील बँ�कंग �े�ातील िशखर सं�था असले�या �रझ�ह� बँक ऑफ इं�डयाने सव�च बँकांना 

काळानु�प बदल अंिगकार�याचे िनद�श �दले आहेत.सरकारह� तेच धोरण राबवत आहे. �यामुळेच 

आज बहुतांश बँकांनी आप�या सेवांम�ये �डजीटल बँ�कंगवर भर दे�यास सु�वात केली आहे असे 

�दसून येते.  

3. या �े�ात होत असले�या बदलांमुळे �ँचलेस, िस�नेचर लेस व पेपरलेस बँ�कंग ��य�ात 

अवतर�यास मदत होत आहे. आरट�जीएस, आयएमपीएस, ऑनलाईन बँ�कंग, टेिलबॅ�कंग अशा 

सु�वधांमुळे बँ�कंग अिधक सुलभ व जलद झाली आहे. यामुळे बँकां�या खचा�त कपात होणे संभवते. 

यािशवाय नवन�वन �ाहकह� बँकेशी जोडले जात आहे. सवा�त मह�वाच े�हणजे एक सु�ढ �पधा��मक 

वातावरणामुळे �याचा लाभ �ाहकांना होईल असे वाटत.े  
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4. �व�ीय सेवेचा �व�तार क�न सव�साधारण नाग�रकांना आिथ�क �वकासा�या पावले टाकली 

जात आहे. �यात शेती, िश�ण, आरो�य, मनरेगा यां�यासार�या अनेक मह�वपूण� योजनांना 

�ड�जटल िमशन �या अंतग�त घेत�यामुळे ��ाचाराला आळा घाल�याक�रता एक पाउल 

समोर टाक�या गेले आहे असे �दसून येते. याचा प�रणाम यो�य लाभा�या��या बँक खा�यात 

पैसा जाईल.  

5. या संदभा�त शासनातफ�  काह� चांगले पाउल उचल�या गेले �यात पंत�धान नर�� मोद� यांनी देशातील 

७५ �ज��ांम�ये ७५ �ड�जटल बँ�कंग युिन�सचे उ�ाटन केल.े �यामुळे आता बँक आ�ण 

�ाहकांमधील अंतर आणखी कमी होणार आहे. या सेवे�ारे �ाहकांना बँकेत खाते उघड�यासाठ� आ�ण 

कजा��या अजा�पासून ते बचत योजनांम�ये गुंतवणूक कर�यासाठ� बँकेत जा�याची गरज नाह�. 

कारण या सव� सु�वधा �ड�जटल बँ�कंग युिनटवर उपल�ध असतील. 

6. �डजीटल बँ�कंगची ���या खूप वेगाने पुढे जात आहे. कृ��म बु�द�म�ा आ�ण �बझनेस 

ऍनािलट��सम�ये मो�या बदलांची �मता आहे. कृ��म बु�द�म�ा असलेले रोबो�ट�स तं��ान 

भ�व�यात बँ�कंग �े�ात गेमच�जर ठ� शकते. आताच अनेक खासगी बँका �ाहकांना सेवा दे�यासाठ� 

रोबोटचा वापर कर�या�या तयार�त आहेत. यािशवाय कज� मंजुर� ���या, गुंतवणुक स��यासाठ�ह� 

ए.आय.ची मदत घेतली जाव ूशकते. या गो�ीमुळे बँके�या काय��मतेत वेगाने व�ृद� होवून बँकां�या 

�शासक�य खचा�त मोठ� कपात होवू शकते. या सव� गो�ींचा प�रपाक �हणजे �डजीटल बँ�कंग हाच 

बँ�कंग �े�ाचा मजबूत आधार�तंभ ठरणार आहे असे मला वाटते. 

 

References 
[1]. https://appinventiv.com/blog/digital-transformation-in-banking/ 

[2]. पुढार� मधील लेख, �डिजटल �मशन : अथ��यव�थेला �डिजटल पंख, ६ फेबअृर� २०२२  

[3]. https://money-gate.com/innovations-banking-sector-2020/ 

[4]. https://relayfi.com/ 

[5]. महारा�� टाइ�स मधील लेख, देशात �डिजटल यु�नट ल�च  

[6]. Digital Transformation: Building Intelligent Enterprises, By Anup Maheshwari 

[7]. Aditi Mittal and Sumit Gupta “Emerging role of information technology in banking sector’s development of 

India” Acme International Journal of Multidisciplinary, Volume – I, Issue – IV April – 2013  

[8]. Dr. C. Suresh, "A Global Perspective of Digital Trasformation in Banking Services"  

[9]. Deolalkar G.H. “The Indian Banking Sector on the Road to Progress “3 Indian Banking 2010 Special issue 

2004, vol. 26 No I, IBA bulletin, IBA Mumbai. 

[10]. Dasgupta, P. (2002) Future of e-banking in India. Available online at: www.projectshub.com 

[11]. दै�नक त�ण भारत व�ृप�, नागपूर 

[12]. Reserve Bank of India Statistics, November 2022 

[13]. Reserve Bank of India, National Payments Cooperation of India 


