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                                      ऋिननदेशक                                                                               

पुिे ववद्यापीठाच्या पदववका अभ्यास अिंतगगत ज्या वगेवगेळ्या ववियािंचा समावेश 

होतो. ववद्यार्थयाांच्या सिंशोधन पद्धतीची माठहती व्हावी तहिून तनरतनराळ्या 

ववियावर पाहिी करून प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे काम ववद्यार्थयाांकडून 

पदववका परीक्षा भाग – 2 मध्ये घेतले. ही सिंशोधन करण्याची ककवा अहवाल सादर 

करण्याची सिंधी माला पुिे ववद्यापीठान ेउपलब्ध करून ठदलेली आहे. या 

सिंशोधनासाठी मला  िी काही आवश्यक असिारी पुस्तके, मामसके ग्रिंर्थागलयामधील 

सेवकािंनी उपलब्ध करून ठदली त्यािंच मी ऋिी आहे मला सिंशोधनासाठी मागगदशगक 

तहिून लाभलेले प्रा. डॉ. दरिंदले.एस.आर यािंचा मी ऋिी आहे. त्यािंनी केलेल्या 

वेगवेगळ्या मागगदशगनामुळे मी हा प्रकल्प पूिग करू शकलो. इतर माठहती पूवगिारे 

माझ ेममत्र यािंचा मी ऋिी आहे.  
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२०२०-२१ सेममस्टर चार मधील पेपर क्रमािंक द  प्रोिेक्ट  वकग  या ववियािंतगगत     

ई-बँककिंग सेवािंद्वारे ग्राहकािंचे समाधान एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय 
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                                  कायषकारी साराशं 

        माझ्या प्रोजेक्टचे उद्दीष्ट्ट एचडीएफसी आणि 
आयसीआयसीआय बँकेच्या ई-बँककंगच्या हदशेने ग्रािक समज-
यावरील िुलनात्मक अभ्यासाचे आिे. या संशोधन 
अभ्यासामध्ये या बँकांकडील 133 प्रनिसादार्थी घेण्याि आले 
िोि,े प्रश्नावलीच्या ननकालांचे ववश्लेर्ि केल्यावर आपि असा 
ननष्ट्कर्ष काढला आिे की आिािी हदवसेंहदवस बँका हदवसेंहदवस 
नाववन्यपूिष सेवा पुरववि आिेि, परंिु अद्याप असे बरेच 
ग्रािक आिेि ज्यांना याववर्यी माहििी नसिे. सेवा, या सेवांचा 
वापर िा एक वेगळा मुद्दा आिे, आज बँका आपल्या 
सॉफ्टवेअरला प्रनिस्पधींकडून नवीन सेवा वापरण्याद्वारे ककंवा 



                                       
 

 

इंटरनेट बँककंग, मोबाइल बँककंग, आणि बरीच नवीन 
नाववन्यपूिष सेवा पुरववण्याद्वारे त्यांच्या ग्रािकांना शभन्न सेवा 
देण्यासाठी मोठ्या प्रमािाि ननधी वापरि आिेि. इिर परंिु 
िरीिी िे या सेवांववर्यी अधधक जागरूक नसलेल्या ग्रािकांना 
नाववन्यपूिष सेवा पुरववण्यावर लक्ष कें हिि करीि आिेि आणि 
बँकेने पुरववलेल्या सेवेच्या वापराववर्यी आणि त्यांच्या 
फायद्यांववर्यी ग्रािकांना जागरूक करण्याची आवश्यकिा आिे, 

कारि िा मागष आिे स्पधाषत्मक फायदा शमळववण्यासाठी, 
आपल्या सवाांना माहििी आिे की आज बिुिेक संस्र्था ववपिन 
शमश्रिाच्या जाहिराि घटकांवर लक्ष कें हिि करीि आिेि, जे 
ब्रँड इमेज सारख्या आधर्थषक िसेच गैर-आधर्थषक फायदे प्रदान 
करीि आिेि, म्ििून या बँका या घटकांवर लक्ष देि नािीि, 

बँकेिील बिुिांश उत्तरदात्यांचे बँकांमध्ये बचि खािे आिे. या 
बँकांमधील बिुिके लोकांनी एटीएम / डबेबट काडषची सुववधा 
वापरली िोिी. नाववन्यपूिष सेवांबद्दल ग्रािकांना माहििी 
असलेले सवाषि मित्वाचे चॅनले म्ििजे कुटंुब आणि शमत्र. 
 

       

 

 

 

 



                                       
 

 

 

         अध्याय - 1 उद्योगाचा पररचय 

 

   रोमन काळाि बँककंग करिे आपल्याला आधुननक काळाि 
बँककंग समजि नव्ििे. सिभागादरम्यान, बिुिेक बँककंग 
कियाकलाप खाजगी व्यक्िीनंी घेिल्या, आज अस्स्ित्त्वाि 
असलेल्या मोठ्या बँककंग कंपन्यांद्वारे नािीि. ज्या लोकांना 
पैशाची गरज िोिी त्यांनाच त्या पैशाची उधळि करण्याची 
परवानगी नसिे परंिु बँकसष यांच्याि र्थेट िस्िांिरिाद्वारे 
चलनाचा वास्िववक वापर करण्याची गरज नव्ििी कारि िे 
पूिषपिे आधर्थषक मध्यस्र्थीद्वारे केले जाऊ शकिे. फेडरेशन 
(रान्स. फायनान्सर) कडून मोठ्या प्रमािाि गुंिविूक केली 
गेली आणि ववत्तपुरवठा केला गेला, जेव्िा की पैशाच्या 
व्यवसायाि व्यावसानयकपिे काम करिारे आणि आजेन्टरी 
(रान्स. बँकर), नबंुलरी (रान्स. मनी चेंजर) अशा ववववध 
नावांनी ओळखल्या जािार् या ) आणि कोकोटोर (रान्स. कजष 
संकलनकिाष), परंिु साम्राज्याि बरेच सावकार खाजगी व्यक्िी 
िोि,े कारि ज्याच्याकड ेजास्िीचे भांडवल आिे आणि िे कजष 
देण्याची इच्छा आिे, असे सिजपिे करू शकिाि. भारिािील 
बँककंगचा इनििास मागील िीन दशकांपासून, भारिाच्या बँककंग 
शसस्टमच्या शे्रयस अनेक उल्लेखनीय कामधगरी आिेि. सवाषि 
आश्चयषकारक म्ििजे त्याचा व्यापक पोिोच. िे यापुढे केवळ 



                                       
 

 

मिानगरांमध्ये ककंवा बब्रटीशांपुरिे मयाषहदि राहिलेले नािी. खरं 
िर भारिीय बँककंग व्यवस्र्था देशाच्या दगुषम भागाििी 
पोिोचली आिे. भारिाच्या वाढीच्या प्रकियेचे िे मखु्य कारि 
आिे. 1969 पासून भारिीय बँकेसाठी सरकारच्या ननयशमि 
धोरिामुळे भारिाच्या 14 प्रमुख खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरि 
झाल्यामुळे समदृ्ध लाभांश झाला आिे. फार पूवी, एखादा 
खािेधारकाला ड्राफ्ट घेण्यासाठी ककंवा स्विःचे पैसे 
काढण्यासाठी बँक काउंटरवर िासनिास र्थांबावे लागले. आज, 

त्याच्याकड ेएक पयाषय आिे. असे हदवस गेले जेव्िा सवाषि 
कायषक्षम बँकेने दोन हदवसांि एका शाखेिून दसुर् या शाखेि 
पैसे वगष केले. इन्स्टंट मेसेस्जंग म्ििून वपझ्झा डायल करिे 
सोपे आिे. पैशाच्या हदवसाचा िम बनला आिे. भारिािील 
पहिली बँक, जरी पुरािमिवादी असली, िरी 1786 मध्ये त्याची 
स्र्थापना झाली. 1786 पासून आजपयांि, भारिीय बँककंग 
प्रिालीचा प्रवास वेगवेगळ्या िीन टप्प्याि ववभागला जाऊ 
शकिो. िे खाली नमूद केल्याप्रमािे आिेिः ई-बँककंग सस्व्िषसेस 
8 Ban भारिीय बँकांच्या 1786 िे 1969 चा प्रारंशभक टप्पा  

भारिीय बँकांचे राष्ट्रीयकरि आणि 1991 पयांि भारिीय बँककंग 
पंर्थ आधी 
 

 

भारिीय बँकांच्या 1786 िे 1969 दरम्यानचा प्रारंशभक टप्पा 



                                       
 

 

भारिीय बँकांचे राष्ट्रीयकरि आणि 1991 पयांि भारिीय बँककंग 
के्षत्रािील सुधारिांपूवी. 
भारिीय ववत्तीय आणि बँककंगच्या स्र्थापनेसि भारिीय बँककंग 
प्रिालीचा नवीन टप्पा 
1991 नंिर के्षत्रािील सुधारिा. 
िे लेखन अधधक स्पष्ट्टीकरिात्मक करण्यासाठी, मी अवस्र्था पहिला 
चरि, दसुरा चरि आणि निसरा चरि म्ििून दशषवविो. 
 

 पहिला टप्पा – 

पहिल्या टप्प्याि िी वाढ अत्यंि मंद िोिी आणि बँकांनािी 
अधूनमधून अनुभवायला शमळालं जनरल बँक ऑफ इंडडयाची स्र्थापना 
1786 साली झाली. त्यानंिर बँक ऑफ हिदंसु्िान आणि बंगाल यांचा 
िमांक लागिो 
बँक ईस्ट इंडडया कंपनीने बँक ऑफ बंगाल 1809 बँक ऑफ बॉम्बे 
1840 आणि 
बँक ऑफ मिास 1843 यांना स्विंत्र युननट म्ििून संबोधले गेले 
आणि त्यास प्रेशसडेंसी बँका म्िटले गेले. या िीन बँका 
1920 मध्ये एकबत्रि केले गेले आणि खाजगी म्ििून सुरू िोिारी 
इम्पीररयल बँक ऑफ इंडडयाची स्र्थापना झाली 
भागधारक बँका, मुख्यिः युरोवपयन भागधारक. 
1885 मध्ये, अलािाबाद बँक स्र्थापन केली गेली आणि प्रर्थमच 
भारिीयांनी, पंजाब नॅशनलद्वारे प्रर्थमच स्र्थावपि केली 
लािोर येर्थे मुख्यालय असलेल्या 1894 मध्ये बँक शल. ची स्र्थापना 
केली गेली. 1906 िे 1913 दरम्यान बँक ऑफ इंडडया, 



                                       
 

 

सेंरल बँक ऑफ इंडडया, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, इंडडयन बँक 
आणि बँक ऑफ म्िैसूर यांची स्र्थापना झाली 
वर 1935 मध्ये ररझव्िष बँक ऑफ इंडडया आली. 
 

1913 िे 1948 मधील अपयश. जवळपास ११०० बँका िोिी, मुख्यि: 
लिान. करण्यासाठी 
व्यावसानयक बँकांचे कामकाज आणि कामकाज सुरळीि करण्यासाठी 
भारि सरकार पुढे आले 

 

बँककंग कंपन्या कायदा 1949 सि नंिर बँककंग ननयमन कायदा 1949 

मध्ये बदलण्याि आले 
1965 च्या कायद्यािील दरुुस्िी कायद्यानुसार (1965 चा कायदा 
िमांक 23) ररझव्िष बँक ऑफ इंडडयाची जबाबदारी िोिी 
कें िीय बँककंग प्राधधकरि म्ििून भारिािील बँककंगच्या देखरेखीसाठी 
व्यापक अधधकार. 
  

 

दसुरा टप्पा- 
स्वािंत्र्यानंिर या भारिीय बँककंग के्षत्राच्या सुधारिेि सरकारने मोठी 
पावले उचलली. 1955 मध्ये, 

ववशेर्ि: मोठ्या प्रमािाि बँककंग सुववधांसि इम्पीररयल बँक ऑफ 
इंडडयाचे राष्ट्रीयकरि केले 
ग्रामीि आणि ननमशिरी भागाि. आरबीआयच्या मुख्य एजंट म्ििून 
काम करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडडयाची स्र्थापना केली 



                                       
 

 

आणि देशभरािील कें ि आणि राज्य सरकारांचे बँककंग व्यविार 
िािाळिे. 
1960 मध्ये 19 जुलै 1969 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडडयाची उपकंपनी 
ियार करिार् या साि बँकांचे राष्ट्रीयकरि करण्याि आले. 
राष्ट्रीयीकरिाची मोठी प्रकिया पार पाडली गेली. ित्कालीन 
पंिप्रधानांचा िा प्रयत्न िोिा 
भारि, श्रीमिी इंहदरा गांधी. देशािील 14 प्रमुख व्यावसानयक बँकांचे 
राष्ट्रीयकरि झाले.  

 

 

राष्ट्रीयीकरिाचा दसुरा टप्पा भारिीय बँककंग के्षत्र सुधारि 1980 मध्ये 
सािसि पार पडला 
अधधक बँका. या चरिांमुळे भारिािील 80% बँककंग ववभाग 
सरकारच्या मालकीच्या खाली आले. 
बँककंग संस्र्थांमध्ये ननयमन करण्यासाठी भारि सरकारने उचललेले 
पाऊल खालीलप्रमािे आिेि 
िो देश:   

        

 

 

•  1949: बँककंग ननयमन कायदा लागू करिे. 
• 1955: स्टेट बँक ऑफ इंडडयाचे राष्ट्रीयकरि. 
• 1959: एसबीआयच्या सिाय्यक कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरि. 
• 1961: ववमा संरक्षि ठेवींपयांि वाढववण्याि आले. 
• 1969: 14 मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयकरि. 
• 1971: पि िमी कॉपोरेशनची ननशमषिी. 



                                       
 

 

• 1975: प्रादेशशक ग्रामीि बँकांची ननशमषिी.                                                          
• 1980 ; २०० कोटींपेक्षा जास्ि ठेवी असलेल्या साि बँकांचे 
राष्ट्रीयकरि. 
 

 

 

 

बँकांचे राष्ट्रीयकरि झाल्यानंिर सावषजननक के्षत्रािील बँक इंडडयाच्या 
शाखा वाढल्या 
ठेवी आणि प्रगिीि अंदाजे 800% वाढ झाली 11,000% .बँककंग 
सरकारच्या मालकीच्या उन्िाि सावषजननक संशय आणि अफाट 
ववश्वास हदला 
या संस्र्थांच्या हटकाव बद्दल आत्मववश्वास. 
 

निसरा टप्पा-  
या टप्प्याने आपल्या सुधारिांमध्ये बँककंग के्षत्राि आिखी बरीच 
उत्पादने आणि सुववधा सादर केल्या आिेि 
मोजा. 1991 मध्ये एम नरशसिंा यांच्या अध्यक्षिेखाली त्यांच्या नावाने 
एक सशमिी स्र्थापन केली गेली, 
ज्याने बँककंग पद्धिींच्या उदारीकरिासाठी काम केले. 
परदेशी बँका आणि त्यांच्या एटीएम स्र्थानकांनी देश भरला आिे. 
देण्याचा प्रयत्न केला जाि आिे 
ग्रािकांना समाधानकारक सेवा फोन बँककंग आणि नेट बँककंग सुरू 
केली आिे. संपूिष प्रिाली 
अधधक सोयीस्कर आणि वेगवान बनले. पैशापेक्षा वेळेला अधधक मित्त्व 
हदले जािे. 



                                       
 

 

भारिाच्या आधर्थषक व्यवस्र्थेि मोठ्या प्रमािाि लवधचकिा हदसून आली 
आिे. िे कोित्यािी संकटापासून आश्रयस्र्थान आिे 
इिर पूवष आशशयाई देशांना सामोरे जावे लागल्यामुळे कोित्यािी बाह्य 
मॅिोइकॉनॉशमक्सच्या धक्क्यामुळे चालना शमळाली. िे आिे 
सवष लवधचक ववननमय दर कारभारामुळे, परकीय साठा जास्ि आिे, 

भांडवल खािे नािी 
अद्याप पररविषनीय आणि बँका आणि त्यांच्या ग्रािकांकड ेपरकीय 
चलन मयाषहदि आिे.  
 

 

भारिािील बँकांच ेराष्ट्रीयकरि- 

भारिािील बँकांचे राष्ट्रीयकरि 1969 मध्ये ित्कालीन पंिप्रधान 
श्रीमिी इंहदरा गांधी यांनी केले 
मंत्री. त्यानंिर 14 बँकांचे राष्ट्रीयकरि केले. या बँका मुख्यिः 
व्यावसानयकांच्या मालकीच्या िोत्या  अगदी त्यांच्याद्वारे व्यवस्र्थावपि 

 

• सेंरल बँक ऑफ इंडडया 
• बँक ऑफ मिाराष्ट्र 
• देना बँक 
• पंजाब नॅशनल बँक 
•  शसडंडकेट बँक 
• कॅनरा बँक 
• इंडडयन बँक 
• इंडडयन ओव्िरसीज बँक 
• बँक ऑफ बडोदा 
• युननयन बँक 



                                       
 

 

• अलािाबाद बँक 
• युनायटेड बँक ऑफ इंडडया 
• यूको बँक 
• बँक ऑफ इंडडया  
 

भारिीय बँकांच्या राष्ट्रीयीकरिाच्या चरिांपूवी फक्ि भारिीय स्टेट 
बँक (एसबीआय) िोिे 
राष्ट्रीयकृि. जुलै 1955 मध्ये एसबीआय act 1955 च्या अंिगषि िे 
झाले. सािचे राष्ट्रीयकरि 
19 जुलै 1960 रोजी भारिीय स्टेट बँका (सिायक उपकंपनी) झाली. 
भारिीय स्टेट बँक िी भारिाची सवाषि मोठी व्यावसानयक बँक आिे 
आणि पहिल्या पाचपैकी एक स्र्थान आिे 
जगभरािील बँका. िे 9,000 शाखा आणि नेटवकष च्या माध्यमािून 90 
दशलक्ष ग्रािकांना सेवा देिे 
िे र्थेट ककंवा सिाय्यक कंपन्यांद्वारे - ववस्ििृ बँककंग सेवा प्रदान 
करिे. 
भारिीय बँकांच्या राष्ट्रीयीकरिाचा दसुरा टप्पा 1980 च्या मध्ये झाला 
२०० कोटींच्या ठेवींसि साि अधधक बँकांचे राष्ट्रीयकरि झाले. या वर्ी 
पयांि, अंदाजे  भारिािील 80% बँककंग ववभाग िे सरकारच्या मालकीचे 
िोिे. 

 

भारिािील बँकांचे राष्ट्रीयकरि झाल्यानंिर सावषजननक के्षत्रािील 
बँकांच्या शाखा वाढल्या अंदाजे 800% ठेवी आणि प्रगिीमध्ये 
11,000% वाढ झाली. 
• 1955: स्टेट बँक ऑफ इंडडयाचे राष्ट्रीयकरि. 
• 1959: एसबीआयच्या सिाय्यक कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरि. 



                                       
 

 

• 1969: 14 मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयकरि. 
• 1980: २०० कोटींपेक्षा जास्ि ठेवी असलेल्या साि बँकांचे 
राष्ट्रीयकरि. 
 

इिंटरनेट बँककिं गचा पररचय- 

इंटरनेट बँककंग-इंटरनेट बँककंग बँककंग उद्योग बदलि आिे आणि 
त्याचे मोठे पररिाम िोि आिेि 
बँककंग संबंधांवर. बँककंग आिा शाखांपुरिी मयाषदीि राहिलेली नािी 
रोख रक्कम काढण्यासाठी ककंवा धनादेश जमा करण्यासाठी ककंवा 
ननवेदनाची ववनंिी करण्यासाठी स्विः शाखेि जा 
खािी. या इंटरनेट बँककंगमध्ये कोििीिी चौकशी ककंवा व्यविार 
ऑनलाईन प्रकिया केले जािे 
शाखेचा संदभष (कोठेिी बँककंग) कोित्यािी वेळी. इंटरनेट बँककंग प्रदान 
करिे वाढत्या प्रमािाि आिे 
"छान असिे" सेवेपेक्षा "असिे" आवश्यक आिे. 
 

ई-बँक म्ििजे काय? 

ई-बँककंगची व्याख्या नवीन आणि पारंपाररक बँककंग उत्पादनांची 
स्वयंचशलि वविरि आणि इलेक्रॉननक, परस्पर संवाद चॅनेलद्वारे र्थेट 
ग्रािकांना सेवा. ई-बँककंग ववत्तीय संस्र्था ग्रािक, व्यक्िी ककंवा व्यवसाय 
यांना सक्षम करिारी प्रिाली समाववष्ट्ट करिे खात्यांमध्ये प्रवेश करा, 
व्यवसायाचा व्यविार करा ककंवा ववत्तीय उत्पादने आणि सेवांववर्यी 
माहििी शमळवा इंटरनेटसि सावषजननक ककंवा खाजगी नेटवकष द्वारे. ई-
बँककंग सेवांमध्ये ग्रािक प्रवेश करिाि एक बुद्धधमान इलेक्रॉननक 
डडव्िाइस वापरिे, जसे की वैयस्क्िक संगिक (पीसी), वैयस्क्िक 
डडस्जटल सिाय्यक 



                                       
 

 

(पीडीए), स्वयंचशलि टेलर मशीन (एटीएम), ककयोस्क ककंवा टच टोन 
टेशलफोन. िर जोखीम आणि ववववध ई-बँककंग चॅनेलसाठी ननयंत्रिे 
समान आिेि, िी पुस्स्िका ववशेर्ि: यावर कें हिि आिे इंटरनेटच्या 
व्यापक प्रमािाि प्रवेशयोग्य सावषजननक नेटवकष मुळे इंटरनेट-आधाररि 
सेवा. त्यानुसार, िे बुकलेट इंटरनेट वेबसाइटच्या दोन प्रार्थशमक 
प्रकारांच्या चचेसि प्रारंभ िोिे: माहििीपूिष आणि व्यविारात्मक ई-बँककंग 
दोन मुख्य मागाांनी देऊ शकिे. प्रर्थम, अस्स्ित्त्वाि असलेल्या भौनिक 
कायाषलयांसि असलेली बँक देखील ऑनलाइन साइट स्र्थावपि करा 
आणि ननयशमि व्यनिररक्ि त्याच्या ग्रािकांना ई-बँककंग सेवा ऑफर 
करा 
चॅनल. उदािरिार्थष, शसटी बँक ई-बँककंगमध्ये अग्रिी आिे, वॉक-इन, 

फेस-टू-फेस बँककंग ऑफर करीि आिे जगािील बर् याच भागाि त्याच्या 
शाखा िसेच जागनिक माध्यमािून ई-बँककंग सेवा वाइड वेब शसटीबँक 
ग्रािक इंटरनेट व त्याव्यनिररक्ि त्यांच्या बँक खात्याि प्रवेश करू 
शकिाि खािे शशल्लक चौकशी, ननधी िस्िांिरि आणि इलेक्रॉननक 
बबल यासारख्या मूळ ई-बँककंग सेवांमध्ये 
पेमेंट, शसटीबँक ववत्तीय कॅल्क्युलेटर, ऑनलाइन स्टॉक यासि प्रीशमयम 
सेवा देखील प्रदान करिे को्स, दलाली सेवा आणि ववमा 
 

ई-बँककंगचा इनििास- 

1 ऑक्टोबर 2000 रोजी इलेक्रॉननक स्वाक्षर् या ववधेयकाची 
अंमलबजाविी झाली कायदेशीर म्ििून कािी बँका वेगवगेळ्या चाचिी 
करिाच इलेक्रॉननक धनादेशांचा वापर सुरू करण्याची योजना आखि 
आिेि सुरक्षा उपाय. भववष्ट्याि ई-बँककंग सेवांच्या शे्रिीि वाढ िोण्याची 
शक्यिा आिे. कािी बँका सुरू करण्याची योजना आखि आिेि 



                                       
 

 

इलेक्रॉननक पैसे आणि इलेक्रॉननक धनादेश. इलेक्रॉननक पैसा संगिक 
ककंवा स्माटषमध्ये संग्रहिि केला जाऊ शकिो काडष आणि ग्रािक 
इलेक्रॉननक पैशाचा वापर इंटरनेटवरून कमी ककंमिीच्या वस्िू खरेदी 
करण्यासाठी करू शकिाि. इलेक्रॉननक धनादेश कागदाच्या 
धनादेशासारखे हदसिील परंिु िे खरेदीदारांकडून वविेत्यांकड ेपाठववले 
जाऊ शकिाि इंटरनेटद्वारे, वविेत्याद्वारे इलेक्रॉननकररत्या समधर्थषि 
आणि वविेिाच्या बँकेि अगे्रवर्ि केले खरेदीदाराच्या बँकेकडून 
इलेक्रॉननक संग्रि. पुढे, बँका त्यांच्या ग्रािकांना अधधक ऑफर देण्याचा 
प्रयत्न करिाि उत्पादने आणि सेवा जसे की ववमा, िारि इ. 
 

 

ई-बँककंगसाठी आवश्यक- 

एखाद्याला स्वि: शाखेि जािे आवश्यक आिे, पैसे काढिे ककंवा 
धनादेश जमा करिे ककंवा ववनंिी करिे 
खात्यांचे ववधान. खर् या इंटरनेट बँककंगमध्ये कोििीिी चौकशी ककंवा 
व्यविार ऑनलाईन पद्धिीने केले जािाि 
कोित्यािी वेळी शाखेचा संदभष नसल्यास (कोठेिी बँककंग). इंटरनेट 
बँककंग प्रदान करीि आिे 
"छान असिे" सेवेपेक्षा "वाढण्याची गरज" वाढि आिे. ननव्वळ बँककंग, 

अशा प्रकारे, आिा 
बर् याच ववकसनशील देशांमध्ये अपवाद असण्याऐवजी सवषसामान्य 
प्रमाि आिे 
बँककंग सेवा प्रदान करण्याचा सवाषि स्वस्ि मागष. बँका पारंपाररकपिे 
सुधारिांमध्ये आिेि 



                                       
 

 

त्यांची उत्पादने, सेवा आणि कायषक्षमिा सुधारण्यासाठी िंत्रज्ञानाचा 
उपयोग करिे. 
 

ई-बँककंगच ेप्रकार- 

सामान्य समज अशी आिे की इंटरनेट बँककंग िी ऑनलाईन बँककंगची 
एकमेव पद्धि आिे. िर्थावप, सध्या ककत्येक प्रकारची सेवा उपलब्ध 
असल्याने िे काटेकोरपिे नािीः 
 

पीसी बँककंग- 1980 च्या दशकाच्या उत्तराधाषि इंटरनेट बँककंगचा 
अगे्रसर जवळपास आिे आणि आजिी मोठ्या प्रमािाि वापरली जािे. 
वैयस्क्िक बँका सॉफ्टवेअर लोड करिाि ज्यावर लोड केले जािे 
एसएमई कायाषलय कायाषलय. त्यानंिर एसएमई मॉडमेद्वारे आणि 
त्यांच्या बँक खात्याि प्रवेश करू शकेल बँकेला टेशलफोन शलकं. 
इंटरनेटद्वारे प्रवेश करिे आवश्यक नािी. 
 

इंटरनेट बँककंग -वेब ब्राउझर वापरुन, वापरकिाष एकदा त्यांच्या 
खात्यावर प्रवेश करू शकिो अनुप्रयोग सव्िषरने वापरकत्याषची ओळख 
वैध केली आिे 

 

डडस्जटल टीव्िी बँककंग- मानक डडस्जटल ररसेप्शन उपकरिे वापरिे 
(टॉप बॉक्स सेट करा आणि ररमोट कंरोल), वापरकिे त्यांच्या बँक 
खात्याि प्रवेश करू शकिाि. मठ राष्ट्रीय आणि एचएसबीसी सेवा 
डडस्जटल टीव्िी प्रदात्यांद्वारे उपलब्ध आिेि. त्याचा मुख्य वविी बबदं ू
म्ििजे खािे नािी वल्डष वाइड वेब द्वारे िपशील प्रसाररि केला जािो; 
 



                                       
 

 

मजकूर फोन बँककंग - एचएसबीसीने मजकूरासि ग्रािकांना अनुमिी 
देण्यासाठी िी सेवा सुरू केली आिे फोनची शशल्लक िपासण्यासाठी, 
बबले भरण्यासाठी आणि पैसे िस्िांिररि करण्यासाठी. 
 

इंटरनेट बँककंग दोन वेगळ्या गटाि ववभागली जाऊ शकिेः 
• पारंपाररक बँका आणि बबस्ल्डगं सोसायटी ज्याि इंटरनेट ADD ऑन 
सेवा म्ििून वापरिाि व्यवसायांना त्यांच्या खात्याि प्रवेश देण्यासाठी. 
 

 

• केवळ नवीन इंटरनेट-बँकांमध्ये िाय स्रीटवर ववटा नािीि आणि 
िोफांची उपस्स्र्थिी नािी. म्ििून, त्यांच्याकड ेकमी ओव्िरिेड आिेि 
आणि जास्ि व्याज दर आणि कमी शुल्क देऊ शकिाि. 
 

 

ई-बँककंगची वैशशष्ट््ये:- 

ई-बँककंग बचि, सीडी आणि आयआरए वर अपवादात्मक दर प्रदान 
करिाि  

 

माशसक शुल्काशशवाय, मोफि बबलाची भरपाई आणि एटीएम 
अधधभारांवर सूट न िपासिे 

 

 कमी दरासि िेडडट काडष 
 

 वैयस्क्िक कजष आणि िारिांसि सवष खात्यांसाठी सोपे  

 

ऑनलाइन अनुप्रयोग 



                                       
 

 

 

24 िास खािे प्रवेश 

 

िे वैयस्क्िक लक्ष देऊन गुिवत्ता ग्रािक सेवा प्रदान करिे 

 

िे त्यांच्या ग्रािकांना ििु सेवा प्रदान करिे 
 

 एका हठकािािून दसुर् या हठकािी बँकांचे िस्िांिरि सक्षम करिे 
(बँका) 
 

 बँकांमध्ये सांस्ख्यकी माहििीची देवािघेवाि 
 

 परकीय चलन ऑपरेशन्स सक्षम करिे 
 

आंिर-बँक अनुप्रयोग जसे बँकांमधील ननधी ननकालाि काढिे 
 

 डडमॅट ऑपरेशन, एटीएम ऑपरेशन, ऑनलाइन बँककंग सारख्या सुववधा 
उपलब्ध आिेि 

 

ई-बँककंगचे फायदे- 

ककंमि- दीघष कालावधीि बँक टेलरला पैसे देऊन ककंवा शाखा 
व्यवस्र्थापनासाठी पैसे देऊन पैसे वाचवू शकिे. शशवाय, इंटरनेटवरून 
व्यविार करिे स्वस्ि आिे. ग्रािक बेस- इंटरनेट बँकांना परवानगी देिे 
संपूिष नवीन बाजारपेठेि पोिोचण्यासाठी- आणि एक वविीर देखील, 

कारि भौगोशलक सीमा नािीि इंटरनेट सि. इंटरनेट जोडू इस्च्छि 
असलेल्या लिान बॅंकांसाठी एक पािळीवरील खेळण्याचे मैदान देखील 



                                       
 

 

उपलब्ध करिे त्यांच्या ग्रािक िळावर. कायषक्षमिा- बँका आधीपासूनच 
त्यांच्यापेक्षा अधधक कायषक्षम िोऊ शकिाि त्यांच्या ग्रािकांना इंटरनेट 
प्रवेश प्रदान करिे. इंटरनेट बँकेला जवळजवळ कागद प्रदान करिे 

कमी प्रिाली. 
  

ग्रािक सेवा आणि समाधान- इंटरनेटवर बँककंग केवळ ग्रािकांनाच 
परवानगी देि नािी त्यांच्यासाठी उपलब्ध सेवांची संपूिष शे्रिी परंिु िे 
त्यांना कोित्यािी सेवा देऊ शकि नािीि शाखा. त्या व्यक्िीला त्या 
शाखेि जाण्याची गरज नािी जेर्थे िी सेवा असू शकिे ककंवा असू 
शकि नािी ऑफर एखादी व्यक्िी इंटरनेटद्वारे माहििी, फॉमष आणि 
अनुप्रयोगांचे मुिि करू शकिे आणि सक्षम असेल लाइनमध्ये 
र्थांबण्याऐवजी आणि टेलरला ववचारण्याऐवजी कायषक्षमिेने माहििीचा 
शोध घ्या. अधधक चांगले सि आणि वेगवान पयाषय बँक नक्कीच 
चांगले ग्रािक संबंध आणि समाधान ियार करण्यास सक्षम असेल 

 

प्रनिमा- जर एखाद्या बँकेने इंटरनेट प्रवेशाची ऑफर हदली असेल िर 
िी त्या कलेची अधधक स्स्र्थिी असल्याचे हदसिे. व्यक्िी इंटरनेट 
बँककंग वापरू इस्च्छि नसेल परंिु सेवा उपलब्ध असिे एखाद्या 
व्यक्िीला भावना देिे त्यांची बँक पठािला प्रनिमेवर आिे. 
 

 

 

 

ग्रािकांसाठीः 
बबल पे: बबल पे िी इंटरनेट बँककंगद्वारे हदलेली एक सेवा आिे जी 
ग्रािकांना सेट अप करू देिे फक्ि कोिालािी बबल देयके. ग्रािक 



                                       
 

 

ज्याला पाहिजे त्या व्यक्िीची ककंवा कंपनीची ननवड करु शकिो देय 
द्या आणि बबल पे त्याच्या खात्यािून पैसे काढेल आणि पैसे 
देिार् याला पाठवेल कागद िपासिी ककंवा इलेक्रॉननक पेमेंट 

 

इिर मित्त्वपूिष सोयीसुववधा: ई-बकँकंग ग्रािकांना जवळपास प्रत्येक 
गोष्ट्टींवर ननयंत्रि ठेविे त्याच्या बँक खािी व्यवस्र्थावपि. याशशवाय 
ग्रािक शसक्युररटीज खरेदी व वविी करू शकिाि, चेक स्टॉक बाजाराची 
माहििी, चलन दर िपासा, शशल्लक िपासा, कोित्या धनादेश साफ 
केल्या आिेि िे पिा, पैसे िस्िांिररि करा, व्यविाराचा इनििास पिा 
आणि वास्िववक बँकेि जािे टाळा. त्याचा उत्तम फायदा इंटरनेट 
बँककंग ववनामूल्य आिे. बर् याच बँकांमध्ये ग्रािकाला आवश्यक िो 
ठेवावा लागि नािी ककमान शशल्लक दसुरा मोठा फायदा म्ििजे 
ग्रािकांसाठी चांगले व्याज दर. 
 

 इंटरनेट बँककंगची वैशशष्ट््ये- 

ऑनलाईन बँक खात्याि उपलब्ध वैशशष्ट््यांसारख्याच उपलब्ध आिेि 

'फोन बँककंगद्वारे ककंवा स्र्थाननक शाखेि भेट देऊन. ऑनलाईन बँककंग 
वैशशष्ट््ये यामध्ये शभन्न आिेि बँका, परंिु सामान्यि: 
खात्यांमधील ननधी िस्िांिरि 
 

CRM यामुळे सीआरएममध्ये कायषक्षमिा येिे (ग्रािक संबंध 
व्यवस्र्थापन) 
 

 बबले भरिे 
नवीन आणि नाववन्यपूिष उत्पादने आणि सेवांचा पररचय करुन देिे 
 



                                       
 

 

शशल्लक आणि स्टेटमेन्ट पिा 
डोअर टू डोअर सस्व्िषसेस आििे 
 

स्र्थायी आदेश ियार करा, पिा आणि देखरेख करा 
 

 जागनिक पररस्स्र्थिीि ववकासवादी प्रवतृ्ती असू द्या. 
 

ई-बँककंगचे फायदे: - 
A) सुववधा – आपल्या या बँकेच्या ववपरीि, ऑनलाइन बँककंग साइट 
कधीिी बंद िोि नािीि; िे उपलब्ध आिेि हदवसाचे 24 िास, 

आठवड्यािून साि हदवस आणि िे फक्ि माउस स्क्लक करिाि. 
दबाव सि वेळ आणि जास्ि प्रवास कालावधीि, जास्िीि जास्ि 
लोकांना याची र्थकवा वाट पाििो रांगा. लोकांना लवधचकिा िवी आिे, 

आणि इंटरनेट बँककंग ऑफर फक्ि त्या. 
 

B) सवषव्यापी - जेव्िा पैशाची समस्या उद्भविे िेव्िा आपि 
राज्याबािेर ककंवा देशबािेर असल्यास, आपि आपल्या ऑनलाइन बँकेि 
त्वररि लॉग इन करू शकिा आणि व्यवसायाची काळजी घेऊ शकिा, 
24 \ 7. 
 

C) व्यविाराची गिी - ऑनलाईन बँक साइट सामान्यि: व्यविार 
करिाि ककंवा व्यविार पुष्ट्टी करिाि एटीएम प्रकिया गिीपेक्षा वेगवान. 
 



                                       
 

 

D) कायषक्षमिा- आपि आपल्या सवष बँक खात्याि प्रवेश करू आणि 
त्या व्यवस्र्थावपि करू शकिा, ज्याि आयआरए, सीडी, अगदी सुरक्षक्षि 
साइटवरील शसक्युररटीज. 
 

E) प्रभावीपिा - बर् याच ऑनलाइन बँककंग साइट आिा खात्यासि 
अत्याधुननक साधने ऑफर करिाि आपल्याला व्यवस्र्थावपि करण्याि 
मदि करण्यासाठी एकत्रीकरि, स्टॉक कोट, दर सिकष िा आणि 
पोटषफोशलओ व्यवस्र्थापन कायषिम आपली सवष मालमत्ता अधधक 
प्रभावीपिे. बरेचजि पैशाच्या व्यवस्र्थापनासि सुसंगि देखील असिाि 

स्क्वकेन आणि मायिोसॉफ्ट मनी सारखे प्रोग्राम 

 

F) स्वस्ि पयाषय: - वाढिी स्पधेि, िा खचष घटक असल्याचे हदसिे 
सुववधा देण्यासाठी बँका चालवविाि. इंटरनेट अद्याप उघडण्यासाठी 
एक अनिशय स्वस्ि पयाषय आिे भौनिक शाखा आणि पुश बिुिेक 
पुरवठा बाजूने येि असल्याचे हदसिे. खचष इंटरनेटद्वारे बँककंग सेवेचा 
पारंपररक माध्यमािून ककंमिींचा कािी अंश ियार िोिो पद्धिी. 
 

G) मूल्य मूल्यापासून िे आवश्यकिेपयांि: - कािी वर्ाांपूवी एक 
ववश्वास देखील िोिा नवीन खािी उघडिार् या ग्रािकांना फक्ि 
ऑनलाइन बँककंग सुववधा िवी िोिी "चांगले वाटिे" आणि त्यापैकी 
बर् याच जिांनी सेवा वापरल्या. आज, बँकसष असा ववश्वास ठेवा की 
'असिे चांगले' असा रेंड 'असिे आवश्यक आिे' मध्ये बदलि आिे. 
"स्नॉब व्िॅल्यू" इंटरनेटवर सेवा देऊ शकिार् या संस्र्थेसि बँककंगचे 
कायषवािी ए अस्सल गरज, त्याला वाटिे. "िे सवष एखाद्या व्यक्िीच्या 
व्यस्ििेवर अवलंबून असिे. 



                                       
 

 

 

इंटरनेट बँककंगची नाकारिी- 
 

अ) स्टाटष अपला कदाधचि वेळ लागू शकेल - आपल्या बँकेच्या 
ऑनलाइन प्रोग्रामसाठी नोंदिी करण्यासाठी, आपि कदाधचि आयडी 
प्रदान करावी लागेल आणि बँकेच्या शाखेि फॉमषवर सिी करावी 
लागेल. आपि आणि आपल्या सार्थीदाराबरोबर असल्यास एकत्र त्यांची 
मालमत्ता ऑनलाइन पािू आणि व्यवस्र्थावपि करू इस्च्छि असाल िर 
िुमच्यािील एखाद्यास हटकाऊ असू शकेल 
बँकेच्या अगोदर पॉवर ऑफ अटनी िुमची सवष िोस्ल्डगं एकत्र प्रदशशषि 
करेल 

 

ब) वि शशकिे- बँककंग साइ्स प्रर्थम नेस्व्िगेट करिे कठीि असू 
शकिे. गुंिविूकीची योजना आपल्या व्िच्युषअलमध्ये आरामदायक 
िोण्यासाठी कािी वेळ आणि \ ककंवा शशकवण्या वाचा लॉबी 
  

क) बँक साइट बदल- अगदी मोठ्या बँकादेखील ठराववक कालावधीि 
त्यांचे ऑनलाईन प्रोग्राम अपगे्रड करिाि, अपररधचि हठकािी नवीन 
वैशशष्ट््ये जोडिे. कािी प्रकरिांमध्ये आपल्याला पुन्िा प्रवेश करावा 
लागू शकिो खािे माहििी 
 

ई-बँककंग आपले आयुष्ट्य कसे सलुभ करू शकेल:- 

भारिीय बँका आपले जीवन सुकर करण्याचा प्रयत्न करीि आिेि. 
फक्ि देय देय नािी िर आपि गुंिविूक करू शकिा, खरेदी करा 
ककंवा निककटे खरेदी करा आणि आपल्या बोटांच्या टोकावर सु्टीची 



                                       
 

 

योजना करा. खरं िर, आयसीआयसीआय बँकेचे स्रोि सांगिाि 

आम्िाला, "आमचा इंटरनेट बँककंग बेस गेल्या कािी वर्ाांि घािांकीय 
वेगाने वाढि आिे वर्े. सध्या बँकेच्या ग्रािकांपैकी सुमारे 78 टक्के 
ग्रािक इंटरनेटसाठी नोंदिीकृि आिेि बँककंग. "प्रारंभ करण्यासाठी, 
आपल्याला फक्ि मॉडमे ककंवा इिर डायल-अप डडव्िाइससि संगिक 
आवश्यक आिे, ऑनलाइन सेवा आणि त्याबद्दल धैयष पूिष करिार् या 
बँकेि चेक खािे एक-पषृ्ट्ठ अनुप्रयोग - जो सिसा ऑनलाइन केला 
जाऊ शकिो. आपि खालील सेवांचा अंिभाषव करू शकिा 
 

A) बबल देय सेवा: प्रत्येक बँकेमध्ये ववववध युहटशलटी कंपन्या, सेवा 
यांच्याशी करार केला जािोदेशभरािील प्रदािे आणि ववमा कंपन्या. 
च्या पेमेंटची सोय करिेवीज आणि टेशलफोन बबले, मोबाईल फोन, 

िेडडट काडष आणि ववमा प्रीशमयम बबले करण्यासाठी वेिन बबले, प्रत्येक 
बबलरसाठी साधी एक-वेळ नोंदिी पूिष केली जावी. उभे आविी बबले 
भरण्यासाठी ऑनलाइन स्वयंचशलिपिे सूचना सेट केल्या जाऊ 
शकिाि. एक वेळ उभे वेळेअभावी बबलाची देयके उशीर िोऊ नये याची 
सूचना सुचनाद्वारे हदली जाईल. सवाषधधक ववशेर् म्ििजे, ऑनलाइन 
बबल देयकासाठी बँक ग्रािकांकडून शुल्क घेि नािी. 
 

B) ननधी िस्िांिरि: कोििीिी रक्कम एका खात्यािून दसुर् या 
खात्याि वगष केली जाऊ शकिे ककंवा कोििीिी इिर बँक. ग्रािक 
भारिाि कुठेिी पैसे पाठवू शकिाि. पैसे देिार् याचे खाि ेिमांक, त्याची 
बँक आणि शाखा लॉग इन केल्यावर नमूद करिे आवश्यक आिे खािे. 
िे िस्िांिरि एक ककंवा एक हदवसाि िोईल, िर पारंपाररक पद्धिीने, 
यास सुमारे िीन कायष हदवस लागिाि. आयसीआयसीआय बँक 



                                       
 

 

म्िििो की ऑनलाइन बबल पेमेंट सेवा आणि ननधी िस्िांिरि सुववधा 
िी त्यांच्या सवाषि लोकवप्रय ऑनलाइन सेवा आिेि 

 

C) िेडडट काडष ग्रािक: िेडडट काडष वापरकत्याांकड ेबरेच स्टोअर 
आिेि. इंटरनेट बँककंगसि, ग्रािक केवळ त्यांच्या िेडडट काडषची बबले 
ऑनलाईनच भरवू शकि नािीि िर त्यांच्यावर कजष देखील घेऊ 
शकिाि काडे. एवढेच नव्िे िर, िे अनिररक्ि काडाषसाठी अजष करू 
शकिाि, िेडडट लाइन व्िेररएस ई ववनंिी करिाि 
आणि आपि आपले िेडडट काडष गमावल्यास देव असे करू नका, 
आपि गमावलेला काडष ऑनलाइन नोंदवू शकिा. 
 

D) रेल्वे पास: िी आमची सवष जनिा आवडले अशी आिे. भारिीय 
रेल्वे 
आयसीआयसीआय बँकेबरोबर करार केला आिे आणि आपि आिा 
लोकलसाठी आपला रेल्वे पास बनवू शकिा गाड्या ऑनलाईन पास 
आपल्या दाराि आपिास हदला जाईल. परंिु सुववधा मयाषहदि आिे 

मुबई, ठािे, नाशशक, सूरि आणि पुिे. बँक फक्ि रु. 10 + 12.24 सेवा 
कर टक्के. 
 

E) इंटरनेट बँककंगद्वारे गुंिविूक: ननस्श्चि ठेव खािे उघडिे सोपे 
िोऊ शकि नािी या पेक्षा ननधी िस्िांिरिाद्वारे एफडी ऑनलाईन 
उघडिा येिे. ऑनलाईन बँककंग सीए एन देखील आळशी 
गुंिविूकदारांसाठी एक चांगला शमत्र व्िा. आिा इंटरशलकं्ड डडमॅट खािे 
असलेले गुंिविूकदार आणि बँक खािे सिज शेअर बाजाराि व्यापार 



                                       
 

 

करू शकिे आणि रक्कम असेल आपापल्या बँक खात्यािून आपोआप 
डबेबट िोईल आणि शेअसष िोिील त्यांच्या डडमॅट खात्याि जमा केले. 
 

F) आपला प्रीपेड फोन ररचाजष करिे: आिा वविेत्याकड ेजाण्याची 
गरज नािी प्रीपेड फोन रीचाजष करा, प्रत्येक वेळी जेव्िा टाकीम टाइम 
संपेल. प्रीपेड फक्ि टॉप-अप करा इंटरनेट बँककंग मध्ये लॉग इन करून 
मोबाइल काडष. ऑपरेटरचे नाव ननवडून, मोबाईल नंबर आणि री चाजष 
करण्यासाठीची रक्कम प्रववष्ट्ट करिे, फोन परि परि आला कािी 
शमननटांि कृिीि. 
 

G) आपल्या बोटांच्या टोकावर खरेदी करिे: अग्रगण्य बँकांमध्ये 
ववववध शॉवपगंशी संबंध आिे वेबसाइ्स. सवष प्रकारच्या उत्पादनांसि, 

कोिीिी ऑनलाइन शॉवपगं करू शकिे आणि देय देखील आिे 

खात्यािून सोयीस्करपिे बनववले. एक रेल्वेमागष आणि ववमान निककट 
देखील खरेदी करू शकिा इंटरनेट बँककंग 

 

आपािकालीन आव्िाने- 
मेटा ग्रुपने माहििी िंत्रज्ञान ववश्लेर्क कंपनीने नुकिीच “ववत्तीय संस्र्था 
ज्यांची नोंदवली आिे २००० पयांि िोम बँककंगची ऑफर देऊ नये, िर 
िी ककरकोळ िोईल. "२००२ सालापयांि, बरीच मोठी अत्याधुननक आणि 
अत्यंि स्पधाषत्मक इंटरनेट बँककंग बाजारपेठ ववकशसि िोईल जी 
चालववली जाईल द्वाराः 
 

कमी ककमिीच्या इलेक्रॉननक सेवांमध्ये वाढिी प्रवेशामुळे मागिीची 
मागिी. 
बँककंग कायषक्षमिेसाठी खुल्या मानकांचा उदय. 



                                       
 

 

ग्रािकांची वाढिी जागरूकिा आणि पारदशषकिेची आवश्यकिा. 
जागनिक खेळाडू मैदानाि 
वेब आधाररि ई-कॉमसष ककंवा समवेि बँक सेवांचे एकबत्रकरि 
र्थेट इलेक्रॉननक देयके (ई-कॅश) द्वारे सेवांचे ववघटन. 
 इंटरनेट सोबि या वस्िुस्स्र्थिीमुळे अधधक सोयीस्कर आंिरराष्ट्रीय 
व्यविार 
सामान्य नोटाबंदीचा रेंड भौगोशलक सीमा काढून टाकिो. 
 एका स्टॉप शॉवपगंवरून ‘बँककंग पोटषफोशलओ’ मध्ये जा म्ििजेच बंडल 
नसलेली उत्पादन खरेदी. 
ननस्श्चिपिे कािी ववद्यमान वीट आणि मोटाषर बँका व्यवसायाबािेर 
जािील. पि िे आिे 
कारि िे इंटरनेटच्या आव्िानाला प्रनिसाद देण्याि अपयशी ठरिाि. 
इंटरनेट आणि त्याचे 
अंिननषहिि िंत्रज्ञान केवळ बँककंगच नव्िे िर सवषच बदलेल आणि 
त्याचे रूपांिर करेल 
ववत्त आणि वाणिज्य पैलू. िे नवीन वविरिापेक्षा बरेच कािी दशषवविे 
संधी. िे धचडखोर खेळाडूनंा त्यांच्या वीट आणि िोफ उपस्स्र्थिीचा लाभ 
घेण्यास सक्षम करेल 
ग्रािकांचे समाधान आणि सामानयकरि वाढवा. 
 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      अध्याय - २ 
        एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँकचा पररचय 
                         एचडीएफसी कंपनी प्रोफाइल 
पररचय- 

एचडीएफसी बँक, नवीन वपढी, िंत्रज्ञानाची माहििी असलेल्या वाणिज्य 
बँकांपैकी एक, ऑगस्ट 1994 मध्ये ररझव्िष बँकेने बँका स्र्थापन 
करण्यास परवानगी हदल्यानंिर त्यांची स्र्थापना झाली 
खाजगी के्षत्र. गिृननमाषि ववकास ववत्त मिामंडळाने या बँकेची पदोन्निी 
केली मयाषहदि, भारिाची एक प्रीशमयर िाउशसगं फायनान्स कंपनी 
(1977 मध्ये स्र्थापन केलेली). 
 

इनििास- 

िाऊशसगं डवे्िलपमेंट फायनान्स कॉपोरेशन शलशमटेड (एचडीएफसी) 
पहिल्यांदा िोिे 
ररझव्िष बँक ऑफ इंडडया (आरबीआय) कडून बँक स्र्थापनेसाठी िास्त्वक 
मान्यिा शमळवा 



                                       
 

 

1994 मध्ये भारिीय बँककंग उद्योगाच्या आरबीआयच्या 
उदारीकरिाच्या भाग म्ििून खासगी के्षत्र. ऑगस्ट 1994 मध्ये 
'एचडीएफसी बँक शलशमटेड' या नावाने या बँकेची स्र्थापना झाली 
मंुबई, भारि मध्ये नोंदिीकृि कायाषलय. अनुसूची म्ििून एचडीएफसी 
बँकेने कामकाज सुरू केले वाणिस्ज्यक बँक जानेवारी 1995 मध्ये. 
 

एचडीएफसी बँक सेवा- 
नेट बँककंगः नेट बँककंग िी एचडीएफसी बँकेची इंटरनेट बँककंग सेवा 
आिे. दसुर् या खात्यासंबंधीची माहििी पुरवविे, नेट बँककंग आपल्याला 
आपल्या खात्याच्या व्यवस्र्थापनािून आपल्या खात्यािून आराम देिे 

माउस - कधीिी, कोठेिी. 
 

एचडीएफसी बँक नेट बँककंग सुरक्षक्षि प्रवेश. एचडीएफसी बँकेने 
नवीन सुरक्षा उपाय राबववला आिे त्याच्या ग्रािकांसाठी - सुरक्षक्षि प्रवेश 
.िुमची सुरक्षा आमची सवोच्च प्रार्थशमकिा आिे, आम्िी आरंभ केला 
आिे आपल्यास फसविूकी करिारे आणि िॅकसषपासून वाचवण्यासाठी 
सुरक्षक्षि प्रवेश समाधान - जे शोधू पिाि आिेि आपल्या खात्याि 
प्रवेश करण्याचा एक मागष. सध्या खालील व्यविार सुरक्षक्षि प्रवेश 
अंिगषि आिेि  एका एचडीएफसी बँक खात्यािून दसुर् या एचडीएफसी 
बँक खािेदारांना िस्िांिररि करा (वेगळ्या अंिगषि) 
ग्रािक आयडी)  एचडीएफसी बँक खात्यािून इिर कोित्यािी बँकेच्या 
खात्याि (आरटीजीएस आणि एनईएफटी म्ििून देखील ओळखले 
जािे) िस्िांिररि करा. 
 

स्व्िसा मनी रान्सफर- 



                                       
 

 

नेट बँककंगद्वारे र्थडष पाटी डडमांड ड्राफ्ट. 
र्थडष पाटी रान्सफर-र्थडष-पाटी रान्सफर एक नेट बँककंग वैशशष्ट््य आिे 
ज्यासाठी आपल्याला आवश्यक असेल आपला अनन्य ग्रािक आयडी 
आणि आयवपन (संकेिशब्द) िुमचा आयडी असल्याची पुष्ट्टी 
करण्यासाठी नेट बँककंगवर लॉग इन करा आमच्या रेकॉडषमध्ये सकिय 
आिे. 
 

टीपीटी म्ििजे काय? 

र्थडष-पाटी रान्सफर (टीपीटी) सि आपि आपल्या एचडीएफसी बँकेिून 
ऑनलाईन ननधी िस्िांिररि करू शकिा दसुर् या एचडीएफसी बँक / 
इिर बँक खात्याि (लाभार्थी), भारिाि कुठेिी खािे. िे एक ररअल-टाइम 
व्यविार आणि डबेबट आणि िेडडट संबंधधि खात्याि प्रनिबबबंबि 
िोिील लगेच 

 

ििृीय पक्ष िस्िांिरि सुरू केले जाऊ शकिे:- 
आपल्या खात्यािून इिर बँक खािी वापरुन 
• नॅशनल इलेक्रॉननक फंड रान्सफर (एनईएफटी) - लाभधारकास 
ननधी जमा केला जाईल 
दोन कामकाजाच्या हदवसाि खािे 
• ररअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) - लाभधारकास ननधी 
जमा केला जाईल 
त्याच कामकाजाच्या हदवशी खािे. आपल्या एचडीएफसी बँक 
खात्यापासून िे इिर एचडीएफसी बँक खात्यांपयांि (शभन्न कट साइड). 
आपल्या खात्यािून भारिािील कोित्यािी स्व्िसा काडषवर (डबेबट ककंवा 
िेडडट) 



                                       
 

 

आपल्या खात्यािून र्थडष पाटी डडमांड ड्राफ्ट जारी करण्यासाठी. आपि 
ए पयांि िस्िांिररि करू शकिा 
जास्िीि जास्ि रु. या सुववधेचा वापर करून दररोज १०,००,००० / - 
प्रिी आयडी. िी रक्कम असू शकिे 
भागांमध्ये ककंवा एकाच आधारावर िस्िांिररि. 
 

आयसीआयसीआय बँक प्रोफाइल 
पररचय- 

आयसीआयसीआय बँक िी भारिािील दसुर् या िमांकाची बँक असून 
एकूि मालमत्ता रु. 3,562.28 अब्ज (यूएस $ 7) अब्ज) 31 डडसेंबर, 

2009 रोजी आणि करानंिर नफा. 30.19 अब्ज (यूएस $ 648.8 
दशलक्ष) 31 डडसेंबर 2009 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांसाठी. बँकेचे 
नेटवकष  1,723 शाखा आिे आणि भारिाि सुमारे 4,883 एटीएम आणि 
18 देशांमध्ये उपस्स्र्थिी. आयसीआयसीआय बँक ववस्ििृ प्रस्िाव देिे 

कॉ. कॉपोरेट आणि ककरकोळ ग्रािकांना बँककंग उत्पादने आणि ववत्तीय 
सेवांची शे्रिी डडशलव्िरी चॅनेलची ववववधिा आणि त्यािील ववशेर् 
सिाय्यक कंपन्या आणि त्याद्वारे संबंधधि भागांद्वारे गुंिविूक बँककंग, 

जीवन आणि जीवनरहिि ववमा, उद्यम भांडवल आणि मालमत्ता 
व्यवस्र्थापन. बँकेच्या सध्या युनायटेड ककंगडम, रशशया आणि कॅनडा 
येर्थे शाखा आिेि युनायटेड स्टे्स, शसगंापूर, बिरीन, िाँगकाँग, श्रीलंका, 
किार आणि दबुई आंिरराष्ट्रीय मध्ये संयुक्ि अरब अशमरािी, चीन, 

दक्षक्षि आकिका मधील ववत्त कें ि आणि प्रनिननधी कायाषलये बांगलादेश, 

र्थायलंड, मलेशशया आणि इंडोनेशशया. आमच्या यूके उपकंपनीने शाखा 
स्र्थापन केल्या आिेि बेस्ल्जयम आणि जमषनी मध्ये. 
आयसीआयसीआय बँकेचे इस्क्वटी शेअसष बॉम्बे स्टॉकवर भारिाि 



                                       
 

 

सूचीबद्ध आिेि एक्सचेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडडया 
शलशमटेड आणि अमेररकन डडपॉणझटरी पाविी (एडीआर) न्यूयॉकष  स्टॉक 
एक्सचेंज (एनवायएसई) वर सूचीबद्ध आिेि. 
 

आयसीआयसीआय बँक सेवा- 
आयसीआयसीआय नेट बँककंग / इंटरनेट बँककंग- 

आयसीआयसीआय नेट बँककंग / इंटरनेट बँककंग ववववध सुववधा 
उपलब्ध करुन देि आिे आणि वाढिी नोंदवि आिेिसेच ग्रािकांची 
संख्या. ननव्वळ बँककंगची सुववधा अफाट आिे आणि म्ििूनच िी 
सवाषि मोठी ग्रािक िळ उपलब्ध करुन देिे. आपल्याव्यनिररक्ि बरीच 
खािी एकाच ग्रािक आयडीशी जोडण्याची लक्झरी शमळू शकिे सवष 
व्यविार ऑनलाईनिी पािू शकिाि. आपि इिर खात्याि ननधी 
िस्िांिररि करू शकिा िीच बँक ककंवा इिर बँकांनािी. आयसीआयसी 
नेट बँककंग / इंटरनेटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अधधकृि वेबसाइट बँककंग 
म्ििजे www.icicibank.com. त्याशशवाय आपि बँक खात्यािून िेडडट 
काडष 
मध्ये पैसे िस्िांिररि करू शकिा. जर आपल्याकड ेअसेल आपल्या 
िेडडट काडषद्वारे कोििेिी व्यविार केले िर ऑटो डबेबट िोईल. आपि 
पािू इस्च्छि असल्यास 
खािे ववधान, आपल्याला बँकेि जाण्याची आवश्यकिा नािी, त्याऐवजी 
आपि ईमेलद्वारे देखील पािू शकिा. पुन्िा एकदा एक उत्कृष्ट्ट गोष्ट्ट 
म्ििजे आपि ऑनलाइन कर भरू शकिा या वस्िुस्स्र्थिीशी संबंधधि 
आिे. आिा आपले सवष मित्त्वपूिष व्यविार ऑनलाइन केले जाऊ 
शकिाि आणि फक्ि एक स्क्लक दरू आिेि. असल्याने बँक बरीच 
सुववधा उपलब्ध करुन देिे कारि िी त्यािील पसंिीच्या ननवडींपैकी 

http://www.icicibank.com/


                                       
 

 

एक बनली आिे लोक आणि िेच लोकांचे प्रेम आणि आपुलकी आिे 
ज्याने बँक समोर आली आिे लोकांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी 
नवकल्पना जेिेकरून आपल्याकड ेआयसीसी नेटची ननवड करण्याचे 
अनेक कारिे असू शकिाि बँककंग / इंटरनेट बँककंग 

 

मोबाइल बँककंग:- मोबाइल फोन वापरुन बँककंग ऑपरेशन्स करिे 
वेगवान झाले आिे त्याच्या सोयीसाठी जगभराि पकडि आिे. आम्िी 
भारिाि मोबाइल सेवा सुरू केल्या आिेि आमच्या ग्रािकांना सुववधा. 
आपि आपली बँककंग ऑपरेशन्स कधीिी, कुठेिी बसून करू शकिा. िे 
आिे सुज्ञ, वैयस्क्िकृि आणि आपल्या फोनवर. मीहटगंमध्ये असिाना, 
मूव्िी िॉलमध्ये असिाना याचा वापर करा आपला रवववार ब्रंच ककंवा 
इिर कोित्यािी हठकािी आपि सिसा आपल्याला माहििी 
शमळववण्याची अपेक्षा करू शकि नािी आपल्या बँकेिून पाहिजे 
आपल्या बँक खात्याि प्रवेश करण्याचा िो एक सबलीकरि देिारा 
आणि वापरकिाष अनुकूल मोड आिे. 
 

                                      अध्याय - 3 
                                 धचत्रपटाचा आढावा 
१) लेखकाचे नाव: मल्िोत्रा, पूजा आणि शसिं, बी. ववर्य: “इंटरनेट 
बँककंगचे ननधाषरक भारिािील बँकांकडून दत्तक ”िारीख: डडसेंबर, २०१०. 
िा अभ्यास म्ििजे भारिािील इंटरनेट बँककंगची सद्यस्स्र्थिी आणि 
त्या सादर करण्याचा एक प्रयत्न आिे इंटरनेट बँकांद्वारे ऑफर 
केलेल्या इंटरनेट बँककंग सेवांचे प्रमाि. याव्यनिररक्ि, िे इस्च्छिे 
इंटरनेट बँककंग सेवांच्या प्रमािावर पररिाम करिारे घटक िपासून 
पिा. यासाठीचा डटेा जुलै २०० मध्ये अभ्यास केलेल्या बँक 



                                       
 

 

वेबसाइटच्या सवेक्षिानुसार अभ्यास केला गेला. नमुना 31 माचष 2007 
रोजी भारिाि 82 बँका कायषरि आिेि. एकाधधक रीगे्रशन िंत्र इंटरनेट 
बँककंग सेवेच्या व्याप्िी शोधण्यासाठी िे काम करिाि. खाजगी आणि 
ववदेशी इंटरनेट बँकांनी चांगली कामधगरी केली असल्याचे पररिाम 
हदसून आले िुलनेि इंटरनेट बँककंगची ववस्ििृ शे्रिी आणि अधधक 
आगाऊ सेवा प्रदान करि आिे सावषजननक के्षत्रािील बँकांसमवेि. 
इंटरनेटच्या प्रमािावर पररिाम करिारे ननधाषरकांपैकी बँककंग सेवा, 
बँकेचे आकार, इंटरनेट बँककंग ऑफर करण्याचा बँकेचा अनुभव, 

ववत्तपुरवठा नमुना आणि बँकेची मालकी मित्त्वपूिष असल्याचे आढळले. 
प्रार्थशमक अभ्यासाची मयाषदा िी त्याच्या नमुन्यांची व्याप्िी आणि 
आकार िसेच इिर चल देखील आिे (उदा. बाजार, पयाषवरि, ननयामक 
इ.) याचा ननिषयावर पररिाम िोऊ शकिो बँकांची इंटरनेट बँककंग सेवा 
ववस्ििृ ऑफर करण्यासाठी. अभ्यासाचा िेिू आिे भारिािील इंटरनेट 
बँककंग लँडस्केप ववर्यी ज्ञानामधील मित्त्वाची पोकळी भरुन 

काढण्यासाठी मदि करिे. या ननष्ट्कर्ाांचा सरकार, ननयामकांना खूप 
उपयोग िोईल अशी अपेक्षा आिे. व्यावसानयक बँका आणि इिर ववत्तीय 
संस्र्था, उदा. सिकारी बँकांचे ननयोजन इंटरनेट बँककंग, बँक ग्रािक आणि 
पुन्िा शोध देिारे 

 

२) लेखकाचे नाव: पोलाररस सॉफ्टवेयर लॅब शलशमटेड (पोल्स.बीओ) 
ववर्य: “पोलाररस सॉफ्टवेअर व इंडसइंड बँकेने इंटेशलकट प्रायव्िसी 
इंटरनेट बँककंग शसक्युररटी काडष ”, पीआर सुरू केले न्यूजवायर ”िारीख: 
मे, 21, 2010. 
Study या अभ्यासाि पोलाररस सॉफ्टवेअर लॅब शलशमटेड (POLS.BO), 

एक आघाडीचे ववत्तीय िंत्रज्ञान अत्याधुननक िंत्रज्ञान आणि ई-बँककंग 



                                       
 

 

सेवा २ S वर आधाररि कंपनीने इंटेशलक (टीएम) गोपनीयिा सुरू 
केली. इंडडया एन इस्न्स्ट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मिासने चार पेटंट 
दाखल केले. इंडसइंड बँक आिे बुद्धधमत्ता (टीएम) खाजगीपिाची 
अंमलबजाविी करिारी भारिािील पहिली बँक बनली, िी एक 
ऑनलाइन आणि आिे इंटरनेट बँककंग सुरक्षा काडष, त्याच्या इंटरनेट 
बँककंग ग्रािकांसाठी. िंत्रज्ञान करेल व्याविाररकररत्या सवष प्रकारच्या 
कफशशगं िल्ल्यांपासून ग्रािकांना आणि बँकांचे संरक्षि करा. भ्रामक ई-
मेल, की / स्िीन लॉगर, िूर शक्िी / शब्दकोश िल्ला आणि रोजन्स 
इ. बुद्धधमत्ता प्रायव्िसी मल्टी फॅक्टर, डायनॅशमक ऑर्थेंहटकेशन 
टेक्नॉलॉजी वापरिे पूिषपिे सुरक्षक्षि प्लॅटफॉमषवर ऑनलाइन बँककंग 
व्यविार अधधकृि करिे. हटप्पिी देि आिे नवननशमषिीबद्दल, प्रोग्रामरचे 
समन्वयक प्रोफेसर एल एस गिेश म्ििाले, "मु आयआयटी मिास, 

संगिक ववज्ञान आणि अशभयांबत्रकी ववभाग आणि मॅनेजमेंट स्टडीज 
डडपाटषमेंटला ववशेर्िः इंटरनेट डडझाइन करण्याि रस झाला सुरक्षा 
िंत्रज्ञान जे वेगाने वाढिार् या ई-कॉमसष पररदृश्याि आणि कुशलिेने िे 
व्यावसानयकदृष्ट््या िस्िांिररि करण्याकररिा खचषक्षम आणि 
वापरण्यास सुलभ आिे. सोल्यूशनवर येण्यासाठी आम्िी कॉस्ट-
युसेबबशलटी शसक्युररटी (सीयूएस) चा दृष्ट्टीकोन ननवडला आणि 
पोलाररस सॉफ्टवेयरने एक ियार केले बँककंग उद्योगासाठी प्रख्याि 
वापरण्यायोग्य अनुप्रयोग. इंडसइंड बँक, जी िोिी वेब आधाररि 
व्यविारासाठी अधधक सुरक्षा प्रदान करण्याचा शोध घेिारा, पहिला 
ठरला "बौद्धधक गोपनीयिा िी एक साधी प्लास्स्टक काडष आिे जी 
ग्रािकांना हदली जािे कोित्यािी प्रकारचे ऑनलाइन कायष करण्यासाठी 
एक-वेळ संकेिशब्द (ओटीपी) व्युत्पन्न करण्यासाठी वापरू शकिा 
बँकेचा व्यविार 

 



                                       
 

 

3) लेखकाचे नाव: अझौझी, डी. ववर्य: “्युननशशयामधील 
इलेक्रॉननक बँककंगचा अवलंब”, इंटरनेट बँककंग आणि वाणिज्य जनषल 
”िारीख: जून, ० 09. विषमान आणि िािडीने िांबत्रक िांिी बदलि 
आिे का िे िपासण्याचे िे या लेखाचे उद्दीष्ट्ट आिे ्युननशशया एन 
बँककंग के्षत्रावर संपूिष जगाचे मित्त्वपूिष पररिाम आिेि. ववशेर्िः, िा 
अभ्यास कािी संकेि शोधिो ज्यांच्यावर आपि ववश्वास ठेवू शकिो 
इलेक्रॉननक बँककंगचा अवलंब करण्याबाबि ग्रािकांचे विषन िे साध्य 
करण्यासाठी िेिू, ्युननशशया मध्ये एक अनुभवजन्य संशोधन केले 
जािे आणि िे त्या पॅनोप्ली घटकांद्वारे प्रकट िोिे ई-बँककंगकड े
असलेल्या ग्रािकांच्या वतृ्तीवर त्याचा पररिाम िोि आिे. उदािरिार्थष; 
वय, शलगं आणि शक्षणिक पात्रिा मित्त्वपूिष वाटिाि आणि त्यांनी गट 
ववभास्जि केले इलेक्रॉननक बँककंग स्वीकारिारे आणि पारंपाररक बँककंग 
डडफें डर आणि त्यामुळे त्यांच्याकड ेआिे ई-बँककंगचा ग्रािकांचा अवलंब 
करण्यावर मित्त्वपूिष प्रभाव. या व्यनिररक्ि, िा अभ्यास ई-बँककंग 
सस्व्िषसेस 28 िे दशषवविे की अध्यक्षीय प्रोत्सािन असूनिी आणि 
त्याबद्दल पूिषपिे जािीव असूनिी ई-बँककंगचे फायदे, असंख्य प्रनिसाद 
अजूनिी परंपरागि बँककंग वापरि आिेि. िे लक्षाि घेण्यासारखे आिे 
की व्यविाराच्या तु्रटींमुळे ककंवा िॅकसषमुळे िानीची भीिी वाटिे 

्युननशशयाच्या  ग्रािकांना ऑनलाइन बँककंगपासून दरू ठेवण्याि 
मित्त्वपूिष भूशमका. 
 

4) लेखकाचे नाव: बी. डडझोन, जे.ए. ववर्यः “ववशेर् वैशशष्ट््य: 
इलेक्रॉननक बँककंग”. िारीख: जानेवारी, 22, 2009.  या अभ्यासानुसार 
त्यांनी अशी स्र्थापना केली आिे की मोठ्या बँका अजूनिी त्यांचे बरीच 
हिस्सा घेिाि ववट आणि िोफ बँक शाखा व्यवसाय, ववत्त क्षेत्र वाढि 



                                       
 

 

आिे ई-बँककंग सुववधांवर ननयशमि ननयशमि 24 िास सेवा उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी गुंिविूक करिे एटीएम मशीन, मोबाईल फोन ककंवा 
इंटरनेटद्वारे ग्रािक "ई-बँककंग्ज आवािन प्रामुख्याने त्याची सोय आिे. 
आजकाल ग्रािकांना त्वररि ननकाल िवा असिो; िे करि नािीि 

"आिखी प्रिीक्षा करायची आिे," िास्न्सस्को एम. कॅपरोस, ज्युननयर, 

वररष्ट्ठ उपाध्यक्ष म्ििाले 
एशशया युनाइटेड बँक आणि बॅंक नेटचे अध्यक्ष. िे देखील अधधक 
कायषक्षम असल्याचे हदसून आले व्यविारावर प्रकिया करण्याचा मागष, 
कारि ई-बँककंग बिुिेक कागदी कागदावर अवलंबून नािी ग्रािकांना 
साध्य करावे लागेल. "बरेच लोकांना फॉमष भरिे आवडि नािी," श्री 
कॅपसष पुढे म्ििाले. "ऑनलाईन बकँकंग, ववशेर्िः, आवश्यक असलेल्या 
वापरकत्याषच्या नावे आणि संकेिशब्दांवर अवलंबून असिाि संरक्षक्षि, 

"फडीनंट जी. ला चीका, पहिले उपाध्यक्ष आणि ववपिन समूि प्रमुख 
म्ििाले स्टशलांग बँक ऑफ एशशया चोरीववरोधी िे अडर्थळे वेळोवेळी 
पूरक असिाि व्यविार संकेिशब्द आणि "टोकन", बिुिेकदा जारी 
केलेले कीचेनसारखे डडव्िाइस क्लायंट आणि त्याच्यामध्ये लॉग इन 
करण्यास सक्षम करण्यासाठी यादृस्च्छक, एक-वेळ संकेिशब्द व्युत्पन्न 
करिे खािे ऑनलाइन. गेल्या वर्ी कफशलवपन्सच्या रूरल बँक 
असोशसएशनने घोर्िा केली निचे सदस्य साडी-साडी स्टोअर सारख्या 
स्र्थाननक व्यापार् यांना निसर् या िमांकावर ननयुक्ि करण्याच्या ववचाराि 
आिेि पक्ष एजंट स्जर्थे ग्रािक नवीन खािी उघडू शकिाि आणि 
मोठ्या प्रमािाि देय देऊ शकिाि. अशा अनौपचाररक आउटले्समुळे 
बॅंकांना छो्या-उत्पन्नाच्या व्यवसायांपयांि आणि त्यांच्याकड ेपोचिे 
शक्य िोईल व्यक्िी, ववशेर्ि: कृर्ी के्षत्रािील जे बिुिेक बािेरच्या 
देशािील आिेि शिराचं मध्य. 
 



                                       
 

 

5) नाव:- उप्पल, आर.के. & चावला, आर. ववर्य: “ई-वविरि चॅनेल-
आधाररि बँककंग सेवा: एक अनुभवजन्य अभ्यास. इस्न्स्ट्यूट ऑफ 
चाटषडष फायनास्न्शयल अ ॅनाशलस्टसष ऑफ इंडडया (िैदराबाद) ”. िारीख: 
फेब्रुवारी, 06, 2009. िा अभ्यास ई-बँककंग सेवांबद्दल ग्रािकांच्या धारिा 
अधोरेणखि करिो. चा एक सवेक्षि ऑक्टोबर २०० 2008 मध्ये 
पंजाबच्या लुधधयाना स्जल्ह्याि १,२०० प्रनिवादी घेण्याि आले. द 

सावषजननक क्षेत्रािील, खासगी ई-बँककंग सेवा २ name या िीन बँक 
गटाि उत्तरदात्यांचे समान ववभाजन करण्याि आले क्षेत्र आणि परदेशी 
बँका. सध्याचा अभ्यास बँकेच्या समजुिींचा शोध घेिो ई-बँककंग सेवा, 
ई-बँककंग सेवांची गिुवत्ता, बँक या संदभाषि ग्रािक फसविूक, ई-बँककंगचे 
भववष्ट्य, बँकांववर्यी बँक ग्रािकांचे प्राधान्य, िुलनात्मक ववववध बँक 
गटािील बँककंग सेवांचा अभ्यास, ई चॅनेल्सच्या वापरासंदभाषि प्राधान्ये 
आणि ई-बँक ग्रािकांना येिा या अडचिी. या अभ्यासाचा प्रमुख शोध 

सवष बँक गटािील ग्रािकांना ई-बँककंग सेवांमध्ये स्वारस्य आिे, परंिु 

अपूिष ज्ञान, कमकुवि नेटवकष , अभाव यासारख्या समस्यांना सामोरे 
जावे लागि आिे पायाभूि सुववधा, अनुपयुक्ि स्र्थान, एटीएम काडषचा 
दरुुपयोग आणि उघडण्यास अडचि खािे. बँक ग्रािकांना भेडसाविा या 
या अडचिी लक्षाि घेऊन िे कागद चौकट ग्रािक शशक्षि, सेशमनार / 
मीहटगं्ज, योग्य नेटवकष  आणि पायाभूि सुववधा, ऑनलाइन खरेदी 
सुववधा, योग्य काम आणि स्र्थापना ई-बँककंग सेवा वाढववण्यासाठी 
एटीएम मशीन इ. बिुसंख्य व्यावसानयक आणि व्यवसाय वगाषिील 
ग्रािक िसेच उच्च शशक्षक्षि आणि कमी शशक्षक्षि ग्रािक देखील आिेि 

ई-बँककंगमुळे बँकांमधील ग्रािक सेवांची गुिवत्ता सुधारली आिे असे 
वाटिे. 
 



                                       
 

 

6) लेखकाचे नाव: रीिी, संजय आणि मल्िोत्रा, ए. ववर्य: “ग्रािकांचे 
दृष्ट्टीकोन एस ई ववलीन अर्थषव्यवस्र्थेि ई-बँककंग संदभाषि. ” िारीख: 
जून, 28, 2009.  उदयोन्मुख अर्थषव्यवस्र्थेि ई-बँककंग संदभाषि 
ग्रािकांच्या दृस्ष्ट्टकोनाबद्दल नमूद. जेिेकरुन, ग्रािकांच्या दृष्ट्टीकोनावर 
पररिाम करिारे ववववध घटक ननधाषररि करिारे लेखक आणि ई-
बँककंगकड ेपािण्याचा दृष्ट्टीकोन आणि समाधान िा बकेँचा आवश्यक 
भाग आिे भारिासारख्या उदयोन्मुख अर्थषव्यवस्र्थेि रिनीिी ियार 
करण्याची प्रकिया. िे शमळवण्यासाठी भारिीय ग्रािकांच्या संदभाषि 
समजून घेि, अभ्यासकत्याषवर िा अभ्यास केला गेला भारिाच्या 
उत्तरेकडील भागािून घेिले. प्रमुख ननष्ट्कर्ष असे दशषववि आिेि की 
ग्रािक आिेि त्यांच्याकड ेअसलेल्या खात्याद्वारे ई-बँककंग सेवेच्या 
त्यांच्या वापरावर पररिाम िोिो, त्यांचे वय आणि व्यवसाय, चौकशी 
सेवा शशल्लक ठेवण्यासाठी उपयुक्ििेची उच्चिम पदवी संलग्न 
करिाि ई -बँककंग सेवांमध्ये, सुरक्षक्षििेचा ववचार करा आणि त्यांच्यावर 
पररिाम करण्यावर ववश्वास ठेवा समाधान स्िर आणि धीमे 
व्यविाराची गिी सवाषि वारंवार येिा या समस्येस शोधा ई-बँककंग 
वापरिाना. 
 

 

7) लेखकाचे नाव: िंस, के.एस. ववर्यः आधर्थषक सेवा क्षेत्राचा 
समन्वय आणि अवलंब नावीन्यपूिष भांडवल ओळखण्यासाठी शभन्न 
ननरीक्षिीय व्िेररएबल्स (प्रशशक्षि आणि अनुसंधान व ववकास घनिा) 
आणि प्रकिया कॅपेटा एल (आयटी शसस्टमची पयाषप्ििा). िारीख: माचष, 
22, 2008.  िा अभ्यास ववत्तीय सेवा के्षत्रािील सुसंगििेचा ववचार 
करिो आणि शभन्न अंगीकारिो नावीन्यपूिष भांडवल (प्रशशक्षि आणि 



                                       
 

 

अनुसंधान आणि ववकास घनिा) आणि प्रकिया आयपीएल एल (आयटी 
शसस्टमची पुरेशीिा). मानवी भांडवलाि ए इनोव्िेशन कॅवपटा एल आणि 
प्रोसेस कॅवपटल या दोन्िी गोष्ट्टींवर र्थेट पररिाम िोिो, ज्याचा पररिाम 
पयाषयाने िोिो ग्रािक कॅवपटल एल; शेवटी, ग्रािक भांडवलाचा व्यवसाय 
कामधगरीवर पररिाम िोिो. मध्ये याव्यनिररक्ि, प्रकियेचे भांडवल आणि 
ग्रािक भांडवलामध्ये नकारात्मक संबंध आिे आधर्थषक सेवा क्षेत्र. िे 
सूधचि करिे की आधर्थषक सेवा के्षत्राि ग्रािक समाधान पुरेसे प्रशशक्षि 
आणि आर अँड डी घनिेवर अवलंबून असिे. अंिमुषख करा ई-बँककंग 
ऑपरेशन शसस्टमच्या आधारावर केलेली गुंिविूक चांगली उत्तर असू 
शकि नािी. 
 

8) लेखकाचे नाव: लॉककन, पी., शसकंकोनेन, एस. आणि लॉककें न, टी. 
ववर्य: “ग्रािक इंटरनेट बँककंगचा प्रनिकार: पोस्टोनर, ववरोधक आणि 
ररजेक्टसष ”िारीख: सप्टेंबर, 11, 2008. या पेपरचा िेिू म्ििजे द्वारा 
नवकल्पना प्रनिरोधकांची समजून घेिे इंटरनेट बँककंग नॉन-एडॉप्टसषच्या 
त्यांच्या िेिूवर आधाररि िीन गटांमध्ये ववभागिे नाववन्य वापरा. 
त्यानंिर, यामध्ये प्रनिकार कसा वेगळा आिे िे ओळखण्याचे उद्दीष्ट्ट 
आिे ग्रािक गट िा अभ्यास इंटरनेट बँककंग नॉन-एडॉप्टसषच्या िीन 
गटांना ओळखिो, बिुदा पुढे ढकलिो, ववरोधक आणि ररजेक्टसष. 
आयोस्जि करून डेटा गोळा केला िोिा कफनलँडमधील ककरकोळ बँककंग 
ग्रािकांमधील ववस्ििृ पोस्टल सवेक्षि इंटरनेट बँककंग दत्तक घेिले 
नािी. मोजमाप ववकास ग्रािकांवर आधाररि िोिा प्रनिरोध शसद्धांि 
आणि इंटरनेट बँककंगवरील पूवीचे साहित्य. प्रधान घटक ववश्लेर्िाचा 
उपयोग प्रनिरोधक वस्िंूचे वगीकरि करण्यासाठी घेण्याि आलेल्या 



                                       
 

 

पाच दत्तक अडर्थळ्यांमध्ये िोिे पूवीच्या साहित्यािून. त्यानंिर, 

ववश्लेर्िासाठी शभन्निेचे ववश्लेर्ि वापरले गेले 
िीन गटांमधील इंटरनेट बँककंगच्या प्रनिकारािील सांस्ख्यकीय फरक. 
अन्वेर्ि केलेल्या गटांमधील मित्त्वपूिष फरक ओळखले गेले. च्या 
प्रनिकार ररजेक्टसष ववरोधकांपेक्षा बरेच िीव्र आणि वैववध्यपूिष असिाि, 

िर पोस्टपेन्समध्ये फक्ि र्थोडा प्रनिकार हदसून येिो. पररिाम देखील 
असे दशषववि आिेि की मनोवैज्ञाननक ई-बँककंग सेवा 31 अडर्थळे िे 
वापर आणि मूल्यापेक्षा प्रनिकारांचे उच्च ननधाषरक आिेि जे आिेि 

वापरण्यास सुलभिेसाठी आणि मध्ये स्वीकृिी ननस्श्चि करण्यासाठी 
उपयुक्ििा संबंधधि डी ियार करिे पारंपाररक िंत्रज्ञान स्वीकृिी मॉडले. 
शशवाय, या शोधाची भूशमका ठळकपिे हदसून येिे इंटरनेट बँककंगकड े
असलेल्या बँक ग्रािकांच्या जोखमीच्या धारिा मध्ये स्वि: ची 
कायषक्षमिा 
 

9) लेखकाचे नाव: राउरे ववर्य: “वायरलेस एटीएम: एम बँककंगसाठी 
िंत्रज्ञानाची चौकट” िारीख: 19 ऑगस्ट, 2008 अभ्यासाचे विषन केले 
आिे जे संस्र्था व्यवसाय करण्यासाठी सक्षम बनि आिेि 
अधधक प्रभावी आणि कायषक्षमिेने. सवाषि प्रभावी अनुप्रयोगांपैकी एक 
म्ििजे मोबाइल बँककंग (एम-बँककंग) कोित्यािी अजाषसाठी मान्यिा 
शमळवण्यासाठी िांबत्रक प्रगिी ए मित्वाची भूशमका. एम-बँककंग 
अनुप्रयोग यशस्वी करण्यासाठी बँडववड्र्थ मॅनेजमेंट िे एक आिे 

मित्त्वाचा मुद्दा. वायरलेस एटीएमची वाढीव लवधचकिा आणि 
गनिशीलिा वैशशष्ट््य आणि त्याचे बँडववड्र्थ ऑन डडमांड फंक्शन 
मोठ्या संख्येने वािकांकड ेप्रवतृ्त करिे डब्ल्यूएटीएम नेटवकष ची 
उपयोजन. परंिु िेर्थे कािी अडचिी आवश्यक आिेि डब्ल्यूएटीएम 



                                       
 

 

मध्ये संबोधधि करिे. नेटवकष , स्र्थान यांचे कमी खचाषि ननयोजन 
करिे िे मुद्दे आिेि व्यवस्र्थापन आणि िस्िांिरि व्यवस्र्थापन. या 
पेपरमध्ये आम्िी d अ सुचववले आणि मूल्यांकन केले वायरलेस एटीएम 
वापरुन एम-बँककंग अनुप्रयोगासाठी िांबत्रक चौकट बँडववड्र्थ वापर 
अनुकूशलि करिे आणि एक प्रभावी प्रभावी िँडओव्िर व्यवस्र्थापन 
प्रदान करिे. शसम्युलेशन पररिाम दशषवविे की पररिामी िेमवकष  
िािाळण्यासाठी खूप प्रभावी आिे बँडववड्र्थ आणि वायरलेस 
एटीएममध्ये िँडओव्िर इश्यू आणि एक प्रभावी डब्ल्यूएटीएम प्रदान 
करिे िेमवकष  मोड 

१०) लेखकाचे नाव: मल्िोत्रा, पी. शसिं, बी. ववर्य: “इंटरनेट बँककंगचे 
ववश्लेर्ि अपषि आणि त्याचे ननधाषरक भारिाि. ” िारीख: 07 नोव्िेंबर 
2007. 
 या संशोधनाबद्दल आकडवेारी सांगिे की मोठ्या बँका, लिान वयासि 
बँका, 
खाजगी मालकी, ननस्श्चि मालमते्तसाठी उच्च खचष, जास्ि ठेव आणि 
कमी शाखा या नवीन िंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची िीव्रिा िीव्रिेचा 
पुरावा. सि बँका कमी बाजारािील वाटा वाढवण्याचे एक साधन म्ििून 
इंटरनेट बँककंग िंत्रज्ञान देखील पिा ई-बँककंग सस्व्िषसेस 32 या नवीन 
चॅनेलद्वारे अधधकाधधक ग्रािकांना आकवर्षि करून बाजाराचा वाटा 
वविरि पुढे, इिर बँकांनी इंटरनेट बँककंगचा अवलंब केल्याने िी वाढ 
िोिे संभाव्यिेचा अवलंब करण्याचा ननिषय घेिला जाईल. पररिाम 
करिारे घटकांची समजूि िी ननवड वाढीच्या ननधाषरकांचा अभ्यास 
करिार् या अर्थषशास्त्रज्ञांसाठी आणि अशा िंत्रज्ञानाच्या ननमाषत्यांसाठी 
आणि ननमाषत्यांसाठी. या दृष्ट्टीकोनािून, िंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या 
घटकांना समजून घेिे अत्यधधक िोिे धोरिात्मक दृस्ष्ट्टकोनािून 



                                       
 

 

संबंधधि शशवाय, दत्तक अभ्यास आधर्थषक नवकल्पना ववकशसि 

बाजारपेठेशी संबंधधि आिेि, उदा. यूएस ककंवा युरोवपयन बँककंग 

बाजारपेठा. म्ििूनच, िा पेपर प्रसारानुसार अनुभवात्मक साहित्यामध्ये 
योगदान देिे ववकसनशील देशाि आधर्थषक नवकल्पना, ववशेर्ि: इंटरनेट 
बँककंग 

 

 

 

 

 

                                        अध्याय - 4 

                                संशोधन कायषप्रिाली 
संशोधन म्ििजे काय…? 

अन्वेर्िाि बौद्धधक अनुप्रयोगावर आधाररि संशोधन मानवी किया 
म्ििून पररभावर्ि केले जािे बाब उपयोस्जि संशोधनाचा प्रार्थशमक िेिू 
शोधिे, अर्थष लाविे आणि अनुवाहदि करिे आिे ववस्ििृ मानवी ज्ञान 
प्रगिीसाठी पद्धिी आणि प्रिाल्यांचा ववकास आपल्या जगाचे आणि 
ववश्वाच्या वैज्ञाननक बाबींचे ववववध प्रकार. संशोधन िा शब्द एखाद्या 
ववशशष्ट्ट ववर्यीच्या संपूिष माहििीच्या संग्रिाि देखील वापरला जािो 
ववर्य. 
 

कायषपद्धिी- 
एखाद्या ववशशष्ट्ट प्रकल्पाचा अभ्यास करिाना िी पद्धि अवलंबली 
जािे. या माध्यमािून कायषपद्धिीचा अिवाल एक पद्धिशीर अभ्यास 
केला जािो ज्याच्या आधारे अिवालाचा आधार असिो उत्पाहदि. याि 
केवळ संशोधन पद्धिींचाच समावेश नािी िर त्या पद्धिीमागील 



                                       
 

 

िकष शास्त्र देखील आिे अभ्यासाच्या संदभाषि वापरले जािे आणि केवळ 
ववशशष्ट्ट पद्धि ककंवा िंत्र का िे स्पष्ट्ट करिे वापरली गेली आिे. 
उद्दीष्ट्टांच्या अभ्यासासाठी अवलंबली जािारी पद्धि जयपूर शिरािील 
या दोन्िी बँकांच्या घरािील ग्रािकांचे सवेक्षि करीि िोिी. 
 

शीर्षक 

या अिवालाचे शीर्षक आिे “च्या अभ्यासासि ई-बँककंग सेवांकडून 
ग्रािकांचे समाधान एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँक. 
 

अभ्यासाचे उद्दीष्ट्ट- 

-ई-बँककंगच्या बाबिीि ग्रािकांच्या समजुिीवर पररिाम करिारे 
घटकांववर्यी अभ्यास करिे 
एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँक 
-ई-बँककंग सेवांबद्दल ग्रािकांच्या समाधानाच्या पािळीबद्दल जािून 
घेिे. ई-बँककंग सस्व्िषसेस. 36 
-ई-बँककंग सेवा वापरिाना ग्रािकांना भेडसाविा the् या मोठ्या 
अडचिींचा शोध घेिे. 
 

ननसगष- 
प्रकल्पाचे उद्दीष्ट्ट साध्य करण्यासाठी अवलंबलेल्या पद्धिीमध्ये 
विषनात्मक संशोधन िोिे 
पद्धि. अभ्यासाचे उद्हदष्ट्ट पूिष करण्यासाठी आवश्यक माहििी 
ववववधांकडून गोळा केली गेली 
प्रार्थशमक आणि दयु्यम स्रोि. 
 



                                       
 

 

संशोधनाचा प्रकार- 

िा अभ्यास ननसगाषने विषनात्मक आिे. िे अस्पष्ट्ट समस्या लिान 
आणि मध्ये िोडण्याि मदि करिे िंिोिंि समस्या आणि नवीन 
कल्पना आणि अंिदृषष्ट्टी शोधण्यावर भर 

 

िे संशोधन का? 

एक ऑनलाइन सवेक्षि आणि पररस्स्र्थिीचे विषन करिे िी एक 
विषनात्मक संशोधन पद्धि आिे जी ियार करिे ननिाषयक डटेाने 
त्याची पररमािात्मक क्षमिा हदली. अन्वेर्िात्मक संशोधनासारखे 
नािी संशोधनाची पद्धिशीरपिे ननयोस्जि, डडझाइन केलेले आणि 
प्रमाणिि डटेा गोळा करण्यासाठी स्वरूवपि केले आिे. सेट ननवडीमध्ये 
प्रनिसादांचे गटबद्ध करिे आकडवेारीनुसार ननिाषयक डटेा प्रदान करेल. 
िे परवानगी देिे आपि एकूि लोकसंख्या िसेच रॅकवर आपल्या 
ननकालांचे मित्त्व मोजू शकिा आपल्या प्रनिसादकत्याांची मिे, दृष्ट्टीकोन 
आणि वेळोवेळी विषन यांचे बदल. 
 

संशोधन डडझाईन- 

च्या संग्रि, मोजमाप आणि ववश्लेर्िासाठी संशोधन रचना ब्लू वप्रटं 
ियार करिे डटेा. सध्याच्या अभ्यासानुसार ई-बँककंगच्या पसंिीची 
मयाषदा ओळखण्याचा प्रयत्न केला आिे सेवा वगष आपापसांि पारंपाररक 
बँककंग. संशोधन रचना ननसगाषने विषनात्मक आिे. द जयपुरमध्ये 
एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या ग्रािकांवर संशोधन केले 
गेले आिे. च्या साठी नमुना ननवडिे, सोयीस्कर नमुना पद्धि 

अवलंबली गेली आणि प्रयत्न केला सवष वयोगटािील आणि प्रत्येक 
वगाषचे शलगं समाववष्ट्ट करण्यासाठी केले गेले आिे 



                                       
 

 

 

संशोधन यंत्र- 

डटेा गोळा करण्यासाठी वापरलेले साधन प्रश्नावली िोिे. संशोधनािून 
अधधक अंिदृषष्ट्टी शमळववण्यासाठी समस्या, त्यांच्या खरेदी पद्धिींबद्दल 
मुलाखििी घेण्याि आली िोिी. िे िॉस चेक करण्यासाठी केले गेले 
प्रदान केलेल्या डटेाची सत्यिा प्रार्थशमक डटेाची पूिषिा करण्यासाठी 
आणि सुलभ करण्यासाठी रेखांकन प्रकियेची प्रकिया, माध्यशमक डटेा 
जसे की प्रकाशशि स्त्रोिांकडून गोळा केली गेली माशसके, ननयिकाशलके, 

विषमानपत्र इ. 
 

नमुना डडझाईन आणि आकार- 

या संशोधन प्रकल्पाि विषनात्मक संशोधन रचना वापरली जािे. 
ननिषय आणि सुववधा नमूना ऑनलाइन बँककंगची माहििी 
शमळववण्यासाठी या पद्धिीचा उपयोग केला जाईल. िी पद्धि 
वापरली जािे कारि आम्िाला शलगं, वय, ककंवा व्यवसायािील 
असमानिेच्या अन्वेर्िाि रस आिे लोकसंख्या मध्ये ऑनलाइन 
बँककंग. िे संशोधन आयोस्जि करण्यासाठी, एक संरधचि प्रश्नावली 
आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी बँकेकडून १33 ग्रािकांचे नमुने 
ियार केले आिेि 

 

नमुना आकार- 

िे सवेक्षि करण्याच्या लोकांची संख्या दशषवविाि. जरी मोठे नमुने 
अधधक ववश्वासािष देिाि लिान नमुन्यांपेक्षा पररिाम परंिु वेळ आणि 
पैशाच्या प्रनिबंधामुळे, नमुना आकार िोिा 133 प्रनिवादी मयाषहदि. 
उत्तर हदलेली व्यक्िी वेगवेगळ्या वयोगटािील आिेि. 
 



                                       
 

 

नमुना युननट- 

िे लस्ययि लोकसंख्या पररभावर्ि करिे जे नमुने केले जािील उदा. 
िे सवेक्षि केले जाईल कोि उत्तर देिे. यामध्ये अभ्यास, नमुना युननट 
आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी, सोनाई, रािुरीचे लोक आिेि 

 

ववश्लेर्िेची साधने आणि िंत्र:- 
एकबत्रि केलेल्या डेटाचे ववश्लेर्ि सांस्ख्यकीय िंत्राच्या माध्यमािून 
केले जाईल, जसे की बार आलेख आणि पाय चाटष 
 

  

माहििी शमळविे- 

सवष संबंधधि गोळा करण्यासाठी अभ्यासाच्या आवश्यकिेचे स्वरूप 
लक्षाि घेऊन ई-बँककंग सुववधांचा वापर करून ग्रािकांच्या जागरूकिा 
ककिी आिे यासंबंधी माहििी आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी बँक 
ऑफर, संरधचि र्थेट वैयस्क्िक मुलाखि पद्धि प्रार्थशमक डटेा 
संकलनासाठी प्रश्नावली अवलंबली गेली. दयु्यम डटेा आिे इंटरनेट 
आणि रेकॉडषमधून सकफां ग करून ववववध इंटरनेट साइ्सद्वारे संग्रहिि 
बँकेि उपलब्ध 

 

                                 अध्याय - 5 
               वस्िुस्स्र्थिी आणि अभ्यासाच्या गोष्ट्टी 
आमच्या अभ्यासानुसार आम्िाला आढळले आिे की 69 पुरुर् आणि 
64 महिला ई-बँककंग सेवा वापरि आिेि 
दोन्िी बँका. पुरुर्ांकड ेव्यविाराबद्दल अधधक माहििी असिे आणि 
बँकांनी पुरववलेल्या सेवांबद्दल अधधक माहििी असिे. फक्ि कामकाज 



                                       
 

 

सेवांववर्यी ज्ञान असिार् या स्स्त्रया ककंवा ज्या महिलाकड ेज्ञान आिे 
परंिु बँकांनी पुरववलेल्या सवष सेवांपैकी नािी. म्ििूनच आम्िी ववचार 
केला ई-बँककंगच्या सवष सेवांबद्दल माहििी असिा those् या व्यक्िीच 
आिेि बँकांनी प्रदान केलेले. 21- 39  वर्ाषखालील बिुिेक उत्तरदािा ई-
बँककंग सेवा वापरि आिेि जवळपास% 64% प्रनिसादक या सेवा 
वापरि आिेि कारि वयाखालील आिेि या उत्तरदात्यांना ई-बँककंग 
सेवांववर्यी अधधक ज्ञान आिे. बिुिेक प्रनिसाददािा बबणझनेस मॅन 
आिेि, खाजगी आणि सरकारी सेवा ई-बँककंग वापरि आिेि 
सेवा. कारि या सेवा वापरिाना आपल्याला िोिारे फायदे अधधक 
असिाि 
व्यवसायािील मनुष्ट्य आणि सेवादार लोकांना फायदा झाला ज्यायोगे 
िे या सेवांचा लाभ घेि आिे इिर प्रनिवादी पेक्षा जास्ि. 
 ज्यांचे खािे दोन्िीमध्ये आिे त्यांच्या एकूि टक्केवारीपैकी 
आम्िी आमच्या सवेक्षिाि आयोस्जि केलेली बँक 14.5% असावी 
आणि िे वापरि आिेि आयसीआयसीआयमध्ये दोन्िी बँक आणि शे्रिी 
ववभागांची सेवा .3 33..3% आणि .1२.१% असेल. एचडीएफसी मध्ये 
 जागरूकांमध्ये (ज्यांची संख्या 133 आिे) सुमारे 101 व्यक्िी ई-
बँककंग वापरिाि सेवा, जे अभ्यास केलेल्या एकूि लोकसंख्येच्या 
75.8% आिे. ई-बँककंग एटीएम, डबेबट काडष, िेडडट काडष, फोन बँककंग, 

मोबाइल बँककंग, इंटरनेट बँककंग इ. ज्यापैकी पहिल्या सिाजि आिेि 

झाकले गेले. यापैकी डबेबट काडष स्कोअर सवाषि मोठी वापरलेली सेवा 
स्स्र्थिी बंद करा टाच म्ििजे मोबाइल बँककंग, फोन बँककंग, िर 
ऑनलाईन बँककंग मागे राििे ककमान स्कोअररगं. 



                                       
 

 

 ई-बँककंग, वेळेच्या वापरापासून शमळिारे ववववध लाभांची यादी 
करण्यास सांधगिले जािे बचि सवाषधधक टक्केवारी प्राप्ि झाली. अगदी 
मनोरंजकपिे, सोप्या पद्धिीने प्रकिया वैशशष्ट््य शमळवले 
ई-बँककंग सेवांच्या स्वस्ििेपेक्षा अधधक. वापरकत्याांमध्ये ई-बँककंग 
वापरिाना ववववध समस्या उद्भविाि सेवा. प्रर्थम कामकाजाची 
अत्यधधक गिी, फंड रान्सफर करण्याि अधधक वेळ आणि 
अशशक्षक्षि लोकांना सोपे नािी. आम्िी आमच्या व्याख्यामधून सिजपिे 
शोधून काढिो की अशी िुलना करिे अस्जबाि नािी दोन्िी बँकांच्या 
दरम्यान. कारि अशा कािी सेवा देखील आिेि जे नििकेच चांगल्या 
आिेि आणि इिर बँकेच्या सेवांइिकेच वाईट. म्ििून आम्िी शोधाि 
असे म्ििू शकि नािी की कोििी बकँ आिे त्यांच्या ग्रािकांना 
समाधानकारक सुववधा पुरवविे फक्ि कािी सेवा आिेि 
एचडीएफसीपेक्षा चागंले आिे िर कािी आयसीआयसीआय बँकेपेक्षा 
चांगले आिेि. पि च्या सवेक्षिािून नमुना युननट आम्िाला आढळले 
आिे की बर् याच प्रनिसाददात्यांनी हदलेल्या सेवांचा ववचार केला 
आयसीआयसीआय बँकेच्या बाबिीि एचडीएफसी बँक अधधक चांगली 
आिे. 
 

                                 अध्याय -6 
                        शशफारसी आणि सूचना 
आम्िी वेळ बदलि आिे िे पािू शकिो आणि वेळ लोकांनी 
स्वीकारि आिोि 
िंत्रज्ञानामध्ये अजूनिी बरीचशी ज्ञाि अवरोधधििा आिे जी 
सामान्यिेच्या वाढीस अडर्थळा आििे 



                                       
 

 

जुन्या रॅकवर मािसाची बदल न करण्याची प्रवतृ्ती, िी देखील 
एक आिे 
इंटरनेट बँककंग खािी िळू स्वीकारण्याचे कारि. 
• बँकांनी आरबीआयच्या ननयमांचे पालन केले पाहिजे आणि जे 
ननकर् नािीि त्या सुववधा पुरवाव्याि 
बँका पाठोपाठ जाि आिेि. ग्रािकांना त्वररि सेवा देिे 
आवश्यक आिे 
आरबीआयच्या ननयमांनसुार सुववधा उपलब्ध करुन देण्यास 
बँक अधधका यास मनापासून भीिी वाटू नये 
युनन्स आजारी पडि आिेि. 
 या दोन बँकांच्या सवष शाखांमध्ये इंटरनेट बँककंग सुववधा 
उपलब्ध करुन देिे आवश्यक आिे. 
या बँकांच्या प्रत्येक भागाचे ग्रामीि भागाििी संगिकीकरि 
केले जावे. 
 जास्िीि जास्ि बँकांमध्ये प्रवेश िोि असल्याने वैयस्क्िकृि 
बँककंगला जोर हदला पाहिजे 
नेिमीच्या सेवा. ग्रामीि भागािील शिरे एटीएमद्वारे झाकून 
ठेविे जेिेकरून त्या भागािील लोकांना देखील त्याचा फायदा 
िोईल 
चांगल्या सेवा. 
कायमस्वरुपी ग्रािकांशी त्वररि वागिूक व त्वररि व्यविार 
ग्रािक 



                                       
 

 

 ग्रािकांशी योग्य व्यविार. बँकेच्या कमषचार् यांकडून अधधक 
योगदान कमषचारी 
सिकारी, मैत्रीपूिष आणि त्यािील समस्या समजून घेण्यासाठी 
सक्षम असिे आवश्यक आिे 
ग्रािक ई-बँककंग वापरण्यासाठी ग्रािकांना योग्य प्रशशक्षि द्या. 
 ग्रािकांच्या खात्यांच्या सुरक्षेबाबि त्यांच्या मनाि एक ववश्वास 
ननमाषि करा. 
 एक व्यासपीठ उपलब्ध करा स्जर्थनू एकाच वेळी ग्रािक 
वेगवेगळ्या खात्याि प्रवेश करू शकिाि 
अनिररक्ि शुल्क न घेिा. 
 

    
                                       प्रश्नावली 

 
एचडीएफसीच्या आणि आयसीआयसीआय बँक 

अभ्यासासह “ई-बँककिं ग सेवािंकडून ग्राहकािंचे समाधान” यावर 
प्रश्नावली 
 सामान्य माठहती 
Q .१) तुतहाला असे वाटते की सध्याच्या पररजस्र्थतीत ई-
बँककिं ग सेवा आवश्यक आहेत? 

(A) होय (B) नाही 



                                       
 

 

Q .२) तुमचे खाते कोित्या बँकेत आहे? 

A) एचडीएफसी 
B) आयसीआयसीआय 
C) दोन्ही 
 

Q.3) आपि ई-बँककिं ग सेवा वापरत आहात? 

अ) होय 
बी) नाही 

 
Q.4) तुतहाला खालीलपैकी कोित्या ई-बँककिं ग सेवचेी माठहती 
आहे? 

A) इिंटरनेट बँककिं ग 
B) मोबाइल बँककिं ग 
C) फोन बँककिं ग 
D) एक लाइन बँककिं ग 
E) डबेबट / के्रडडट काडग 
D) इतर 

 
Q.5) ई-बँककिं ग सेवा तनवडताना आपि कोित्या गोष्टीला 
प्राधान्य देता? 
A) चािंगल्या सेवा 



                                       
 

 

B) खचग शुल्क 
C) लोक सिंदभग 
D) इतर (कृपया तनठदगष्ट करा)  

 

Q.6) आपि आपल्या बँक ई-बँककिं ग सेवािंसह ककती प्रमािात 
समाधानी आहात? 

A) अत्यिंत समाधानी 
B) समाधानी 
C) तटस्र्थ-बँककिं ग सेवा 61 
D) असमाधानी 
E) अत्यिंत असमाधानी 
 

Q.7) ई-बँककिं ग सेवा वापरताना तुतहाला कोिता फायदा होतो? 
A) सुलभ तनधी हस्तािंतरि 
B) वेळ वाचविे 
C) स्वस्त 
D) सुलभ प्रकक्रया 
E) इतर फायदे 

 

Q 8) आपि कोित्या प्रकारच्या ई-बँककिं ग सेवा वापरू 
इजच्िता? 
A) ऑनलाईन तनधी हस्तािंतररत करा 
B) ऑनलाईन खरेदी व देय 



                                       
 

 

B) बँक स्टेटमेन्टची तनयममत तपासिी. 
D) कोित्याही काडगची ववनिंती करा ककिं वा बुक बुक सेवेची 
ववनिंती करा. 
E) इतर (कृपया तनठदगष्ट करा)  

 

Q 9) ई-बँककिं ग सेवा वापरताना आपि कोित्या प्रकारच्या 
समस्येचा सामना करीत आहात? 

A) तनधी हस्तािंतरिासाठी अधधक वेळ 
B) कामकािात मिंदावलेली गती 
C) गिंभीर प्रकक्रया 
D) मशक्षक्षत व्यक्तीसाठी सोपे नाही 
E) इतर (कृपया तनठदगष्ट करा) 
 

Q10) आपल्याकड ेई-बँककिं ग सेवा वापरण्यासाठी आपल्या बँकेत 
बदल करण्याचा पयागय असल्यास आपि आपली बँक जस्वच 
करता का? 
ए) एचडीएफसी 
बी) आयसीआयसीआय 

                                                                     
 

 

         THANK YOU 


