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मोबाईल बँिकंग: बँिकंग िवकासातील मह वाचे साधन 
 

डॉ. धनाजी आ पासो चौगले 
अथशा  िवभाग मुख 

भोगावती महािव ालय, कु कली 
 

 

 
गोषवारा : 

बँिकंग े ात एकिवसा या शतकात मािहती व तं ानामु ळे अमुला  बदल 

झाला आह.े े िडट काड  व डेिबट काड चा मोठ्या माणात वापर अनेक अनेक 

िठकाणी केला जात आह.े मोबाईल बँिकंग भिव यातील बँिकंग े  िवकासाचे एक 

साधन आह.े मोबाईल बँिकंग मु ळे जग जवळ आलेले आहे ाहकाजवळ जर अँ ॉइड 

मोबाइल असेल व इंटरनेटची उपल धता असेल तर तो बँकेचे मोबाईल ॲप आप या 

मोबाईल म ये डाऊनलोड क न याचा वापर बँिकंग यवहारासाठी तू  क  शकतो. हे 

एक सु रि त ॲप आहे कारण या ॲप सी आपला मोबाईल मांक कने ट अस यामु ळे 

या या वेळेला आपण हे ॲप ओपन करतो िकंवा उघडतो यावेळा आप या मोबाईल 

मांकावर एसएमएस येतो याच बरोबर कोणताही यवहार करीत असताना आप याला 

एक ओटीपी येतो या ओटीपी चा वापर क नच आपण यवहार पूण क  शकतो हणून 

मोबाईल बँिकंग कडे सु रि त साधन हणून पािहले जात आह.े मोबाईल बँिकंग मु ळे 

बँकांम ये मनु यबळाची तर बचत झालेलीच आहे परंतु  ाहकांची सु ा वेळेची बचत 

झालेले आह.े ाहक 24 तास के हाही कोठेही जगभरात या मोबाईल बँिकंगचा वापर तो 

क  शकतो हणून बँिकंग िवकासातील मह वाचे पाऊल हणून आपण मोबाईल बँिकंग 

कडे पाह शकतो. मोबाइल बँिकंग या ारे ाहक पैसे ा सफर करण,े कजाचे ह े 

ा सफर करणे, े िडट काड चे पैसे भरणे व इतर सव िठकाणी या मोबाईल बँिकंगचा 

वापर क  शकतो. 
 

तावना:  

 मोबाईल बँिकंग ही संक पना टेिल- बँिकंग संक पनेपे ा थोडी वेगळी आह.े ाहकाजवळ जर 

अँ ॉइड मोबाइल असेल व इंटरनेटची उपल धता असेल तर तो बँकेचे मोबाईल ॲप आप या मोबाईल 
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म ये डाऊनलोड क न याचा वापर बँिकंग यवहारासाठी तू  क  शकतो. बँकेने ाहकास यां या 

िवनंतीनुसार उपल ध क न िदलेला ाहक िकंवा खाते मांक आिण पासवड याचा वापर क न ाहक 

मोबाईल बँिकंग सेवेचा लाभ घेऊ शकतो. स या या काळात जा तीत जा त बँका माटफोनवर सेवा 

णाली ाहकांना उपल ध क न देत आह.े मोबाईल बँिकंग ारे ाहकाला पैसे ह तांतर करण,े गुंतवणूक 

करणे, मुदत ठेव  ठेवण,े कज घेण,े खाते उतारा िमळवणे अशा अनेक गो ी करता येतात. ाहक 24 तास 

के हाही कोठेही जगभरात या मोबाईल बँिकंगचा वापर तो क  शकतो हणनू बँिकंग िवकासातील 

मह वाचे पाऊल हणून मोबाईल बँिकंग कडे पािहले जाते. 

 
उि े:  

१. मोबाईल बँिकंग चे वैिश ्ये व मह व अ यासण े

२. मोबाईल बँिकंग साठी लागणा या ॲ सचा अ यास करण े

 
मोबाईल बँिकंग ची वैिश ् ये: 

१.सुिवधा आिण अनुकूलता:  

मोबाईल बँिकंग सु िवधा ही बँक ाहकाला 24 X 7 या त वावर उपल ध असते. हणजेच 

मोबाईल बँक ग सु िवधांचा वापर ाहक जगभरातून कोठूनही कोण याही वेळी क  शकतो.ई- बँिकंग या 

तुलनेत मोबाईल बँिकंगचा वापर हा सोपा असतो. ाहक आप या पसंतीनुसार मोबाईल बँिकंग मधील 

सेवांचा म व याचा वापर क न िनि त क  शकतो. 

२.खाते यव थापन:  

मोबाइल बँिकंग या मा यमातून खातेधारक आप या बँक खा याचे यव थापन क  शकतो. 

याम ये तो बचत खाते, ठेव खाते िकंवा कज खाते या सवाचा समावेश होतो. मोबाईल बँिकंग चा वापर 

क न ाहक नवीन चेक बुक ची मागणी क  शकतो, आपला खाते उतारा िमळवतो, े िडट काड संदभात 

तपशील िमळवतो, कजाचा ह ा िकंवा थक त र कम याची मािहती घेतो. आप या खा याम ये िश लक 

र कम व खच रकमेचा आढावा घेता एकूणच आप या बँक खा याचे यव थापन तो वतः क  शकतो 
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३.कृि म बुि म ेचा वापर:  

मोबाईल बँिकंग म ये ाहका या त ारी अथवा शंकाचे िनरसन कर यासाठी व ाहकाला 

मागदशन करणे व स ला देणे या कामासाठी कृि म बु ि म े या आधा रत आ ा णालीचा अथवा 

चाटबोट चा वापर केला जात आह.े या मा यमातून आप या ाहकाला वेगवान सेवा बँक उपल ध क न 

देत आहे तसेच बँकांचा मानवी संसाधनावर जो खच होतो तो खच कमी कर यास मोबाईल बँिकंग हे 

मह वाचे साधन बनले आह.े 

४.आिथक व िव ीय िनयोजन:  

मोबाईल बँिकंग मु ळे ाहकाला आप या खा यातील िश लक र कम मािहत अस यामु ळे तो 

आपले आिथक व िव ीय िनयोजन चांग या कारे क  शकतो. तो आप या उ प नाचा ोत आिण खच 

याचा ताळेबंद क न िनयोजन क  शकतो. 

५.गंुतवणूक व भुगतान मा यम:  

मोबाईल बँिकंग कडे गुंतवणूक व भुगतान मा यम हणून पािहले जात आहे. मोबाइल बँिकंग या 

मा यमातून ाहक िवमा े , सं थागत ठेवी, युचल फंड, भाग बाजार, पे शन योजना इ यादी म ये 

गुंतवणूक क  शकतो. याचबरोबर तो गुंतवणूक केले या रकमेचा आढावाही घेऊ शकतो. मोबाईल 

बँिकंग चा उपयोग ऑनलाईन खरेदी म ये भुगतान कर यासाठी, िबले भर यासाठी तसेच मोबाईल रचाज 

कर यासाठी करता येतो. यासोबतच पैसे अथवा िनधी ह तांतरणाचा एक सुलभ माग हणून मोबाईल 

बँिकंगचा वापर केला जात आह.े 

६.सुरि तता:  

मोबाईल बँिकंग सु िवधा ही ाथिमकता ाहका या मोबाइल मांकाशी िनगिडत असते. मोबाईल 

ॲप या मा यमातून या सेवेचा वापर करताना ाहकाला याला दे यात आलेला ाहक ओळख मांक 

तसेच संकेतांक चा वापर करावा लागतो. मोबाईल बँिकंग या मा यमातून होणा या येक यवहारासाठी 

ाहकाला आप या बँकेमधून आप या मोबाईल मांकावर एक ओटीपी येत असतो याचा वापर ाहक 

आप या यवहारासाठी करतो तसेच आपण आप या मोबाईल मधून आप या बँकेचे ॲप ओपन 
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के यानंतर आप या मोबाईल मांकावर लगेच एक मेसेज येतो यामु ळे आपले मोबाईल बँिकंग ॲप 

कोणीतरी वापरत असेल तेर लगेच समजते हणून मोबाईल बँिकंग हे एक सु रि त साधन आहे. 

 
मोबाईल बँिकंग चे मह व:  

१. बँिकंग सेवां या पोहोच व िव तारास मदत 

२. बँका या कायकारी खचातील बचत 

३. वापर यास सुलभ व गुणव ापूण बँिकंग सेवेची बँक ाहकासाठी उपल धता 

४.  ाहका या बँिकंग सेवा वापरा िवषयक मािहतीची उपल धता  

५. सुरि त र या बँिकंग यवहार पूण कर याची सोय  

६. रोकड िवरिहत अथ यव थेत अथ यव थे या िनिमतीस चालना  

७. कागद िवरिहत बँिकंग ारे पयावरण संर णासाठी हातभार 

 
मोबाईल बँक ग ॲ स (Mobile Banking Apps) 

भारतात आज या घडीला बँिकंग े ात अि त वात असणा या सावजिनक, खाजगी तसेच 

सहकारी े ातील सव बँकांनी आप या ाहकासाठी मोबाईल बँिकंग ॲप िवकिसत केले असून ते 

आप या ाहकाला वापरासाठी उपल ध क न िदले आहे यातील काही मुख बँका व याची ॲ स 

पुढील माण े

Sr. No. Name of Bank Apps 

1 ICICI Bank iMobile Pay 

2 State Bank of India SBI YONO 

3 HDFC Bank HDFC Bank Mobile Banking  

4 Bank of Baroda M-Connect Plus 

5 Axis Bank Axis Mobile 

6 Kotak Bank Kotak- 811 

7 IDBI Bank IDBI Go Mobile+  
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8 Canara Bank CANDI- Mobile Banking App 

9 Bank of India BOI Mobile 

10 Punjab National Bank PNB ONE 

11 Bank of Maharashtra Maha Mobile 

 

िन कष : 

ई -बँिकंग चे एक वैिश ्ये हणून आपण मोबाईल बँिकंग कडे पाहतो. मोबाईल बँिकंग मु ळे 

बँकेतील मनु यबळाची बचत झालेली आह.े भारताम ये आज या गतीला जवळ जवळ सव ाहकाकडे 

अँ ॉइड मोबाईल आहते. अँ ॉइड मोबाइल व इंटरनेटची उपल धता असेल तर ाहक आप या बँकेचे 

मोबाईल ॲप आप या मोबाईल म ये डाऊनलोड क न येक सेवेचा उपयोग क न घेऊ शकतो. बँकेने 

ही सु िवधा ाहकांना 24 तास उपल ध क न िदली आह.े जगभरातून कोठेही, के हाही, कधीही हे ॲप 

वाप  शकतो याच बरोबर हे ॲप िनशु क उपल ध क न िदलेले आह.े या ॲप या वापरामु ळे ाहकाला 

आपले खाते यव थापन व आिथक िनयोजन करता येते तसेच मोबाईल बँिकंग मु ळे वेळेची बचत होते व 

ाहक रोकड िवरिहत यवहार क  शकतो. आज भारताम ये सवच बँकांनी सु रि त मोबाईल ॲ स तयार 

केलेले आहेत याचा वापर जर ाहकांनी केला तर वेळेची बचत होऊन यके यवहार तो आप या 

मोबाईल ारे क  शकतो . बँिकंग िवकासातील मह वाचे साधन हणून आपण मोबाईल बँिकंग कडे बघू  

शकेल. 
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