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Continuous Issue - 20 | June – July 2017 

ATM ના ઉમોગનો વ્મલસ્થા૫કીમ અભ્માવ 

  પ્રસ્તાલના 

લો શરેા લસ્તનુી આદાન પ્રદાન કયીને ધધંાઓ અને તેના વ્મલશાયો થતા શતા અને છી તેભાથંી તેઓ 
ભાટી, ધાત,ુ ેય અને નાણા સધુી શોચ્મા. નાણાને ઘયભા ંવાચલતા અથલા અન્મ રોકો ને થાણો આતા થમા. 
આ નાણાથંી ખયીદી અન ેલેચાણની વેલાઓ ણ ભલા રાગી ત્માય ફાદ રોકો એક ફીજા ાવેથી ઉછીના નાણા 
રેલાનુ ંળરંુ કયુું અને નાણાની વાભે વોનુ ંચાદંી ઘય ગીયલે મકુીને નાણા રેલાનુ ંળરુ કયુું અને તેના કાયણે ળાહુકાયો 
ઉબા થમા. ત્માયફાદ નાની નાની ભડંીઓ ભા ંવૌ રોકો થોડા થોડા રૂપમા આે અને તેભાથંી જરૂયી શોમ ત્માયે 
તેભને એક વાથે યોકેરા નાણા ય વ્માજ વાથે ૫યત ભે. આભ રોકો ફચત કયતા થમા અને ધીયે ધીયે ફેંન્કની 
ળરૂઆત થઈ જમા ંરોકો ોતાના નાણા મકૂી અને તે નાણા ય વ્માજ ભેલે અને નાણાની જરૂય શોમ ત્માયે ફેન્ક 
ભાથંી ઉાડ કયે. નાણા આદાનપ્રદાન કયલા ના ફદરે યોકાણ અને હુડંીની ળરુઆત થઇ અને રોકો નાણા ના ફદરે 
ચેક આતા થમા. ધીયે ધીયે રોકો લધાયે વ્મસ્ત થતા ગમા અને તેના રીધે ફેન્કોભા ંરાફંી રાઈનો થલા રાગી ત્માય 
ફાદ ફેન્કો એ ATM મકુ્યા. ફેન્કો એ પ્રાસ્સ્ટકના કાડડ આપ્મા અને તે કાડડ વાથે તેભનો એકાઉન્ટ નફંય રીંક કયી તે 
એકાઉન્ટભાથંી નાણા ઉાડલા ભાટે ાવલડડ આપ્મો અને આલા ATM ભળીન ળશયે અને ગાભભા ં અરગ અરગ 
જગ્માએ ઉબા કયી ફેન્ક વાથે કનેક્ટ થમા અને ઈ-ફેસ્ન્કિંગ ની ળરૂઆત થઇ. 

 

 ઈ-ફેન્કિંગ 

ફેન્કે ઈ-ફેસ્ન્કિંગ અનાલલાના કાયણે પલપલધ કામોભા ં ઘણા ભોટા પેયપાયો થમા. ફેન્કો દ્વાયા આલાભા ં
આલતી વેલાઓ ઓછો વભમે અને ઓછા ખચે  ભેલી ળકામ છે, જે ઈ-ફેસ્ન્કિંગને આબાયી છે. ઈ-ફેસ્ન્કિંગનુ ંપ્રભાણ 
દદલવેને દદલવે લધતુ ં જામ છે. ઈ-ફેસ્ન્કિંગએ ઈન્ટયનેટના ઉમોગથી એ નલી ઓનરાઈન ફેસ્ન્કિંગ સપુલધાઓ, 
ઈંટયનેટનો લયાળ કાનનુી અને પનમભનકાયી ભાખુ ંતેભજ ઘયના યોજીદા કામો જેલાકે ખયીદી, બફર બયલા, ટીકીટ 
બદુકિંગ કયાલવુ ંલગેયે. ઈ-ફેસ્ન્કિંગનો દદલવે ને દદલવે ઝડી પલકાવ થઇ યહ્યો છે અને  ગ્રાશકોને અનેક દ્ધપતઓ દ્વાયા 
કોઈ ણ પ્રકાયના વ્મલશાય કયી ળકે તેલી વ્મલસ્થા ઈ-ફેસ્ન્કિંગે આજે કયી છે. ગ્રાશકો જાતે જ  ઈ-ફેસ્ન્કિંગનો ઉમોગ 
કયતા થળે તો વભમ અને નાણાનો ફચાલ થળે. ફેસ્ન્કિંગ વેલાઓ ATM ભળીન દ્વાયા પલપલઘ વેલાઓ યુી ાડ ેછે. 
જેભ કે ઓનરાઈન ફેસ્ન્કિંગ ગભે તે સ્થે કોઈ ણ ફેસ્ન્કિંગનો ATM કાડડ શોમ તો કોઈ ણ ફેન્ક કે ATM યથી 
નાણા ઉાડી ળકે છે. ફેન્કો કે્રડીટ કાડડ, ડેબફટ કાડડ ઈન્ટયનેટ ફેન્કીંગ, ભોફાઈર ફેસ્ન્કગ, ઇરેક્રોપનક પંડ રાન્વપય 
લગેયે વેલાઓ યૂી ાડે છે. વાભાન્મ યીતે વૌથી લધ ુનાણાકીમ વ્મલશાયો  ATM ના ભાધ્મભ દ્વાયા થામ છે. ફેંકભા ં
નાણાના વ્મલશાય ભોટે ATM ની જે સપુલધા યૂી ાડલાભા ંઆલે છે તેનાથી રોકો વયતાથી નાણાને ોતાના ફેંક 
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ફેરેન્વભાથંી ઇચ્છીત વભમે ગભે ત્માથંી ઉાડી ળકે ઉ૫યાતં પલદેળોભાથંી ણ ઉાડી ળકે છે. આ સપુલધાનો ઉમોગ 
ળશયે અને ગાભડાના રોકો ૫ણ કયે છે યંત ુરોકો તેના પલળે ઓછા પ્રભાણભા ંભાદશતગાય છે.  

 ATM નો ઈતતશાવ  

ATM નુ ંરંુૂ નાભ ઓટોભેટેડ ટેરય ભળીન. ટેરય એટરે કેપળમય તયીકે ઓખામ છે. વ્મક્ક્તને નાણાની 
જરૂય શોમ ત્માયે તેને ફેંકભા ંરાફંી રાઇનભા ંઉબા ન યશવે ુ ંડે, કેપળમય ય કાભનુ ંબાયણ ના ડે અને કાગનો 
લધાયે ડતો વ્મમ થતો અટકાલલા ભાટે ATM ની ળોધ થઇ. ATM ની ળોધનો શ્રેમ અભેદયકન નાગદયક "લથુય જોર્જ 
વીભીમાય "ના પાે જામ છે. જેણે ૧૯૩૯ ભા ંATM ભળીનની ળોધ કયી શતી જેનુ ંનાભ તેણે "ફેન્ક ભેટીક "યાખયુ ંશત ુ ં
છી પેબ્રઆુયી ૧૯૬૦ ભા ં તેને તેની ેટન્ટને ભાન્મતા ભી. ળરુઆતના વભમથી અત્માય સધુીભા ંATM ભળીનભા ં
ઘણા ફધા પ્રકાયે દયલતડન આલી ગમા. દુપનમાના કોઈ ણ સ્થેથી ATM ભળીન નો ઉમોગ કયી ળકામ છે. 
બાયતભા ંસ્થાપત ATM ભળીનની વખંમા નીચે મજુફ છે.  

લડ એ.ટી.એભની વખંમા 

2007 31078 

2012 104450 

2016 205328 
 સ્ત્રોત :આય.ફી.આઈ લેફવાઈટ 

 ATM ની કામય ઘ્ઘતત  

ફેન્કના વ્મલશાય ભાટે ઉમોગભા ંરેલાતા ATM કાડડ અને કે્રડીટકાડડ ય કાા યંગની ટ્ટી પ્રાસ્સ્ટક જેલી 
દપલ્ભની ફનેરી શોમ છે. જેને ભેગ્નેદટક સ્રી ણ કશ ે છે. તેભા ંયશરેા ધાતનુા કણો સ્લતતં્ર ચુફંનનુ ં કાભ કયે છે. 
ATM કાડડની કાી ટ્ટી ય ૩ રેક શોમ છે. ફેન્ક આ રેકનુ ંયીઝોલ્યળુન પ્રત્મેક ઇચભા ં૨૧૦ ફીટ યાખલાભા ંઆલે છે 
આ રેક ભાત્ર અક્ષ્રયો રખલા ભાટે છે. ફીજા રેક ૭૫ ફીીઆઈનો શોમ છે. જેભા ંઅંકો અન ેઆકડા રખામ છે. આ ફધ ુ
ડીજીટર ધ્ધપતથી થામ છે. કાડડના પ્રથભ રેકભા ંખાતેદાયનુ ંનાભ અને તાયીખ આંક વાથે કુર ૭૯ અક્ષ્રયો શોમ છે 
કાડડની ટ્ટી ભળીનના સ્ટોરભા ંનાખતા જ ઇન્પયેવ દકયણો આ ટ્ટીને લાચેં છે જે ીન નફંય દાખર કયાતા   કાભ 
આગ લધે છે. ATM કાડડની ટ્ટી ૧૨૦૦ થી ૨૪૦૦ ફીટ પ્રતી વેકન્ડની ઝડે પ્રોવેવ થામ છે. આ ટ્ટી ળદકતળાી 
રોશચુફંકની નજીક આલી જામ એટરે તભાભ ડેટા ભવૂાઈ જામ છે. 

શતેઓુ 

 ATM ધાયકોની વાભાન્મ ભાશીપત જાણલી. 
 ATM ધાયકોના લ૫યાળના વાભાન્મ સચૂકો અને લરણો જાણલા. 
 ATM ધાયકોને ડતી મશુ્કેરીઓ જાણલી. 
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 ATM ધાયકોની જાગતૃતા પલળે જાણવુ.ં 
 ATM ઉ૫મોગના વતંોના સ્તયો જાણલા.  

 

 નમનુા વદંગી 

વળંોધન અભ્માવ સયેુન્રનગયને ધ્માનભા ં યાખીન ે કયલાભા ંઆલેર છે. આ અભ્માવભા ં ત્રણ સ્તયીકૃત ( 
નેળનર, પ્રાઇલેટ અને વશકાયી)  ફેકના ATM નો ઉ૫મોગ શોમ તેલા ૬૦ રોકો ાવે થી ભાદશતી જુન ૨૦૧૬ભા ં
એકપત્રત કયેર છે. આ સ્તયીકૃત ભાખાભાથંી ઉત્તયદાતાઓની આકક્સ્ભક યીતે વદંગી કયલાભા ં આલેર છે, જે 
ઉત્તયદાતાઓ ATM બથૂ ય નાણા ઉાડલા આલે ત્માયે તેભને પ્રશ્નોતયી કયી તેભની ાવેથી ઉતય ભેલલાનો 
પ્રમત્ન કયલાભા ંઆલેર શતો. 

 

 તાયણો  

(અ)  ATM લ૫યાળ અંગેની ભાહશતીભા ંઉત્તયદાતાઓની વાભા્મ ભાહશતી.  

 

 

 

ઉંભય 

 

 

જ્ઞાતી 

 

વ્મલવામ 
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લાતિક આલક 

 

અભ્માવ 

 

જાતી 

 

 

(ફ)  ATM લ૫યાળ અંગેની ભાહશતીભા ંનીચે મજુફના સચૂકો ભાટે ઉત્તયદાતાઓ તયપથી આ પ્રકાયના લરણો 

પ્રાપ્ત થમેર છે. 

1. ATM કાર્ય નો પ્રકાય 2. ATM ભળીન ોતાના તલસ્થાય થી 
કેટલ ુદુય 

 

 આવતૃત્ત ટકાલાયી(%) 
ર્ેબફટ 
ભાસ્ટયકાર્ય  

37 61.7 

તલઝર્ 
ર્ેબફટ  

9 15.0 

ભાસ્રો  6 10.0 
ખફય નથી  8 13.3 

 આવતૃત્ત ટકાલાયી(%) 

1 km 26 43.3 

2km 14 23.3 

3km 9 15.0 

4km 5 8.3 

5km> 6 10.1 
 

 
 

 

3. ATM કાર્યનો કેટરા લયથી ઉ૫મોગ  4. ATM ભળીન ઉ૫ય ભહશનાભા ંકાર્યનો 
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ઉમોગ 

 આવતૃત્ત ટકાલાયી(%) 
1-3 16 26.67 
4-6 18 30 
7-9 18 30 
1O< 8 13.33 

 

           
આવતૃત્ત 

ટકાલાયી(%) 

1 7 11.7 
2 16 26.7 
3 16 26.7 
4-
5 

8 13.3 

6> 24 40.6 
 

 
5. ATM ભળીન ઉ૫ય ઉમોગની બાા.  

તલગત આવતૃત્ત ટકાલાયી(%) 
ગજુયાતી 32 53.3 
હશ્દી 5 8.3 
અંગે્રજી 23 38.3 

 

 
6. ATM કાર્ય કોના નાભ ય. 

તલગત આવતૃત્ત  

ટકાલાયી(%) 

ોતાના 

નાભે  
   60 100.0 

કુટંુફ ના 

નાભે  
    0 0 

 

(ક)  ATM લ૫યાળ અંગેની જાગતૃતાના વદંબે નીચે મજુફના સચૂકો ભાટે ઉત્તયદાતાઓ તયપથી જલાફો / 

લરણો પ્રાપ્ત થમેર છે. 

પલગત  આવપૃત્ત  ટકાલાયી(%) 

ફેરે્વ જાણલાની પ્રહિમા. શા  48 80.0 
ના  12 20.0  

ીન ફદરલાની પ્રહિમા. શા  22 36.7 
ના  38 63.3 

અ્મ ફે્કના કાર્યનો ઉ૫મોગ. શા  45 75.0 
ના  15 25.0 

રૂતમા રા્વપય કયલા. શા  27 45.0 
ના  33 55.0 

મોગ્મ સ્થ. શા  31 51.7 
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ના  29 48.3 
ATM ચાર્જથી લાકેપ. શા  55 91.7 

ના  5 8.3 
ઉાર્ ભમાયદા.  શા  43 71.7 

ના  17 28.3 
ભીની સ્ટેટભે્ટ. શા  43 71.7 

ના  17 28.3 
તપ્રેર્ હયચાજૅ.  શા  14 23.3 

ના  46 76.7 
ચેક બકુ હયકલેસ્ટ  શા  28 46.7 

ના  32 53.3 
ઉમોગીતા ભાટે ફીજા ય આઘાયીત. શા  2 3.3 

ના  58 96.7 
કાર્ ૅપવાઈ જવુ.ં શા  2 3.3 

ના  58 96.7 
ૈવા ન તનકલા અને કાત થલી.   શા  13 21.7 

ના  47 78.3 
ીન નફંય ભરુી જલો.  શા  20 33.3 

ના  40 66.7 
કાર્ ૅન ચારવુ.ં  શા 43 71.7 

ના 17 28.3 
કેળ ન શોમ. શા  53 88.3 

ના  7 11.7 
તપ્ર્ટ ન ભલી. શા  37 61.7 

ના  23 38.3 
રાઈટ ન શોલી.  શા  38 63.3 

ના  22 36.7 
ભળીન આઉટ ઓપ ઓર્યૅ શોમ.  શા  32 53.3 

ના  28 46.7 
રાઈન શોલી. શા  42 70.0 

ના  18 30.0 
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(ડ)  ATM લ૫યાળ અંગે વતંોના પ્રભાણને ચાય સ્તયભા ંનીચે મજુફના સચૂકોના આઘાયે ઉત્તયદાતાઓ તયપથી 

આ પ્રકાયના લરણો પ્રાપ્ત થમેર છે. 

વતંોનુ ંપ્રભાણ વારુ વતંોકાયક નફળુ તટસ્થ 
આવતૃત્ત ટકા 

(%) 
આવતૃત્ત ટકા 

(%) 
આવતૃત્ત ટકા 

(%) 
આવતૃત્ત ટકા (%) 

વ્મલશાય  29 48.3 28 46.7 1 1.7 2 3.3 
પંકળન 22 36.7 27 45.0 2 3.3 9 15 
પયીમાદ વભાઘાન 7 11.7 13 21.7 10 16.7 30 50 
વભમ ફચત 33 55.0 20 33.3 7 11.7 0 0.0 
કાર્ ૅન ચારવુ ં 2 3.3 27 45.0 27 45.0 4 6.7 
વભસ્માન ુ
વભાધાન 

16 26.7 22 36.7 16 26.7 6 10 

કસ્ટભય કેય 21 35.0 19 31.7 9 15.0 11 18.3 
સ્થ 21 35.0 23 38.3 15 25.0 1 1.7 
યોકર્ની 
ઉરબ્ધતા 

15 25.0 30 50.0 10 16.7 5 8.3 

પ્રહકમા વભમ 45 75.0 15 25.0 0 0.0 0 0.0 
તલસ્તાયભા ંવખ્મા 25 41.7 26 43.3 8 13.3 1 1.7 
પોભૅની ઉરબ્ધતા 8 13.3 22 36.7 19 31.7 11 18.3 
ચેક ડ્રો ફોક્વ 13 21.7 15 25.0 12 20.0 20 33.3 
રાઈનભા ંઉભ ુ
યશવે ુ 

1 1.7 15 25.0 40 66.7 4 6.7 

કેવ હર્ોઝીટ  12 20.0 25 41.7 9 15.0 14 23.3 
અ્મ ફેંકના નાણા  18 30.0 27 45.0 4 6.7 11 18.3 
પી ચાર્જ 4 6.7 20 33.3 8 13.3 28 46.7 
વય યીત  48 80.0 11 18.3 1 1.7 0 0.0 

 

(ઇ)  ATM લ૫યાળ અંગેના વતંોના પ્રભાણને કુર ૧૮ સચૂકોના આઘાયે વાભાન્મ ભાદશતી જેલીકે જ્ઞાતી, જાપત 

અને અભ્માવ વાથેના વફઘંને દળાડલતી ઉત્કલ૫્નાની ચકાવણી કયલાભા ંઆલેર તે નીચે મજુફ છે.  

1. H0  : જ્ઞાતી અને ઉત્તયદાતાન ુવતંો લચ્ચે વાથયક વફધં નથી. 
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a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.243a 6 .896 
Likelihood Ratio 2.213 6 .899 
Linear-by-Linear Association 1.385 1 .239 
N of Valid Cases 60   

ઉત્તયદાતાના જ્ઞાતી અન ેવતંોના પ્રભાણ લચ્ચેનો કામ સ્ક્લેય આંક 2.243 ભે છે અને તેની P 
દકિંભત .896 ભે છે. આ P દકિંભત 0.05 વીગ્નીપીકેટ રેલર કયતા લધ ુશોલાથી 0 ઉત્કલ્ાના (Ho) 
નકાયી ળકાતી નથી. તેથી તેભ કશી ળકામ કે ઉત્તયદાતાની જ્ઞાતી અને  ઉત્તયદાતાન ુવતંોન ુપ્રભાણ 
લચ્ચે કોઈ વાથડક વફંધં યશરેો નથી. 

2. H0 : અભ્માવ અને ઉત્તયદાતાન ુવતંો લચ્ચે વાથયક વફધં નથી. 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 17.356a 8 .027 

Likelihood Ratio 18.729 8 .016 
Linear-by-Linear 

Association 
7.849 1 .005 

N of Valid Cases 60   
10 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .67.  

ઉત્તયદાતાના અભ્માવ અને વતંોના પ્રભાણ લચ્ચેનો કામસ્ક્લેય આંક 17.356 ભે છે અને તેની P 
દકિંભત .027ભે છે. આ P દકિંભત 0.05 વીગ્નીપીકેટ રેલર કયતા ઓછી શોલાથી અસ્લીકાયલાભા(ંfall to 
reject) પનષ્પ થામ છે. તેથી તેભ કશી ળકામ કે અભ્માવ અને ઉત્તયદાતાન ુ વતંો લચ્ચે વાથડક 
વફધં યશરેો છે. 
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3.  H0 : જાતી અને ઉત્તયદાતાન ુવતંો લચ્ચે વાથયક વફધં નથી. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

The minimum expected count is 1.33. 
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. 

 

ઉત્તયદાતાના જાતી અને ઉત્તયદાતાના વતંોન ુપ્રભાણ લચ્ચેનો કામસ્ક્લેય આંક 1.154ભે છે અન ે
તેની P દકિંભત .562 ભે છે. આ P દકિંભત 0.05 વીગ્નીપીકેટ રેલર કયતા લધ ુશોલાથી 0 ઉત્કલ્ાના 
(Ho) નકાયી ળકાતી નથી. તેથી તેભ કશી ળકામ કે ઉત્તયદાતાની જાતી અને ઉત્તયદાતાન ુવતંોન ુ
પ્રભાણ લચ્ચે કોઈ વાથડક વફંધં યશરેો નથી. 

 

ઉવશંાય 

આજનો યગુ ટેકનોરોજીનો યગુ તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. બાયત એક પલકાવળીર દેળ છે જો દેળનો પલકાવ 
કયલો શળે તો ગાભડા નો ણ પલકાવ કયલો જરૂયી છે એટલુ ંજ નશી યંત ુગાભડા તથા ળશયેના દયેક કે્ષત્રોભા ં
ટેકનોરોજી દાખર કયલી જરૂયી છે આ ભાટે ટેકનોરોજીનો લધ ુને લધ ુલયાળ એન ઉમોગ કયલો ડળે કાયણ કે 
ટેકનોરોજી દ્વાયા ળશયે તથા ગાભડા ને ભાદશતી વચંાય યુો ાડલાભા ંઆલે તથા તેભની વભસ્માઓ શર કયલા 
તથા કાભ કાજ ભા ંજડ રાલલા ભાટે ના પ્રમત્નો કયલાભા ંઆલે તે જરુયી છે. લતડભાન વભમ ભા ંકોમ્ટુયનો 
ઉમોગ ભાદશતી વચંાય અને લશીલટી કામો ભા ં લધી યહ્યો છે. આજ ના ટેકનોરોજીકર યગુભા ં દયેક કે્ષત્રભા ં
ટેકનોરોજીનો ઉમોગ અને લયાળ થતો જોલા ભે છે આજે દુપનમાના ભોટા બાગના કાભો કમ્પ્યટુયઈઝડ થામ 
છે ભોટા બાગની કંનીઓભા ંકમ્ટુય દ્વાયા ભોટા અને નાના કાભો થતા જોલા ભે છે જેભ કે ફેન્ક ભાથંી ૈવા 
રાન્વપય કયલાની લાત શોમ કે ટીકીટ બદુકિંગ કયલાની લાત શોમ, બફર બયલાનુ ંશોમ કે લીભા ોરીવી બયલાની 
શોમ, લગેયે કામો  કમ્પ્યટુયની ભદદથી ળક્ય ફની ગમા છે. લતડભાન ફેન્કો તથા પલપલધ વયકાયી ખાતાઓ ણ 
કમ્પ્યટુયઈઝડ થઈ ગમા છે યોજીંદા જીલનભા ં ણ કમ્પ્યટુય નુ ં ભશત્લ લધી ગયુ ં છે તેનાથી ટેક્નોરોજી નો 
ઉમોગ યોજીંદા જીલન તથા લેચાણ અંગે ની કાભગીયી કયતા થામ છે અને વયકાયી પલબાગો ભા ંણ કાભગીયી 
ટેકનોરોજીકર વાધનો દ્વાયા થલા રાગ્મો છે. વયકાય પલપલધ પલબાગોભા ં  કમ્પ્યટુયાઈઝડ કયી કાભગીયી કયે છે 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.154a 2 .562 

Likelihood Ratio 1.098 2 .577 
Linear-by-Linear 

Association 
.834 1 .361 

N of Valid Cases 60   
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તથા ગાભડા ના રોકોની વભસ્મા ને શલી ફનાલલા ભાટે અને ફનેં તેટરી શાર કયલાનો પ્રમત્નો કયી યશી છે. 
આ કામડને લેગ આલા ભાટે ગાભડા ભા ંએક સ્થે તેની વ્મલસ્થા કયી છે આ ભાટે દયેક ગ્રાપભણ નાગદયકોભા ં
જાગતૃતા રાલલી આલશ્મક છે. 

લતડભાન વભમભા ં ફેસ્ન્કિંગ ક્ષેતે્ર ઘણી ભોટી પ્રગપત વધાઈ યશી છે, અત્માયની ફેન્કો એડલાન્વ ફની યશી છે. 
ફેસ્ન્કિંગ કે્ષતે્ર ભોટા બાગની કાભગીયી  કમ્પ્યટુયાઈઝડ થઇ છે. તે ઉયાતં ફેન્કોના વ્મલશાયોભા ં ઈ-
ફેસ્ન્કિંગ,એ.ટી.એભ. અને ભોફાઈર ફેસ્ન્કિંગનો વ્મા લધ્મો છે. રોકો ોતાની ઈચ્છા મજુફ ૈવા ઉાડતા થમા છે, 
તો તેનુ ંકાયણ પલજ્ઞાન અને ફેન્કનો વદશમાયાનુ ંદયણાભ છે. આટરી ભોટી સપુલધાઓ આલાભા ંઆલતી શોલા 
છતા ંતેભા ંક્ષતીઓ જોલા ભે છે. ATM કાડડનો ઉમોગ કયલા ભાટે તેભજ તેની યુતી સપુલધાનો રાબ રેલાભા ં
ATM બથુ યથી નકરી નોટ નીકલી, નાણા ન શોલા, મોગ્મ પ્રોવેવને અંતે ણ ૈવા ન નીકલા, ફેન્કના 
કભડચાયીઓના કોબાડં લગયે જેલા પ્રશ્નોનો વાભનો ક્યાયેક ગ્રાશકોએ તો ક્યાયેક ફેન્કે કયલો ડે છે. ગ્રાશકોને 
ફેન્કના કભડચાયીઓ તયપથી અયૂતી ભાદશતી તો કેટરીક લાય અને ખયાફ લતડનનો ણ વાભનો કયલો ડે છે. 
ઘણા પલસ્તાયોભા ંયૂતા પ્રભાણભા ંATM બથુ શોચ્મા નથી અને રોકો ફેન્ક તયપથી આતા ATM કાડડના પલપલધ 
ઉમોગો થી લાકેપ નથી અને તેનો ાવલડડ ફદરાલો લગયે ણ ઘણા ગ્રાશકોને આલડતુ ંનથી. ઘણા પલસ્તાયોભા ં
યુતા પ્રભાણભા ંATM બથુ શોચ્મા ન શોલાથી કાડડન ુ ંરીંક ATM બથુ વાથે થામ તેવુ ંઈચ્છતા નથી. આભ, ATM 
એક ઉત્તભ સપુલધા છે અને જો તેભાથંી કેટરીક ક્ષતીઓ દુય થઈ જામ તો તેનાથી ફેન્ક અને ગ્રાશકોને ઘણા પામદો 
થઇ ળકે અને વભમના ફચાલની વાથે જોખભભા ંઘટાડો કયી ળકામ તેભ છે. 
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