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प्रस्तावना 

इंटरनेट आणि इतर दळिवळिाच्या माध्यमांमळेु जग वेगाने संकुणित होत िालल ेआह.े. इंटरनटेने जवळपास संपिूण जग 

आपल्यापासून फक्त एका णललकवर आिल ेआह.े ककरकोळ उद्योगािे कॅनव्हास इंटरनेटने पुन्हा रंगवले आह ेआणि ककरकोळ णवक्रीिे 

णनयम वेगाने बदलत आहेत. पाश्चात्य संस्कृतीिा आपल्या भारतीय समाजाच्या प्रत्येक घटकावर पररिाम झाला आहे. केवळ 

महानगरांमध्येि नाही तर सवणसामान्य शहरांमध्येही जीवन वेगवान होत आहे. णवभक्त कुटंुबािंी संख्या वाढत आह ेआणि पती-

पत्नी दोघेही काम करत आहेत, कारि त्यांच्याकडे वेळोवेळी खरेदीसाठी बाजारात जाण्यासाठी कमी वेळ आह.े यासारखी इतर 

काही कारिे म्हिजे, वळेेिी कमतरता, टॅ्रकफक जॅम, कामािे तास उणशरा, प्लाणस्टक मनीिी अष्टपैलुत्व आणि सवाणत महत्त्वािे 

म्हिजे ज्याला पाणहजे त्याच्या दारात इंटरनेटिा वापर. ऑनलाइन ककरकोळ णवके्रत्यांनी त्यांिी सेवा सुधारली आहे आणि 

ग्राहकांना अणधकाणधक सुणवधा देत आहेत. णशल्लक पेमेंट पयाणयांमधून ते णडणलव्हरीवर पेमेंटकडे वळले. णडणलव्हरीच्या णनणश्चत 

वेळेपासून त ेग्राहकाच्या पसंतीनुसार सोयीस्कर णवतरि वेळेकड ेवळले आहेत. भारताने ककरकोळ के्षत्रात थेट परकीय गुंतविुकीिी 

दारे खुली केली आहेत. 

सशंोधन पध्दती 

या शोध णनबंधामध्ये ऑनलाइन शॉपपंगिी गरज, समस्या, पररिाम करिारे घटक आणि भणवष्य यावर शोधात्मक संशोधन 

करण्यात आले. देशी आणि परदेशी णवद्वानांनी केलेल्या ग्राहकांच्या वतणनावर पररिाम करिाÚया घटकांच्या संशोधन पररिामांवर 

आधाररत हा अभ्यास, परंपरा आणि इंटरनेटच्या णस्थतीत ग्राहकांच्या वतणनािे णवश्लेषि केले आणि त्यात समावेश केला, त्यानंतर 

भारतातील ऑनलाइन खरेदीवर पररिाम करिारे घटक पुढे ठेवले. 
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ऑनलाइन शॉपपगंिा अथण 

ऑनलाइन शॉपपंग हा इलेलट्रॉणनक कॉमसणिा एक प्रकार आहे जो ग्राहकांना वबे ब्राउझर ककंवा मोबाइल अॅप वापरून 

इंटरनेटवरून थेट णवके्रत्याकडून वस्तू ककंवा सवेा खरेदी करण्यास अनुमती देतो. ग्राहक ककरकोळ णवके्रत्याच्या वेबसाइटला थेट भेट 

देऊन ककंवा खरेदी शोध इंणजन वापरून पयाणयी णवके्रत्यांमध्ये शोध घेऊन आवडीिे उत्पादन शोधतात, जे वेगवेगळ्या ई-ककरकोळ 

णवके्रत्यांकडे समान उत्पादनािी उपलब्धता आणि ककंमत प्रदर्शणत करते. 2020 पयंत, ग्राहक डसे्कटॉप संगिक, लॅपटॉप, टॅबलेट 

संगिक आणि स्माटणफोनसह णवणवध सगंिक आणि उपकरिे वापरून ऑनलाइन खरेदी करू शकतात. 

ऑनलाइन शॉप णनयणमत, ककरकोळ णवके्रते ककंवा शॉपपंग सेंटरमध्ये उत्पादने ककंवा सेवा खरेदी करण्यािे भौणतक साधम्यण 

णनमाणि करतेय प्रकक्रयेला व्यवसाय-ते-ग्राहक (ठ2ब्) ऑनलाइन खरेदी म्हितात. जेव्हा एखाद ेऑनलाइन स्टोअर व्यवसायांना 

दसुयाण व्यवसायांकडून खरेदी करण्यास सक्षम करण्यासाठी सेट केले जाते, तेव्हा प्रकक्रयेला व्यवसाय-ते-व्यवसाय (ठ2ठ) ऑनलाइन 

खरेदी म्हितात. एक सामान्य ऑनलाइन स्टोअर ग्राहकाला उत्पादनािी वैणशष्यो, वैणशष्यो आणि ककमतींबद्दल माणहतीसह 

फमणिी उत्पादने आणि सेवांिी श्रेिी ब्राउझ करण्यास, उत्पादनांिे फोटो ककंवा प्रणतमा पाहण्यास सक्षम करते. 

ऑनलाइन स्टोअर सामान्यतः खरेदीदारांना णवणशष्ट मॉडेल, ब्रँड ककंवा आयटम शोधण्यासाठी शोध वैणशष्येा वापरण्यास 

सक्षम करतात. के्रणडट काडण, इंटरॅक-सक्षम डेणबट काडण ककंवा च्ंलच्सं सारखी सवेा पिूण करण्यासाठी ऑनलाइन ग्राहकांना इंटरनेट 

आणि वैध पेमेंट पद्धतीिा प्रवेश असि े आवश्यक आह.े भौणतक उत्पादनांसाठी (उदा. पेपरबॅक पुस्तके ककंवा कपड)े, ई-टेलर 

ग्राहकांना उत्पादने पाठवतोय णडणजटल उत्पादनांसाठी, जसे की गाण्यांच्या णडणजटल ऑणडओ फाइल्स ककंवा सॉफ्टवेअरसाठी, ई-

टेलर सामान्यतः फाइल ग्राहकांना इंटरनेटवर पाठवतो. यापैकी सवाणत मोठी ऑनलाइन ररटेपलंग कॉपोरेशन अलीबाबा, 

।उं््रवद.बवउ आणि मठंल आहेत. 

ऑनलाइन शॉपपगंिी गरज 

इंटरनेटपेक्षा काही घडामोडींनी भारतािी जीवनशैली अणधक जलद आणि पूिणपिे बदलली आहे. इंटरनेटिा सवाणत मोठा 

आणि अथणपूिण प्रभाव ग्राहक भेटवस्तू, गॅझेट्स आणि ककरािा सामानापासून ते कपडे, कार आणि समुद्रपयणटनांपयंत सवण गोष्टींसाठी 

खरेदी करतात त्यावर खूप िांगला पररिाम होऊ शकतो. 

इंटरनेट खरेदीदारांना उपलब्ध करून देिारी सुलभता आणि णनवड यामुळे ककरकोळ णवक्रीिा िेहरामोहरा बदलला आहे. 

अणधकाणधक, ग्राहक स्टोअरमध्ये जाण्यापूवी त्यांच्या णनवडी करण्यासाठी स्टोअरच्या वेबसाइटला भेट देतातय आणि वेगाने 

वाढिाÚया ओहोटीमध्ये, बरेि खरेदीदार स्टोअरला पूिणपिे बायपास करत आहेत आणि त्यांच्या आवडत्या ब्रँड आणि आउटलेटच्या 

वेब साइटवरून थेट ऑनलाइन ऑडणर करत आहेत. 

कारि ऑनलाइन स्टोअसण कदवसािे 24 तास, आठवड्ाािे सातही कदवस उघडे असतात आणि त्यांच्या इन्व्हेंटरी त्यांच्या 

णवट-आणि-मोटाणर समकक्षांच्या तुलनेत अणधक पूिण असतात, इंटरनेट खरेदीदारांना स्टोअरमध्ये ककंवा त्यांच्या दरम्यान 
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उत्पादनांिी तुलना करिे सोपे करते. णवके्रत्याच्या परताव्याच्या धोरिांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि वॉरंटी माणहती 

शोधण्यासाठी इतर ग्राहकांकडून उत्पादन पुनरावलोकने. 

1. fdjdksG foØsrk osclkbV –';ekurk] v‚uykbu nqdkukaph fo'oklkgZrk] 

ekfgrhph rqyuk 

2. lsok ?kVd 
 

isesaV lqj{kk] xksiuh;rk 

3. i;kZoj.kkps ?kVd osclkbV baVjQsl 

4. [kjsnh çsj.kk lks;hLdj osG 

5. oS;fäd ?kVd 'kS{kf.kd ikrGh] usVodZpk vuqHko 

 

 

ऑनलाइन खरेदीिी सोय 

ग्राहक त्यांच्या स्वतःच्या घरातून ककंवा कामाच्या रठकािी आरामात वस्तू खरेदी करू शकतात. इंटरनेटद्वारे ग्राहकांसाठी 

खरेदी करिे सोपे आणि सोयीस्कर बनवले आहे. व्यवहार रद्द करि ेदेखील सोप ेआह.े 

ऑनलाइन खरेदी का करावी 

 वेळ आणि प्रयत्न वािवतो. 

 घरी खरेदी करण्यािी सोय. 

 उत्पादनांिी णवस्तृत णवणवधताध्श्रेिी उपलब्ध आहे. 

 िांगल्या सवलती ध् कमी ककमती. 

 उत्पादनाबद्दल तपशीलवार माणहती णमळवा. 

आम्ही णवणवध मॉडेल्सध्ब्रँड्सिी तुलना करू शकतो. 

प्रशेर शॉपपगं नाही 

सामान्यतः, भौणतक स्टोअरमध्ये, णवक्री प्रणतणनधी उत्पादन खरेदी करण्यासाठी खरेदीदारांना प्रभाणवत करण्यािा प्रयत्न 

करतात. ऑनलाइन शॉपपंगमध्ये असताना, तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार करण्यास मोकळे आहात. 

ऑनलाइन खरेदीमळेु वळेेिी बित होते 

ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या उत्पादनांिे पैसे भरण्यासाठी त्यांना कॅश काउंटरमध्ये रांगेत उभे राहण्यािी गरज नाही. ते 

त्यांच्या घरातून ककंवा कामाच्या रठकािी खरेदी करू शकतात आणि त्यांना प्रवासात वेळ घालवायिा नाही. 
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तलुना 

ऑनलाइन उत्पादनांिी णवस्तृत श्रेिी आह.े णवके्रते त्यांच्याकडे असलेली सवण सामग्री प्रदर्शणत करतात. हे खरेदीदारांना 

प्रदशणनातील उत्पादनांिी समाप्ती, वैणशष्ये आणि ककंमतींिी तुलना केल्यानंतर णवणवध मॉडेल्समधून णनवड करण्यास सक्षम करते. 

उपलब्धता 

मॉल 365 *24 *7 वर खुला आहे. त्यामुळे, णवके्रता आणि खरेदीदार जेथे असतील तेथे वेळ अडथळा म्हिून काम करत 

नाही. 

ऑनलाइन टॅ्रककंग 

ऑनलाइन ग्राहक ऑडणरच्या णस्थतीिा मागोवा घेऊ शकतात आणि णशपपंगच्या णवतरि णस्थतीिा मागोवा घेिे देखील 

उपलब्ध आहे. 

ऑनलाइन खरेदीमळेु पशैािंी बित होते 

ग्राहकांना ऑनलाइन खरेदी करण्यासाठी आकर्षणत करण्यासाठी, ई-ककरकोळ णवके्रते आणि णवके्रत ेग्राहकांना सवलत देतात 

कारि त्यांनी ररअल इस्टेट आणि देखभाल खिाणत कपात केली आहे, णवके्रते मोठ्ाा सवलती देण्यास मागे हटिार नाहीत. 

ऑनलाइन खरेदीि ेतोटे 

ई-कॉमसणच्या यशाला िालना देिारे प्रमुख कारि म्हिजे वापरातील सुलभता. जरी इंटरनेट एखाद े उत्पादन खरेदी 

करण्यािा एक जलद आणि सोपा मागण प्रदान करते, तरीही काही लोक हे तंत्रज्ञान मयाणकदत स्वरूपात वापरण्यास प्राधान्य देतात. 

काही लोकांना अशी भीती वाटते की त्यांना ऑनलाइन शॉपपंगिे व्यसन लागेल. ऑनलाइन खरेदीिे प्रमुख तोटे खालीलप्रमाि े

आहेत. 

णवतरिास णवलबं 

दीघण कालावधी आणि योग्य इन्व्हेंटरी व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे णशपमेंटमध्ये णवलंब होतो. ऑनलाइन उत्पादन 

णनवडिे, खरेदी करिे आणि पैस े भरिे यास 15 णमणनटांपेक्षा जास्त वेळ लागिार नाहीय उत्पादन ग्राहकाच्या दारापयंत 

पोहोिण्यास सुमारे 1-3 आठवडे लागतात. 

ऑनलाइन दकुानामंध्य ेलक्षिीय सवलतींिा अभाव 

ऑनलाइन स्टोअरच्या तुलनेत भौणतक स्टोअसण लक्षिीय सवलत देण्यािा दावा करतात, जुन्या णपढीसाठी ही एक मोठी 

गैरसोय आह.े 

 

 

 

http://www.ijnrd.org/


© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 10 October 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG    

 

IJNRD2210052 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

a444 

खरेदीिा अनभुव िकुला 

पारंपाररक खरेदी व्यायाम शोरूम वातावरि ई, स्माटण सेल्स अटेंडंट्स, सगुंध आणि आवाजाच्या रूपात खूप मजा देते जे 

वेबसाइटद्वारे अनुभवता येत नाही. भारतीय सामान्यतः खरेदीिा आनंद घेतात. बाहेर जाऊन खरेदी करण्यािी संधी म्हिून ग्राहक 

त्यािी वाट पाहतात. 

ऑनलाइन शॉपपगंमध्य ेफसविकू 

काहीवेळा, शॉपपंग साइट स्वतःि गायब होते. वरील व्यणतररक्त, ऑनलाइन पेमेंट जास्त सुरणक्षत नाहीत. सायबर गुन््ांिे 

प्रमाि वाढत आह ेआणि ग्राहकांिे के्रणडट काडण तपशील आणि बँक तपशीलांिा गैरवापर केला गेला आह ेज्यामुळे गोपनीयतेच्या 

समस्या णनमाणि होतात. 

इंटरनटे शॉपपगंि ेभणवष्य 

मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी ऑनलाइन खरेदी करण्यासाठी लोक इंटरनेटिा वापर 

करतात. जर इंटरनेटने पुढे जायिे असले तर, भारतािी तांणत्रक आणि आर्थणक वाढ टॉप णगयरमध्ये गेली आहे. भारतातील अणधक 

ऑनलाइन खरेदीने अभूतपूवण 100 टके्क वार्षणक वाढ नोंदवली आहे, अनेक ककरकोळ साखळी आणि ग्राहक रटकाऊ कंपन्या शॉपपंग 

माकेटला टॅप करण्यासाठी वेब बँडवॅगनमध्य े सामील होत आहेत. भारतातील ऑनलाइन शॉपपंग उद्योग केवळ मोठ्ाा 

महानगरांमध्येि नव्ह ेतर लहान शहरांमध्येही वगेाने वाढत आह.े सध्या, बाजारािा अंदाज रु. 46,000 कोटी आहे आणि तो दरवषी 

100 टललयांनी वाढत आह.े ळववहसम च्या मते, भारतात 100 दशलक्षाहून अणधक इंटरनेट वापरकते आहेत, त्यापैकी जवळपास 

णनम्मे ऑनलाइन खरेदीसाठी णनवड करतात आणि दरवषी ही संख्या वाढत आहे. एवढ्या मोठ्ाा बाजारपेठेत, कंपन्या, अगदी 

ककरकोळ दकुानांपासून ते ग्राहकोपयोगी वस्तूंपयंत, संभाव्य ग्राहकांना आकर्षणत करण्यासाठी वेब स्पेसमध्ये प्रवेश करत आहेत. 

शॉपसण स्टॉप, वेस्टसाइड आणि पँटालून्स सारखे पारंपाररक ककरकोळ णवके्रते दखेील वाढीसाठी ऑनलाइन खरेदीिी जागा पाहत 

आहेत. असोणसएटेड िेंबसण ऑफ कॉमसण अँड इंडस्ट्री ऑफ इंणडया (असोिेम) च्या मते, ऑनलाइन ककरकोळ उद्योगािा आकार 2015 

पयंत रु. 7,000 कोटींवर जाण्यािी अपेक्षा आहे, आता रु. 2,000 कोटींवरून 35 टके्क वार्षणक वाढ होईल. . उद्योगातील नेत्यांच्या 

मते, िांगल्या णडणलव्हरी सवेांसह दैनंकदन सौद ेआणि सवलतीच्या ऑफर देिारी पोटणल्स सवाणणधक संख्येने ऑनलाइन खरेदीदारांना 

आकर्षणत करतात. 

णनष्कषण 

पुढील 5 वषांत, भारतात ऑनलाइन ररटेपलंग आिखी मजबूत होईल. तथाणप, दीघणकाळ रटकून राहि ेथेट बाजारातील 

बदल, नवकल्पना आणि बाजारातील खेळाडंूिी परस्पर कक्रया यासारख्या घटकांवर अवलबंून असते. के्रणडट काडणिा वाढता प्रवेश 

आणि मोठ्ाा लोकसंख्येपयंत सगंिकीय सुणवधा सहज उपलब्ध झाल्यामुळे, भारतातील इंटरनेट ररटेपलंगमध्ये आशादायक वाढ 

झाली आहे. देशातील ग्राहक आता खÚया अथाणने उत्तम तंत्रज्ञानाद्वारे समर्थणत सुव्यवणस्थत, कायणक्षम आणि जागणतक दजाणच्या 

खरेदी अनुभवािी अपेक्षा करू शकतात. 
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