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ADVANCE BANKING IV 
UNIT 2 

કોર બેન્કિંગ 
 

આજના વૈશ્વિકરણના યગુમાાં દરેક બેંક પોતાના ગ્રાહકોને શક્ય હોય તેટલી શે્રષ્ઠ સેવા પરૂી પાડવા 
માટે પ્રયત્ન કરે છે. ગળાકાપ હરરફાઈ વચ્ચ ેપોતાનુાં અસ્તતત્વ ટકાવી રાખવા માટે – ગ્રાહકોન ેજાળવી રાખવા 
માટે અને નવા નવા ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે આ જરૂરી છે. 

આજના ગશ્વતશીલ જમાનામાાં દરેક ગ્રાહક એમ ઈચ્છે છે કે એનુાં કામ ઝડપથી થાય અને સમયની 
બચત થાય. પોતે બેંકમાાં જે ચેંક ભયાષ હોય તેના નાણાાં ઝડપથી મળી જાય. પોતે બહારગામ જે ચૅક નાણાાં 
મોકલ્યા હોય તે સામી પાટીને પણ ઝડપથી મળી જાય એવી અપેક્ષા ગ્રાહક રાખે છે. જે બેંક આવી ઝડપી 
સેવા આપવા સક્ષમ હોય ત ેબેંક પ્રત્યે ગ્રાહકો આકર્ાષય એ તવાભાશ્વવક છે. બેંકો દ્વારા ગ્રાહકોને વધ ુસારી સેવા 
આપવાની રદશામાાં કોર બૅરકિંગ એ એક મહત્ત્વનુાં કદમ છે. 

મોટાભાગે કોર બૅન્કિંગ MICR ચેક શ્વસતટમ, કે્રરડટ કાડષ/ડેબબટ કાડષ, ATM, ટેલી બનૅ્કિંગ, ઈ્ટરબલિંક્ડ 
બ્રા્ચ બનૅ્કિંગ, E – બૅન્કિંગ અથવા ઑન-લાઈન બૅન્કિંગ જેવી જ સશુ્વવધાઓ ધરાવે છે.  

હવે કોર બૅન્કિંગનો ખ્યાલ સવાષનમુશ્વત દ્વારા વૈશ્વિક તતરે તવીકારવામાાં આવેલ છે. કોર બૅન્કિંગ એ 
પ્રોગ્રામ આધારરત આધશુ્વનક ટેક્નોલૉજી ઉપર કાયષ કરે છે.  

(૨) CB અને CBSનો અર્થ:- 

કોર બેન્કિંગ - CB :  

જે બૅ્કમાાં બૅન્કિંગ પ્રરક્રયા બ્રા્ચ સવષરના બદલે સે્રલાઈઝ્ડ સવષરમાાં કરવામાાં આવે છે ત ેબૅ્કન ે
કોર બૅન્કિંગ કહવેામાાં આવ ેછે. તેમાાં ઘરાકના ખાતાન ેલગતી તમામ મારહતી સે્ રલ સવષરમાાં સાંગ્રહવામાાં 
આવે છે (તટોર કરવામાાં આવે છે). આ સવષરની ક્ષમતાનો આધાર બૅ્કની જરૂરરયાત અને તેની સાઈઝ ઉપર 
રહતેો હોય છે. તેનો આધાર તેના ઉપર બધા જ ઑપરેશ્સ કરવાના છે કે મયાષરદત ઑપરેશ્સ કરવાના છે 
તેના ઉપર પણ રહતેો હોય છે. 

કોર બેન્કિંગ સોલ્યશુન - CBS : 

કોર બૅન્કિંગને લગતા બધા જ ઑપરેશ્સ કરતી પદ્ધશ્વત કે શ્વસતટમને કોર બેન્કિંગ સૉલ્યશુન કહવેામાાં 
આવે છે. તેને સે્રલાઈઝ્ડ બૅન્કિંગ સોલ્યશુન પણ કહવેામાાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાાં કહીએ તો કોર બૅરકિંગ 
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સોલ્યશુન અથવા સે્રલાઇઝડ બેંરકિંગ સોલ્યશુન (CBS) એ એક સમાન પદ્ધશ્વતએ ઇ-કૉમસષ, કોમશ્વસિયલ બેંરકિંગ, 
વેપાર, રેઝરી, પ્રસારણ ચેનલ (Delivery Channel) અને MIS નુાં એકીકરણ કરી કૉમ્પ્યટુરમાાં સાંગ્રહી રાખતી 
પદ્ધશ્વત છે. બેંકની બધી જ શાખાઓ કૉમ્પ્યટુરની મદદથી મખુ્ય ઑરફસ સાથે જોડાયેલી હોય છે. જુદી જુદી 
શાખાના ગ્રાહકોના ખાતાન ેલગતી મારહતી જે તે શાખાના સવષરન ેબદલ ેબેંકના કે્રતથ સવષરમાાં સાંગ્રરહત 
થાય છે. 

CBS માાં બેંકની જુદી જુદી શાખાઓની તમામ મારહતી મખુ્ય ઑરફસના શ્વવશ્વવધ  શ્વવભાગની જરૂરરયાત 
સાંતોર્વા માટે મધ્યતથ તથળે મોકલી આપવામાાં આવ ેછે. જેથી બેંકને સાંપણૂષ MIS મળી શકે છે. CBS ની 
મદદથી બૅંકો ATM, ઈ્ટરનેટ બેંરકિંગ, મોબાઈલ, ટેબલ બૅન્કિંગ જેવી ટેકનોલોજી આધારરત પ્રસારણ ચેનલો 
(Delivery Channels) શરૂ કરી શકી છે. આની મદદથી બેંકને અને એના ગ્રાહકને ગમે તે તથળે અન ેગમ ેત ે
સમયે પોતાની ચોક્કસ મારહતી મળી શકે છે. આવી બેંકો 24 × 7 ના ધોરણ ેસેવા આપ ેછે. આથી બેંકની જે 
શાખાઓ કોર-બેંરકિંગ સોલ્યશુન સાથે જોડાયેલી હોય તે શાખાઓ પૈકી કોઈ પણ શાખામાાં ગ્રાહક નાણાાંકીય 
વ્યવહાર કરી શકે છે. 

આમ ગ્રાહક બનૅી કોઈ એક શાખાનો નહીં પરાંત ુબેંકનો ગ્રાહક બને છે. જેના કારણે બેંક તરફથી 
ગ્રાહકને આપવામાાં આવતી સેવાની ગણુવત્તા સધુરે છે જે બેંકને એના ગ્રાહકો જાળવી રાખવામાાં જ નહીં પણ 
ગ્રાહકની સાંખ્યામાાં વધારો કરવામાાં પણ સહાયભતૂ થાય છે. 

ભારતમાાં ખાનગી ક્ષેત્રની નવી બેંકો જેવી કે ICICI Bank, IDBI Bank, UTI Bank જેવી બેંકોની શાખા 
CBSથી મખુ્ય ઑરફસ સાથે જોડાઈ ગઈ છે. શ્વવદેશી બેંકો, ખાનગી ક્ષેત્રની કેટલીક જૂની બેંકો અને જાહરે ક્ષેત્રની 
બેંકોએ પણ આ રદશામાાં ચક્રો ગશ્વતમાન કરી દીધા છે. બેંક ઓફ બરોડા જેવી જાહરે ક્ષતે્રની બેંકની મોટા ભાગની 
શાખાઓ CBS થી જોડાઈ છે. 

➢ કોર-બેકકિંગના ફાયદા (Advantages of Core-Banking) :º 

૧.ઉન્નત ઉત્પાદકતા 

કોર બેન્કિંગ ્લેટફોમષ બહુશ્વવધ શાખાઓ સાથે જોડાવા માટે લાગતો સમય ઘટાડીને ઓપરેશનલ 
કાયષક્ષમતામાાં વધારો કરે છે. પરરણામે, ગ્રાહકના ભૌશ્વતક તથાનને ધ્યાનમાાં લીધા શ્વવના, બેંકો ઝડપથી વ્યવહારો 
પર પ્રરક્રયા કરી શકે છે. 

૨.સધુારેલ સરુક્ષા 
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કોર બેન્કિંગ શ્વસતટમ્પસ હકેસષ અને માલવેરથી ઈ્રાતરક્ચરને સરુબક્ષત રાખવા માટે એડવા્તડ એન્ક્ર્શન 
મોડયલુ્સનો ઉપયોગ કરે છે. ક્લાય્ટની બાજુએ, બાયો-વેરરરફકેશન અને ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટકેશન પણ 
્લેટફોમષને સરુક્ષાના વધારાના તતરો પરૂા પાડે છે. આ સશુ્વવધાઓ બેંકોને KYC ધોરણો જાળવવામાાં અને અ્ય 
બેંરકિંગ શ્વનયમોનુાં પાલન કરવામાાં મદદ કરે છે. 

૩.બેંકકિંગ સેવાઓની 24/7 ઍક્સેસ 

કો્ટેક્ટલેસ પેમે્્સના આ યગુમાાં, ચોવીસ કલાક બેંક સેવાઓની ઍક્સસે મહત્વપણૂષ છે. કોર બેન્કિંગ 
્લેટફોમષ ક્યારેય ઓફલાઈન થતુાં ન હોવાથી વપરાશકતાષઓ ગમે ત્યાાં અને ગમે ત્યારે નાણાકીય કામગીરી 
કરી શકે છે. ગ્રાહકો કોઈપણ સમયે સહાયતા માટે ગ્રાહક સપોટષનો સાંપકષ કરી શકે છે.  

૪.નીચા ઓપરેશનલ ખચથ 

બેંકો ઓપરેશનલ ખચષ ઘટાડવા માટે તેમના મખુ્ય ્લટેફોમષ પર આધાર રાખી શકે છે કારણ કે આ 
શ્વસતટમોને કામ કરવા માટે ઓછા માનવ સાંસાધનોની જરૂર પડે છે. આ ઉપરાાંત, AI-સાંચાબલત ઈ્રાતરક્ચર 
કામગીરીના પણૂષ થવાના દરમાાં વધારો કરે છે અને દતતાવેજીકરણમાાં ભલૂોની શક્યતા ઘટાડે છે. 

૫.બહુવવધ કર્સી 

ચલણ શ્વવશ્વનમયમાાં મોટી માત્રામાાં ફેરફાર કયાષ શ્વવના વપરાશકતાષઓ તરત જ બહુશ્વવધ કર્સીમાાં 
વેપાર કરી શકે છે. 

૬.કોર બૈંરકિંગ વ્યવતથાને કારણે બેંકો શ્વવિનીય કેન્રય મારહતી સાંગ્રહાલયની તથાપના કરી શકે છે.  

૭. કોર બૈંરકિંગ વ્યવતથાની મદદથી ઑનલાઈન ATM, ટેબલ બેંરકિંગ, ઇ્ટરનેટ બેંરકિંગ, શ્વયોતક બૈંરકિંગ, બ્રાાંચ 
બેંરકિંગ, રોકડ લેવડ-દેવડ જેવી સાંકબલત ગ્રાહકલક્ષી સેવાઓનુાં અમલીકરણ સહલેાઈથી થઈ શકે છે. 

૮.   કેન્રય મારહતી સાંગ્રહનો ઉપયોગ કરીને MIS, ALM, જોખમ સાંચાલન (risk management) વગેરેન ે
સક્ષમ અને અસરકારક બનાવી શકાય છે.  

૯. એકજ version નો ઉપયોગ કરીને શાખાના તવયાંસાંચાલન સોફટવેર પ્રમાણભતૂ (standardised) બનાવી 
શકાય છે.  

૧૦. ફકત કેન્રય તથળેજ ફે૨ફા૨ ક૨વાથી સોફટવેરમાાં કરવામાાં આવેલ ફેરફારનો ઝડપથી તવીકાર કરાવી 
શકાય છે.  
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૧૧. પ્રવતષમાન પ્રરક્રયાઓનો સમેુળ સાધવામાાં Business Process Re-engineering (BPR) ને સહાયભતૂ 
થાય છે. 

(૧૨) બેંકની શાખાઓન ેશ્વવગતો – મારહતી પરૂી પાડવી (Data backups), MIS ઉત્પશ્વત્ત (Mis Generation) 
જેવા કાયોમાાંથી મસુ્ક્ત મળે છે. 

(૧૩) શાખાઓના તથાને સવષરો ફરજજયાત (Mandatory) નથી. 

(૧૪) SFMS, RTGS અને CFMS જેવા સોફટવેરના અમલ માટે વધારાનો ખચષ થતો નથી.  

(૧૫) વધારાની શાખાઓ અને પ્રસારણ ચેનલની સવલત આપવાનુાં પ્રમાણમાાં ઓછાં ખચાષળ બને છે. 

(૧૬) કોર બૈંરકિંગના માળખાનો ભશ્વવષ્યના શ્વવતતરણ માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે. 

(૧૭) શરૂઆતમાાં ઊંચા રોકાણને આકર્ ેછે. 

(૧૮) કેન્રય તથાને, ટેકારૂપ તથાને અને શાખા પર માળખાગત જરૂરરયાત હોવી જોઈએ.  

(૧૯) કે્રતથ શ્વવગતની મદદથી કેન્રય સાંચાલન અને અંકુશ શક્ય બને છે. 

➢ કોર – બેકકિંગના વસદ્ાાંતો: 

સ્ટેમ્પબર ૧૯૯૭માાં Effective Banking Supervision અસરકારક લૈંરકિંગ શ્વનરરક્ષણ માટે CBS ના શ્વસદ્ધાાંતો 
રજૂ કરવામાાં આવ્યા હતા. આ શ્વસદ્ધાાંતો અંગે ચચાષ – શ્વવચારણા કરવા માટે શ્વવિના લગભગ ૬૦ જેટલા દેશોના 
પ્રશ્વતશ્વનશ્વધ ભેગા મળ્યા હતા અને તેમણ ેઆ શ્વસદ્ધાાંતોને અનમુોદન આ્યુાં હત ુાં. આ શ્વસદ્ધાાંતોને બેસલ કોર 
શ્વપ્ર્સીપલ્સ (Basel Core Principles) કહવેામાાં આવે છે. 

આ શ્વસદ્ધાાંતોના અમલીકરણ માટે નીચે મજુબની પવૂષ-શરતોનુાં પાલન થવુાં જોઈએ :  

(૧) કાનનૂી અને ્યાયતાંત્રનુાં માળખુાં સશુ્વવકશ્વસત હોવુાં જોઈએ (Well developed legal And judicial 
infrastructure).  

(૨) બજાર શ્વશતતની પદ્ધશ્વત અસરકારક હોવી જોઈએ. (Effective Market Discipline). 

(૩) સ્તથર મેક્રોઇકોનોશ્વમક નીશ્વત (Stable Macro Economic Policy) હોવી જોઈએ 

(૪) બેંકોની અસ૨કા૨ક શ્વનણાષયક પદ્ધશ્વત માટે જરૂરી પ્રણાલી હોવી (Procedures For the effective resolution 
of Bank). 
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(૫) સરુક્ષા વ્યવતથા અસરકારક (Effective Safety Nets) હોવી જોઈએ.  

(૬) સપુર વાઈઝરને માગષદશષક સચૂનાઓ પરૂી પાડવી જોઈએ. તેની જરૂરરયાત પરૂી પાડવી જોઈએ અન ે
તેને પરૂત ુાં તવાતાંત્ર્ય આપવુાં જોઈએ. 

 આ બધી શરતોની અસરકારકતાના સાંદભષમાાં BCP નુાં મલૂ્યાાંકન FSAP પદ્ધશ્વત અનસુાર કરવુાં જોઈએ. 

અસરકારક બૈંરકિંગ શ્વનયાંત્રણ માટે ઉપર મજુબની પવૂષશરતોને આવરી લેતાાં કોરબેંરકિંગના લગભગ ૨૫ 
જેટલા શ્વસદ્ધાાંતો છે, જે અનસુાર CBS ની કાયષવાહી થાય છે. આ બધા જ વસદ્ાાંતોને નીચ ેમજુબના સાત 
વવભાગોમાાં વહેંચવામાાં આવેલ છે : 

(૧) હતેઓુ, સ્વશાનનો અવધકાર, સત્તા અને સાંસાધનો (Objectives, Autonomy, Powers and Resources): 

 આ મથાળા હઠેળ માત્ર એક જ શ્વસદ્ધાાંત CP1 આવે છે. જેનુાં ફરીથી શ્વવભાગીકરણ નીચે મજુબના છ ભાગોમાાં 
કરવામાાં આવેલ છેેઃ 

(i) CP1.1 : તે સપુરવાઈઝરી એજ્સીના હતેઓુ અને તેમની જવાબદારીઓની વ્યાખ્યા સાથે ડીલ 
કરે છે. 

(ii) CP1.2 : તે સપુરવાઈઝરી એજ્સીની કાયષકુશળતા (આવડત), તવતાંત્રતા અને સાંસાધનો સાથ ે
ડીલ કરે છે.  

(iii) CP1.3 : તે કાયદેસર રીતે હરકોઈ વતતનુા ઢાાંચા (frame work) સાથે ડીલ કરે છે. 

(iv) CP1.4 : તે અમલી સત્તા સાથ ેડીલ કરે છે. 

(v) CP1.5 : તે સપુરવાઈઝર માટે જોઈતા પરૂતા કાયદાકીય રક્ષણ સાથે ડીલ કરે છે. 

 (vi) CP1.6 : તે જાણકારીનો ફાળો આપતી બાબત સાથે ડીલ કરે છે. 

(૨) લાઈસેન્સિંગ અને માળખુાં (Licensing and Structure) :  

આ માળા હઠેળ ચાર શ્વસદ્ધાાંત CP2 થી CP5 આવે છે : 

i. CP2 : તે જે તે બૅ્કની પરવાનગીજોગ રક્રયાઓ સાથે ડીલ કરે છે. 
ii. CP3 : તે લાઈસેસ્્સિંગ બાબત અને લાઈસેસ્્સિંગ પ્રરક્રયા સાથે ડીલ કરે છે. 
iii. CPA4: તે સપુરવાઈઝરને સમીક્ષા કરવાની સત્તા આપે છે તેમજ બૅ્કમાાં માબલકીની અથષસભર 

તબદીલીને અતવીકાર કરવાની સત્તા આપ ેછે.  
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iv. CPS5 : તે સપુરવાઈઝરને બૅ્કો દ્વારા થતા મોટા સાંપાદન અને નાણાાં રોકાણની સમીક્ષા કરવાની 
સત્તા આપે છે. 

 

 (૩) વ્યવહારકુશળ કાનનૂો અને જરૂકરયાતો (Prudential Regulations And Requirements) : આ મથાળા 
હઠેળ દસ શ્વસદ્ધાાંત CP6 થી CP15 આવે છે : 

(i) CP6: તે લઘતુ્તમ મડૂી પયાષ્તતાની જરૂરરયાત સાથે ડીલ કરે છે. આંતદેશીય ક્ષતેે્ર કાયષરત બૅ્કો 
માટે, આ મડૂી બેસલ કેપીટલ એકોડષ કરતાાં કડકપણે ઓછી હોવી જોઈએ શ્વનહ.  

(ii) CP7 : તે લોન (ઉછીના નાણાાં આપવા) આપવાની માાંગણીને માંજુર કરવાની તેમજ તેના વહીવટ 
અને નાણાાંના રોકાણની બાબત સાથે ડીલ કરે છે. 

(iii) CPB8: તે શ્વમલકતની યોગ્યતાનુાં મલૂ્યાાંકન કરવાની જરૂરરયાતોને સેટ કરે છે. તદુપરાાંત તે લોનમાાં 
થતા નકુસાનની પશૂ્વતિ કરવી તેમજ અલગ રાખલે મડૂીની પયાષ્તતાને પણ સેટ કરે છે. 

(iv) CP9 થી CP15 : ત ેબૅ્કોને માગષદશષન આપ ેછે. આ માગષદશષન બૅ્કોની પૉબલસી, કાનનૂ કે રૂલ્સ, 
સશ્વવિશ્વસસ, રીતો, જામીનગીરીને લગતી હોય છે. 

(૪) ઓન/ઓફ સાઈટ સપુરવીઝનની રીતો (Methods of on/Off Site Supervision) : આ મથાળા હઠેળ પાાંચ 
શ્વસદ્ધાાંતો CP16 થી CP20 આવે છે : 

i. CP16 : તે ઑન સાઈટ અને ઑફ સાઈટ સપુરવીઝનના સમતત રેમવકષની વ્યાખ્યા . 
આપે છે.  

ii. CP17 તે સપુરવાઈઝસષને બૅ્ કોના વહીવટ અને તેના તટાફ સાથે શ્વનયશ્વમત સાંપકષ કરવાની 
તેમજ બૅ્કોની કામગીરીને સાંપણૂષપણે સમજવાની સત્તા આપે છે. 

iii. CP18 : ત ેઓછાં – સાઈટ સપુરવીઝન માટેની જરૂરરયાતોને સેટ આઉટ કરે છે.  
iv. CP19 : તે સપુરવાઈઝસષને ઓન-સાઈટનુાં પરીક્ષણ કરવાની જરૂરરયાત અંગેની સત્તા 

આપે છે અથવા સપુરવાઈઝરી જાણકારોની કાયદેસરતા માટે બાહ્ય ઑરડટસષની જરૂરરયાત 
અંગેની સત્તા આપ ેછે. 

v. CP20 : તે એકીકરણ સપુરવીઝન પાર પાડવાની જરૂરરયાત સાથે ડીલ કરે છે. 

(૫) જાણકારીની જરૂકરયાતો (Information Requirements):આ મથાળા હઠેળ માત્ર એક શ્વસદ્ધાાંત CP21 આવ ે
છે: 
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i. CP21 : તે બે્કને, બે્કની સાચી સ્તથશ્વતનુાં પ્રશ્વતબબિંબના પયાષ્ત રરકોડષ જાળવી રાખવાની 
તેમજ ઓરડટ કરેલ નાણાાંકીય અહવેાલ છાપવાની સત્તા આપે છે. 

(૬) ઉપાયરૂપ પગલાાં અને વનગથમન માગથ (Remedial Measures And Exit): આ મથાળા હઠેળ માત્ર એક 
શ્વસદ્ધાાંત CP22 આવે છે 

(i) CP22: જ્યારે બૅ્કો વ્યવહારકુશળ જરૂરરયાતો પણૂષ કરી શકતી નરહિં હોય અથવા તે ભયના ઓથા 
હઠેળ રહતેી હોય તે વખતે તે સપુરવાઈઝરને ઝડપથી ઉપાયરૂપ પયાષ્ત પગલાાં ભરવાની કે લવેાની સત્તા 
આપે છે. 

(૭) ક્રોસ-બોડષર બેન્કિંગ (Cross-border Banking) : આ મથાળા હઠેળ ત્રણ શ્વસદ્ધાાંતો CP23, CP24 અન ેCP25 
આવે છે ઃેઃ 

(i) CP23, CP24 અને CP25 : તે બૅ્કોને વૈશ્વિક તતરે સપુરવીઝનને લગતુાં માગષદશષન પરુૂાં પાડે છે. 

❖ કોર-બેંકકિંગ કાયથકે્ષત્રના ઘટકો (Business Components of CBS) 

આપણ ેઆગળ જોઈ ગયા તે પ્રમાણ ેબેંકની જુદી જુદી શાખાઓની શ્વવગત મખુ્ય ઑરફસના સે્રલ સવષ૨ 
૫૨થી મળી શકે છે. કોર-બેંરકિંગ પદ્ધશ્વત એ ઉચ્ચ કક્ષાના ઇલેકરોશ્વનક સાધનોનો ઉપયોગ કરતી પદ્ધશ્વત છે. જુદી 
જુદી પ્રસારણ ચેનલો તવયાંસાંચાબલત શાખાના મોડેલોને આંતર- માળખાકીય રીતે સાંકબલત કરીને કાયષરત રાખે 
છે. જેને લીધે બેંકના ગ્રાહકોને 24 × 7 સેવાનો લાભ મળી શકે છે. 

CBS ના કાયષક્ષેત્રના ઘટકોમાાં મખુ્યત્વે કરીને નીચેના ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે ઃેઃ 

(૧) નાના ગ્રાહકો માટેનુાં બેંરકિંગ સેવાનુાં મોડયલુ (Module). 

(૨) થાપણો (Deposits), લોન, હૂાંડીઓ (Bills), નાણાાંકીય હરેફેર (Remittances). લોકર, ક્ક્લયરરિંગ જેવા કાયષ 
કરનાર ઘટકો. 

(૩) સરકાર સાથેના વ્યવહારના મોડેલ. 

(૪) સાંતથાકીય નાણાાંકીય વ્યવહાર અને Service Branch નાાં મોડેલ. 

(4) MIS વદૃ્ધદ્ધ. મોડેલ 

(૬) ધાંધા અંગેના બદુ્ધદ્ધ કૌશલ્ય મોડેલ. 

(૭) નાણાાંકીય કામકાજ/ Forex મોડેલ. 
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(૮) પ્રવતષમાન ATM, ટેબલ બેંરકિંગ, ડેબબટ કાડષ, રકયોતક અને અ્ય પ્રસારણ ચેનલ સાથે સાંકલન. 

(૯) રેઝરી, IBR, કેન્રય રહસાબી પદ્ધશ્વત, HRMS, ALM, કે્રડીટ મલૂ્યાાંકન અને સાંચાલન, કે્રડીટની મારહતી, 
NPA સાંચાલન જેવી પ્રવતષમાન નાણાાંકીય પદ્ધશ્વત સાથે સાંકલન. 

(૧૦) NDS, SFMS, RTGS, CFMS જેવી સોફટવેર પદ્ધશ્વતઓનુાં સાંકલન.  

(૧૧) બ્રાાંચ બેંરકિંગ, ઇ્ટરનેટ બેંરકિંગ અને કૉલ સે્ટરનુાં સાંચાલન. 

❖ કો-બેંકકિંગની આવશ્યક જરૂકરયાતો (Essential Requlrements of Core Banking): 

કોર બૈંરકિંગની આવશ્યક જરૂરરયાતો નીચે મજુબ છે: 

(૧) મખુ્ય શ્વવગત કે્રનુાં સાંતથાપન (Creation of Primary Based Centre) 

(૨) આપશ્વત્ત શ્વનવારક જગ્યા (Disaster Recovery Site – DRS) 

(૩) બબઝનેસ પ્રોસેસ રી–ઍક્્જશ્વનયરરિંગ (Business Process ReEngineering (BPR) 

(૪) ખાસ શ્વવશ્વશષ્ટ પ્રકારની સલાહ (Specialised Consultancy) 

(૫) માળખુાં (Structure) 

(૧) મખુ્ય વવગત કે્રનુાં સાંસ્ર્ાપન [Creation of Primary Based Centre) : 

મખુ્ય શ્વવગત કે્રનુાં સાંતથાપન કરવાનુાં નીચેના કારણોસર જરૂરી છે : 

(૧) ઇ્ટરનેટ પરના વ્યવહારો માટે કે્રતથ સવષરને રાખવા માટે.  
(૨) શ્વવગત કે્ર પરથી મારહતીનો CBS અને બેંકની નાણાાંકીય ધાંધા માટેની શ્વવશ્વવધ જરૂરરયાતો સાથે 
સાંકલન કરી બધા ગ્રાહકોને કેન્રય પ્રસારણ ચેનલની સવેાનો લાભ આપવા માટે. 
(૩) ગ્રાહકોને 24 × 7 સેવા પરૂી પાડવા માટે તથા ઘરડયાળ સાથે સમેુળ સાધતી વ્યસ્ક્તઓ પરૂી 
પાડવા માટે. 
(૪) ડેટાબેઝ સાંચાલન, બૅકઅપ ડેટા, નેટવકષ મોશ્વનટરરિંગ કૉલનુાં સમથષન કરવાાં, અડચણ કરતાાં ઘટકો 
દૂર કરવા, પ્રાચલીય પ્રરક્રયા કરવા, કાનનૂી કાયષવાહી કરવા, પ્રસારણ ચેનલોને સહાયરૂપ થવા જેવી 
કુશળ પ્રવશૃ્વત્તઓ શ્વવગત કે્ર પર કરવામાાં આવ ેછે. 
(૫)જે સરુબક્ષત તથાને બેંકની પોતાની શ્વમલકત હોય તેવાાં જ તથળે શ્વવગત કે્ર તથાપવુાં જોઈએ. 

(૨) આપવત્ત વનવારક જગ્યા (Disaster Recovery Site – DRS) : 
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જરૂકરયાત :  

(૧) CBS (કોર બેંરકિંગ) સાથ ેસાંકબલત શાખાઓની કામકાજની પ્રવશૃ્વત્તમાાં કેન્રય પદ્ધશ્વતમાાં થતાાં ભાંગાણ 
કે નેટવકષની શ્વનષ્ફળતા (Failure) દૂર કરવા.  
(૨) CBS સાથ ેસાંકબલત કાયષ કરતી શાખાઓ અને ઇ્ટરનેટ પરની પ્રસારા ચેનલો સતત કાયષ કરતી 
રહ ેતેવી વ્યવતથા કરવા. 
(૩) શ્વવિસનીય મારહતી અને સતત પ્રરક્રયાત્મક પયાષવરણ પરુૂાં પાડવા માટે ખાતરી આપનાર તરીકેનુાં 
કાયષ કરવા. 
(૪) ઉપરના મદુાઓ તથા બેંકની શાખાઓના ભૌગોબલક શ્વવતતારને યદુ્ધ કે રેલ જેવા બાહ્ય ઘટકોથી 
અસર નહીં થતી હોય તેવા શ્વવતતારને લક્ષમાાં રાખીને આપશ્વત્ત શ્વનવારક કે્ર તથાપવુાં જોઈએ. બેંગ્લોર 
કે હૈરાબાદ જેવી જગ્યાઓ આ માટે ખબૂ અનકૂુળ છે. 

(૩) બબઝનેસ પ્રોસેસ રીએન્્જવનયકરિંગ (Business Process Re-engineering – BPR) : 

(૧) બેંકોની પ્રવતષમાન પ્રરક્રયાઓને નવી ટેકશ્વનકના ક્ષેત્ર સાથ ેસસુાંગત રીતે કામ કરતી કરવા માટે BPR 

ની જરૂર પડે છે. 

(૨) અધતન ટેકનીકની શ્રેષ્ઠ કાયષપદ્ધશ્વતઓનો લાભ લઈ બેંકો કાયષક્ષમ સેવા પરૂી પાડી શકે તે માટે BPR 

ની જરૂર પડે છે. 

(૩) પોતાના ગ્રાહકોને બેંક વધારે સારી સેવા આપી શકે અન ેસાથ ેસાથ ેનવી પ્રરક્રયાઓની મદદથી પોતાન ે

માટે વધારે નફો કમાઈ શકે તે માટે BPR ની જરૂર પડે છે. 

(૪) ખાસ વવવશષ્ટ પ્રકારની સલાહ (Specialised Consultancy) : 

(૧) CBS એક મહત્ત્વનુાં આયોજન છે જેમાાં શ્વવશ્વવધ તતરની પ્રસારમાન પદ્ધશ્વતની આંટીઘ ૂાંટીનો સમાવેશ 

થાય છે. આ ઉપરાાંત વધારે નાણાાંકીય રોકાણ અને ટેકનીકલ માનવ શસ્ક્તની પણ જરૂર રહ ેછે. આથી 
બેંકોન ેકેન્રય બેંરકિંગ સેવા માટે ખાસ શ્વનષ્ણાત વ્યસ્ક્તઓની સલાહ લેવા માટે સચૂન કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

(૨) આવા શ્વનષ્ણાતોને બીજી બેંકમાાં CBS ના અમલીકરણ કરવાનો અનભુવ હોવો જોઈએ.  

(૩) શ્વનષ્ણાતોએ બેંકમાાં CBS નુાં અમલીકરણ કરવા માટે પોતાની કાયષક્ષમતા અન ે અનભુવ તથા 
ભતૂકાળની કામગીરીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

(૪) વ્યહૂરચના તૈયાર કરી તેની રડઝાઇન તૈયાર કરી તેના અમલીકરણ માટે શ્વવશ્વશષ્ટ સલાહ મદદરૂપ 

થાય છે. 

(૫) કે્રતથ બેંરકિંગની બધી જ જરૂરરયાતો માટે બેંકને માગષદશષન આપવા શ્વવશ્વશષ્ટ સલાહની જરૂર પડે છે. 
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(૬) શ્વવશ્વશષ્ટ શ્વનષ્ણાતોની ભલામા અથવા સચૂન મેળવ્યા પછી તેના અમલીકરણ માટે પણ શ્વનષ્ણાત 

અનભુવીની સલાહની જરૂર પડે છે. 

(૫) માળખુાં (Infrastructure) : 

માળખામાાં Software, Hardware તથા Network નો સમાવેશ થાય છે. 

❖ કોર બેન્કિંગનુાં માળખુાં (Infrastructure of Core Banking) : 

 કોર બેન્કિંગના માળખામાાં નીચે મજુબનાાં ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે : (૧) સોફટવેર (૨) હાડષવેર (૩) નેટવકષ 

(૧) સોફ્ટવેર (software) : સોફટવેરમાાં નીચેના ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. 

(અ) શાખાકીય પ્રરક્રયાત્મક મોડેલ (Modules) (બ) ATM, ટેલી બેંરકિંગ, ઇ્ટરનેટ બૅન્કિંગ, મારહતી 
રકઓતક જેવી પ્રસારણ ચેનલોની જરૂરરયાત. 

(ક) NDS, SIFMS, RTGS, CFMS જેવી પદ્ધશ્વતઓનુાં સાંકલન કરતી આંતરરક વ્યવતથા. 

(ડ) બદુ્ધદ્ધ, કૌશલ્ય અને ડેટાબેંક માટેના સાધનો. 

(૨) હાર્થવેર (Hardwnre) : 

  જે ત ેબેંક – શાખાની લેવડ-દેવડના કદના સાંદભષમાાં જરૂરરયાત મજુબ શ્વવગત કે્ર પરના હાડષવેર અને 
DRS નુાં કદ નક્કી કરવામાાં આવે છે.  

(૩) નેટવકથ (Network) : 

(અ) CBS માટે પ્રારાંબભક પ્રસારણ ચેનલ તરીકે WAN લાઈન પટા પર લઈ વાપરવી જોઈએ. 

(બ) નેટવકષની શ્વનષ્ફળતા (Failure)ને પહોંચી વળવા માટે જરૂરરયાત મજુબની નેટવકષની જોગવાઈ 
રાખવી જોઈએ.  

(ક) ISDN જોડાણનો સહાયક મારહતી તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય. 

 

 


