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 Sr. No.  Description     Details
 1.  Registration Number  :  NADHN/198 SE.4335/1971 Date: 11/03/1971
 2.  Working Started Since  :  H.O. Date: 11/05/1971  •  Branch: Date: 19/02/1997
 3.  RBI. License Number  :  ACD/GJ.211P. Dt. 21/07/1980,  Branch: UBD AH-218, Dt: 22/04/1996
 4.  PAN Number  :  AAABT0104E
 5.  TAN Number  :  BRDT00991E
 6.  GSTIN  :  24AAABT0104E1ZA
 7.  FIU REID  :  BAUCB00055
 8.  DICGC No.  :  42840 (G/29)
 9.  OSS Code No.  :  08648701
 10. Bank Code : 86487
 11.  DEAF Code  :  0601
 12.  Bank MICR Code  :  388 804 001, Industrial Branch: 388 804 002
 13.  IFSC Code  :  HDFC0CAMCBK
 14. Website : www.amcblanand.com
 15.  Email ID  :  info@amcblanand.com
 16.  Phone No.  :  H.O. : 02692-251390, 251225, 251224, 244479, 242812, 254800
    Branch : 02692-262524

Know your Bank

-ઃ ડિરેક્ટર્સ ઃ-

-ઃ શાખ કમિટી ઃ-

-ઃ એક્ીક્યુટીવ ઃ-

-ઃ લીગલ એિવાઈ્ર ઃ-

-ઃ બોિ્સ  ઓફ ડિરેક્ટર્સ ઃ-
ચેરમેન - શ્રી ઉમેશકુમાર હસમખુભાઈ પટેલ

વાઈસ ચેરમેન - શ્રી કરીર ત્િ કુમાર મણરીલાલ શાહ
મનેેજીં ગ ડિરેક્ટર - શ્રી કે્નકુમાર હસમખુલાલ પટેલ (૧-૪-૨૦૨૧ થરી)

જા.ેમને.ે ડિરેક્ટર - શ્રી ગોપાલભાઈ રાવજીભાઈ કા.પટેલ

શ્રી શારં્લાલ મણરીભાઈ પટેલ (બચુભાઈ)
શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ ઝવરેભાઈ પટેલ
શ્રી અ્લુકુમાર મોહનભાઈ પટેલ
શ્રી રજનરીકાન્ત ભાઈલાલભાઈ કા.પટેલ

શ્રી ઠાકોરભાઈ મગનભાઈ કોન્ટ્ાક્ટર
શ્રીમ્રી દિનબાળાબને ઠાકોરભાઈ કોન્ટ્ાક્ટર
શ્રી રરી્ેશભાઈ એમ. સોલકંરી
શ્રી દિપેશકુમાર રાજને્દ્રભાઈ પટેલ

શ્રી રમનષેકુમાર મોહનભાઈ પટેલ
શ્રીમ્રી અવનરીબને ડરી. પટેલ
શ્રી અમરીષકુમાર ચંદ્રકાન્તભાઈ પટેલ

શ્રી હસમુખભાઈ એમ. પરરીખ (એડવાકેટ) હાઈકોટ્ટ    •   શ્રી યશવં્ ભાઈ ડરી. પારેખ   •   શ્રી સરી. ડરી. પટેલ (એડવોકેટ) હાઈકોટ્ટ

શ્રી શંકરલાલ હરીરાલાલ મંડોરા
શ્રી જયં્ રીભાઈ આત્ારામ કા.પટેલ

શ્રી વવકાસભાઈ પ્રવરીણભાઈ પટેલ
શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઈ નારણભાઈ પટેલ (મુખરી)

-ઃ ઓિીટર્સ ઃ-શ્રી વવશ્ાીંત યુ. શાહ
ચાટ્ટડ્ટ  એકાઉન્ટન્ટ

કોન્કરન્ટ ઓડરીટર, આણંિ

શ્રી ધવલ એન. દેસાઈ
ચાટ્ટડ્ટ  એકાઉન્ટન્ટ, પનેલ નં. 363, 

ભરૂચ

જનરલ મનેજેર
શ્રી રમ્ુલકુમાર વરી. મહાજન

આસરી. મનેજેર (લોન્સ)
શ્રી નન્રીનભાઈ કે. પટેલ

-ઃ પ્ોફેશનલ ડિરેક્ટર્સ ઃ-
શ્રી કે. જ. પટેલ - ચાટ્ટડ્ટ  એકાઉન્ટન્ટ (આણિં) શ્રી ચતેનભાઈ વરી. શાહ - એમ.બરી.એ. ફાઈનાન્સ

ધરી ગજુરા્ સે્ટ કો.ઓ. બને્ક નલ., અમિાવાિ
ધરી ખડેા જજલ્ા મ. સ. બને્ક નલ., આણિં
એક્રીસ બને્ક, વવદ્ાનગર

સે્ટ બને્ક ઓફ ઈન્ડિયા, આણિં
યનુનયન બને્ક ઓફ ઇન્ડિયા, આણિં
આઈ.સરી.આઈ.સરી.આઈ. બને્ક, આણિં

બને્ક ઓફ બરોડા, આણંિ
આઈડરીબરીઆઈ બને્ક, વવદ્ાનગર
એચ.ડરી.એફ.સરી. બેંક, આણંિ

ઃ બને્કર્સ ઃ



ધી આણદં મર્કન્ટાઈલ
રો.ઓપરેટીવ બને્ક લલ., આણદં

વટાર ષ્િ ર
અહેવટાલ
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 ધરી આણિં મક્ટન્ટાઈલ કો.ઓપરેટરીવ બેંક નલમરીટેડ, આણંિના સવવે સભાસિશ્રીઓન ેખબર આપવામા ંઆવ ેછે કે, 
બેંકનરી સન ે૨૦૨૦-૨૧ના વષ્ટનરી ૫૧ િી વામ ષ્િ ક રાધારણ રભા તારીખ ૦૭/૦૮/૨૦૨૧ને શનનવારના રોજ સવારના ૯.૦૦ 
કલાકે આણીંદ મક્કન્ાઈલ કૉલજે ઑફ સાયન્સ, મનેેજમને્ એન્ડ કૉમ્પુ્ટર ટેકનોલૉજ, ભાલજે રોિ, નવા બસ સે્ન્ડ 
પાસ,ે આણીંદ ખાત ેનરીચ ે મુજબ કાય્ટસચૂચમા ં િશા્ટવેલ કામો માટે મળશે. જમેાં સવવે સભાસિશ્રીઓન ેપધારવા વવનં્ રી છે.

૧) ગઈ ્ારરીખ ૦૩-૧૦-ર૦૨૦ના રોજ મળેલ વારષતિ ક સાધારણ સભાનરી કાય્ટવાહરી વાચંરી બહાલ રાખવા બાબ્.

ર) બેંકના સંચાલક મંડળે બેંકના કામકાજ સબંધંરી ્ારરીખ ૩૧/૦૩/ર૦૨૧ના રોજ પરુા થયલે વષ્ટ માટેના કામકાજનો 
અહેવાલ, ્મેજ ઓડરીટ કરાવલે સરવયૈુ ંઅન ેનફા્ોટાના રહસાબો મજુંર કરવાનુ ં કામ

૩) સન ે૨૦૨૦-૨૧ના વષ્ટના નફા-નકુશાન પત્રક અનસુાર ચોખ્ા નફાનરી ફાળવણરી અન ેજાહેર કરેલ ડરીવરીડડિના િરને 
મજુંર કરવાનુ ં કામ

૪) સન ે ૨૦૨૦-૨૧ના રહસાબો અંગ ેઆવલે અન્વષેણ અહેવાલનરી નોંધ લવેા બાબ્.

પ) સન ે૨૦૨૧-૨૨ના વષ્ટ માટે બેંકના રહસાબો ્પાસવા સારુ કોન્કરન્ટ ઓડરીટરશ્રી, સે્ચ્ટુરરી ઓડરીટરશ્રી ્થા લરીગલ 
એડવાઈઝરશ્રીનરી કરેલ નનમણંૂક અન ેનક્રી કરેલ વે્ નન ેબહાલ આપવા બાબ્.

૬) બેંકના પટેા નનયમ-૬ મુજબ સન ે ર૦૨૧-૨૨ના વષ્ટ માટે વધારેમા ં વધારે કરજ કરવાનરી મયા્ટિા નક્રી કરવા બાબ્.

૭) બેંકના પેટા નનયમ-૬૩ મજુબ સન ે૨૦૧૭-૧૮ના વષ્ટનુ ં૪૫મંુ અનકે્ઈમ દડવરીડડિનરી રકમ રરીઝવ્ટ ફંડ ખા્ ેલઈ જવા અગં.ે

૮) રરીઝવ્ટ બને્ક ઓફ ઈન્ડિયાના ્ારરીખ ૪/૧૨/૨૦૨૦ના પરરપત્ર મજુબ વષ્ટ ૨૦૧૯-૨૦ના પરુા થ્ા વષ્ટના ચોખ્ા નફામાથંરી 
કાઢેલરી ડરીવરીડડિનરી રકમ હાલનરી Covid-19નરી પરરસ્થિર્ના ંકારણ ેવહેંચવાનરી મજુંરરી ન થઈ ્ે મુજબ સને ૨૦૧૯-૨૦નાં 
ડરીવરીડડિના રૂા. ૨૧૪૯૩૭૦/- ્થા સલંગ્ન કાઢેલા જશક્ષણ ફંડના ં રૂા. ૧,૦૦,૦૦૦/- રરીઝવ્ટ ફંડ ખા્ ેલઈ જવા બાબ્.

૯) બોડ્ટ  ઓફ ડરીરેક્ટસ્ટ દ્ારા સાધારણ સભાનરી મજુંરરીએ કરેલ કામોનરી બહાલરી બાબ્.ે

૧૦) પ્રમુખશ્રીનરી મંજુરરીથરી યોગય અન ે રજુ થયલેા બરીજા કામો બાબ્.ે

નોંધ: ૧) સભા મળવાના અડધા કલાક સુધરીમા ંકોરમ થયુ ંનહીં હોય ્ો સભા એક કલાક સધુરી મુલત્રી રાખવામા ંઆવશે 
અન ેઆવરી રરી્ે મુલત્રી  રહેલ સભાનુ ં કાય્ટ વગર કોરમ ેશરૂ કરરી શકાશ.ે

 ર) કોઈપણ સભાસિ ્રફથરી બેંકના કામકાજ સબંધંરી, પટેાનનયમના સધુારા અગર અન્ય સભાસિન ે િુર કરવા 
જસવાયનો ઠરાવ મેનજંેીગ ડરીરેક્ટરશ્રી અથવા ચેરમનેશ્રી ઉપર મોકલરી આપવામા ંઆવ્ો હશ ે્ો ્ે ઠરાવને આ 
સભાનરી કાય્ટસૂચચના ભાગરૂપ ે ગણરી હાથ ધરવામા ં આવશ.ે આવો ઠરાવ સભાનરી ્ારરીખથરી ૭ (સા્) દિવસ 
અગાઉ મોકલરી આપવો આવશયક છે.

 ૩) સભાસિ જસવાય અન્ય કોઈન ેપ્રવશે મળશ ેનહીં.
 ૪) જ ેસભાસિન ેઅહેવાલ જોઈ્ો હશ ે્ો બેંકનરી ઓરફસમાથંરી કામકાજના સમય િરમ્ાન મળેવરી શકાશ.ે 

  જનરલ મેનેજર
આણંિ. બોડ્ટ  ઓફ ડરીરેક્ટસ્ટના હુકમથરી
્ારરીખ : ૨૯/૦૬/૨૦૨૧ ધરી આણંિ મક્ટન્ટાઈલ કો.ઓ.બેંક નલ., આણંિ

કાર્સરૂચિ

૫૧િી વામ ષ્િ ક રાધારણ રભાની નોટીર

ખાર નોંધઃ હાલની Covid-19ની પરરસ્થિતતન ેકારણ ેસરકારશ્ીની માર્ગદરશશિ કા મજુબ સભામા ંપ્રવશે પવૂવે દરેક 

સભાસદોનુ ંથમ્ગલ રન દ્ારા ટેમ્પરેચર ચકે કરા્ગ બાદ સભામા ંપ્રવશે આપવામા ંઆવશ.ે (વધારે ટેમ્પરેચરવાળા 

સભાસદોન ે પ્રવશે મળશ ે નહીં.) દરેક સભાસદે સભામા ં ફરજજરાત માસ્ક પહેરીન ે જ અન ે સનેટેાઈઝ કરા્ગ 

બાદ આવવાનુ ં રહેશ ેઅન ેસામાજજક અતંર જાળવવાનુ ં રહેશ.ે
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આણંિ.
્ારરીખ : 29/06/2021

આદરણીર રભારદ ભાઈઓ તથા બહેનો,

આણિં-ખેડા જજલ્ાના વપેાર ઉદ્ોગના ંવવકાશમા ંસહભાગરી થઈ પ્રગર્ના ંપથંો સર કર્રી આપણરી 
બેંક સફળ્ાનરી સરીડરીઓ ઉપર ઉ્રોઉ્ર પ્રગર્ સાથ ે પો્ાનરી બનેન્કિંગ કારકકિદીના 51 વષ્ટ પરુા કરરી 
52મા ં વષ્ટમા ં મગંલ પ્રવશે કરરી રહરી છે ત્ારે આજનરી વારષતિ ક સાધારણ સભામા ં આપ સૌન ે હૃિયપવૂ્ટક 
આવકાર્ા ગૌરવ અને હષ્ટનરી લાગણરી સાથ ે આપ સૌનંુ સ્ાગ્ કરંૂ છંુ.

હાલના કોરોના કાળમાં િરેક બેંકોએ પો્ાનુ ં અસ્રીત્ ટકાવરી રાખવા ડરીઝરીટલ કાનં્ન્ત ્રફ 
વળવુ ં ફરજીયા્ બનંુ્ય છે અને સાથ ે સાથ ે ગ્ાહક સવેાનુ ં સ્ર સુધારરી ઝડપરી અન ે કાય્ટક્ષમ સવેાના અભભગમને નજર સમક્ષ 
રાખરી બેંકન ે ટેકનોલૉજી સભર બનાવરી નેટ બકેકિંગ, Mobile Banking, ATM Rupey Debit Card, POS મશરીન ઉપરાં્ નરી 
સેવાઓ સાથ ે કોરબેંકીંગ (CBS)થરી સજ્જ, ત્રરી્ ફંડ ટ્ાન્સફર કરવા માટે RTGS / NEFT / IMPS / UPI જવેરી સવેાઓ, 
IFSC CODE દ્ારા ત્રરી્ નાણાં જમા મળેવવાનરી, બલેેન્સ જાણવા Miss Call સવુવધા ્થા ખા્ામા ં વ્વહારો માટે SMS 
એલટ્ટ ્મેજ બેંકનરી ્મામ મારહ્રી વેબસાઈટ www.amcblanand.com ઉપર ઉપલબ્ધ કરાવલે છે. આ ્મામ સવુવધાઓ 
બેંકના ગ્ાહકો / ખા્ેિારો / સભાસિો વધમુા ં વધ ુ ઉપયોગ કરરી પો્ાના ં વપેાર-રોજગારનો વવકાસ કરે ્ેવરી મારરી વવનં્ રી છે. 

ડરીઝરીટલ વ્વહારો ્રફ એક નજર કરરીએ ્ો બેંક દ્ારા વષ્ટ િરમ્ાન CTS-2010 ક્રીયરીંગથરી 88173 ચકેો દ્ારા  
રૂા. 28717.45 લાખના ંક્રીયરીંગના ચેકોનો નનકાલ કરેલ છે, ઈલેક્ટ્ોનનક્ ક્રીયરીંગ સરીસ્મ (ECS) દ્ારા ખા્ેિારોના ંખા્ામાં 
3727 ચકેો દ્ારા રૂા. 827.81 લાખ જમા/ઉધાર કરેલ છે. વષ્ટ િરમ્ાન RTGS / NEFT ફેસરીલરીટરી હેઠળ 49063 વ્વહારો 
દ્ારા રૂા. 42067.15 લાખ જમા/ઉધાર કરેલ છે. RuPay Debit Cardથરી ATM / PoS / E-com ના ં 10223 વ્વહારો દ્ારા  
રૂા. 243.81 લાખ, IMPS / UPI મોબાઈલ બેંકીંગ થકરી જમા/ઉધારના ં 16157 વ્વહારો દ્ારા રૂા. 1274.39 લાખનુ ં કામકાજ 
કરેલ છે. આ સાથે હંુ એટલુ ં પણ જરૂર કહરીશ કે જવેા ડરીઝરીટલ વ્વહારો વધ્ા ્વેા સાયબર કાઈમ પણ વધ્ા. આ અગેં 
રરીઝવ્ટ બેંકે આપલેરી માગ્ટિજશતિ કા મજુબ બેંકને સાયબર કાઈમ સામ ે લડવા સક્ષમ બનાવરી છે અન ે િરેક ગ્ાહકો / ખા્ેિારોએ 
પણ આ અગં ે ્કેિારરી અને જાગૃ્ ્ા કેળવવરી પડશ.ે

ચાલ ુ વષવે આપણરી બેંકે ₨ 4.92 કરોડ કાચો નફો કયયો છે અન ે જરૂરરી જોગવાઈઓ બાિ કયા્ટ પછરી ₨ 2.30 કરોડનો 
ચોખ્ો નફો કરેલ છે. બેંકનરી થાપણો ₨ 178.27 કરોડ, ધરીરાણો ₨ 92.57 કરોડ અન ે રોકાણો ₨ 118.14 કરોડ સાથ ે કુલ 
બબઝનશે ₨ 270.84 કરોડ કરેલ છે. જ ે બેંકનરી સદ્ધર્ા િશા્ટવ ે છે. જ ે આપ સૌ થાપણિારો / ધરીરાણ ખા્ેિારોના વવશ્ાસ 
અન ે સહકારન ે આભારરી છે.

બેંકના બોડ્ટ  ઓફ ડાયરેક્ટસ્ટ, શાખ કરમટરીના સભ્ો, ્ેમજ પ્રોફેશનલ ડાયરેક્ટરશ્રીઓએ બેંકના વહરીવટરી સચંાલનમાં 
અનરેો રસ લઈ નનયરમ્ મરીટીંગમા ં હાજરરી આપરી બેંકનરી પ્રગર્ અન ેપ્રર્ષ્ામા ંઅભભવજૃદ્ધ કરાવવા બિલ ્ેમજ બેન્કના ્મામ 
કમ્ટચારરી રમત્રોનો લોકડાઉનના સમયગાળામા ં બજાવેલ પો્ાનરી ઉતૃ્ષ્ કામગરીરરી બિલ ્ેમનો હંુ હૃિયપવૂ્ટક આભાર માનુ ં છંુ.

બેંકના ં ્ારરીખ 31/03/2021ના પરુા થ્ા વષ્ટના ઓડરીટ થયલે અન ે બોડ્ટ  ઓફ ડરીરેક્ટસ્ટશ્રીઓએ મજુંર કરેલ વારષતિ ક 
રહસાબો મારા સાથરી જોઈન્ટ મનેેજંીગ ડરીરેક્ટરશ્રી ગોપાલભાઈ આર. કા.પટેલે આપ સૌ સમક્ષ બહાલરી માટે મકેુલ છે અન ે છેલે્ 
એ પણ કહરીશ કે બેંકનરી સદ્ધર્ા અને નફાકારક્ાનો આધાર બેંકનરી વસલુા્ પર છે. બેંકમાથંરી લોન લેનાર અન ે જામરીન 
થઈ લોન અપાવનાર સભાસિશ્રીઓને એટલરી જરૂર ટકોર કરરીશ કે ્ેઓ નનયમરી્ હપ્ાનરી ચકુવણરી કરરી બેંકનુ ં NET NPA 
0% જાળવવા ્થા ગ્ોસ NPA હજુપણ ધટે ્ે માટે યોગિાન આપે.

અં્ મા ંબેંકનરી પ્રગર્મા ંસાથ-સહકાર આપનાર સૌ નગરજનો, સભાસિો, થાપણિારો, નામરી-અનામરી ્મામ શભુચે્છકો ્થા 
જજલ્ા અન ે રાજ્યકક્ષાના સહકારરી ખા્ાના ં પિાધરીકારરીઓ, રરીઝવ્ટ બેંકના અધધકારરીઓ, બેંકના પનેલના લરીગલ એડવાઈઝરશ્રી, 
કોન્કરન્ટ ઓડરીટરશ્રી ઉપને્દ્રભાઈ કે. શાહ, પ્રોફેશનલ ડાયરેક્ટરશ્રી કે. જી. પટેલ, ચાટ્ટડ એકાઉન્ટન્ટ, શ્રી ચતેનભાઈ શાહ 
્મેજ બેંકના જનરલ મનેેજરશ્રી ્થા ્મામ કમ્ટચારરીગણ, વગેરેનો બેંકના વવકાસમા ં સહભાગરી, અવાર-નવાર માગ્ટિશ્ટન આપવા 
બિલ ્ેમનો હંુ અં્ :કરણપવૂ્ટક આભાર માનંુ છંુ.

આપના વવશ્ાસુ,
ઉિેશકયુ િાર હરિયુખભાઈ પટેલ (લાલાભાઈ)

ચેરમેન
ધરી આણંિ મક્ટન્ટાઈલ કો-ઓપરેટરીવ બેન્ક નલ., આણંિ

િેરિેનશ્ીનયું ચનવેદન
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બેન્કની 2020-21ના વ્્સની
કાિગીરીનો જોઈન્ટ િેનેજંગ ડિરેક્ટરશ્ીનો અહેવાલ
રયુજ્ઞ રભારદ ભાઈઓ અન ે બહેનો,

આપ સૌનરી શભેુચ્છાના ં સથવારે આપના સૌનરી બેંક હાલનરી Covid-19 વાઈરસનરી મહામારરી 
વચ્ ે સફળ્ાનરી સરીડરીઓ સર કર્રી હરણફાળ પ્રગર્ અન ે વણથભંરી કેડરી પર 52મા ં વષ્ટમા ં પ્રવશે 
કરરી આગળ વધરી રહરી છે ત્ારે ્ારરીખ 31 મરી માચ્ટ 2021 ના રોજ પુરા થ્ા 51 મા ં વષ્ટના 12 
માસના કામકાજનો અહેવાલ, નફા-્ોટાના પત્રક ્થા વારષતિ ક રહસાબો, ઓડરીટ રરીપોટ્ટ  સહરી્ બેંકનરી પ્રવતૃ્તિઓનરી સવવસ્ાર 
મારહ્રી સૌ બોડ્ટ  ઓફ ડરીરેક્ટસ્ટ વ્રી આપ સૌ સમક્ષ રજુ કર્ા હંુ અત્ં્  આનિં અન ે ગૌરવનરી લાગણરી સાથે આ 
પ્રસગં ે આપ સૌનુ ં હાદિતિક સ્ાગ્ કરૂ છંુ.
શરે ભિંોળ / રભારદો :

સહકારરી પ્રવરૃ્માં સભાસિોનુ ંશરેભડંોળ અગત્નરી મડુરી ગણાય છે. બેંકનુ ં મંજુર થયલે શરેભડંોળ ₨ 4,00,00,000.00 
(અકેં રૂરપયા ચાર કરોડ) છે. ગ્ વષ્ટના અં્  ે સભાસિોનરી સખં્ા 20485નરી હ્રી અન ે શરેભડંોળ ₨ 3,20,11,400.00 
હ્ુ ં જ્યારે ્ારરીખ 31/3/2021ના રોજ સભાસિોનરી સખં્ા 20550 અન ે શરેભડંોળ ₨ 3,21,16,300.00 થયલે છે. જ ે ગ્ 
વષ્ટનરી સરખામણરીમા ં ₨ 1,04,900.00નો વધારો સચુવ ે છે. વષ્ટ િરમ્ાન 210 સભાસિો વધ્ા છે અન ે 145 સભાસિો કમરી 
થયેલ છે. જ્યારે વષ્ટના અં્  ે નોમરીનલ સભાસિનરી સખં્ા 217 છે.
રી્વ્સ ફંિ અન ે સ્વભિંોળ :

બેંકના અનામ્ ભંડોળ બેંકનરી સદ્ધર્ાનરી પારાશરીશરી અન ે માપિંડ છે. નરીચેનરી આંકડાકરીય મારહ્રી આપને બેંકનરી 
સદ્ધર્ા અન ે વવકાસનરી પરેુપરુરી ઝાખંરી કરાવ ે છે.

રી્વ્સ ફંિ અને અન્ય ફંિોની વવગત

ફંિોની વવગત તા. 31-3-2021
રને 2020-21ના

વ્્સના નફાની ફાળવણી 
િાંથી નીકળતી રકિ

ફાળવણીની રકિ 
ઉિેરતા એકત્ર
ફંિોની રકિ

રરીઝવ્ટ ફંડ 176246264.20 7640504.56 183886768.76
બબલ્ીંગ ફંડ 18203021.34 963102.00 19166123.34
દડવવડડિ ઈકવરીલાઈઝેશન ફંડ 4488506.31 32116.00 4520622.31
ધમા્ટિા ફંડ 1898141.77 230153.00 2128294.77
સહકાર પ્રચાર પબલરીસરીટરી ફંડ 1046204.54 192620.00 1238824.54
ડૂબ્ અન ે શકંાસ્પિ લણેા ં ફંડ 95193617.28 1879747.00 97073364.28
સભાસિ પ્રોત્ાહન ફંડ 15125257.36 577861.00 15703118.36
સ્ાડિડ્ટ  એસટેસ પ્રોવવઝન 10000000.00 -- 10000000.00
સામાજીક વવકાસ ફંડ 269359.14 38524.00 307883.14
સભાસિ વલેે્ર ફંડ 298700.37 38524.00 337224.37
સ્ાફ વલેે્ર ફંડ 921943.99 77048.00 998991.99
ઈન્વસે્મને્ટ ડેપ્રરીસરીએશન રરીઝવ્ટ ફંડ 26257781.62 -- 26257781.62
ઈન્વસે્મને્ટ ફલ્કચુ્એશન ફંડ 31509252.00 9000000.00 40509252.00
ઈન્ટરેસ્ રરીબટે ફંડ 314681.80 38524.00 353205.58
બડે એડિ ડાઉટફુલ રરીઝવ્ટ ફંડ (IT) 21701694.59 -- 21701694.59
સ્પશેરીયલ પ્રોવવઝન U/S 36 (I) (VIII) 2165356.00 -- 2165356.00
જનરલ પ્રોવવઝન 17000000.00 -- 17000000.00
કયુ લ રરવાળો.... 422639782.31 20708723.56 443348505.87
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થાપણો ઃ

બકેીંગ ક્ષતેે્ર લોકોના વવશ્ાસ અન ે સંચાલકોનરી પ્રર્બદ્ધ્ાનુ ં પ્રર્બીંબ બેંકનરી થાપણો ઉપર પડે છે. છેલ્ા બે વષ્ટ 
કોવરીડ-19નરી મહામારરીને કારણ ે સહકારરી કે્ષતે્ર ઘણાંજ પડકારજનક રહ્ા છે અન ે આવા કપરા સજંોગોમા ં પણ થાપણિારો 
/ ગ્ાહકો / ખા્િેારો ્થા સભાસિોએ બેંકમાં અ્ૂટ વવશ્ાસ જાળવરી રાખરી પો્ાનરી થાપણો રરીન્ય ુ ્ેમજ નવરી મકેુલ છે. 
્ ે બિલ ્મેનો હંુ આભાર માનુ ં છંુ. રરીઝવ્ટ બેંકનરી પોલરીસરીમા ં સધુારો થ્ા બેંકોએ પણ પો્ાનરી થાપણો પરના વ્ાજના 
િરમા ં ધટાડો કર્ા જનેા કારણે થાપણિારો પો્ાનરી ડરીપોઝરીટ ઉપાડરી મુ્ચ્અુલ ફંડમા ં રોકાણ કરવા આકષા્ટયા હ્ા. ્મે 
છ્ા લોક વવશ્ાસના ંફલ સ્રૂપ ેબેંકનરી ડરીપોઝરીટોમા ંવધારો થયલે છે. ગ્ વષ્ટના અં્  ે કુલ થાપણો ₨ 1,69,74,68,106.84 
અને થાપણિારો 27890 હ્ા. જમેા ંવષ્ટ િરમ્ાન ₨ 8,52,48,931.69 (5.22%)નો વધારો થ્ા ્ા. 31/03/2021ના રોજ કુલ 
થાપણો ₨ 1,78,27,17,038.53 અન ે થાપણિારો 27924 થાય છે. જ ે પકૈરી બાધંરી મિુ્નરી થાપણો ₨ 1,25,64,61,808.42 
(કુલ થાપણના 70.49%) અન ે થાપણિારો 10640 છે. બચ્ થાપણો ₨ 43,29,82,711.97 (કુલ થાપણના 24.28%) અને 
ખા્ેિારો 15222 છે અન ે ચાલ ુ થાપણો ₨ 9,32,72,518.14 (કુલ થાપણના 5.23%) અન ે ખા્ેિારો 2062 છે.

િીપો્ીટ ઈન્સોરન્સ (DICGC) ઃ

બેંકનુ ં વ્વથિાપક મંડળ જમે સભાસિોના હરી્ન ે પ્રાધાન્ય આપ ે છે ્ેમ થાપણિારોના હરી્ન ે સ્્ દૃભટિ સમક્ષ 
રાખે છે. રરીઝવ્ટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાનરી ડરીપોઝરીટરરી ઈન્સોરન્સ સ્રીમ હેઠળ બેંકના િરેક થાપણિારનરી થાપણ ₨ 5,00,000/- 
(અંકે રૂરપયા પાચં લાખ) સુધરી સંપણૂ્ટ સુરક્ષરી્ છે. જનેુ ં ્ા. 30/09/2021 સધુરીનુ ં રપ્રમરીયમ ₨ 12,64,804.00 નનયમ મજુબ 
બેંકે ્ા. 10/05/2021ના રોજ ભરરી િરીધલે છે.

ધધરાણ ઃ

બેંકનરી આવક ્થા વવકાસનો આધાર ધરીરાણ પ્રવરૃ્ના વવસ્ારનો વ્ાપ વધારવા પર છે. રરીઝવ્ટ બેંક ઓફ 
ઈડિરીયાનરી માગ્ટિજશતિ કા મુજબ ધરીરાણ અંકુશો ્થા બેંકનરી ધરીરાણનન્રીનરી મયા્ટિામા ં રહરી ધરીરાણ માટે આવ્ા ્મામ 
સભાસિોન ે જુિા જુિા ધરીરાણો આપવા માટે બોડ્ટ  હંમશેા ખબુજ વ્વહારરીક અન ે સહકારરી અભભગમ રાખવા પ્રયત્નશરીલ 
રહયંુ છે. આપણરી બેંક દ્ારા જુિા જુિા વ્વસાયમા ં રોકાયલેા સમાજના િરેક વગ્ટન ે આનથતિક રરી્ે શક્ય ્ેટલરી મિિરૂપ 
થવા પ્રયત્ન કરેલ છે અન ે ધરીરાણ લનેાર ્મામ કરજિારો સમયસર ધરીરાણ પર્ કરવા સજાગ અન ે નનયમરી્ રહે એવો 
પણ સાથ ે સાથ ે અમ ે આગ્હ રાખરીએ છરીએ. 

બેંકન ે નનયમરી્ વસુલા્ ન આપનાર કરજિારો સામ ે કાયિાકરીય કાય્ટવાહરી કરવરી પડે છે. ધરીરાણ લનેાર ્થા 
જામરીન થનાર િરેક સભાસિોન ે વવનં્ રી કરંૂ છંુ કે બેંકના વવકાસમા ં સહભાગરી બન્ા સત્રે પો્ે લરીધલે ધરીરાણ ્થા 
જામરીન થઈન ે અપાવલે ધરીરાણ સમયમયા્ટિામા ં ભરપાઈ કરે. આપણરી બેંકના ં કોઈપણ ડરીરેક્ટરશ્રીએ અન ે ્ેમનરી પેઢરી ્થા 
્ઓેના કોઈપણ કુટંુબરીજનોએ આપણરી બેંકમાથંરી ધરીરાણ લરીધલે નથરી ્ેમજ આણિંનરી અન્ય કોઈપણ કો.ઓપ.બેંકમાંથરી 
ધરીરાણ લરીધેલ નથરી.

ગ્ વષ્ટના અં્ે ₨ 91,83,53,045.58નુ ં કુલ ધરીરાણ 2585 ખા્ેિારોન ે કરેલ હ્ંુ ્મેા ં વષ્ટ િરમ્ાન  
₨ 73,40,643.93 (2.70%) વધારો થ્ા ્ારરીખ 31/03/2021ના રોજ ધરીરાણનરી બાકરી ₨ 92,56,93,689.51 જ ે
કુલ 2836 ધરીરાણ ખા્ેિારોન ે કરેલ છે. જ ે પકૈરી ટંુકરી મિુ્નુ ં ધરીરાણ ₨ 26,14,89,407.65, મધ્મ મુિ્નંુ ધરીરાણ  
₨ 45,45,78,166.14 ્થા લાબંરી મુિ્નુ ં ₨ 20,96,26,115.72 નો સમાવશે થાય છે. રરીઝવ્ટ બેંક ઓફ ઈડિરીયાનરી સુચના 
પ્રમાણે બેંકે પ્રાયોરરીટરી સેક્ટરન ે ₨ 7,267.41 લાખ (કુલ ધરીરાણના 78.51%) જ્યારે વરીકર સકે્શનન ે ₨ 1,538.07 લાખ 
(કુલ ધરીરાણના 16.62%) ધરીરાણ કરેલ છે. બેંક આ ક્ષતે્રોમા ં ધરીરાણ વધારવા માટે સઘન પ્રયાસો કરે છે.

બેંકીંગ ક્ષતે્રમા ં પ્રવ ્્ટમાન હરરીફાઈ ્ેમજ િેશમા ં જાન્યઆુરરી-2020થરી કોરોના વાઈરસનરી ફેલાયલેરી મહામારરી રોગને 
કાબમુા ંલાવવા સરકાર દ્ારા હાથ ધરેલ પ્રયત્નોના કારણ ેમાચ્ટ-2020થરી લાિેલ લોકડાઉનનરી પરરસ્થિર્થરી ઉદ્ભ્વલે આનથતિક 
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ભકંૂપમા ં િેશનરી આનથતિક વ્વથિા ખોરવાઈ જવા પામ્ા ્ેનરી સરીધરી અસર બેંકો ઉપર જોવા મળેલ છે. લોકડાઉનના કારણે 
ધરીરાણનરી પ્રવતૃ્તિ સિં્ર બધં થઈ જવાથરી ચાલ ુ વષ્ટ ધરીરાણમા ં સામાન્ય વધારો જોવા મળેલ છે. ્મામ ધધંા-રોજગાર 
બધં હોવાના કારણ ે સારા ધરીરાણ મળવા મશુકેલ હોવા છ્ા ં ચાલ ુ વષવે ધરીરાણના ં કામકાજમા ં સારો એવો વધારો થાય 
્વેા પ્રયત્નો વષ્ટનરી શરૂઆ્થરી જ શરૂ કરરી િેવામા ં આવ્ા છે. આ માટે રરીટેલ ધરીરાણ ક્ષતે્ર ે હાઉસીંગ, શકૈ્ષભણક અને 
કાર લોન માટે ખબુજ સ્પધા્ટત્ક િરે ધરીરાણ આપવાનુ ં શરૂ કરેલ છે અન ે આપણા કમ્ટચારરીઓ અને બોડ્ટના અથાગ 
પ્રયાસોથરી બેંકના ં ધરીરાણમા ં સારો એવો વધારો થાય ્ેવા પ્રયત્ન શરૂ કરવા બિલ હંુ બેંકના ં કમ્ટચારરીઓ, બોડ્ટના સભ્ો 
અન ે ગ્ાહકો/ખા્ેિારોનો આભાર માનુ ં છંુ અન ે આપ બેંકનરી આ યોજનાનો લાભ લઈ આપના ં ધધંા રોજગાર ્થા જીવન 
શલૈરીનુ ં સ્ર ઉંચુ ં લઈ જવા અપરીલ કરંૂ છંુ.

બેંકની નોન પરફોિીંગ એરટેરની પરરસ્થિતી :

રરીઝવ્ટ બેંક દ્ારા લાગ ુ કરવામા ં આવલેા આવક માન્ય્ા ્થા અસ્યામ્ોના વગદીકરણના ધોરણોનંુ બેંક દ્ારા 
ચસુ્પણ ે પાલન કરવામા ં આવ ે છે અન ે નોન પરફોમીંગ એસટેસ (NPA) સામ ે પ્રયા્ટપ્ જોગવાઈ કરરી બેંકના હરીસાબો 
સપંણૂ્ટ પારિશ્ટક ્થા બેંકનરી સાચરી પરરસ્થિ્રીનુ ં પ્રર્બબિંબ પડે ્ ે રરી્ ે રાખવામા ં આવેલ છે. બેંકના ધરીરાણ અગં ે રરીઝવ્ટ 
બેંકનરી છેલ્રી ગાઈડ લાઈન્સન ે પણ અનસુરવામા ં આવરી છે. ્ારરીખ 31/03/2021ના રોજ ડુબ્ ફંડ ખા્ે ₨ 951.94 
લાખ, સે્પશયલ ડેબટ એડિ ડાઉટફુલ ડેબટ રરીઝવ્ટ ખા્ે ₨ 217.02 લાખ અન ે સ્ાડિડ્ટ એસસે્ સામ ે પ્રોવવઝન ₨ 100.00 
લાખ ્મેજ સ્પજેશયલ પ્રોવવઝન ખા્ે ₨ 170.00 લાખનરી જોગવાઈ કરેલ છે. જ ે NPA સામ ે પરુ્રી જોગવાઈ છે. બેંકનંુ 
છેલ્ા ત્રણ વષ્ટનુ ં ગ્ોસ NPA અનકુમે 2.05%, 1.96% અને 2.00% છે. જ્યારે NET NPA 0% જાળવરી રાખેલ છે. 
્મામના સરહયારા પ્રયાસો, ટરીમ સ્પરીરરીટથરી હાથ ધરેલ વસલુા્નરી કામગરીરરી, જુના મિુ્વરી્રી ખા્ેિારોનરી સમજાવટથરી 
આવલે વસલુા્નરી ઝુબશેથરી ગ્ોસ NPAનરી ટકાવારરીમા ં ધટાડો થયલે છે.

રોકાણો :

બેંક હમેશા ં રરીઝવ્ટ બેંક ઓફ ઈડિરીયાના ંઆિેશ અનસુાર SLR ્થા CRRના ંધોરણોનુ ં પાલન કરે છે. રરીઝવ્ટ બેંકનરી 
નરી્રી અનસુાર પો્ાના ં આવા રોકાણો ્થા અન્ય વધારાનાં ફાજલ નાણાનુ ં રોકાણ ગવ્ટમેન્ટ ્થા એપ્રવુડ સરીક્યોરરીટરી 
અન ે રરીઝવ્ટ બેંક અન ે સહકારરી કાયિા અનસુાર માન્ય કરેલ બેંકમાજં કરે છે કે જ ે ્રુ્જ રોકડમા ં રૂપાં્ રરી્ કરરી શકાય. 
્ારરીખ 31/03/2021ના રોજ આવુ ં કુલ રોકાણ ₨ 11,814.13 લાખ થાય છે. જમેા ં SLR કેટેગરરીના ₨ 10,128.58 લાખના, 
NON SLR કેટેગરરીના ₨ 143.55 લાખ ્થા અન્ય બેંકોમા ં મકેુલરી ₨ 1,542.00 લાખનરી થાપણોનો સમાવેશ થાય છે. 
વષ્ટ િરમ્ાન ખાસ કરરીને રોકાણો સામેના સભંવવ્ જોખમોનો સામનો કરવા બેંકે રરીઝવ્ટ બેંકનરી સચુના પ્રમાણ ે ₨ 262.58 
લાખનુ ં ઈન્વસે્મેન્ટ ડેપ્રરીસરીએશન રરીઝવ્ટ (IDR) ઉભુ ં કરેલ છે. આ ઉપરાં્  બેંકનુ ં ઈન્વસે્મેન્ટ ફલ્કયએુશન રરીઝવ્ટ (IFR) 
₨ 315.09 લાખ છે. બેંકનાં ્મામ રોકાણ ખબુજ સલામ્ રહે ્ે માટે બેંક દ્ારા જરૂરરી કાળજી લવેામાં આવ ે છે. આ 
વષવે ગવ્ટમને્ટ સરીક્યરુરીટરીના ખરરીિ / વેચાણ દ્ારા ₨ 91.06 લાખનો નફો કરેલ છે.

િયુિી પરા્સપ્ા (CRAR) :

રરીઝવ્ટ બેંક ઓફ ઈડિરીયા દ્ારા બેંકનરી રમલ્ક્ સામનેા સભંવવ્ જોખમોન ે પહોંચરી વળવા માટેનરી મડુરી પ્રયા્ટપ્ાનંુ  
(CRAR) ધોરણ લાગુ ં પાડવામા ં આવલે છે. આવુ ં પ્રમાણ 9% જટેલુ ં હાસંલ કરવાનુ ં હોય છે. જનેરી સામ ે આપણરી બેંકે 
્ારરીખ 31/03/2021ના ં રોજ 28.06% હાસંલ કરરી બેંકનરી સદ્ધર્ાનુ ં પ્રમાણપત્ર પરંુૂ પાડેલ છે. 

નફાની ફાળવણી અન ે િીવીિન્ડ :

્ારરીખ 31/03/2021ના રોજ બેંકનરી આવકમાથંરી કુલ ખચ્ટ, જોગવાઈઓ અન ે આવકવેરાનરી રકમ બાિ કર્ાં 
ચોખ્ો નફો ₨ 2,30,15,287.56 કયયો છે. જનેાથંરી બેંકના અનામ્ ભડંોળમા ં વધારો થઈ રહયો છે. બેંકના પેટાકાયિાનરી 



The Anand Mercantile
Co-Op. Bank Ltd., Anand

Annual 
Report 
2021

th

7

જોગવાઈઓ પ્રમાણ ે બેંકનુ ં બોડ્ટ  આ નફાન ે નરીચ ે મજુબ ફાળવણરી કરવા ભલામણ કરે છે. જને ે આપ સૌ મજુંર રાખશો. 
કાયિાનરી મયા્ટિા ્થા નફાને ધ્ાનમા ં રાખરી ચાલ ુ વષવે બોડ્ટ  ઓફ ડાયરેક્ટસ્ટ ્રફથરી સભાસિોન ે 7% ડરીવરીડડિ આપવાનરી 
ભલામણ કરવામા ં આવ ે છે. જને ે મંજુરરી આપશો.

રન ે 2020-21ના વ્્સના િોખ્ા નફાની ફાળવણી

પેટા કાયદા 
નીંબર

ચાલ ુ સાલના સરવયૈા મજુબનો ચોખ્ો નફો ઃ 2,30,15,287.56

 62 (1) રરીઝવ્ટ ફંડ ખા્ે ચોખ્ા નફાના
બડે ડેબટ રરીઝવ્ટ ચોખ્ા નફાના
ઈન્વસે્મેન્ટ ફ્લ્કચુ્એશન રરીઝવ્ટ

25%
8%

57,53,822.00
18,41,223.00
90,00,000.00

(2) ભરપાઈ થયલે શરે ભંડોળ ઉપર દડવવડડિ 7% 22,05,564.00

(3) સહકારરી જશક્ષણ ફંડ ફાળાના ચોખ્ા નફાના
અથવા ₨ 1,00,000/- બમેાથંરી જ ે ઓછંુ હોય ્ે

1.5% 1,00,000.00

(4) ધમા્ટિા ફંડ 1% 2,30,153.00

(5) દડવવડડિ ઈક્રીલાઈઝેશન ફંડ ભરપાઈ શરે 
ભડંોળના

0.10% 32,116.00

1,91,62,878.00

બાકરી નફો ઃ 38,52,409.56

62 (A) બાકરી રહેલ નફાનરી ફાળવણરી

(1) બબલ્ીંગ ફંડ ખા્ે 25% 9,63,102.00

(2) મનેજંેીગ ડરીરેક્ટરશ્રીન ે ઓનરેરીયમ 1,000.00

(3) સહકાર પ્રચાર ફંડ ખા્ે 5% 1,92,620.00

(4) ડુબ્ અન ે શકંાસ્પિ લે્ણા રરીઝવ્ટ ખા્ે 1% 38,524.00

(5) સભાસિ પ્રોત્ાહન ફંડ ખા્ે 15% 5,77,861.00

(6) સામાજીક વવકાસ ફંડ ખા્ે 1% 38,524.00

(7) સભાસિ વલેે્ર ફંડ ખા્ે 1% 38,524.00

(8) સ્ાફ વલેે્ર ફંડ ખા્ે 2% 77,048.00

(9) નનયરમ્ વ્વહારવાળા કરજ

ખા્િેારન ે વ્ાજમા ં વળ્ર ફંડ ખા્ે 1% 38,524.00

19,65,727.00

બાકરી નફો... 18,86,682.56

62 (11) રરીઝવ્ટ ફંડ ખા્ે ટ્ાન્સફર કરવા સાધારણ સભાન ે ભલામણ 18,86,682.56

બાકરી નફો..... –



ધી આણદં મર્કન્ટાઈલ
રો.ઓપરેટીવ બને્ક લલ., આણદં

વટાર ષ્િ ર
અહેવટાલ
૨૦૨૧મો
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િોબાઈલ બેંકીંગ :
બેંક દ્ારા મોબાઈલ બકેીંગ સેવા શરૂ કરવામા ં આવલે છે. આ સવેા હેઠળ RTGS / NEFT ્થા IMPS દ્ારા 

ફંડ ટ્ાન્સફર, મરીનરી સે્ટમેન્ટ, બલેને્સ પછુપરછ, ચકેબકુ રરીકવસે્, ચકેનુ ં સે્ટસ, ઈમલે સે્ટમને્ટ જવેરી ધણરી સુવવધાઓ 
ઉપલબ્ધ છે. ્ેમજ UPIના માધ્મથરી 27x7x365 ્મામ પ્રકારના બબલો/ખરરીિરી ્થા ડરીઝરીટલ ટેકનોલોજીનાં ઉપયોગ વડે 
ઘરે બેઠા બેંકકિંગનો લાભ ઉઠાવરી શકો છો. જનેો બેંકના વધનુ ે વધ ુ ગ્ાહકો લાભ લ ે એવરી અમારરી વવનં્રી છે.

િેબીટ કાિ્સ  (RUPAY ATM CARD) ઃ
બેંકના ડેબરીટ કમ એટરીએમ કાડ્ટનરી મિિથરી ધણરી બધરી સવુવધાઓ મળે છે. જ ે કોઈપણ શોપીંગ મોલ / િુકાનોમાં 

પોસ મશરીન (POS) પર સ્ાઈપ કરરી ખરરીિરી કરરી શકાય ્ેમજ ઓનલાઈન શોપીંગ, હોટલ બકુીંગ, રેલવે ટરીકરીટ, બરીલ 
પમેને્ટ, વરીમાના રપ્રમરીયમ, વગરેેનરી ચકુવણરી ઉપરાં્ ભાર્ભરના ્મામ ATM કેન્દ્રો ઉપર સ્રીકૃ્ છે. આ કાડ્ટનો આપ 
સૌ વધનુ ે વધ ુ ઉપયોગ કરો એવરી અમારરી વવનં્ રી છે.

POS િશીન ઃ
નોટબધંરી પછરી ્મામ વપેારરી આલમમાં ડરીઝરીટલ સવેાઓનો વ્ાપ વધ્ો છે અન ે ગ્ાહકો પણ હવ ે ડરીઝરીટલ પેમને્ટ 

્રફ વળ્ા છે. વપેારરીઓન ે પણ રોકડ રકમ ્ેમજ ચકેોનરી ઝંઝટમાથંરી મકુ્તિ મળે અન ે સમયાનસુાર નાણાં પો્ાના 
ખા્ામા ં સરીધા જ જમા મળે ્ે માટે બેંકે POS મશરીનનરી સવેા પણ શરૂ કરરી િરીધેલ છે. ્ો ્મામ ગ્ાહકો / વેપારરી વગવે 
આ સવેાનોં લાભ લવેા વવનં્ રી છે.

લોકર રેવા :
બેંકનરી બનેં્ બાચંો અધ્ન સેઈફ ડરીપોઝરીટ વોલ્ટનરી સવુરીધાઓ ધરાવ ે છે. હેડ ઓરફસ ખા્ે વા્ાનુકુલરીન 

વા્ાવરણમાં ્મામ લોકસ્ટ ધારકોન ે સં્ોષકારક  સવુવધા પરુરી પાડવામા ં આવલે છે. જ ે અગંનેરી જસકુ્યરરીટરી ડરીપોઝરીટસ 
લોકસ્ટ ધારકોએ ભરરી ન હોય ્ેઓએ ્ાત્ાલરીક ભરરી સહકાર આપવા વવનં્ રી છે. ્ેમજ બેંક દ્ારા નનય્ કરેલ ભાડુ 
પણ નનયરમ્ ભરરી જવુ.ં રરીઝવ્ટ બેંકના નનયમ મજુબ વષ્ટમા ં ઓછામા ં ઓછા એક વખ્ પો્ાના લોકસ્ટને ઓપરેટ કરરી 
સહકાર આપવા વવનં્ રી છે.

રહકારી વવિા રોજનાઓનયુ ં અિલીકરણ :
જાહેર જન્ાનાં લાભાથવે ભાર્ સરકાર દ્ારા જાહેર કરાયલેરી પ્રધાનમંત્રરી સરુક્ષા વરીમા યોજનામાં  (PMSBY) ્થા 

પ્રધાનમતં્રરી જીવન જયો્રી વરીમા યોજનામા ં(PMJBY)મા ંઆપણરી બેંકે નશેનલ ઈનુ્સરન્સ ્થા એલઆઈસરી સાથેના સહયોગથરી 
ખબુજ પ્રશંસનરીય કાય્ટ કયુ્ટ છે. PMSBYમા ં આપણરી બેંકે 474 ગ્ાહકો ્થા PMJBYમા ં 199 ગ્ાહકો આવરરી લરીધા છે.

Covid-19 રરીકરણ / રક્તદાન પ્વમૃત :
આણિં આરોગય ખા્ાના ં પરીપરી યનુનટના સહયોગથરી બેંકનરી હેડ ઓરફસ ખા્ે ્ારરીખ ૨૭-૦૩-૨૦૨૧નાં રોજ  

Covid-19ના રસરીકરણનો કાય્ટકમ યોજવામા ં આવલે હ્ો. ્ેમા ં શહેરના 200 ઉપરાં્  નાગરરકોએ ભાગ લઈ પો્ાને 
આ મહામારરી સામે સુરક્ષા કવચ મેળવલે ્િઉપરાં્  આ મહામલુરી સવેાકરીય પ્રવરૃ્મા ં બોડ્ટના સભ્ોએ વધ ુ સરકય થઈ 
આણિં રેડકોસ સોસાયટરીના ં સહયોગથરી િર વષ્ટનરી માફક ચાલ ુ વષવે પણ પ્રશસંનરીય કામગરીરરી કરરી હ્રી. જ ે અં્ ગ્્ટ  બેંક 
ખા્ ે યોજલે રક્િાન કેમ્પમા ં શહેરના નાગરરીકો / ગ્ાહકો / બોડ્ટના ડાયરેક્ટસ્ટ ્થા કમ્ટચારરીઓએ ઉમળકાભેર સહયોગ 
આપલે હ્ો.

ઑિીટ / ઈન્પકેશન :
સન ે 2020-21ના વષ્ટના બેંકના સે્ચ્ટુરરી ઓડરીટર ્રરીકે મા.રજીસ્ટારશ્રી, ગાધંરીનગર દ્ારા શ્રી ધવલ એન. િેસાઈ, 

ચાટ્ટડ્ટ  એકાઉન્ટન્ટ, ભરૂચ, પેનલ નબંર 363નરી નનમણુકં કરેલ હ્રી. ્ેઓએ ઓડરીટ સમય િરમ્ાન જરૂરરી સલાહ સૂચન 
અન ે માગ્ટિશ્ટન આપરી બેંકનરી કામગરીરરીથરી સં્ ોષ વ્ક્ કરરી ઓડરીટ વગ્ટ ’’અ’’ આપલે છે.

રરીઝવ્ટ બેંક ઓફ ઈડિરીયા, અમિાવાિ દ્ારા આપણરી બેંકનુ ં ્ારરીખ 31/03/2018 સધુરીનુ ં ઈન્પેકશન પૂણ્ટ કરેલ 
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છે. જમેા ં બેંકનરી કામગરીરરી અન ે પ્રગર્થરી રરીઝવ્ટ બેંકે સં્ ોષ વ્ક્ કરેલ છે.

રાિાજક જવાબદારી :
સામાજીક જવાબિારરી નનભાવવામા ં પણ આપણરી બેંક અગે્સર રહેવા પામરી છે. બેંક ્રફથરી સભાસિો / ખા્ેિારો 

્થા અન્ય જરૂરરીયા્ મંિ લોકોન ે / સંથિાન ે આનથતિક સહાય આપલે છે.

શ્દાજંલી :
વષ્ટ િરમ્ાન બેંકના મેનજંેીગ ડરીરેક્ટર શ્રી વવપરીનભાઈ કાછરીયાનુ ં અકસ્ા્થરી ્ેમજ ડરીરેક્ટર શ્રી નવરીનચંદ્ર પટેલનંુ 

કોવવડથરી અવસાન થયલે છે ્થા અન્ય માનનરીય સભાસિ ભાઈ બહેનો / ખા્ેિારો / ગ્ાહકોના િુ:ખિ અવસાન થયા 
છે. ્મેના ં આત્ાન ે ચચરશાં્ રી અપવે અન ે મોક્ષ પ્રિાન કરે ્ેમજ ્મેના ં પરરવારજનો પર આવરી પડેલ આપ્રીનો સામનો 
કરવા પરમકૃપાળ ુ પરમાત્ા શકક્ આપે ્ેવરી સમગ્ બેંક પરરવાર અન ે બોડ્ટના સભ્ોનરી પ્રાથ્ટના છે.

બોિ્સની કાિગીરી :
બેંકના સભાસિોનરી સંખ્ા ધણરી મોટરી છે. અલગ-અલગ ધરીરાણો માટે આવ્ા ્મામ સભાસિોન ેધરીરાણનરી સગવડો 

મળે ્મેજ ્ેઓના રોજબરોજના પ્રશ્ોના ઝડપરી નનકાલ આવ ે ્ે હે્ુથંરી બેંકનરી મનેજંેીગ કરમટરીનરી મરીટીંગ / ધરીરાણ કરમટરી 
અને શાખ કરમટરીનરી મરીટીંગ િર માસે મળે છે. જમેા ંશક્ય ્મામ કામોનો નનકાલ કરવામા ં ્ેમજ ઓડરીટ કરમટરી, ઈન્વસે્મને્ટ 
કરમટરી, ALCO કરમટરી, રરીકવરરી કરમટરીનરી રમટીંગો પણ જરૂરરીયા્ પ્રમાણ ે મળે છે.

આભાર : 

વષ્ટ િરમ્ાન બેંકના ચેરમનેશ્રી ઉમશેકુમાર પટેલ ્થા સાથરી બોડ્ટના ્મામ ડાયરેક્ટસ્ટશ્રીઓ અન ે શાખ કરમટરીના 
સભ્શ્રીઓ ્મેનરી કામગરીરરી અત્ં્  ઉત્ાહ અન ે સફળ્ાપવૂ્ટક બજાવરી વહરીવટરી ્ેમજ અન્ય પ્રશ્ોના ઝડપરી ઉકેેલ 
લાવવામા ં સાથ સહકાર આપવા બિલ ્ેમનો હંુ ખબુજ આભાર માનુ ં છંુ.

બેંકે ્નેરી અવવર્ વવકાસનરી કેડરી ચાલ ુરાખરી છે. જ ેબેંકના સભાસિશ્રીઓ, થાપણિારો, ખા્ેિારો ્થા સૌ ગ્ાહકોનાં 
સાથ સહકારથરી શકય બનંુ્ય છે ્ે બિલ હંુ સૌનો આભાર માનુ ં છંુ.

બેંકનો વવકાસ અન ે બેંકનરી લોકચાહના વધ ે ્ ે માટે બેંકના જનરલ મનેજેર તમતલુકુમાર વી. મહાજન ્મેજ 
અધધકારરીગણશ્રીઓએ ્મેજ ્મામ ક ્્ટવ્નનષ્ કમ્ટચારરીઓ કે જ ે બેંકનરી રમલ્ક્ છે ્ઓેએ બેંકના વહરીવટમા ં નોંધપાત્ર 
ફાળો આપવા સાથ ે ખં્થરી, ઉત્ાહથરી બેંકનરી કામગરીરરી બજાવરી ગ્ાહકોન ે ઝડપરી અન ે વવનયશરીલ સવેાઓ દ્ારા બેંકમાં 
આકર્ા્ટ છે. જ ે બિલ ્ેઓનો આભાર માનરી ધન્યવાિ આપુ ં છંુ.

બેંકના સચંાલનમા ં અવારનવાર કાયિાકરીય જાણકારરી અન ે માગ્ટિશ્ટન આપવા બિલ રરીઝવ્ટ બેંક ઓફ ઈડિરીયાનો, 
મ.ે જીલ્ા રજીસ્ટારશ્રી, જીલ્ા સહકારરી સંઘ, જીલ્ા ્થા રાજ્યકક્ષાના ્મામ અધધકારરીશ્રીઓ ્થા ગજુરા્ અબ્ટન 
કો.ઓ. બેંક ફેડરેશન ્થા બેંકના પ્રોફેશનલ ડાયરેક્ટરશ્રી C.A. કે. જી. પટેલ ્મેજ ચેતનભાઈ વી. શાહ, બેંકનરી પેનલના 
એડવોકેટશ્રીઓ, એન્જીનરીયસ્ટ, કોન્કરન્ટ ઓડરીટર, ચાટ્ટડ્ટ  એકાઉન્ટન્ટશ્રીઓ, વગેરે ્મામનો આભાર માનુ ં છંુ.

અં્ મા ં આ બેંકમા ં અવવર્ વવકાસ, પ્રજસદ્ધરી અન ે લોકચાહનામા ં યશભાગરી એવા ઉપરોક્ સૌનો ફરરીથરી અં્ :કરણ 
પવૂ્ટક આભાર માનરી સંથિા ખબુજ વવકાસ પામે, વટવકૃ્ષ બન ે અન ે બેંકના ં સમસ્ પરરવાર એવા આપણ ે સૌ એનરી 
છત્રછાયામા ં સખુ શાં્ રી, સ્ાસ્થ્ય અને સમૃજદ્ધ મેળવરીએ એવરી અં્ :કરણપવૂ્ટક પ્રભનુ ે પ્રાથ્ટના કરરી વવરમંુ છંુ.

અસ્ુ

આણિં.
્ારરીખ : 29/06/2021

આપનો સે્હરી,
ગોપાલભાઈ રાવજભાઈ કા. પટેલ

જોઈન્ટ મેનજંેીગ ડરીરેક્ટર
ધરી આણિં મક્ટન્ટાઈલ કો-ઓપરેટરીવ બેન્ક નલ., આણંિ
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To,

The Members,

The Anand Mercantile Co. Operative Bank Ltd.,

Anand - 388001

Report on the Financial Statements 

1. We have audited the accompanying financial Statements of The Anand Mercantile Co-Operative 

Bank Ltd., Anand as at 31 March 2021 which comprises the Balance Sheet as at 31 March 2021 
and the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement for the year ended and a summary 
of significant accounting policies and other explanatory information. The returns of Two branches 
audited by us are incorporated in these financial statements.

Management’s Responsibility for the Financial Statement

2. Management is responsible for the preparation of these financial statement that give a true and 
fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance 
with banking regulation Act, 1949 (as applicable to cooperatives societies), the guidelines issued by 
Reserve Bank of India and the guidelines issued by the Registrar of cooperative Societies, Gujarat, 
the Gujarat Co-operative Societies Act, 1961 and the Gujarat Co-operative Societies Rules,1965 and 
generally accepted  accounting principles in India so far as applicable to the Bank. This responsibility 
includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We 
conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the institute of Chartered 
Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are 
free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the 
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, 
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether 
due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant 
to the Bank’s  preparation and fair presentation of the financial statements in order to design 
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 
an opinion on effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates 
made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion.



The Anand Mercantile
Co-Op. Bank Ltd., Anand

Annual 
Report 
2021

th

11

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the 
financial statements together with the Notes thereon give the information required by the Banking 
Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies), the Gujarat Co-operative Societies Act, 
1961 the guidelines issued by the Reserve Bank of India and the Registrar of cooperative Societies  
in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles 
generally accepted in India:
(a) In the case of the Balance Sheet, of state of affairs of the Bank as at 31st March 2021;
(b) In the case of the Profit & Loss Account, of the Profit for the year ended  on that date; and
(c) In the case of the Cash Flow statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms “A” and “B” 
respectively of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and provisions of The Gujarat 
Co-operatives Societies Act, 1961 and Gujarat Co-operatives Societies Rules, 1965. 

8. We report that:
a. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and 

belief were necessary for the purpose of our audit and have found to be satisfactory.
b. In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Bank so 

far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the 
purposes of our audit have been received from the branches/offices.

c. The transactions of the Bank which have come to our notice are within the powers of the Bank.
d. The Balance Sheet and Profit & Loss dealt with by this report, are in agreement with the books 

of account and the returns.
e. The accounting standards adopted by the Bank are consistent  with those laid down by accounting 

principles generally accepted in India so far as applicable to Banks.
f. We further report that for the year under audit, the Bank has been awarded “A” classification. 

BHARUCH FOR DHAWAL N. DESAI

Date: 10/06/2021 CHARTERED ACCOUNTANTS
 CA. DHAWAL N. DESAI

 PROPRIETOR
 M. No. 405822
 Penal No. 363, BHARUCH

રરીઝવ્ટ બેંક ઓફ ઈડિરીયાના આિેશ મુજબ છેલ્ા 10 વષ્ટથરી જ ેખા્ેિારના ખા્ામાં કોઈપણ લેવડ-િેવડ થયેલ ન હોય 
્ેવા નનષ્કરીય ખા્ાનરી જમા રકમ રરીઝવ્ટ બેંકને મોકલરી િેવાનરી હોય છે. માટે જ ેખા્ેિાર આવા બેંક ખા્ા ધરાવ્ા હોય ્ેમને 
્ેમના KYC બેંકમાં આપરી જરૂરરી લેવડ-િેવડ કરરી ખા્ું સરકય કરરી િેવું નહરી્ર આવા 10 વષ્ટથરી નનષ્કરીય ખા્ાને  Un-Claim 
ગણરી જમા રકમ રરીઝવ્ટ બેંકમાં જમા કરરી િેવામાં આવશે ્ેનરી િરેક ખા્ેિારે નોંધ લેવરી.

ચનષ્કીર ખાતેદારો જોગ
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31-03-2020
₨       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

1.    CAPITAL   ભંિોળ
A    Authorised Share Capital
       અધધકૃત શેર ભંડોળ

4,00,00,000.00 1. 4,00,000 Share of ₨ 100 Each 
4,00,000 શેર િરેક ₨ 100 નો 
(Previous Year 4,00,000 Share of ₨ 100) 
(ગઈ સાલ 4,00,000 શેર િરેક ₨ 100નો)

4,00,00,000.00

B     Subscribed & Paid Up Shares Capital
       ભરપાઈ થરેલ અને વસુલ આવેલ શેર ભંડોળ

1. 3,21,163 Shares of ₨ 100 
3,21,163 શેર િરેક ₨ 100નો 
(Previous Year 3,20,114 Share of ₨ 100) 
(ગઈ સાલ 3,20,114 શેર િરેક ₨ 100નો)

3,20,11,400.00 (A) Individuals     વ્ક્તિઓ 3,21,16,300.00
-- (B) Co-Op. Inst.   સહકારરી સંથિાઓ --
-- (C) State Govt.     રાજ્ય સરકાર --

3,20,11,400.00 3,21,16,300.00
2. RESERVE FUND & OTHER RESERVES 

રી્વ્સ ફંિ અને અન્ય રી્વ્સ

16,91,58,880.20 1. Statutory Reserve Fund- કાયિા અનુસારનુ ંરરીઝવ્ટ ફંડ 17,62,46,264.20
1,71,40,841.34 2. Building Fund - બબલ્ીંગ ફંડ 1,82,03,021.34

10,79,35,451.28 3. Bad & Doubtful Debt Reserve - ડુબ્ ફંડ 9,51,93,617.28
80,00,000.00 4. Standard Assets Provision  

સ્ાડિડ્ટ  એસેટસ પ્રોવરીઝન
1,00,00,000.00

44,56,495.31 5. Divident Equalisation Fund 
દડવવડડિ ઈક્રીલાઈઝેશન ફંડ

44,88,506.31

1,83,05,805.59 6. Special Bad & Doubtful Debt (As per IT) 
બેડ એડિ ડાઉટફુલ ડેબટ રરીઝવ્ટ ફંડ (As per IT)

2,17,01,694.59

2,32,57,781.62 7. Investment Depreciation Reserves 
ઈન્વેસ્મેન્ટ ડેપ્રરીસરીયેશન રરીઝવ્ટ

2,62,57,781.62

2,51,09,252.00 8. Investment Fluctuation Fund 
ઈન્વેસ્મેન્ટ ફ્લક્ુયએશન ફંડ

3,15,09,252.00

-- 9. General Provision - જનરલ પ્રોવરીઝન (Moratorium) 1,70,00,000.00
10. Other Funds       અન્ય ફંિો

17,14,730.77 A. Donation Fund  - ધમા્ટિા ફંડ 18,98,141.77
8,33,768.54 B. Co-Op Propaganda - સહકાર પ્રચાર ફંડ 10,46,204.54

1,52,39,099.36 C. Member Benevolent Fund - સભાસિ પ્રોત્ાહન ફંડ 1,51,25,257.36
8,36,969.99 D. Staff Welfare Fund  - સ્ાફ વેલે્ર ફંડ 9,21,943.99
2,72,194.80 E. Interest Rebate Fund - ઈન્ટરેસ્ રરીબેટ ફંડ 3,14,681.80
2,26,872.14 F. Social Welfare Fund - સોશરીયલ વેલે્ર ફંડ 2,69,359.14
2,56,213.37 G. Member Welfare Fund - સભાસિ વેલ્ફેર ફંડ 2,98,700.37

10,09,639.00 H. Special Provision - સ્પેશરીયલ પ્રોવવઝન U/S 36 (I) (VIII) 21,65,356.00
39,37,53,995.31 42,26,39,782.31
42,57,65,395.31 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રરા.... 45,47,56,082.31

તા.  31  િાિ્સ  2021ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2021
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31-03-2020
₨       પૈસા PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

3,68,94,736.22 1. CASH     રોકિ 3,26,76,695.02
 In Hand and with Reserve Bank, State Bank of India

હાથ ઉપર ્થા રરઝવ્ટ બેંક, સે્ટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
 State Co-Op. Bank & Central Co-Op. Bank 

(As per Schedule-1) 
રાજ્ય સહકારરી બેંક, મધ્થિ સહકારરી બેંક (પરરજશટિ-1 મુજબ) 

2. BALANCE WITH OTHER BANKS 
અન્ય બેંકોિાં સરલક

8,34,71,665.59 (i) Current Deposits  
(As per Schedule - 2)

ચાલુ થાપણો ખા્ે 
(પરરજશટિ 2 મુજબ)

8,30,02,622.18

(ii) Saving Bank Deposits બચ્ થાપણો ખા્ે --
16,66,00,000.00 (iii) Fixed Deposits  

(As per Schedule - 3)
બાંધરી મુિ્નરી થાપણો 
ખા્ે (પરરજશટિ 3 મુજબ)

15,42,00,000.00

25,00,71,665.59 23,72,02,622.18
-- 3. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE 

ટંૂકી િયુદત અને કૉલ ખાતે
--

4. INVESTMENTS (At Book Value) 
રોકાણો (ખરીદ કકંિતે)

86,85,99,164.00 (i) In Central and State Government Securities
 મધ્થિ અને રાજ્ય સરકારનરી જામરીનગરીરરીઓ

1,01,28,57,527.00

 At Book Value (ખરરીિ કકિંમ્)    1,01,28,57,527.00
 At Face Value (િાશ્ટનનક કકિંમ્)   1,00,45,00,000.00
 At Market Value (બજાર કકિંમ્)  1,04,39,90,546.00

2,04,00,000.00 (ii) Other Trustee Securities 
અન્ય ટ્સ્ જામરીનગરીરરીઓ

1,40,00,000.00

3,55,000.00 (iii) Shares in Co-Operative Institution 
સહકારરી સંથિામાં શેરો

3,55,000.00

-- (iv) Other Investment (Liquid Fund) 
અન્ય રોકાણો (લરીક્રીડ ફંડ)

--

 Out of Total Security (કુલ જસક્યોરરીટરી)     1,01,28,57,527.00
 Held to Maturity (કાયમરી સરીક્યોરરીટરી)   39,72,25,677.00
 Available for Sale (વેચાણપાત્ર જસક્યોરરીટરી)    61,56,31,850.00
 Held for Trading  (વેચાણ માટે સરીક્યોરરીટરી)               0.00

88,93,54,164.00 1,02,72,12,527.00
5. INVESTMENT OUT OF THE PRINCIPAL/

SUBSIDIARY STATE PARTNERSHIP FUND 
િયુખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદાર ફંિનયું રોકાણ

-- (i) In Shares of central Co-Operative Banks 
મધ્થિ સહકારરી બેંકના શેરોમાં

--

-- (ii) Primary / Agricultural Credit Socieities 
પ્રાથરમક વવષયક શરાફરી મંડળરીઓના શેરોમાં

--

-- (iii) Other Societies Shares 
અન્ય મંડળરીઓના શેરોમાં

--

1,17,63,20,565.81 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રરા.... 1,29,70,91,844.20

તા.  31  િાિ્સ  2021ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2021
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31-03-2020
₨       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

42,57,65,395.31 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવ્ા... 45,47,56,082.31 

3. PRINCIPAL SUBSIDIARY STATE PARTNERSHIP 
FUND    િયુખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદારી ફંિ

-- (A) Central Co.Op. Bank Shares 
મધ્થિ સહકારરી બેંકના શેર માટે

--

-- (B) Primary Agri. Co-Op. Cre. Soc. Shares 
પ્રાથરમક ખે્રી વવષયક સહકારરી મંડળરીના શેર માટે

--

-- (C) Other Co-0p. Soc. Shares 
અન્ય સહકારરી મંડળરીઓના શેર માટે

-- --

4. DEPOSITS & OTHER ACCOUNTS 
ડિપો્ીટો અને બીજા ખાતા

1. Fixed Deposits 
બાંધી મુદતની થાપણો

1,20,73,76,042.42 (A) Individual's  
(વ્ક્તિઓનરી)

1,25,29,96,034.42

-- (B) Cent. Co-Op. Bank's 
(મધ્થિ સહકારરી બેંકનરી)

--

31,54,554.00 (C) Other Societies 
(અન્ય મંડળરીઓનરી)

34,65,774.00 1,25,64,61,808.42

2. Savings Deposits  
બચત થાપણો

40,04,88,541.75 (A) Individual's  
(વ્ક્તિઓનરી)

43,12,73,835.82

-- (B) Cent. Co-Op. Bank's 
(મધ્થિ સહકારરી બેંકનરી)

--

15,26,837.95 (C) Other Societies 
(અન્ય મંડળરીઓનરી)

17,08,876.15 43,29,82,711.97

3. Current Deposits   
ચાલુ થાપણો

8,46,83,680.25 (A) Individual's  
(વ્ક્તિઓનરી)

9,30,58,701.03

-- (B) Cent. Co-Op. Bank's 
(મધ્થિ સહકારરી બેંકનરી)

--

2,38,450.47 (C) Other Societies 
(અન્ય મંડળરીઓનરી)

2,13,817.11 9,32,72,518.14

-- 4. Money at Call & Short Notice 
કૉલ અને ટંૂકી નોટીસની મુદતી થાપણો

--

1,69,74,68,106.84 1,78,27,17,038.53

2,12,32,33,502.15 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રરા.... 2,23,74,73,120.84

તા.  31  િાિ્સ  2021ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2021
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31-03-2020
₨       પૈસા PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

1,17,63,20,565.81 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવ્ા... 1,29,70,91,844.20

6. ADVANCES -  ધધરાણો

23,74,38,110.72 (1) Of which Short-Term Loans, Cash Credits, Over 
Drafts and Bills Discounted  -  ટંૂકી મુદતની લોન, 
રોકડ શાખ, ઓવરડ્ાફ્ટ અને વટાવેલ બબલો પૈકી

26,14,89,407.65

(A) Against Government and other approved securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે    --

(B) Against other Tangible Securities 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે   26,14,89,407.65

Of which above advances - ઉપરના ધધરાણો પૈકરી

(i) Individuals (વ્ક્તિઓ પાસે)     26,14,89,407.65

(ii) Overdue Amount (મુિ્વરી્રી રકમ) 1,32,78,171.42

(iii) Of the advances amount overdue considered 
bad and doubtful of recovery     1,32,08,235.77
મુિ્વરી્રી બાકરી પૈકરી અંિાજલેું ડુબ્ું શકમંિ લેણુ ં
                                                                       

49,94,53,516.10 (2) Of which Medium Term Loan 
મધ્યમ મુદતની લોન પૈકી

45,45,78,166.14

(A) Against Government and other approved securities
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે   17,36,847.00

(B) Against other Tangible Securities 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે    45,28,41,319.14

Of which above advances - ઉપરના ધધરાણો પૈકરી

(i) Individuals (વ્ક્તિઓ પાસે)    45,45,78,166.14

(ii) Overdue Amount (મુિ્વરી્રી રકમ)   26,35,323.40

(iii) Of the advances amount overdue considered 
bad and doubtful of recovery        21,53,840.01
મુિ્વરી્રી બાકરી પૈકરી અંિાજલેું ડુબ્ું શકમંિ લેણુ ં
                                                                           

18,14,61,418.76 (3) Of which Long Term Loan 
લાંબી મુદતની લોન પૈકી

20,96,26,115.72

(A) Against Government and other approved securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે             --

(B) Against other Tangible Securities 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે   20,96,26,115.72

Of which above advances - ઉપરના ધધરાણો પૈકરી

(i) Individuals (વ્ક્તિઓ પાસે)    20,96,26,115.72

(ii) Overdue Amount (મુિ્વરી્રી રકમ)     26,03,492.27

(iii) Of the advances amount overdue considered 
bad and doubtful of recovery       22,05,366.22
મુિ્વરી્રી બાકરી પૈકરી અંિાજલેું ડુબ્ું શકમંિ લેણું                                                                

91,83,53,045.58 92,56,93,689.51
2,09,46,73,611.39 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રરા.... 2,22,27,85,533.71

તા.  31  િાિ્સ  2021ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2021
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31-03-2020
₨       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

2,12,32,33,502.15 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવ્ા... 2,23,74,73,120.84

5. BORROWINGS    -    કરજ

(1) From Reserve Bank of India/State/Central Co.Op. Bank
રીઝવ્ગ બેંક ઓફ ઈન્ડિરા/રાજ્ય/મધ્યથિ સહકારી બેંકમાંથી

-- (A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts 
of which secured against
ટૂીંકરી મુદતનરી લોન, રોકિ શાખ અને ઓવરડ્ાફ્ટ જ ેપૈકરી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

-- (B) Medium Term Loan of which secured against
મધ્યમ મુદતનરી લોન જ ેપૈકરી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

-- (C) Long Term Loan of which secured against
લાીંબરી મુદતનરી લોન જ ેપૈકરી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) From State Bank of India 
સે્ટ બેંક ઓફ ઈન્ડિરામાંથી

-- (A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts 
of which secured against
ટૂીંકરી મુદતનરી લોન, રોકિ શાખ અને ઓવરડ્ાફ્ટ જ ેપૈકરી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

-- (B) Medium Term Loan of which secured against
મધ્યમ મુદતનરી લોન જ ેપૈકરી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

-- (C) Long Term Loan of which secured against
લાીંબરી મુદતનરી લોન જ ેપૈકરી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

2,12,32,33,502.15 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રરા.... 2,23,74,73,120.84

તા.  31  િાિ્સ  2021ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2021
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31-03-2020
₨       પૈસા PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

2,09,46,73,611.39 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવ્ા... 2,22,27,85,533.71

7. INTEREST RECEIVABLE 
િળવાપાત્ર વ્ાજ

3,12,55,964.89 Investment - રોકાણો 1,49,24,551.11

3,97,25,668.01 Int. Receivable on NPA Account - એન.પરી.એ. ધધરાણ ખા્ા 4,19,87,946.00

7,09,81,632.90 5,69,12,497.11

-- 8. BILLS RECEIVABLE BEING BILLS FOR COLLECTION
બબલ્સ રીરીવેબલ (રાિે દશા્સવ્ા િયુજબ)

--

-- 9. BRANCH ADJUSTMENTS 
શાખાના હવાલા

--

10. PREMISES BUILDING   -    ઈિારત

1,44,59,563.75 Balance as per Book  -  ચોપડા મુજબનરી બાકરી 1,37,72,541.75

6,87,022.00 Less : Depreciation  -  બાિ ઃ ઘસારો 6,52,671.00

1,37,72,541.75 1,31,19,870.75

11. FURNITURE, FIXTURES & OTHER FIXED ASSETS 
રાિરિીલયું, જિતર અને અન્ય થિાવર અસ્કરાિતો

Prev. Year
ગયા વર્ષે

Particulars
વવગત

Current Year
ચાલુ વર્ષે

11,67,022.77 Vehicles (વાહનો) 9,91,969.77

11,45,848.40 Computer (કૉમ્પ્ુટર) 12,49,998.78

39,29,552.79 Lockers (લોકસ્ટ) 87,01,480.79

21,92,943.45 Furniture (ફનનતિ ચર) 18,64,002.45

20,379.39 Ele. Fittings  
(ઈલે. ફરીટીંગસ)

17,322.39

82,469.01 Air Condition (એર 
કંડરીશન)

65,975.01

9,66,515.70 Dead Stock (ડેડસ્ોક) 8,45,272.70

16,05,735.75 Electronics & 
Equipment (ઈલે. એડિ 

ઈક્રીપમેન્ટ)

11,93,704.37

3,69,728.00 POS Machine (પોશ મશરીન 2,74,031.00

1,14,80,195.26 Balance as per Books 
(ચોપડા મુજબ બાકરી

1,52,03,757.26

16,85,823.00 Less : Depre. 
બાિ ઃ ઘસારો

16,10,276.00

97,94,372.26 1,35,93,481.26

2,18,92,22,158.30 Total Carried Forward....   સરવાળો આગળ લઈ ગયા.... 2,30,64,11,382.83

તા.  31  િાિ્સ  2021ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2021
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31-03-2020
₨       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

2,12,32,33,502.15 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથરી લાવ્ા... 2,23,74,73,120.84

(3) From State Govt.   -   રાજ્ય સરકાર પાસેથી

-- (A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts 
of which secured against
ટૂીંકરી મુદતનરી લોન, રોકિ શાખ અને ઓવરડ્ાફ્ટ જ ેપૈકરી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

-- (B) Medium Term Loan of which secured against
મધ્યમ મુદતનરી લોન જ ેપૈકરી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

-- (C) Long Term Loan of which secured against
લાીંબરી મુદતનરી લોન જ ેપૈકરી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારરી અને અન્ય માન્ય જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અન્ય વાસ્વવક જામરીનગરીરરીઓના ્ારણ સામે

-- (4) Loans from other sources   -  અન્ય પાસેથી લોન --
-- --
-- 6. BILLS FOR COLLECTION BEING BILLS RECEIVABLE  

(As per Contra)  -  બબલ્સ ફોર કલેક્શન (રાિે દશા્સવ્ા િયુજબ)
--

-- 7. BRANCH ADJUSTMENT  -  શાખાના હવાલા --
3,97,25,668.01 8. OVERDUE INTEREST RESERVES - િયુદતવીતી વ્ાજ રી્વ્સ 4,19,87,946.00

5,18,939.00 9. INTEREST PAYABLE - િયુકવવા પાત્ર વ્ાજ 4,67,346.00
10. OTHER LIABILITIES - અન્ય જવાબદારીઓ

3,93,739.00 1. Unclaimed Divident - ઉપાડ ન થયેલ દડવવડડિ 24,12,091.00
6,75,428.86 2. Unclaimed Pay Order - ઉપાડ ન થયેલ પે-ઓડ્ટર 30,88,051.79

37,830.00 3. Cash Suspence - કેશ સસ્પેન્સ 39,280.00
-- 4. Education Fund - એજ્યુકેશન ફંડ 1,00,000.00

4,33,65,128.00 5. Provision for Income Tax (As per Schedule-6) 
ઈન્કમટેક્ષ જોગવાઈ (પરરજશટિ-6 મુજબ)

3,11,39,560.00

13,80,163.00 6. TDS Payable - ટરીડરીએસ પેએબલ 8,64,458.18
600.00 7. Sundries Creditors - સન્ડ્રી કેડરીટસ્ટ 691.66

7,53,000.00 8. Staff Closing Allowance - સ્ાફ ક્ોઝીંગ એલાઉન્સ 5,92,681.00
1,28,000.00 9. Audit Fee Payable - ઑડરીટ ફરી પેએબલ 3,18,725.00
3,12,500.00 10. Adv. Deposit for Vehicle - ઍડ. ડરીપો. ફોર વ્રીકલ 1,35,000.00

47,77,991.61 11. Leave Salary Fund - લરીવ સેલેરરી ફંડ 1,06,993.61
1,75,277.78 12. CGST/SGST Payable - સરીજીએસટરી/એસજીએસટરી પેએબલ 2,68,578.20

5,19,99,658.25 3,90,66,110.44
2,21,54,77,767.41 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રરા.... 2,31,89,94,523.28

તા.  31  િાિ્સ  2021ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2021
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31-03-2020
₨       પૈસા PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

2,18,92,22,158.30 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવ્ા... 2,30,64,11,382.83

12. OTHER ASSETS 
અન્ય અસ્કરાિતો

2,98,136.57  Stationery / ATM Card / Fastage Stock 
સે્શનરરી / એટરીએમ કાડ્ટ  / ફાસ્ટેગ સ્ોક

2,98,460.79

12,280.00  Document Stamp 
ડૉક્યુમેન્ટ સે્મ્પ

18,410.00

3,27,738.04  Other Assets (As per Schedule - 4) 
અન્ય લેણાં (પરરજશટિ - 4 મુજબ)

10,79,356.25

6,000.00  Telephone / Gas Connection Deposite 
ટેલરીફોન / ગેસ કનેક્શન ડરીપોઝરીટ

6,000.00

900.00  Anand Industrial Estate Plot Share 
આણંિ ઈડિસ્ટરીયલ ઍસે્ટ પ્ોટ શેર

900.00

4,52,01,615.50  Income Tax & TDS (As per Schedule - 5) 
ઈન્કમ ટેક્ષ અને ટરી.ડરી.એસ. (પરરજશટિ 5 મુજબ)

3,41,95,300.97

4,58,46,670.11 3,55,98,428.01

-- 13. NON-BANKING ASSETS 
બબન-બેન્કીંગ અસ્કરાિતો

--

-- 14. PROFIT & LOSS 
નફો અને નયુકશાન

--

2,23,50,68,828.41 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રરા.... 2,34,20,09,810.84

તા.  31  િાિ્સ  2021ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2021
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31-03-2020
₨       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

2,21,54,77,767.41 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવ્ા... 2,31,89,94,523.28

11. PROFIT & LOSS ACCOUNT 
નફા-નયુકશાન ખાતયુ

1,90,04,153.43  Profit As Last Balance Sheet 
પાછલા વર્ગના સરવૈરા મુજબનો નફો

1,95,91,061.00

Less - Appropriation - બાિ ઃ વહેંચણરી
89,17,042.43 Reserve Fund  - રરીઝવ્ટ ફંડ 69,78,638.00
19,77,873.00 Divident  -  દડવવડડિ 21,49,370.00
1,00,000.00 Education Fund  -  જશક્ષણ ફરી 1,00,000.00
6,00,000.00 Inv. Fluct. Fund - ઈન્વે.ફ્લક્ુએશન ફંડ 64,00,000.00

29,35,664.00 Bad Debt Reserve - બેડ ડેબટ રરીઝવ્ટ 16,09,772.00
12,75,614.00  Member Benevolent Fund  

સભાસિ પ્રોત્ાહન ફંડ
6,37,308.00

21,26,023.00 Building Fund - બબલ્ીંગ ફંડ 10,62,180.00
4,25,205.00  Co-Op. Propaganda 

સહકાર પ્રચાર પબલરીસરીટરી ફંડ
2,12,436.00

1,90,042.00  Donation Fund -  ધમા્ટિા ફંડ 1,95,911.00
30,485.00  Divident Equilisatio Fund 

દડવવડડિ ઈક્રીલાઈઝેશન ફંડ
32,011.00

85,041.00  Social Welfare Fund - સામાજજક વવકાસ ફંડ 42,487.00
85,041.00  Member Welfare Fund 

સભાસિ વૅલે્ર ફંડ
42,487.00

1,70,082.00  Staff Welfare Fund - સ્ાફ વૅલે્ર ફંડ 84,974.00
85,041.00  Interest Rebate Fund - ઈન્ટરેસ્ રરીબેટ ફંડ 42,487.00
1,000.00  Managing Director Onerium  

મેનેજંીગ ડરીરેક્ટર ઓનેરરીયમ
1,000.00 1,95,91,061.00

1,90,04,153.43 --
--

1,95,91,061.00  Add : Profit for the Year - ઉમેરો ઃ ચાલુ સાલનો નફો 2,30,15,287.56
12. CONTINGENT LIABILITIES - આકસ્મિક જવાબદારીઓ 2,30,15,287.56
1. Deposit Awareness Education Fund sent to 

Reserve Bank of India 
રરીઝવ્ટ બેંક ઑફ ઈન્ડિયાને મોકલેલ ડરીપોઝરીટ અવ્ટરનેસ એજ્યુ. ફંડ

 Previous Year  - ગઈ સાલ બાકરી 80,37,607.58
 Current Year  -  ચાલુ સાલ બાકરી 83,29,468.44
2. Guarantee Issued - ગેરંટરી ઈસ્ુડ 1,73,000.00

2,23,50,68,828.41 Total ₨                                         કયુ લ રકિ..... 2,34,20,09,810.84

Date : 10/06/2021
Place : Anand Dhawal N. Desai (Chartered Accountant)

(CA Dhawal N. Desai)
Proprietor

M. No. 405822
Statutory Auditor, (Panel No. 363), Bharuch

AS PER OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

તા.  31  િાિ્સ  2021ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2021
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31-03-2020
₨       પૈસા PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું

31-03-2021
₨       પૈસા

31-03-2021
₨       પૈસા

2,23,50,68,828.41 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવ્ા... 2,34,20,09,810.84

2,23,50,68,828.41 Total ₨                                         કયુ લ રકિ..... 2,34,20,09,810.84

Date : 10/06/2021
Place : Anand

Chandrakant Zaverbhai Patel
Thakorbhai Maganbhai Contractor
Dinbalaben Thakorbhai Contractor
Riteshkumar Manubhai Solanki

Shantilal (Bachubhai) Manibhai Patel
Amishkumar Chandrakant Patel
Mineshkumar Mohanbhai Patel
Rajnikant Bhailalbhai Ka.Patel

Atulkumar Mohanbhai Patel
Ketankumar Hashmukhbhai Patel
Avaniben D. Patel

Prof. Directors : Kantibhai G. Patel (Chartered Accountant),         Chetanbhai V. Shah (MBA, Finance)

Mitul V. Mahajan
General Manager

Gopalbhai Ravajibhai Ka.Patel
Joint Managing Director

Kirtikumar Manilal Shah
Vice Chairman

Umeshkumar Hashmukhbhai Patel
Chairman

DIRECTORS
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તા.  31/03/2021ના રોજ પયુરા થતા વ્્સનયું નફા-નયુકશાન ખાતયુંProfit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2021
31-03-2020

₨       પૈસા EXPENDITURE   -   ખિ્સ
31-03-2021

₨       પૈસા
9,49,11,187.54 1. Interest on Deposits Borrowings Etc. (As per Schedule - 7) 

થાપણો, કરજો વવરેરે ઉપરનું વ્ાજ (પરરરશષ્ટ 7 મુજબ)
9,19,69,722.99

2,69,39,250.51 2. Salaries, Allowances and Providend Fund  
પરાર, ભથથાં અને પ્રોવવડડિ ફંડ 

2,80,84,924.00

-- 3. Directors' and Local Committee Members' Fees & Allowances
ડડરેક્ટરો તથા થિાનનક સતમતતના સભ્ોની ફી તથા ભથથા

--

4. Rent, Taxes, Insurance, Lighting Etc. 
ભાડંુ, કર, વીમો, વીજળી ખચ્ગ વરેરે

2,06,133.00 (A) Taxes કર 2,21,845.00
2,43,310.55 (B) Insurance વરીમો 3,84,980.14

10,10,065.00 (C) Lighting વવજળરી ખચ્ટ 9,67,102.38
14,59,508.55 15,73,927.52

17,000.00 5. Law Charges   -     કારદાકીર ખચ્ગ --
1,06,088.00 6. Postage, Telegrams and Telephone Charges 

ટપાલ, તાર અને ટેનલફોન ખચ્ગ
62,021.50

7. Auditor Fees and Prof. Fees - ઑડીટ ફી અને પ્રૉફેશનલ ફી

6,29,400.00 (i) Audit Fee ઑડરીટ ફરી 5,16,000.00
1,59,400.00 (ii) Professional Fee પ્રૉફેશનલ ફરી 1,32,200.00
7,88,800.00 6,48,200.00

8. Depreciation on and Repairs to Property 
તમલ્કતો ઉપરનો ઘસારો અને સમારકામ

(A) Depreciation on ઘસારો
3,02,092.00 (1) Computer કૉમ્પ્ુટર 3,42,208.00
6,87,022.00 (2) Building બબલ્ીંગ 6,52,671.00
1,44,977.00 (3) Dead Stock ડેડસ્ોક 1,26,791.00
1,75,053.00 (4) Vehicles વ્વ્કલ 1,48,796.00
1,96,478.00 (5) Lockers લૉકસ્ટ 3,10,864.00
3,28,941.00 (6) Furniture ફનનતિ ચર 2,79,600.00

3,057.00 (7) Ele. Fitting Fixures ઈલે. ફરીટીંગસ ફરીક્સ્ટ 2,599.00
16,494.00 (8) Air-Condition એરકડિરીશન 13,195.00

3,99,434.00 (9) Ele. & Equipment ઈલે. એડિ ઈક્રીપમેન્ટ 2,94,888.00
1,19,297.00 (10) POS Machine પોશ મશરીન 91,335.00

23,72,845.00 22,62,947.00
(B) Repairs મરામત ખચ્ક

5,44,071.00 (1) Rep. & Maintenance રરીપેરીંગ અને મેઈને્ટનન્સ ખચ્ટ 5,67,261.00
3,23,927.00 (2) Comp.Maintenance કૉમ્પ્ુટર મેઈને્ટનન્સ ખચ્ટ 2,12,148.00

24,821.00 (3) Bank Vehicles બેંક વ્રીકલ ખચ્ટ 24,441.00
62,166.00 (4) Building Maintenance બબલ્ીંગ મેઈને્ટનન્સ ખચ્ટ 9,64,790.00
8,880.00 (5) Electric Repairing ઈલેક્ટ્રીક રરીપેરીંગ ખચ્ટ 46,415.00

9,63,865.00 18,15,055.00
9. Stationery, Printing and Adertisement Etc. 

સે્શનરી, છાપકામ, જાહેરાત

6,61,132.06 (A) Stationery Printing સે્શનરરી છાપકામ જાહેરાત 5,81,180.20
5,85,523.36 (B) Advertisement જાહેરાત ખચ્ક 9,40,787.50

12,46,655.42 15,21,967.70
12,88,05,200.02 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રરા.... 12,79,38,765.71
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31-03-2020
₨       પૈસા INCOME   -   આવક

31-03-2021
₨       પૈસા

16,25,60,318.67 1. Interest and Discount (As per Schedule - 8) 
વ્ાજ અને વટાવ (પરરરશષ્ટ - 8 મુજબ)

17,02,00,204.09

3,55,612.77 2. Commission, Exchange and Brockerage  
કમીશન, એક્સચેન્જ અને દલાલી

2,54,196.15

-- 3. Subsidies and Donations 
સરકારી આનથશિ ક સહાર અને દાન

--

-- 4. Income from Non-Banking Assets & Profit from Sale 
of OR Dealing with Such Assets 
બબન બેન્ીંર અસ્કરામતોમાંથી મળેલ આવક અને અસ્કરામતોના 
વેચાણમાંથી થરેલ નફો

--

16,29,15,931.44 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રરા.... 17,04,54,400.24

તા.  31/03/2021ના રોજ પયુરા થતા વ્્સનયું નફા-નયુકશાન ખાતયુંProfit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2021
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31-03-2020
₨       પૈસા EXPENDITURE   -   ખિ્સ

31-03-2021
₨       પૈસા

12,88,05,200.02 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવ્ા... 12,79,38,765.71
-- 10. Loss from Sale of OR Dealing with Non-Banking 

Assets    નોન-બેંકીંર અસ્કરામતોના વેચાણમાં થરેલ નુકશાન
--

11. Other Provisions & Expenses - અન્ય જોરવાઈ અને ખચ્ગ
A. Expenses - ખચા્કઓ

1,72,508.00 (1) Conveyance, Travelling & Vehicle - કન્વેયન્સ, મુસાફરરી અને વાહન 80,446.00
6,04,712.00 (2) Entertainment & General Board - સરભરા અને જનરલ બોડ્ટ  3,94,840.00

18,60,326.00 (3) Deposit Insurance Premium - ડરીપોઝરીટ ઈન્સુરન્સ રપ્રમરીયમ 22,35,172.00
-- (4) Service/GST Tax - સવવતિ સ/જીએસટરી ટેક્ષ 1,50,478.00

25,568.00 (5) Income Tax - ઈન્કમ ટેક્ષ 680.00
4,58,440.00 (6) Amortisation of Premium - એમોરટાઈઝેશન ઓફ રપ્રમરીયમ 4,95,887.00
9,39,251.92 (7) Security Gaurd Charges - જસક્યુરરીટરી ગાડ્ટ  ચાજી્ટસ 8,99,422.18
8,54,706.47 (8) Cleaning & Sanitation - ક્રીનીંગ અને સેનરીટેશન 8,16,324.00

10,669.78 (9) Credit Information Charges - કેડરીટ ઈન્ોમવેશન ચાજી્ટસ 12,137.55
4,62,139.00 (10) Miscellaneous Exp.  - પરચુરણ ખચ્ટ 2,82,159.40

1,000.00 (11) Professional Tax - પ્રોફેશનલ ટેક્ષ 1,000.00
77,545.00 (12) Subscription/Membership - લવાજમ / મેમ્બરશરીપ 81,318.00
36,000.00 (13) Loss in Trustee Security - ટ્સ્રી સરીક્યુરરીટરીમાં થયેલ નુકશાન --

1,27,500.00 (14) Internet Access Service Charges - ઈન્ટરનેટ એક્ેસ સવવતિ સ ચાજી્ટસ 1,92,460.00
2,69,040.00 (15) Core Banking Charges - કોર બેન્કીંગ ચાજી્ટસ 2,50,086.00

58,095.00 (16) Mobile Banking SMS Charges - મોબાઈલ બેન્કીંગ SMS ચાજી્ટસ 86,095.00
1,200.00 (17) Revenue Stamp - રેવન્યુ સે્મ્પ 1,820.00

-- (18) Loss on Sale of Dead stock - ડેડસ્ોક વેચાણમાં નુકશાન/માંડવાળ 50,262.49
90,037.92 (19) ATM Charges - એટરીએમ ચાજી્ટસ 1,05,023.18

1,27,307.68 (20) Bank/Cash Deposit Charges - બેંક/કેશ ડરીપોઝરીટ ચાજી્ટસ 1,30,229.18
-- (21) Write off Electric Equipement - ઈલેક્ટ્રીક ઈક્રી. માંડવાળ 40,898.38

29,107.31 (22) NPCI Charges - એનપરીસરીઆઈ ચાજી્ટસ 34,988.43
-- (23) Write off Computer Accessory  - કોમ્પ્ુટર એસેસરરી માંડવાળ 33,605.13

5,000.00 (24) CKYC Charges - સરીકેવાયસરી ચાજી્ટસ (સરસાઈ) --
4,50,326.12 (25) Mobile Banking / IMPS / UPI Charges 

મોબાઈલ બેન્કીંગ / આઈએમપરીએસ / યુપરીઆઈ ચાજી્ટસ
2,15,153.46

66,60,480.20 65,90,485.38
B. Provisions - જોગવાઈઓ

30,00,000.00 (1) Bad & Doutfull Reserve (As per IT) 
બેડ અને ડાઉટફુલ રરીઝવ્ટ (ઈન્કમટેક્ષ પ્રમાણે)

35,00,000.00

-- (2) Bad Debt Researve Provision - બેડ ડેબટ રરીઝવ્ટ પ્રોવવઝન 25,00,000.00
1,10,00,000.00 (3) Income Tax Provision - ઈન્કમટેક્ષ ચાલુ વષ્ટનો પ્રોવવઝન 90,00,000.00

25,00,000.00 (4) Member Benevolent Fund - મેમ્બર બેનોવેલ્ટ ફંડ 50,00,000.00
4,50,000.00 (5) Spe. Provision (u/s 36(a)(viii)  -  સ્પેજશયલ પ્રોવવઝન 12,00,000.00

-- (6) Standerd Assets Provision - સ્ાડિડ્ટ  એસેટસ પ્રોવવઝન 20,00,000.00
-- (7) Inve. Depre. Researve - ઈન્વેસ્મેન્ટ ડેપ્રરીસરીએશન રરીઝવ્ટ 30,00,000.00

1,69,50,000.00 2,62,00,000.00
1,95,91,061.00 12. Net Profit Transferred to Balance Sheet 

ચોખ્ો નફો (સરવૈરામાં લઈ રરા)
2,30,15,287.56

17,20,06,741.22 Total ₨                                         કયુ લ રકિ..... 18,37,44,538.65

તા.  31/03/2021ના રોજ પયુરા થતા વ્્સનયું નફા-નયુકશાન ખાતયુંProfit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2021

Date : 10/06/2021
Place : Anand Dhawal N. Desai (Chartered Accountant)

(CA Dhawal N. Desai)
Proprietor

M. No. 405822
Statutory Auditor, (Panel No. 363), Bharuch

AS PER OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
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31-03-2019
₨       પૈસા INCOME   -   આવક

31-03-2020
₨       પૈસા

16,29,15,931.44 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવ્ા... 17,04,54,400.24

5. Others Receipts 
અન્ય આવક

1,06,515.00 (1) SMS Banking Registration Fee - SMS બેન્કીંગ રજી. ફરી 1,33,858.00
540.00 (2) Share Transfer Fee - શેર ટ્ાન્સફર ફરી 600.00

1,15,904.30 (3) Cheque Book Charges - ચેક બુક ચાજી્ટસ 92,731.00
160.00 (4) Share Duplicate Fee - શેર ડુપ્રીકેટ ફરી 50.00

45,600.00 (5) Share Investment Divident - શેર ઈન્વેસ્મેન્ટ ડરીવરીડડિ --
1,275.00 (6) Nominal Member Fee - નોમરીનલ સભાસિ ફરી 3,175.00

60,600.00 (7) Stationery Charges - સે્શનરરી ચાજી્ટસ 54,341.00
23,296.00 (8) Cash Handling Charges - કેશ હેડિલીંગ ચાજી્ટસ 17,435.00

64,60,127.00 (9) Profit on Sale of Investments  
રોકાણોના વેચાણમાં નફો

91,06,250.00

2,200.00 (10) Inspection Charges - ઈન્પેક્શન ચાજી્ટસ 1,200.00
94,500.00 (11) Overdue Installment Charges - મુિ્વરી્રી હપ્ા ચાજી્ટસ 15,500.00
6,186.67 (12) Account Closer Charges - એકાઉન્ટ ક્ોઝર ચાજી્ટસ 4,510.79

88,430.00 (13) Income Tax Provision Return Back 
ઈન્કમટેક્ષ વધારાનું પ્રોવરીઝન રરીટન્ટ બેક

7,15,974.00

98,089.75 (14) Other Income - અન્ય આવકો 25,131.40
27,200.00 (15) Credit Information Charges - કેડરીટ ઈન્ોમવેશન ચાજી્ટસ 23,300.00
86,376.00 (16) PoS Machine Rental Income - પોસ મશરીન ભાડા આવક 64,438.00

10,00,000.00 (17) Fixed Deposite Provision Return (MMCB) 
ફરીક્ ડરીપોઝરીટ પ્રોવવઝન રરીટન્ટ

--

45,400.00 (18) ATM Card Charges - એટરીએમ કાડ્ટ  ચાજી્ટસ 79,950.00
8,28,410.06 (19) Locker Rent Received - લોકર રેન્ટ રરીસરીવ 18,20,795.22

-- (20) Income Tax Refund Interest - ઈન્કમટેક્ષ રરીફંડ વ્ાજ 1,18,255.00
-- (21) Atmanirbhar Incentive - આત્નનભ્ટર ઈન્સેન્ટરીવ 10,12,644.00

90,90,809.78 1,32,90,138.41
-- 6. Loss, If any 

નુકશાન (જો હોર તો)
--

17,20,06,741.22 Total ₨                                         કયુ લ રકિ..... 18,37,44,538.65

તા.  31/03/2021ના રોજ પયુરા થતા વ્્સનયું નફા-નયુકશાન ખાતયુંProfit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2021

Date : 10/06/2021
Place : Anand

Chandrakant Zaverbhai Patel
Thakorbhai Maganbhai Contractor
Dinbalaben Thakorbhai Contractor
Riteshkumar Manubhai Solanki

Shantilal (Bachubhai) Manibhai Patel
Amishkumar Chandrakant Patel
Mineshkumar Mohanbhai Patel
Rajnikant Bhailalbhai Ka.Patel

Atulkumar Mohanbhai Patel
Ketankumar Hashmukhbhai Patel
Avaniben D. Patel

Prof. Directors : Kantibhai G. Patel (Chartered Accountant),         Chetanbhai V. Shah (MBA, Finance)

Mitul V. Mahajan
General Manager

Gopalbhai Ravajibhai Ka.Patel
Joint Managing Director

Kirtikumar Manilal Shah
Vice Chairman

Umeshkumar Hashmukhbhai Patel
Chairman

DIRECTORS
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31-03-2020
₨       પૈસા Particulars - વવગત

31-03-2021
₨       પૈસા

1. Cash  (Schedule - 1)    
Cash & Balance with RBI, SBI, State & Central Co-Op Bank

3,17,04,365.00 1. Cash in Hand 2,46,75,703.00
14,21,301.26 2. State Bank of India, Anand 4,19,130.06
17,05,923.59 3. The Gujarat State Co-Op. Bank Ltd., Ahmedabad 26,55,003.59
20,63,146.37 4. The Kaira Dist. Central Co-Op. Bank Ltd., Anand 49,26,858.37

3,68,94,736.22 3,26,76,695.02
2. Balance with Other Banks (Schedule - 2)

Current Accounts with Other Banks

A. Nationalized Banks
13,48,788.45 a) Central Bank of India, Anand --
5,34,483.00 b) Oriental Bank of Commerce, Anand (Current) --

71,32,737.69 c) IDBI Bank, Vidyanagar, (Current) 1,02,25,938.99
2,01,26,178.10 d) Bank of Baroda, Anand 2,21,49,133.10

66,865.08 e) Union Bank of India - OD, Anand --
30,73,403.70 f) Union Bank of India, Anand 5,41,344.88

B. Co-Operative Banks
93,242.98 a) Kalupur Commercial Co-Op. Bank Ltd., Anand 37,849.68

C. Private & Other Notified Banks
1,04,79,902.88 a) ICICI Bank Ltd., Anand 1,39,00,047.42

3,45,770.79 b) Axis Bank, V.V.Nagar 3,01,632.96
78,289.11 c) Axis Bank, Anand (IB) --
20,508.84 d) Kotak Mahindra Bank, Anand --

3,85,131.73 e) Axis Bank, Anand (HO) 16,59,268.95
3,97,86,363.24 f) HDFC Bank Ltd., Anand 3,41,87,406.20

8,34,71,665.59 8,30,02,622.18
3. Deposit with Other Banks (Schedule - 3)

A. Nationalized Banks
50,00,000.00 a) Union Bank of India, Anand 1,00,00,000.00

2,15,00,000.00 b) Bank of Baroda, Anand 4,45,00,000.00
B. State, DCCB & Other UCBs

5,50,00,000.00 a) The Gujarat State Co-Op. Bank Ltd., Ahmedabad 2,50,00,000.00
4,25,00,000.00 b) The Kaira Dist. Central Co-Op. Bank Ltd., Anand 3,25,00,000.00

4,00,000.00 c) The Gujarat Sate Co-Op. Bank Ltd., Ahmedabad-M.A.S. --
4,00,00,000.00 d) Kalupur Commercial Co-Op. Bank Ltd., Anand 4,00,00,000.00

C. Private & Other Notified Banks
22,00,000.00 a) ICICI Bank Ltd., Anand 22,00,000.00

16,66,00,000.00 15,42,00,000.00

SCHEDULES
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SCHEDULES
31-03-2020

₨       પૈસા Particulars - વવગત
31-03-2021

₨       પૈસા

4. Other Assets (Schedule - 4)

1,28,497.00 Sundry Debtors 1,28,497.00

-- Atmanirbhar Insetive Receivable 1,09,000.00

7,942.78 Deaf Receivable Principal 9,283.56

788.22 Deaf Receivable Interest 1,716.44

1,90,510.04 CGST/SGST/IGST Receivable 1,02,222.04

-- Ex-Gratia Interest Receivable 7,28,637.21

3,27,738.04 10,79,356.25
5. Income Tax & TDS (Schedule - 5)

11,20,210.00 A.Y. 2012-13 11,20,210.00

2,17,953.00 A.Y. 2013-14 2,17,953.00

92,74,048.50 A.Y. 2014-15 92,74,048.50

1,08,18,786.00 A.Y. 2018-19 --

1,16,33,285.00 A.Y. 2019-20 --

1,21,37,333.00 A.Y. 2020-21 1,24,84,850.00

-- A.Y. 2021-22 1,10,98,239.47

4,52,01,615.50 3,41,95,300.97
6. Income Tax Provision (Schedule - 6)

11,39,560.00 A.Y. 2012-13 11,39,560.00

1,00,00,000.00 A.Y. 2014-15 1,00,00,000.00

25,568.00 A.Y. 2017-18 --

1,12,00,000.00 A.Y. 2018-19 --

1,00,00,000.00 A.Y. 2019-20 --

1,10,00,000.00 A.Y. 2020-21 1,10,00,000.00

-- A.Y. 2020-21 90,00,000.00

4,33,65,128.00 3,11,39,560.00
7. Interest Paid on Deposits & Borrowing Etc. (Schedule - 7)

9,48,98,448.54 1.   Interest on Deposit 9,19,55,171.99

12,739.00 2.   Interest Paid on Borrowing 14,551.00

9,49,11,187.54 9,19,69,722.99
8. Interest & Discount (Schedule - 8)

8,88,23,263.49 Interest on Advances 8,33,01,218.32

7,37,37,055.18 Interest on Investments 8,68,98,985.77

16,25,60,318.67 17,02,00,204.09
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO FORMING PARTS OF ACCOUNTS 

FOR THE YEAR ENDED ON 31st MARCH 2021

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions :

 The accompanying financial statements have been prepared on historical cost convention on Going Concern 
basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India, unless otherwise stated.

2. Revenue Recognition : (Accounting Standard–9)

 All revenues are accounted for on accrual basis. However, considering the nature of transactions, smallness 
of amounts, uncertainties involved and consistent practice, locker rent, Commission, Brokerage and Exchange, 
Dividend on Shares, Profit or loss on Sale if investments and Interest and other income on Non-Performing 
Assets are recognized on Cash basis. 

3. Expenditure :

 All Expenses except as otherwise stated are accounted for on accrual basis
a. Postage, Electricity, Telephone, Insurance, Local Authorities dues and Professional Fees other than Audit Fees,

b. Annual Maintenance Contract Charges,

c. Legal and Sundry Expenses incurred in suit file account.

4. Employee Benefits : (Accounting Standard–15)

a. Provident Fund : on actual basis. Provident Fund/Employee’s Pension Fund administered by the Regional 
Provident Fund Commissioner.

b. Gratuity liability is defined benefit obligation and is paid for on the basis of an actuarial valuation 
determined by Life Insurance Corporation of India by paying premium under Group Gratuity Scheme.

c. Leave Encashment liability is defined benefit obligation and is paid for on the basis of an actuarial 
valuation determined by Life Insurance Corporation of India by paying premium under Leave Encashment 
Scheme.

5. Fixed Assets : (Accounting Standard – 6 & 10)

a. Fixed Assets are stated at their historical cost less depreciation.
b. Depreciation is provided on Written Down Value Method and rates of Depreciation are as under:

Sr. No. Fixed Assets Rate of Depreciation
1 Building 5 %
2 Computers, POS Machine 33.30 %
3 Dead Stock & Furniture 15 %
4 Electric Fitting & Fixture 15 %
5 Air Conditioners 20 %
6 Battery UPS 25 %
7 Safe Deposit Lockers 5 %
8 Electronics & Equipment’s 25 %

c. Depreciation on Fixed Assets purchased after 30th September is provided at 50% of the above rates. 

6. A substantial portion of the bank’s assets comprise of financial assets to which Accounting Standard 28 
“Impairment of Assets” is not applicable. In respect of assets to which Standard applies, in the opinion of the 
Management, there are no indications, internal or external which could have effect of impairing the value of 
the assets to any material extent as at 31st March 2021 requiring recognition in terms of the said standard.

7. Advances :

a. Advances are shown in Balance Sheet at its actual outstanding balances. In terms of guidelines issued by 
RBI, Advances are classified into “Performing” & “Non Performing” assets based on recovery of Principal/
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Interest, Non Performing Assets (NPA) are further classified as Sub Standard, Doubtful and Loss assets.

b. Provision for Standard Assets:
The Standard assets provisioning has been done according to the following rates prescribed by RBI.

Category of Standard Assets Rate of Provision (Tier II )
Direct Advance to Agriculture and SME Sector 0.25 %
Commercial Real Estate (CRE) Sector 1.00 %
Commercial Real Estate- Residential Sector (CRE-RH) 0.75 %
All other loan and advances not included above 0.40 %

c. N.P.A Provision :
 Provision for losses made on Non Performing advances are on the basis of assets classification and 

provisioning requirement as per prudential norms prescribed by The Reserve Bank of India and revised 
from time to time as under:

Sr.No. Asset Classification Provision
1 Sub Standard 10 %
2 Doubtful 100 % of Unsecured portion plus

20%/30%/100% of the secured portion depending on the 
period for which the advances has remained doubtful.

3 Loss Assets 100 %

d. Additional Provision carried in account over and above requirement under the prudential norms prescribed 
by the Reserve Bank of India, which can be considered as earmarked reserve is as follows.
(i) Bed & Doubtful Debts Provision u/s 36 (1)(viia)
(ii) Bed & Doubtful Debts Reserve

e. The overdue interest in respect of advances is provided separately under Overdue Interest Reserve as per 
the directive issued by the Reserve Bank of India.

8. Investments : SLR Investment.
a. Investments are categorized as under :

(i) State & Central Government Securities

(ii) Approved Trustee Securities 

(iii) Shares of Co-operative Banks

(iv) Other Investments.

b. Investments in Govt. Securities are  further classified as under :
(i) Held to Maturity           (ii) Available for Sale         (iii) Held for Trading

c. Classification & Valuation of Investments :
(i) Held to Maturity (₨ In Lac )   

Sr. No Particulars  Face  Value Book Value  Market  Value
1 6.17 % GOI 2023 300.00 301.80 310.17
2 7.16 % MAH SDL 2026 82.60 82.61 85.74
3 7.21 % GUJ SDL 2022 50.00 50.00 52.17
4 7.40 % GOI 2035 215.00 219.80 228.85
5 7.50 % GOI 2034 400.00 405.29 427.80
6 7.69 % GUJ SDL 2026 82.40 82.40 87.42
7 7.94 % GOI 2021 100.00 100.00 100.61
8 7.95 % GOI 2032 500.00 515.05 550.50
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Sr. No Particulars  Face  Value Book Value  Market  Value
9 8.51% SG 2026 (MAH) 100.00 100.07 109.37
10 8.59 % SG 2021 (GUJ) 50.00 50.00 50.81
11 9.33 % SG 2023 (MAH) 50.00 50.02 54.96
12 9.35 % SG 2024 (MAH) 100.00 100.00 109.81
13 9.39 % SG 2023 (KAR) 100.00 100.03 110.63
14 9.50 % SG 2023 (GUJ) 100.00 100.22 110.32
15 9.84 % SG 2024 (AP) 50.00 50.04 55.81
16 7.74 % TAMILNADU SDL 2027 500.00 498.30 529.10
17 8.17 % GUJ SDL 2028 100.00 100.00 108.91
18 8.05 % GUJ SDL 2029 100.00 99.46 108.48
19 7.69 % GUJ SDL 2027 100.00 100.68 105.94
20 7.23 % RAJ SDL 2027 200.00 200.77 206.52
21 7.25 % AP SDL 2030 200.00 201.72 206.06
22 7.45 % RAJ SDL 2027 150.00 151.69 156.82
23 7.71 % GUJ SDL 2027 50.00 51.05 52.73
24 7.16 % GOI 2050 100.00 104.17 104.53
25 7.60 % MAH SDL 2030 155.00 157.09 163.20

Total:- 3935.00 3972.26 4187.26

(ii) Availabe For Sale (₨ In Lac)

Sr. No. Particulars  Face  Value Book  Value  Market  Value 

1 7.61 % GOI 2030 500.00 498.79 540.35

2 7.88 % GOI 2030 800.00 802.39 870.80

3 9.20 % GOI 2030 150.00 151.72 179.85

4 7.73 % GOI 2034 100.00 101.89 108.84

5 6.68 % GOI 2031 500.00 499.29 505.00

6 7.06 % GOI 2046 600.00 603.18 621.42

7 7.62 % GOI 2039 200.00 211.71 216.60

8 6.57 % GOI 2033 600.00 606.41 593.46

9 7.17 % MAH SDL 2029 210.00 210.44 215.84

10 6.62 % GOI 2051 300.00 304.67 292.68

11 6.83 % GOI 2039 200.00 206.24 201.40

12 6.60 % MAH SDL 2031 100.00 100.56 98.86

13 6.19 % GOI 2034 750.00 745.27 717.37

14 7.16 % GOI 2050 400.00 422.52 418.12

15 6.56 % MAH SDL 2032 100.00 100.35 98.57

16 6.22 % GOI 2035 600.00 590.87 573.48

Total:- 6110.00 6156.32 6252.64

d. Provision for diminution in value of Investments available for sale is not required as the bank already 
has excess provision.

e. Premium Paid on Govt. Securities Investment Held to Maturity is amortized over a period of Maturity of   
Investment.
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9. Investments : Non SLR Investment

(i)  Trustee Securities (₨ In Lac)

Sr. No. Particulars  Face Value Book  Value  Market Value
1 9.05 % DEWAN HOUSING 50.00 50.00 0.00

2 8.85 % PFC 2021 10.00 10.00 10.07

3 9.35 % RURAL ELECTRI 10.00 10.00 10.60

4 9.23 % BOB 2027 10.00 10.00 11.44

5 9.20 % OBC 2024 20.00 20.00 22.07

6 9.75 % IFCI 2030 10.00 10.00 9.50

7 8.20 % PFC BOND 20.00 20.00 21.79

8 10.70 % DEWAN HOUSING 10.00 10.00 0.00

Total:- 140.00 140.00 85.47

(ii) Bank Fixed Deposit & Mutual Fund Investments. ( ₨ In Lacs)

Sr. No. Particulars  Face  Value
1  Bank of Baroda, Main Branch, FDR 445.00
2 Union Bank Of India, FDR 100.00
3 ICICI Bank Ltd., FDR 22.00
4 Gujarat State Co. Op. Bank, FDR 250.00
5 The Kheda District Central Sahkari Bank Ltd., FDR 325.00
6 Kalupur Commercial Co. Op. Bank Ltd., FDR 400.00

Total :- 1542.00

10. NOTES ON ACCOUNTS :

a. The Bank has achieved the overall exposure of advances to Priority Sector as per RBI guidelines. The 
Priority advances are 79.14 % of total advances as against requirement of 40% as per RBI guidelines.

b. Bank is maintaining minimum CRAR of 9% on a continuous basis.

c. Compliance with Accounting Standards :

(i) The Bank is primarily engaged in banking activity as defined by RBI. As interest income accounts 
for nearly 92.63 % of banks total revenue, separate business segment reporting as per AS-17 is not 
considered necessary.

(ii) Earning per share (Accounting Standard – 20) is not disclosed as it is not considered relevant for a 
cooperative society. 

(iii) The necessary provision for gratuity and leave encashment with respect to retirement benefit is not 
required as per accounting standard – 15 of ICAI as the Bank has tied up with L.I.C. of India for such 
liability. Further, premium paid to L.I.C. of India during the year is debited to Profit and Loss A/c.

(iv) Bank has prepared “Cash Flow Statement”, which is required to be maintained as per accounting 
standard 3 of ICAI.

(v) Bank has furnished relevant information with respect to related party transactions in view accounting 
standard 18 of ICAI.

d. Taxation : (Accounting Standard – 22)

During the year, provision for current year Income Tax amounting to Rs. 90.00 Lac is computed as per 
total Income computed under the Income Tax Act, 1961 after taking into account available deductions 
and exemptions.  
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e. Contingent Liabilities : (Accounting Standard – 29)

a.  Bank Guarantees issued on behalf of constituents Rs. 1.73 Lac Letter of Credit issued on behalf of 
constituents Rs. Nil

b. Others items for Which the bank is Contingently Liable – Depositors Education Awareness (DEAF) Fund 
Rs.83.29 lacs.

f. Movement of CRAR         31.03.2020         31.03.2021

Capital to Risk Assets Ratio          26.54 %      28.06 %

g.  Advances :

(i) Advances against real estate, construction business and housing are Rs. 2038.79 lacs i.e. 9.29% of the total 
assets of previous year which is with in prescribed limit of 15% as per RBI directive.

(ii) Advances against Shares & Debentures are Rs. Nil

(iii) The Bank has created Interest Reserve Account for interest accrued in respect of Non Performing Asset 
by debiting Interest Receivable Account and crediting Overdue Interest Reserve Account amounting to Rs. 
419.88 Lac.

(iv) Classification of Assets and movements of NPA: (₨ in Lac.)

Sr. 
No.

Classification of Advances Advances ₨ Provision Required Provision Made

Total Loans & Advances 9256.94 0.00 1438.96
1 Standard 9071.77 39.74 100.00
2 Sub Standard 9.50 2.33 9.50
3 Doubtful 25.09 19.53 25.09
4 Loss 150.58 150.58 1304.37

Gross NPA 185.17 212.18 0.00

Provision required for NPA as on 31.03.2021 is Rs. 212.18 lac as per RBI guidelines. As against this, the 
bank has made provision of Rs.1438.96 lac. Thus the aggregate provision for NPA is far in excess of the 
total NPA. Therefore Net NPA is Nil.

h. The RBI has not imposed any Penalty on Bank in the F.Y. 2020-2021.

i. The Bank has not restructured any Advance Accounts during the F.Y. 2020-2021.

j. Previous year figures are regrouped and rearranged wherever necessary to make them comparable.

k. During the year transaction in foreign currency is Nil.

l. Figures are rounded off to the nearest rupees.

BHARUCH FOR DHAWAL N. DESAI

Date: 10/06/2021 CHARTERED ACCOUNTANTS
 CA. DHAWAL N. DESAI

 PROPRIETOR, M.No. 405822
 Penal No 363, Bharuch
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Disclosure of  various information as required by RBI (Amount in ₨ Lakhs)
Sr. No. Particulars As on 

31.3.2020
As on 

31.3.2021
1. Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) 26.54 % 28.06 %
2. Movement of CRAR

a) Tier – I Capital 2198.52 22.70% 2286.69 23.56%
b) Tier – II Capital 372.14 3.84% 436.39 4.50%
Capital Adequacy Ratio (CRAR) Total 2570.66 26.54% 2723.08 28.06%

3. INVESTMENT
A) Face value of investments 8590.00 10045.00
B) Book value of investments 8685.99 10128.58
C) Market value of investments 9066.08 10439.90
SLR INVESTMENT :-(HTM CATEGORY) 
State and Central Govt. Securities
a) Face value of investments 3680.00 3935.00
b) Book value of investments 3715.58 3972.26
c) Market value of investments 3901.47 4187.26
SLR INVESTMENT :-(AFS CATEGORY)
State and Central Govt. Securities
a) Face value of investments 4910.00 6110.00
b) Book value of investments 4970.41 6156.32
c) Market value of investments 5164.62 6252.64
NON-SLR INVESTMENT :-(AFS CATEGORY)
Other Investment Trustees (PSU Bonds & Banks)
a) Face value of investments 204.00 140.00
b) Book value of investments 204.00 140.00
c) Market value of investments 150.07 85.47
FDR with Bank 1666.00 1542.00
(i) Issue Composition of NON SLR Investment
No Issuer Amount Extent of below 

Investment grade 
Securities

Extent of 
unrated 

Securities

Extent of 
unlisted 

Securities
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 PSUs 50.00 NIL -- NIL
2 FIs NIL NIL -- NIL
3 Public Sector Banks 30.00 NIL -- NIL
4 Other Shares with Co-Op Banks 3.55 NIL 3.55 NIL
5 Others 60.00 NIL -- NIL
6 Provision Held towards Depreciation 262.58 NIL NIL NIL

(ii) Non-performing Non SLR Investment
Sr. Particulars 31.3.2020 31.3.2021
1 Opening Balance 0.00 60.00
2 Addition during the year since 60.00 0.00
3 Reduction during the above period -- --
4 Closing Balance 60.00 60.00
5 Total Provisions held 232.58 262.58

4. ADVANCES
Advances against real estate, construction business 1749.36 2038.79
Advances against housing 698.41 759.28

5. Advances against shares & debentures NIL NIL
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6. Advances to directors, their relatives, companies/firms in which 
they are interested

0.00 0.00

a) Fund-bases (against FDRs) 0.00 0.00
b) Non-fund based (Guarantees, L/C etc.) NIL NIL

7. Cost of Deposit : Average cost of deposits 5.96% 5.16%
8. Gross and Net NPA

Gross NPA 180.03 185.17
Net NPA NIL NIL
Percentage of Gross NPA to total Advances 1.96% 2.00%
Percentage of Net NPA to total Advances NIL NIL

9. Movement of NPAs
31.03.2020 31.03.2021

No. of A/c. Amt. No. of A/c. Amt.
Opening Balance 71 193.92 72 180.03
Addition during the year 8 6.38 12 13.71
Deduction during the year 7 20.27 13 8.57
Closing Balance 72 180.03 71 185.17
Classification of 
Advances

Advances Provision Required Provision Made
31.3.2020 31.3.2021 31.3.2020 31.3.2021 31.3.2020 31.3.2021

Standard 9003.50 9071.77 39.21 39.74 80.00 100.00
Sub-Standard 6.00 9.50 5.42 2.33 5.42 2.33
Doubtful 21.27 25.09 15.32 19.53 15.32 19.53
Loss 152.76 150.58 152.76 150.58 152.76 150.58
Total 9183.53 9256.94 212.71 212.18 253.50 272.44
Excess Provision 1088.91 1166.52
Total 9183.53 9256.94 212.71 212.18 1342.41 1438.96

10. Profitability
a) Interest income as a percentage of working funds 7.40% 7.40%
b) Non-interest income as a percentage of working funds 0.43% 0.59%
c) Operating profit as a percentage of working funds 1.70% 2.14%
d) Return of Assets 0.89% 1.00%
e) Business (Deposit + Advances) per employee 638.01 752.34
f) Profit per employee 4.77 6.39

11. Provision made towards:
a) Provision made towards NPAs 1262.41 1338.96
b) Provision made towards Depreciation on Investment 232.58 262.58
c) Provision made towards Standard Assets 80.00 100.00

12. Movement in Provision :
a) Provision made towards NPAs:-
     At the beginning of the year 1202.60 1262.41
     Addition during the year 59.81 76.55
     At the End of the year 1262.41 1338.96

b) Provision made towards Depreciation on Investment
     At the beginning of the year 232.58 232.58
     Addition during the year 0.00 30.00
     At the End of the year 232.58 262.58
c) Provision made towards Standard Assets
     At the beginning of the year 80.00 80.00
     Addition during the year 0.00 20.00
     At the End of the year 80.00 100.00
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13. Foreign currency assets & liabilities:
i) Assets 0.00 0.00
ii) Liabilities 0.00 0.00

14. DICGC Insurance Premium paid up to 30th Sept.2021 ₨ 12,64,804.00
(paid on dated 10.05.2021)

15. Penalty imposed by RBI ( if any) ----- -----
16 Restructured Accounts

Particulars of Account Restructured                                                    (Rs. In Lacks
Housing Loan SME Debt 

Restricting
Others

Standard 
Advances 
Restructured 

Number of Borrowers
Amount Outstanding
Sacrifice(diminution in the fair value)

Sub- Standard 
Advances 
Restructured

Number of Borrowers
Amount Outstanding
Sacrifice(diminution in the fair value) N I L

Doubtful 
Advances 
Restructured

Number of Borrowers
Amount Outstanding
Sacrifice(diminution in the fair value)

   Total

Number of Borrowers

Amount Outstanding
Sacrifice(diminution in the fair value)

17. Fixed Assets – Valuation / Revaluation 
Fixed Assets Method of Depreciation Rate

Building Written Down Value Method 5 %
Computers - Do - 33.33 %
Dead Stock & Furniture - Do - 15 %
Electric, Fitting & Fixture - Do - 15 %
Air Conditioners - Do - 20 %
Battery UPS - Do - 25 %
Safe Deposit Lockers - Do - 5 %
Electronics & Equipment’s - Do - 25 %

18. Amount Transferred to DEAF
Particulars 31.03.2020 31.03.2021

No. of A/c Amount No. of A/c Amount
Opening Balance of amounts transferred to Deaf 5157 78.46 5576 80.38
Add : Amounts transferred to Deaf during the year 434 4.61 167 3.90
Less : Amount Reimbursed by Deaf towards claim 15 2.69 23 0.99
Closing Balance of Amounts 5576 80.38 5720 83.29

Bharuch FOR DHAWAL N. DESAI

Date: 10/06/2021 CHARTERED ACCOUNTANTS

 CA. DHAWAL N. DESAI

 PROPRIETOR, M.No. 405822

 Penal No 363, BHARUCH
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CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDING ON 31/03/2021 (₨ in ‘0000)

 PARTICULARS ₨ ₨

A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES   

 Net Profit After Tax & Extraordinary Items 2302  
 Add : Adjustments for   
  Depreciation on Assets 226  
  Income Tax Provision 900  
  Other Provisions 1720  
  Amortisation of Securities Premium on Investment 50  
  Loss on sale of Dead stock 5  
  Loss on Sale of Assets and Assets Written Off 7  
 Less : Adjustments for   
  Profit on sale of Investment (shown under Investing Activities) 911  
  Excess Income tax Provision written back 72  
  Interest Received on Investment (shown under Investing Activities) 8690  
 Profit Before Changes in Working Capital -4462  

 Adjustment For Increase/Decrease In Working Capital   
 Add : Adjustments for   
  Increase in Deposits 8554  
 Less : Adjustments for   
  Increase in Other Assets 906  

Increase in Loans and Advances 734
  Decrease in Current Liabilities 48  
 Less: Income tax Paid 954  
 Cash Flow From Operating Activities  1449

B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES   
 Add : Interest received on Investments 8690  
  Decrease in interest receivable on Investment 1633  

Proceeds from Sale of Fixed Assets 15
Profit on sale of Investment 911

 Less : Purchase of Fixed Assets 568  
  Purchase of Investments (Increase in Investment Add: Amortisation Premium) 12595  
 Cash Flow From Investing Activities  -1915

C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES   
 Add: Issue of Share Capital 10  
 Less: Payment of Dividend 2  
  Payment from Other Funds 11  
 Cash Flow From Financing Activities  -3

  Decrease in Cash & Cash Equivalents  -469
 Add : Opening Balance of Cash & Cash Equivalents  12037
  Closing Balance of Cash & Cash Equivalents  11568

CASH & CASH EQUIVALENTS

PARTICULARS 2021 2020 2019

Cash in Hand 2468 3170 2754
Balance With Scheduled Bank 3334 3370 2972
Balance With Co. op. Banks 762 386 937
Balance With Private Banks 5005 5110 2816
Total 11568 12037 9479
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1. બેંક સાથનેા પત્રવ્વહારનરી અનકુુળ્ા માટે જ ેસભાસિ / ખા્િેારોના સરનામામા ંફેરફાર થયલે / થવાનો હોય 

્મેણ ેબેંકન ે્રુ્ જ લેખરી્ જાણ કરવરી.

ર. જ ેસભાસિો દડવવડડિ વોરંટનરી રકમ લઈ ન ગયા હોય ્મેણ ે્ ેરકમ લઈ જવરી. ત્રણ વષ્ટ અગાઉના દડવવડડિનરી 

રકમ પેટાનનયમ મુજબ રરીઝવ્ટ ફંડ ખા્ ેજમા લવેામા ંઆવ્રી હોઈ આપનાં બચ્ ખા્ા બેંકમા ંસત્રે ખોલાવરી 

લઈ ડરીવરીડડિનરી રકમ આપના ખા્ામા ં િર વષવે ડાયરેકટ જમા કરરી શકાય જથેરી આપન ેડરીવરીડડિનરી ખોટ જાય 

નહીં. સન ે2017-18નુ ં 45મંુ દડવવડડિ ્ા. 15/10/2021 સધુરીમા ંલઈ જવા વવનં્ રી ત્ારબાિ દડવવડડિનરી રકમ 

રરીઝવ્ટ ફંડ ખા્ ેલઈ જવામા ંઆવશ.ે

3. શરે સદટતિ રફકેટ ્યૈાર થઈ ગયલે છે જમેન ેન મળ્ા હોય ્મેણ ેબેંકમાથંરી મળેવરી લવેા વવનં્ રી છે.

4. િરેક સભાસિોએ/ખા્િેારોએ પો્ાના ંવારસિારોનરી નનમણુકં નનયમ મજુબ બેંક સાથનેા વ્વહારન ેલાગે વળગે 

છે ત્ા ંસધુરી પો્જે કરવાનરી હોય છે જો વારસિારના નામ નોંધાયલે ન હોય ્ો અવશય નોંધાવરી લશેો જથેરી 

ભવવર્મા ંકોઈ જા્નરી મુશકેલરીઓનો સામનો ન કરવો પડે.

5. ઈન્કમટેક્ષના કાયિા હેઠળ વારષતિ ક ₨ 40,000/- સુધરીનરી (સરીનરી. સરીટરીઝનના કકસ્ામા ં ₨ 50,000/-) વ્ાજનરી 

આવકન ેઆવક વેરામાથંરી મુકક્ છે ્થેરી વધારે વ્ાજ મળેવ્ા ખા્િેારોએ 15G/15H જ ેલાગુ ં પડ્ુ ં હોય ્ે 

બેંકમાં રજુ કરરી િેવંુ.

6. ₨ 5,00,000/- સધુરીનરી થાપણો થાપણ વરીમા યોજના હેઠળ સરુબક્ષ્ છે.

7. બચ્ ખા્ામા ંિર વષવે 2.75% વ્ાજ િૈનનક બાકરી ઉપર ગણત્રરી કરરી વષ્ટમા ંબે વાર જમા કરવામા ંઆવ ેછે.

8. જ ેખા્િેારોએ પો્ાના ફોટા / પાનકાડ્ટ  / ઓળખપત્ર ્થા રહેઠાણનો પુરાવો બેંકમા ં ન આપ્ો હોય ્ો ્વેા 

ખા્ાઓનરી રરીઝવ્ટ બેંકના નનયમ મુજબ લવેડ-િેવડ બધં કરવામા ં આવલે છે ્ો ્વેા ખા્િેારોએ ્ાત્ાલરીક 

પો્ાના ઉપર મુજબના િસ્ાવેજો બેંકમા ંજમા કરાવરી િેવા.

9. બેંક દ્ારા નબળા વગ્ટના વવકાસ અન ેઉત્ાન માટે ્ેમન ેબકેકિંગ સવેાના લાભ મળેવરી શકે ્ ેહે્થુરી “0” ઝરીરો 

બલેને્સથરી  “Basic Saving Account” ખોલવામા ંઆવે છે.

10. બેંકનરી હેડઓરફસ ્થા બાન્ચ ખા્નેા ંલોકસ્ટ ધારકોનુ ંભાડંુ ભરવાનુ ંબાકરી હોય ્ઓેએ આજિરીન સધુરીનુ ંભાડંુ 

જમા કરાવરી ્મેજ બેંક દ્ારા નનય્ કરેલ સરીક્યરુરીટરી ડરીપોઝરીટનરી રકમ જમા કરાવરી િેવરી.

11. જ ેસગરીર ખા્િેારો પુખ્ત વયના થયા છે ્ઓેએ જરૂરરી KYC પરુાવા સાથ ેબેંકનરી મલુાકા્ લઈ પો્ાના ંખા્ામાં 

માઈનોર ટુ મેજરનરી પ્રોસેસ કરાવરી લેવરી. અન્યથા આવા ખા્ાઓના વ્વહાર થિજગ્ કરવામા ંઆવશ.ે

12. Any Branch Banking દ્ારા આપના ંખા્ાના વ્વહારો બેંકનરી કોઈપણ શાખામાથંરી કરરી શકાશ.ે

બેંકના ગ્ાહકો / ખાતદેારો / રભારદોને રયુિના
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અ.ન.ં વવગત
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1 શરે મડૂરી 283.19 304.85 320.11 321.16
2 રરઝવ્ટ ્થા અન્ય ફંડ 3498.04 3708.79 3937.54 4226.40
3 દડપોઝરીટસ 14853.96 15419.70 16974.68 17827.17
4 ધધરાણ 8662.79 9438.26 9183.53 9256.94
5 કાય્ટકારરી ભડંોળ 19259.96 20081.24 21953.43 23000.22
6 નફો 185.34 190.04 195.91 230.15
7 સભાસિ સખં્ા 20342 20396 20485 20550
8 ડરીવરીડડિ 7% 7% – 7% (સૂચચ્)
9 ઓડરીટ વગ્ટ અ અ અ અ

અ.નીં. વવગત ખાતા સીંખ્ા રકમ નનયમ મજુબ 
જરૂરરી જોગવાઈ

બનેે્ ખરેખર 
કરેલ જોગવાઈ

1 સ્ાડિડ્ટ એસેટસ 2765 9071.77 39.74 100.00
2 સબ સ્ાડિડ્ટ એસેટસ 10 9.50 2.33

1338.963 ડાઉટફુલ એસેટસ 22 25.09 19.53
4 લોસ એસટેસ 39 150.58 150.58
5 2836 9256.94 212.18 212.18
6 બનેે્ક કરેલ વધારાનરી જોગવાઈ 1226.78
7 બનેે્ક કરેલ કુલ જોગવાઈ 1438.96

બેન્કની નાણાંકકર પરરસ્થિમત

તા. 31-03-2021ના રોજનયું ધધરાણ અસ્કરાિતોનયું વગગીકરણ (રકમ ₨ (લાખમાં)

િાલયુ વ્ષે પણ બેન્કનયું નેટ NPA 0% છે.

તિારા ગ્ાહકને ઓળખો Know your customersના ચનરિનયું પાલન
રરીઝવ્ટ બેંક ઓફ ઈડિરીયાનરી માગ્ટિજશતિ કા મજુબ બેંકના ગ્ાહકોનરી ઓળખનનર્ ફરજીયા્ બનાવ્ા બચ્ / કરન્ટ / લોકસ્ટ / ફરી.ડરી / શરેના 
ખા્િેારોને KYC અં્ ગ્્ટ  નરીચે જણાવલે િસ્ાવજેી પરુાવા બેંકમા ંરજુ કરરી િેવા.

1. પાસપોટ્ટ સાઈઝના બે ્ાજે્ રના કલર ફોટોગ્ાફ

2. ઓળખાણ માટે નરીચનેામાંથરી કોઈપણ એક પરુાવાનરી નકલ
1) ભાર્ સરકારનુ ંપાનકાડ્ટ   2) ભાર્ સરકારનુ ંચુટંણરી કાડ્ટ   3) આધાર કાડ્ટ     
4) પાસપોટ્ટ  5) ડ્ાઈવીંગ લાયસન્સ

3. સરનામાના પુરાવા માટે નરીચનેામાથંરી કોઈપણ એક પરુાવાનરી નકલ
1) ટેલરીફોન બરીલ 2) લાઈટબરીલ 3) રેશનકાડ્ટ  4) ડ્ાઈવીંગ લાયસન્સ
5) ભાડે રહે્ા હોય ્ો ભાડા ચચઠ્રી 6) બેંક એકાઉન્ટનરી પાસબકુનરી નકલ 7) આધાર કાડ્ટ
8) ગવ્ટ. ડરીપાટ્ટ મેન્ટમાથંરી ઈસ્ ુકરેલ પત્રનરી નકલ

કરંટ ખા્ુ ંખોલાવવા માટે પાનકાડ્ટનરી નકલ ફરજીયા્ આપવરી પડશ.ે બચ્ ખા્ા માટે પાનકાડ્ટ  અથવા ફોમ્ટ-60 આપવાનુ ંરહેશ.ે

ઉપરોક્ મુજબનાં ્મામ િસ્ાવેજો જ ેખા્િેારોએ રજુ ન કયા્ટ હોય ્ઓેએ ્ાત્ાલરીક રજુ કરરી િેવા નહરી ્ો રરીઝવ્ટ બેંકના નનયમ મજુબ 
ખા્ામાં લવેડ-િેવડ બંધ કરરી િેવામા ંઆવશ.ે
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બેન્કના કાિકાજ અંગેની અગત્યની િામહતી
અ.નીં. વવગત માહહતરી 2020-21 2019-20

1. કેપરીટલ ટુ રરીસ્ એસેટ સ રેશરીયો નનયમ અનસુાર જરૂરરી
બનેે્ક જાળવલે

9%
28.06%

9%
26.54%

2. રોકાણો બકુ વલેું
ફેસ વેલું
માકવે ટ વલેું

10128.58
10045.00
10439.00

8685.99
8590.00
9066.08

3. ઈન્વસે્મને્ટ ફ્લક્ચ્એુશન રરીઝવ્ટ 315.09 251.09
4. ઈન્વસે્મને્ટ ડેપ્રરીસરીએશન રરીઝવ્ટ 262.58 232.58
5. બબલ્ર ્થા કોન્ટ્ાક્ટરન ેધધરાણ નથરી નથરી
6. શરે, દડબને્ચર સામે ધધરાણ નથરી નથરી
7. બેંકના દડરેક્ટરોન ેકરેલ ધધરાણ 

(પો્ાનરી ડરીપોઝરીટ સામે)
0.00 0.00

8. હાઉસીંગ ધધરાણ 759.28 662.90
9. દડપોઝરીટનરી પડ્ર 5.16% 5.96
10. નોન પરફોમમીંગ એસેટ સ (એન.

પરી.એ.)
નટે એન.પરી.એ.નરી ટકાવારરી
એન.પરી.એ.નુ ં કુલ પ્રોવરીઝન
એન.પરી.એ.નુ ંજરૂરરી પ્રોવરીઝન
એન.પરી.એ.નુ ંવધારાનુ ંપ્રોવરીઝન

0%
1338.96
172.44

1166.52

0%
1262.41
173.49

1088.92

11. વકમીંગ કેપરીટલ 23000.22 21953.43
12. વકમીંગ કેપરીટલનરી સામે વ્ાજનરી 

આવકનરી ટકાવારરી
7.40% 7.40%

13. કુલ ધધરાણનરી સામે વ્ાજનરી 
આવકનરી ટકાવારરી

9.00% 9.67%

14. વકમીંગ કેપરીટલ સામે ઓપરેટીંગ 
પ્રોફરીટનરી ટકાવારરી

2.14% 1.70%

15. કુલ એસેટ સ સામે વળ્ર 1.00% 0.89%
16. પ્રર્ કમ્ટચારરી કામકાજનુ ંભારણ 

(એડવાન્સ/ડરીપોઝરીટ)
752.34 638.13

17. પ્રર્ કમ્ટચારરી નટે નફો 6.39 4.77
18. સ્ાડિડ્ટ એસેટ સ સામે કરેલ 

જાગવાઈ
100.00 80.00

19. દડપાઝરીટ ઈન્સોરન્સ માટે ચકુવેલ 
પ્રરીમરીયમનરી ્ારરીખ

07.11.2020
10.05.2021

16.11.2019
06.05.2020

20. ટોટલ ઈન્કમ સામે નોન ઈન્ટરેસ્ 
આવકનરી ટકાવારરી

7.37% 5.49%

21. ટોટલ વકક િંગ સામે નોન ઈન્ટરેસ્ 
આવકનરી ટકાવારરી

0.59% 0.43%
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સત્ાયયો આપના સીંસ્ાર હતા, સજ્જનતા આપનરી સવુાત હતરી,

પ્રસન્નતા આપનરી આપનુીં જવન હતુીં, પરોપકાર આપનુીં રટણ હતુીં,

તમારા આદશયો, ધમ્કનનષ્ઠ અન ેસીંસ્ારરી જવન, દયાળુીં  સ્વભાવ અન ેઘણુીં બધ ુઅમારા અસ્તત્વ સાથ ેનચરીંજવ રહેશ.ે

મતૃ્ ુપછરી પણ સૌના ડદલમાીં જવતા રહેવુીં એ જીં દગરીમાીં કરેલા કમયોનુીં ફળ છે.

કેટલાક સવેાભાવરી વ્ક્તિના મતુૃ્ કદરી વવસરાતા નથરી. તમેનરી હયાતરીનો સ્પશ્ક સદાય રહેતો હોય છે.

આપના િહાન આત્ાન ેઅિારા રૌની ભાવભીની શ્દાજંચલ

ધી આણદં િક્સન્ટાઈલ કો.ઓપરેટીવ બેંક ચલ., આણદંના બોિ્સ  ઓફ િીરેક્ટર્સ,

શાખ કમિટીના રદસ્યશ્ીઓ તથા રિસત બેંક અન ેકિ્સિારી પરરવાર, આણદં

શ્દાંજચલ

સ્વ. વવપીનભાઈ કે. કાછીરા
(મનેજંેીગ ડરીરેક્ટર)

સ્. ્ા. 10/03/2021

સ્વ. નવીનિંદ્ર આર. પટેલ
(ડરીરેક્ટર)

સ્. ્ા. 17/12/2020
૭.
૧૦






