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Details
NADHN/198 SE.4335/1971 Dateઃ 11/03/1971
H.O. Dateઃ 11/05/1971  •  Branchઃ Dateઃ 19/02/1997
ACD/GJ.211P. Dt. 21/07/1980,
Branchઃ UBD AH-218, Dtઃ 22/04/1996
AAABT0104E
BRDT00991E
24AAABT0104E1ZA
BAUCB00055
42840 (G/29)
08648701
86487
0601
D1365
IN1384
388 804 001, Industrial Branchઃ 388 804 002
HDFC0CAMCBK
www.amcblanand.com
info@amcblanand.com
H.O. ઃ 02692-251390, 251225, 251224, 244479, 242812, 254800
Branch ઃ 02692-262524

-ઃ બોર્ડ ઓફ ડિર
ે ક્ટર્સ ઃ-

ચ
ે રમ
ે ન - શ્રી ઉમ
ે શક
ુ માર હસમુખલાલ પટેલ
વાઈસ ચ
ે રમ
ે ન - શ્રી કીર્તિુ કમાર મણીલાલ શાહ
શ્રી શાંતિલાલ મણીભાઈ પટેલ (બચુભાઈ)
શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ ઝવ
ે રભાઈ પટેલ
શ્રી અતુલક
ુ માર મોહનભાઈ પટેલ
શ્રી રજનીકાન્ત ભાઈલાલભાઈ કા.પટેલ

મ
ે ન
ે જીંગ ડિર
ે ક્ટર - શ્રી ક
ે તનક
ુ માર હસમુખલાલ પટેલ (વિમાવાળા)
જા
ે .મ
ે ન
ે . ડિર
ે ક્ટર - શ્રી ગોપાલભાઈ રાવજીભાઈ કા.પટેલ

-ઃ ડિર
ે ક્ટર્સ ઃ-

શ્રી ઠાકોરભાઈ મગનભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર
શ્રીમતી  દિનબાળાબેન ઠાકોરભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર
શ્રી રીત
ે શભાઈ એમ. સોલંકી
શ્રી દિપ
ે શક
ુ માર રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ

શ્રી મિન
ે ષક
ુ માર મોહનભાઈ પટેલ
શ્રીમતી  અવનીબ
ે ન ડી. પટેલ
શ્રી અમીષક
ુ માર ચંદ્રકાન્તભાઈ પટેલ

-ઃ પ્રોફ
ે શનલ ડિર
ે ક્ટર્સ ઃ-

શ્રી ક
ે . જી. પટ
ે લ - ચાર્ટર્ડ  એકાઉન્ટન્ટ  (આણંદ)
શ્રી શંકરલાલ હીરાલાલ મંડોરા
શ્રી જયંતીભાઈ આત્મારામ કા.પટેલ

શ્રી ચ
ે તનભાઈ વી. શાહ - એમ.બી.એ. ફાઈનાન્સ

-ઃ શાખ કમિટી ઃ-

શ્રી વિકાસભાઈ પ્રવીણભાઈ પટેલ
શ્રી ભૂપ
ે ન્દ્રભાઈ નારણભાઈ પટેલ (મુખી)

-ઃ એક્ઝીક્
યુ ટીવ ઃ-

જનરલ મ
ે ન
ે જર
શ્રી મિતુલક
ુ માર વી. મહાજન
શ્રી વિશ્રાંત ય
ુ . શાહ
ચાર્ટર્ડ  એકાઉન્ટન્ટ
કોન્કરન્ટ  ઓડીટર, આણંદ

આસી. મ
ે ન
ે જર (લોન્સ)
શ્રી નિતીનભાઈ ક
ે . પટેલ

-ઃ ઓડીટર્સ ઃ-

એમ. એ. શાહ & કા
ું.
CA પ્રમ
ે શ દોશી, ભાગીદાર, FRN 112630W
ચાર્ટર્ડ  એકાઉન્ટન્ટ, આણંદ

-ઃ લીગલ એડવાઈઝર ઃ-

શ્રી હસમુખભાઈ એમ. પરીખ (એડવાક
ે ટ) હાઈકોર્ટ    •    શ્રી યશવંતભાઈ ડી. પારેખ    •    શ્રી સી. ડી. પટેલ (એડવોક
ે ટ) હાઈકોર્ટ
ધી  ગુજરાત  સ્
ટે ટ કો.ઓ. બેન્ક લિ., અમદાવાદ
ે ડા જિલ્લા  મ. સ. બેન્ક લિ., આણંદ
ધી  ખ
એક્સીસ બેન્ક, વિદ્યાનગર

1

ઃબ
ે ન્કર્સ ઃ

સ્
ટે ટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, આણંદ
યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, આણંદ
આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેન્ક, આણંદ

બેન્ક ઓફ બરોડા, આણંદ
આઈડીબીઆઈ બેન્ક, વિદ્યાનગર
એચ.ડી.એફ.સી. બેંક, આણંદ
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ

૫૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ

ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપરેટીવ બ
ેં ક લિમીટેડ, આણંદના સર્
વે સભાસદશ્રીઓન
ે ખબર આપવામાં આવ
ે છ
ે ક
ે ,બ
ેં કની સન
ે
૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષ ની ૫૨ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા તારીખ ૨૪/૦૬/૨૦૨૨ન
ે શુક્રવારના રોજ સવારના ૯.૦૦ કલાક
ે આણંદ મર્કન્ટાઈલ
કૉલ
ે જ ઑફ સાયન્સ, મ
ે ન
ે જમ
ે ન્ટ એન્ડ કૉમ્પ
્યુ ટર ટ
ે કનોલૉજી, ભાલ
ે જ રોડ, નવા બસ સ્
ટે ન્ડ પાસ
ે , આણંદ ખાત
ે નીચ
ે મુજબ કાર્ય સૂચિમાં
દર્શાવ
ે લ કામો માટે મળશ
ે . જેમાં સર્
વે સભાસદશ્રીઓન
ે પધારવા વિનંતી છ
ે .

કાર્યસૂચિ
૧)

ે લ વાર્ષિક સાધારણ સભાની કાર્યવાહી વાંચી બહાલ રાખવા બાબત.
ગઈ તારીખ ૦૭-૦૮-ર૦૨૧ના રોજ મળ

ર)

ે બ
બ
ેં કના સંચાલક મંડળ
ેં કના કામકાજ સંબંધી તારીખ ૩૧/૦૩/ર૦૨૨ના રોજ પુરા થય
ે લ વર્ષ માટેના કામકાજનો અહ
ે વાલ, ત
ે મજ
ઓડીટ કરાવ
ે લ સરવ
ૈ યું અન
ે નફાતોટાના હિસાબો મંજ
ુ ર કરવાનું કામ.

૩)

સન
ે ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષ ના નફા-નુકશાન પત્રક અનુસાર ચોખ્ખા  નફાની  ફાળવણી  અન
ે જાહ
ે ર કર
ે લ ડીવીડન્ડના દરન
ે મંજ
ુ ર કરવાનું
કામ.

૪)

સન
ે ૨૦૨૧-૨૨ના હિસાબો અંગ
ે આવ
ે લ અન્
વે ષણ અહ
ે વાલની નોંધ લ
ે વા બાબત.

પ)

સન
ે ૨૦૨૨-૨૩ના વર્ષ  માટે બ
ેં કના હિસાબો તપાસવા સારુ કોન્કરન્ટ  ઓડીટરશ્રી, સ્
ટે ચ્યુટરી ઓડીટરશ્રી (રીઝર્વ  બ
ેં કની  મંજ
ુ રીન
ે
આધીન), સીસ્ટમ અન
ે VAPT ઓડીટરશ્રી તથા લીગલ એડવાઈઝરશ્રીની કર
ે લ નિમણૂંક અન
ે નક્કી કર
ે લ વ
ે તનન
ે બહાલ આપવા
બાબત.

૬)

બ
ેં કની સન
ે ૨૦૨૨-૨૩ થી ૨૦૨૭-૨૮ સુધીના પાંચ વર્ષ માટેની મ
ે ન
ે જીં ગ બોર્ડ તથા શાખ કમિટીની ચુંટણીના પરિણામની નોંધ લ
ે વા
બાબત.

૭)

બેંકના પેટાનિયમ-૬ મુજબ સને ૨૦૨૨-૨૩ના વર્ષ માટે વધારેમાં વધારે કરજ કરવાની મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત.

૮)

બ
ેં કના પ
ે ટા નિયમ ૬૩ મુજબ સન
ે ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષ નું ૪૭મું અનક્
લે ઈમ ડિવિડન્ડની રકમ રીઝર્વ ફંડ ખાત
ે લઈ જવા અંગ
ે .

૯)

બોર્ડ ઓફ ડીર
ે ક્ટર્સ દ્વારા સાધારણ સભાની મંજ
ુ રીએ કર
ે લ કામોની બહાલી બાબત
ે .

૧૦) પ્રમુખશ્રીની મંજ
ુ રીથી યોગ્ય અન
ે રજ
ુ થય
ે લા બીજા કામો બાબત
ે .

આણંદ.
તારીખ ઃ ૦૯/૦૬/૨૦૨૨

જનરલ મ
ે ન
ે જર
બોર્ડ ઓફ ડીર
ે ક્ટર્સ ના ુહકમથી
ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓ.બ
ેં ક લિ., આણંદ

નોંધઃ ૧) સભા મળવાના અડધા કલાક સુધીમાં કોરમ થયું નહીં હોય તો સભા એક કલાક સુધી મુલત્વી રાખવામાં આવશ
ે અન
ે આવી 
રીત
ે મુલત્વી  રહ
ે લ સભાનું કાર્ય વગર કોરમ
ે શરૂ કરી શકાશ
ે .
ર) કોઈપણ સભાસદ તરફથી બ
ેં કના કામકાજ સંબંધી, પ
ે ટાનિયમના સુધારા અગર અન્ય સભાસદન
ે  દ
ુ ર કરવા સિવાયનો ઠરાવ 
મ
ે ન
ે જીં ગ ડીર
ે ક્ટરશ્રી અથવા ચ
ે રમ
ે નશ્રી ઉપર મોકલી આપવામાં આવ્યો હશ
ે  તો ત
ે ઠરાવન
ે આ સભાની કાર્ય સૂચિના ભાગરૂપ
ે
ગણી હાથ ધરવામાં આવશ
ે . આવો ઠરાવ સભાની તારીખથી ૭ (સાત) દિવસ અગાઉ મોકલી આપવો આવશ્યક છ
ે .
૩) સભાસદ સિવાય અન્ય કોઈન
ે પ્રવ
ે શ મળશ
ે નહીં.
૪) જે સભાસદોએ હજી સુધી ત
ે મના વારસદારોની નિમણૂંક ન કરી હોય ત
ે મન
ે  વારસદારની નિમણૂંક કરવા વિનંતી છ
ે .
૫) રીઝર્વ  બ
ેં કનાં આદેશ અનુસાર દર
ે ક સભાસદનાં KYC સંબંધિત  પુરાવાઓ લ
ે વાનું ફરજીયાત  હોવાથી  જે સભાસદોએ KYC
સંબંધિત પુરાવાઓ આપવાનાં બાકી હોય ત
ે ઓએ સત્વર
ે જમા કરવા વિનંતી છ
ે .

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨
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ચ
ે રમ
ે નશ્રીન
ુ ં નિવ
ે દન
માનનીય સભાસદ ભાઈઓ તથા બહ
ે નો,
આપણી  બ
ેં ક સફળતાની  સીડીઓ ઉપર ઉતરોઉતર પ્રગતિ  સાથ
ે પોતાની  બ
ે ન્કિંગ કારકિર્દીના 52 વર્ષ 
પુરા કરી 53માં વર્ષ માં મંગલ પ્રવ
ે શ કરી રહી છ
ે ત્યાર
ે આજની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં આપ સૌન
ે હૃદયપૂર્વ ક
આવકારતા ગૌરવ  અન
ે હર્ષ ની  લાગણી  સાથ
ે આપ સૌનું સ્વાગત  કરૂં  છ
ુ ં.

પાંચ દાયકાથી વધુની યાત્રા દરમ્યાન બ
ેં ક અન
ે ક પડકારજનક સ્થિતિમાંથી સફળતાથી પસાર થઈ નોંધપાત્ર
પ્રગતિ  કરી ઉત્તમ સહકારી બ
ેં ક તરીક
ે નામનાં મ
ે ળવ
ે લછ
ે . 1971નાં વર્ષ માં માત્ર 331 સભાસદો અન
ે ₹ 1.58 લાખની  ડીપોઝીટો સાથ
ે શરૂ

કર
ે લ સહકારી ચળવળમાં આપણ
ે સૌ ખભ
ે ખભા મિલાવી  52 વર્ષ નાં ઈતિહાસમાં મક્કમ ઠોસ પ્રગતિ  કરી છ
ે . ચાલુ વર્ષ  20,000 ઉપરાંત 
સભાસદો સાથ
ે બ
ેં ક
ે ₹ 9.19 કરોડ કાચો નફો કર્યો છ
ે અન
ે જરૂરી જોગવાઈઓ બાદ  કર્યા  પછી ₹ 3.51 કરોડનો ચોખ્ખો  નફો કર
ે લ છ
ે .
બ
ેં કની  થાપણો ₹ 184.49 કરોડ, ધીરાણો ₹ 91.40 કરોડ અન
ે રોકાણો ₹ 130.10 કરોડ સાથ
ે ુ કલ બિઝન
ે શ ₹ 275.89 કરોડ કર
ે લછ
ે .
જે બ
ેં કની  સદ્ધરતા દર્શાવ
ે છ
ે . જે આપ સૌ થાપણદારો / ધીરાણ ખાત
ે દારોના વિશ્વાસ અન
ે સહકારન
ે આભારી છ
ે .

દર
ે કબ
ેં કોએ પોતાનું અસ્તીત્વ  ટકાવી  રાખવા ડીઝીટલ ક્રાંન્તિ તરફ વળવું ફરજીયાત  બન્યું  છ
ે અન
ે સાથ
ે સાથ
ે ગ્રાહક સ
ે વાનું સ્તર
સુધારી ઝડપી  અન
ે કાર્ય ક્ષમ સ
ે વાના અભિગમન
ે નજર સમક્ષ રાખી  બ
ેં કન
ે ટેકનોલૉજી સભર બનાવી  ન
ે ટબ
ે કિંગ, Mobile Banking, ATM
Rupey Debit Card, POS મશીન કોરબ
ેં કીંગ (CBS)થી  સજ્જ, ત્વરીત  ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે RTGS / NEFT / IMPS / UPI જેવી 
સ
ે વાઓ, બ
ે લ
ે ન્સ જાણવા Miss Call, ખાતામાં વ્યવહારો માટે SMS એલર્ટ ઉપલબ્ધ કરાવ
ે લ છ
ે . આ તમામ સુવિધાઓ બ
ેં કના ગ્રાહકો
/ ખાત
ે દારો / સભાસદો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરી પોતાનાં વ
ે પાર-રોજગારનો વિકાસ કર
ે . આ સાથ
ે ુહં એટલું પણ જરૂર કહીશ ક
ે જેવા
ડીઝીટલ વ્યવહારો વધ્યા ત
ે વા સાયબર ક્રાઈમ પણ વધ્યા. આ અંગ
ે રીઝર્વ  બ
ેં ક
ે આપ
ે લી  માર્ગદર્શિકા મુજબ બ
ેં કન
ે સાયબર ક્રાઈમ સામ
ે
લડવા સક્ષમ બનાવી  છ
ે અન
ે  દર
ે ક ગ્રાહકો / ખાત
ે દારોએ પણ આ અંગ
ે  તક
ે દારી અન
ે જાગૃતતા ક
ે ળવવી  પડશ
ે .
બ
ેં કના બોર્ડ  ઓફ ડાયર
ે ક્ટર્સ , શાખ કમિટીના સભ્યો, ત
ે મજ પ્રોફ
ે શનલ ડાયર
ે ક્ટરશ્રીઓએ બ
ેં કના વહીવટી સંચાલનમાં અન
ે રો રસ
લઈ નિયમિત  મીટીંગમાં હાજરી આપી  બ
ેં કની  પ્રગતિ  અન
ે પ્રતિષ્ઠામાં અભિવૃદ્ધિ  કરાવવા બદલ ત
ે મજ બ
ે ન્કના તમામ કર્મ ચારી મિત્રોનો
લોકડાઉનના સમયગાળામાં બજાવ
ે લ પોતાની  ઉત્
કૃષ્ઠ  કામગીરી બદલ ત
ે મનો ુહં હૃદયપૂર્વ ક આભાર માનું છ
ુ ં.
બ
ેં કનાં તારીખ 31/03/2022ના પુરા થતા વર્ષ ના ઓડીટ થય
ે લ અન
ે બોર્ડ  ઓફ ડીર
ે ક્ટર્સ શ્રીઓએ મંજ
ુ ર કર
ે લ વાર્ષિક હિસાબો મારા
સાથી  મ
ે ન
ે જીં ગ ડીર
ે ક્ટરશ્રી ક
ે તનક
ુ માર એચ. પટેલ
ે આપ સૌ સમક્ષ બહાલી  માટે મુક
ે લછ
ે અન
ે છ
ે લ્
લે  એ પણ કહીશ ક
ે બ
ેં કની  સદ્ધરતા
અન
ે નફાકારકતાનો આધાર બ
ેં કની વસુલાત  પર છ
ે .બ
ેં કમાંથી  લોન લ
ે નાર અન
ે જામીન થઈ લોન અપાવનાર સભાસદશ્રીઓન
ે એટલી  જરૂર
ટકોર કરીશ ક
ે  ત
ે ઓ નિયમીત  હપ્તાની  ચુકવણી  કરી બ
ેં કનું NET NPA 0% જાળવવા તથા ગ્રોસ NPA હજ
ુ પણ ધટે ત
ે માટે યોગદાન આપ
ે .
અંતમાં બ
ેં કની  પ્રગતિમાં સાથ-સહકાર આપનાર સૌ નગરજનો, સભાસદો, થાપણદારો, નામી-અનામી તમામ શુભ
ે ચ્છકો તથા જિલ્લા 

અન
ે રાજ્યકક્ષાના સહકારી ખાતાનાં પદાધીકારીઓ, રીઝર્વ બ
ેં કના અધિકારીઓ, બ
ેં કના પ
ે નલના લીગલ એડવાઈઝરશ્રી, કોન્કરન્ટ ઓડીટરશ્રી
ઉપ
ે ન્દ્રભાઈ ક
ે . શાહ, પ્રોફ
ે શનલ ડાયર
ે ક્ટરશ્રી ક
ે . જી. પટ
ે લ, ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ, શ્રી ચ
ે તનભાઈ શાહ ત
ે મજ બ
ેં કના જનરલ મ
ે ન
ે જરશ્રી તથા
તમામ કર્મ ચારીગણ, વગ
ે ે રનો બ
ેં કના વિકાસમાં સહભાગી, અવાર-નવાર માર્ગદર્શ ન આપવા બદલ ત
ે મનો ુહં અંતઃકરણપૂર્વ ક આભાર માનું છ
ુ ં.

આણંદ.
તારીખ ઃ 09/06/2022
3

આપના વિશ્વાસુ,
ઉમ
ે શક
ુમાર હસમુ ખલાલ પટ
ે લ (લાલાભાઈ)
ચ
ે રમ
ે ન
ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
બ
ે ન્કની 2021-22ના વર્ષ ની
કામગીરીનો મ
ે ન
ે જીંગ ડિર
ે ક્ટરશ્રીનો અહ
ે વાલ
સુ જ્ઞ સભાસદ ભાઈઓ અન
ે બહ
ે નો,

આપ સૌની  શુભ
ે ચ્છાનાં સથવાર
ે આપના સૌની  બ
ેં ક કોરોના વાઈરસની  મહામારી વચ્
ચે  સફળતાની 
સીડીઓ સર કરતી  હરણફાળ પ્રગતિ  અન
ે  વણથંભી  ક
ે ડી પર 53માં વર્ષ માં પ્રવ
ે શ કરી આગળ વધી  રહી છ
ે
ત્યાર
ે  તારીખ 31 મી માર્ચ 2022 ના રોજ પુરા થતા 52 માં વર્ષ ના 12 માસના કામકાજનો અહ
ે વાલ, નફા-તોટાના
પત્રક તથા વાર્ષિક હિસાબો, ઓડીટ રીપોર્ટ સહીત  બ
ેં કની  પ્રવૃત્તિઓની  સવિસ્તાર માહિતી  બોર્ડ  ઓફ ડીર
ે ક્ટર્સ વતી  આપ સૌ સમક્ષ
રજ
ુ કરતા ુહં અત્યંત  આનંદ  અન
ે ગૌરવની  લાગણી  સાથ
ે આ પ્રસંગ
ે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત  કરૂ છ
ુ ં.
શ
ે ર ભંડોળ / સભાસદો ઃ

સહકારી પ્રવૃતિમાં સભાસદોનું શ
ે રભંડોળ અગત્યની  મુડી ગણાય છ
ે . બ
ેં કનું મંજ
ુ ર થય
ે લ શ
ે રભંડોળ ₹ 4,00,00,000.00
(અંક
ે રૂપિયા ચાર કરોડ) છ
ે . ગત વર્ષ ના અંત
ે સભાસદોની  સંખ્યા  20557ની  હતી  અન
ે શ
ે રભંડોળ ₹ 3,21,16,300.00 હતું જ્યારે
તારીખ 31/3/2022ના રોજ સભાસદોની  સંખ્યા  20172 અન
ે શ
ે રભંડોળ ₹ 3,31,15,100.00 થય
ે લછ
ે . જે ગત વર્ષ ની  સરખામણીમાં
₹ 9,98,800.00નો વધારો સુચવ
ે છ
ે . વર્ષ દરમ્યાન 358 સભાસદો વધ્યા  છ
ે અન
ે 743 સભાસદો કમી  થય
ે લછ
ે . જ્યારે વર્ષ ના અંત
ે
નોમીનલ સભાસદની  સંખ્યા  198 છ
ે .
રીઝર્વ ફંડ અન
ે સ્વભંડોળ ઃ
બ
ેં કના અનામત  ભંડોળ બ
ેં કની  સદ્ધરતાની  પારાશીશી  અન
ે માપદંડ છ
ે . નીચ
ે ની  આંકડાકીય માહિતી  આપન
ે બ
ેં કની  સદ્ધરતા
અન
ે વિકાસની  પુે રપુરી ઝાંખી  કરાવ
ે છ
ે .

રીઝર્વ ફંડ અન
ે અન્ય ફંડોની વિગત
ફંડોની વિગત
રીઝર્વ  ફંડ
બિલ્ડીંગ ફંડ
ડિવિડન્ડ  ઈકવીલાઈઝ
ે શન ફંડ
ધર્માદા ફંડ
સહકાર પ્રચાર પબ્લીસીટી ફંડ
ડૂબત  અન
ે શંકાસ્પદ  લ
ે ણાં ફંડ
સભાસદ પ્રોત્સાહન ફંડ
સ્ટાન્ડર્ડ  એસ
ે ટસ પ્રોવિઝન
સામાજીક વિકાસ ફંડ
સભાસદ વ
ે લ્
ફે ર ફંડ
સ્ટાફ વ
ે લ્
ફે ર ફંડ
ઈન્
વેસ્ટમ
ે ન્ટ  ડ
ે પ્રીસીએશન રીઝર્વ  ફંડ
ઈન્
વેસ્ટમ
ે ન્ટ  ફલ્કચ્યુએશન ફંડ
ઈન્ટર
ે સ્ટ  રીબ
ે ટ ફંડ
બ
ે ડ એન્ડ  ડાઉટફ
ુ લ રીઝર્વ  ફંડ (IT)
સ્પે શીયલ પ્રોવિઝન U/S 36 (I) (VIII)
IT-Cyber સીક્યોરીટી પ્રોવિઝન
ુ કલ સરવાળો....

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

તા. 31-3-2022
18,62,90,857.76
1,91,66,123.34
45,20,622.31
20,93,294.77
12,38,824.54
11,61,49,610.28
2,28,25,083.36
1,20,00,000.00
3,07,883.14
3,37,224.37
9,98,991.99
1,63,01,800.00
4,05,09,252.00
3,53,205.80
2,69,83,030.59
23,07,774.00
60,00,000.00
45,83,83,578.25

સન
ે 2021-22ના
વર્ષ ના નફાની ફાળવણી
માંથી નીકળતી રકમ
1,51,12,664.71
32,32,977.00
33,115.00
2,51,521.00
6,46,595.00
21,41,490.00
19,39,786.00
-1,29,319.00
1,29,319.00
2,58,638.00
-87,66,986.62
1,29,319.00
---3,27,71,730.33

ફાળવણીની રકમ ઉમ
ે રતા
એકત્ર
ફંડોની રકમ
20,14,03,522.47
2,23,99,100.34
45,53,737.31
23,44,815.77
18,85,419.54
11,82,91,100.28
2,47,64,869.36
1,20,00,000.00
4,37,202.14
4,66,543.37
12,57,629.99
1,63,01,800.00
4,92,76,238.62
4,82,524.80
2,69,83,030.59
23,07,774.00
60,00,000.00
49,11,55,308.58
4
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થાપણો ઃ
બ
ે કીંગ ક્ષેત્રે  લોકોના વિશ્વાસ અન
ે સંચાલકોની  પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિબીંબ બ
ેં કની  થાપણો ઉપર પડ
ે છ
ે . છ
ે લ્લા  બ
ે  વર્ષ  કોરોના
મહામારીન
ે કારણ
ે સહકારી ક્ષેત્રે  ઘણાંજ પડકારજનક રહ્યા  છ
ે અન
ે આવા કપરા સંજોગોમાં પણ થાપણદારો / ગ્રાહકો / ખાત
ે દારો
તથા સભાસદોએ બ
ેં કમાં અતૂટ વિશ્વાસ જાળવી  રાખી  પોતાની  થાપણો રીન્યુ ત
ે મજ નવી  મુક
ે લ છ
ે . ત
ે બદલ ત
ે મનો ુહં આભાર
માનું ુછં . રીઝર્વ  બ
ેં કની  પોલીસીમાં સુધારો થતા બ
ેં કોએ પણ પોતાની  થાપણો પરના વ્યાજના દરમાં ફ
ે રફાર કરતા જેના કારણ
ે
થાપણદારો પોતાની  ડીપોઝીટ ઉપાડી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા આકર્ષાયા હતા. ત
ે મ છતા લોક વિશ્વાસનાં ફલ સ્વરૂપ
ે બ
ેં કની 
ડીપોઝીટોમાં વધારો થય
ે લછ
ે . ગત વર્ષ ના અંત
ે ુ કલ થાપણો ₹ 1,78,27,17,038.53 અન
ે થાપણદારો 27924 હતા. જેમાં વર્ષ દરમ્યાન
₹ 6,21,32,893.07 (3.49%)નો વધારો થતા તા. 31/03/2022ના રોજ ુ કલ થાપણો ₹ 1,84,48,49,931.60 અન
ે થાપણદારો 27692
થાય છ
ે . જે પ
ૈ કી બાંધી  મુદતની  થાપણો ₹ 1,27,33,76,611.25 (ક
ુ લ થાપણના 69.02%) અન
ે થાપણદારો 10285 છ
ે . બચત  થાપણો
₹ 47,75,73,792.00 (ક
ુ લ થાપણના 25.89%) અન
ે ખાત
ે દારો 15383 છ
ે અન
ે ચાલુ થાપણો ₹ 9,38,99,527.84 (ક
ુ લ થાપણના
5.09%) અન
ે ખાત
ે દારો 2024 છ
ે .
ડીપોઝીટ ઈન્સ્યોરન્સ (DICGC) ઃ
ે છ
બ
ેં કનું વ્યવસ્થાપક મંડળ જેમ સભાસદોના હીતન
ે  પ્રાધાન્ય આપ
ે છ
ે  ત
ે મ થાપણદારોના હીતન
ે સતત  દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખ
ે .
રીઝર્વ બ
ેં ક ઓફ ઈન્ડિયાની ડીપોઝીટરી ઈન્સ્યોરન્સ સ્કીમ હ
ે ઠળ બ
ેં કના દર
ે ક થાપણદારની થાપણ ₹ 5,00,000/- (અંક
ે રૂપિયા પાંચ
લાખ) સુધી  સંપૂર્ણ  સુરક્ષીત  છ
ે . જેનું તા. 30/09/2022 સુધીનું પ્રિમીયમ ₹ 13,09,933.00 નિયમ મુજબ બ
ેં ક
ે  તા. 06/05/2022ના
ે લછ
રોજ ભરી દીધ
ે .
ધિરાણ ઃ
બ
ેં કની આવક તથા વિકાસનો આધાર ધીરાણ પ્રવૃતિના વિસ્તારનો વ્યાપ વધારવા પર છ
ે . રીઝર્વ બ
ેં ક ઓફ ઈન્ડીયાની માર્ગદર્શિકા
મુજબ ધીરાણ અંુ કશો તથા બ
ેં કની  ધીરાણનિતીની  મર્યાદામાં રહી ધીરાણ માટે આવતા તમામ સભાસદોન
ે જ
ુ દા જ
ુ દા ધીરાણો આપવા
માટે બોર્ડ  હંમ
ે શા ખુબજ વ્યવહારીક અન
ે સહકારી અભિગમ રાખવા પ્રયત્નશીલ રહયું છ
ે . આપણી  બ
ેં ક દ્વારા જ
ુ દા જ
ુ દા વ્યવસાયમાં
રોકાય
ે લા સમાજના દર
ે ક વર્ગ ન
ે આર્થિક રીત
ે શક્ય ત
ે ટલી મદદરૂપ થવા પ્રયત્ન કર
ે લછ
ે અન
ે ધીરાણ લ
ે નાર તમામ કરજદારો સમયસર
ધીરાણ પરત  કરવા સજાગ અન
ે નિયમીત  રહ
ે એવો પણ સાથ
ે સાથ
ે અમ
ે આગ્રહ રાખીએ છીએ.
બ
ેં કન
ે નિયમીત વસુલાત  ન આપનાર કરજદારો સામ
ે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી  પડી છ
ે . ધીરાણ લ
ે નાર તથા જામીન થનાર
ે લ ધીરાણ તથા જામીન થઈન
દર
ે ક સભાસદોન
ે વિનંતી  કરૂં  છ
ુ ં ક
ે બ
ેં કના વિકાસમાં સહભાગી  બનતા સત્વર
ે પોત
ે લીધ
ે અપાવ
ે લ ધીરાણ
સમયમર્યાદામાં ભરપાઈ કર
ે . આપણી  બ
ેં કનાં કોઈપણ ડીર
ે ક્ટરશ્રીએ અન
ે  ત
ે મની  પ
ે ઢી તથા ત
ે ઓના કોઈપણ ુ કુ ટં બીજનોએ આપણી 
ે લ નથી ત
ે લ નથી.
બ
ેં કમાંથી  ધીરાણ લીધ
ે મજ આણંદની  અન્ય કોઈપણ કો.ઓપ.બ
ેં કમાંથી  ધીરાણ લીધ
ગત વર્ષ ના અંત
ે ₹ 92,56,93,689.51નું ુ કલ ધીરાણ 2836 ખાત
ે દારોન
ે કર
ે લ હતું ત
ે માં વર્ષ દરમ્યાન ₹ 1,16,71,218.97 (1.26%)
ઘટાડો થતા તારીખ 31/03/2022ના રોજ ધીરાણની  બાકી ₹ 91,40,22,470.54 જે ુ કલ 2660 ધીરાણ ખાત
ે દારોન
ે કર
ે લછ
ે . જે પ
ૈ કી
ુ ટં કી મુદતનું ધીરાણ ₹ 24,32,41,327.91, મધ્યમ મુદતનું ધીરાણ ₹ 45,55,04,092.20 તથા લાંબી  મુદતનું ₹ 21,52,77,050.43નો
સમાવ
ે શ થાય છ
ે . રીઝર્વ  બ
ેં ક ઓફ ઈન્ડીયાની  સુચના પ્રમાણ
ે બ
ેં ક
ે  પ્રાયોરીટી સ
ે ક્ટરન
ે ₹ 6,319.41 લાખ (ક
ુ લ ધીરાણના 68.27%)
જ્યાર
ે  વીકર સ
ે ક્શનન
ે ₹ 1,776.17 લાખ (ક
ુ લ ધીરાણના 19.19%) ધીરાણ કર
ે લછ
ે .બ
ેં ક આ ક્ષેત્રોમાં ધીરાણ વધારવા માટે સઘન
પ્રયાસો કર
ે છ
ે .
બ
ેં કીંગ ક્ષે ત્રમાં પ્રવર્ત માન હરીફાઈ ત
ે મજ દેશમાં કોરોના વાઈરસની  ફ
ે લાય
ે લી  મહામારીથી  ઉદ્ભવ
ે લ આર્થિક ભૂકંપમાં દેશની 
ે લછ
આર્થિક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જવા પામતા ત
ે ની સીધી અસર બ
ેં કો ઉપર જોવા મળ
ે . આર્થિક પદ્ધતિની સીધી અસર ધીરાણની પ્રવૃત્તિ 
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
ે લછ
ઉપર પડ
ે લછ
ે . જેના કારણ
ે ચાલુ વર્ષ  ધીરાણમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ
ે . તમામ ધંધા-રોજગાર બંધ હોવાના કારણ
ે સારા
ધીરાણ મળવા મુશ્
કે લ હોવા છતાં ચાલુ વર્ષે  ધીરાણનાં કામકાજમાં સારો એવો વધારો થાય ત
ે વા પ્રયત્નો વર્ષ ની  શરૂઆતથી  જ શરૂ
કરી દેવામાં આવ્યા  છ
ે . આ માટે રીટેલ ધીરાણ ક્ષેત્રે  હાઉસીંગ, શ
ૈ ક્ષણિક અન
ે કાર લોન માટે ખુબજ સ્પર્ધાત્મક દર
ે ધીરાણ આપવાનું
શરૂ કર
ે લછ
ે અન
ે આપણા કર્મ ચારીઓ અન
ે બોર્ડ ના અથાગ પ્રયાસોથી  બ
ેં કનાં ધીરાણમાં સારો એવો વધારો થાય ત
ે વા પ્રયત્ન શરૂ
કરવા બદલ ુહં બ
ેં કનાં કર્મ ચારીઓ, બોર્ડ ના સભ્યો  અન
ે ગ્રાહકો/ખાત
ે દારોનો આભાર માનું છ
ુ ં અન
ે આપ બ
ેં કની  આ યોજનાનો લાભ
લઈ આપનાં ધંધા રોજગાર તથા જીવન શ
ૈ લીનું સ્તર ઉંચું લઈ જવા અપીલ કરૂં  છ
ુ ં.
બ
ેં કની નોન પરફોમીંગ એસ
ે ટ્સની પરિસ્થિતી ઃ
રીઝર્વ  બ
ેં ક દ્વારા લાગુ કરવામાં આવ
ે લા આવક માન્યતા તથા અસ્કયામતોના વર્ગીકરણના ધોરણોનું બ
ેં ક દ્વારા ચુસ્તપણ
ે
પાલન કરવામાં આવ
ે છ
ે અન
ે નોન પરફોમીંગ એસ
ે ટ્સ (NPA) સામ
ે પ્રર્યાપ્ત  જોગવાઈ કરી બ
ેં કના હીસાબો સંપૂર્ણ  પારદર્શ ક તથા
બ
ેં કની  સાચી  પરિસ્થિતીનું પ્રતિબિંબ પડ
ે  ત
ે રીત
ે રાખવામાં આવ
ે લ છ
ે . બ
ેં કના ધીરાણ અંગ
ે રીઝર્વ  બ
ેં કની  છ
ે લ્લી  ગાઈડ લાઈન્સન
ે
પણ અનુસરવામાં આવી  છ
ે . તારીખ 31/03/2022ના રોજ ુ ડબત  ફંડ ખાત
ે ₹ 1161.50 લાખ, સ્પે શ્યલ ડ
ે બ્ટ  એન્ડ  ડાઉટફ
ે બ્ટ 
ુ લડ
રીઝર્વ  ખાત
ે ₹ 269.83 લાખ અન
ે સ્ટાન્ડર્ડ  એસ
ે સ્ટ  સામ
ે  પ્રોવિઝન ₹ 120.00 લાખની  જોગવાઈ કર
ે લ છ
ે . જે NPA સામ
ે પુરતી 
ે લ
જોગવાઈ છ
ે .બ
ેં કનું છ
ે લ્લા  ત્રણ વર્ષ નું ગ્રોસ NPA અનુક્રમ
ે 1.96%, 2.00% અન
ે 1.83% છ
ે . જ્યાર
ે NET NPA 0% જાળવી  રાખ
છ
ે . તમામના સહિયારા પ્રયાસો, ટીમ સ્પીરીટથી  હાથ ધર
ે લ વસુલાતની  કામગીરી, જ
ુ ના મુદતવીતી  ખાત
ે દારોની  સમજાવટથી  આવ
ે લ
વસુલાતની  ઝ
ુ બ
ે શથી  ગ્રોસ NPAની  ટકાવારીમાં ધટાડો થય
ે લછ
ે .
રોકાણો ઃ
બ
ેં ક હમ
ે શાં રીઝર્વ  બ
ેં ક ઓફ ઈન્ડીયાનાં આદેશ અનુસાર SLR તથા CRRનાં ધોરણોનું પાલન કર
ે છ
ે . રીઝર્વ  બ
ેં કની  નીતી 
અનુસાર પોતાનાં આવા રોકાણો તથા અન્ય વધારાનાં ફાજલ નાણાનું રોકાણ ગર્વ મ
ે ન્ટ તથા એપ્રુ વ્ડ સીક્યોરીટી અન
ે રીઝર્વ  બ
ેં ક અન
ે
સહકારી કાયદા અનુસાર માન્ય કર
ે લબ
ેં કમાંજ કર
ે છ
ે ક
ે જે તુરતજ રોકડમાં રૂપાંતરીત કરી શકાય. તારીખ 31/03/2022ના રોજ આવું
ુ કલ રોકાણ ₹ 13,010.73 લાખ થાય છ
ે . જેમાં SLR ક
ે ટેગરીના ₹ 11,056.97 લાખના, NON SLR ક
ે ટેગરીના ₹ 86.76 લાખ તથા
અન્ય બ
ેં કોમાં મુક
ે લી  ₹ 1,867.00 લાખની  થાપણોનો સમાવ
ે શ થાય છ
ે . ખાસ કરીન
ે રોકાણો સામ
ે ના સંભવિત  જોખમોનો સામનો
કરવા બ
ેં ક
ે રીઝર્વ  બ
ેં કની  સુચના પ્રમાણ
ે ₹ 262.58 લાખનું ઈન્
વેસ્ટમ
ે ન્ટ  ડ
ે પ્રીસીએશન રીઝર્વ  (IDR) ઉભું કર્ય ું હતું. જે રીઝર્વ  બ
ેં કની 
નવી  માર્ગદર્શ ન પ્રમાણ
ે ₹ 262.58 લાખનું પ્રોવિઝન નફા-નુકશાન ખાત
ે પરત  જમા લઈ માર્ક  ુ ટ માર્
કે ટના ધોરણ
ે જરૂરિયાત  જેટલું જ
ે લા IFR ખાત
₹ 163.02 લાખનું પ્રોવિઝન ઉભું કર
ે લછ
ે . જેમાંથી  બાકીનાં વધ
ે નફાની  ફાળવણી  દ્વારા લઈ જવામાં આવનાર છ
ે .આ
ઉપરાંત  બ
ેં કનું ઈન્
વેસ્ટમ
ે ન્ટ  ફલ્કયુએશન રીઝર્વ  (IFR) ₹ 405.09 લાખ છ
ે .બ
ેં કનાં તમામ રોકાણ ખુબજ સલામત  રહ
ે  ત
ે માટે બ
ેં ક
દ્વારા જરૂરી કાળજી લ
ે વામાં આવ
ે છ
ે . આ વર્ષે  ગર્વ મ
ે ન્ટ  સીક્યુરીટીના ખરીદ  / વ
ે ચાણ દ્વારા ₹ 17.37 લાખનો નફો કર
ે લછ
ે .
મુડી પર્યાપ્તા (CRAR) ઃ
રીઝર્વ  બ
ેં ક ઓફ ઈન્ડીયા દ્વારા બ
ેં કની મિલ્કત  સામ
ે ના સંભવિત  જોખમોન
ે પહોંચી વળવા માટેની  મુડી પ્રર્યાપ્તાનું   (CRAR)
ધોરણ લાગું પાડવામાં આવ
ે લછ
ે . આવું પ્રમાણ 9% જેટલું હાંસલ કરવાનું હોય છ
ે . જેની  સામ
ે આપણી  બ
ેં ક
ે  તારીખ 31/03/2022નાં
રોજ 32.50% હાંસલ કરી બ
ેં કની  સદ્ધરતાનું પ્રમાણપત્ર પુરૂં  પાડ
ે લછ
ે .
નફાની ફાળવણી અન
ે ડીવીડન્ડ ઃ
તારીખ 31/03/2022ના રોજ બ
ેં કની  આવકમાંથી  ુ કલ ખર્ચ , જોગવાઈઓ અન
ે આવકવ
ે રાની  રકમ બાદ  કરતાં ચોખ્ખો  નફો
₹ 3,51,08,115.33 કર્યો છ
ે . જેનાંથી  બ
ેં કના અનામત  ભંડોળમાં વધારો થઈ રહયો છ
ે .બ
ેં કના પ
ે ટાકાયદાની  જોગવાઈઓ પ્રમાણ
ે બ
ેં કનું
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બોર્ડ  આ નફાન
ે નીચ
ે મુજબ ફાળવણી  કરવા ભલામણ કર
ે છ
ે . જેન
ે આપ સૌ મંજ
ુ ર રાખશો. કાયદાની  મર્યાદા તથા નફાન
ે ધ્યાનમાં
રાખી  ચાલુ વર્ષે  બોર્ડ  ઓફ ડાયર
ે ક્ટર્સ તરફથી  સભાસદોન
ે 7% ડીવીડન્ડ  આપવાની  ભલામણ કરવામાં આવ
ે છ
ે . જેન
ે મંજ
ુ રી આપશો.
સન
ે 2021-22ના વર્ષ ના ચોખ્ખા નફાની ફાળવણી
પ
ે ટા કાયદા ચાલ
ુ વર્ષનો ચોખ્ખો નફો ઃ નફા-ન
ુ કશાન ખાતા પ્રમાણ
ે
નંબર
વધારાન
ુ ં IDR ઃ   રીઝર્વ  બ
ેં કની  સુચના મુજબ

2,51,52,133.71
99,55,981.62

62 (1) રીઝર્વ  ફંડ ખાત
ે ચોખ્ખા  નફાના

25%

87,77,028.00

બ
ે ડડ
ે બ્ટ  રીઝર્વ  ચોખ્ખા  નફાના

8%

20,12,171.00

ઈન્
વેસ્ટમ
ે ન્ટ  ફ્લ્કચ્યુએશન રીઝર્વ

5%

87,66,986.62

3,51,08,115.33

ે રીઝર્વ  ફંડ બાદ
(વધારાનું IDRઃ 9955981.62 માંથી  25% લ
ે ખ
જતા ચાલુ વર્ષ ના સીક્યોરીટી નફામાંથી  13,00,000 ઉમ
ે રો)
(2) ભરપાઈ થય
ે લશ
ે ર ભંડોળ ઉપર ડિવિડન્ડ
(3) સહકારી શિક્ષણ ફંડ ફાળાના ચોખ્ખા  નફાના
અથવા ₹ 1,00,000/- બ
ે માંથી  જે ઓછ
ુ ં હોય ત
ે
(4) ધર્માદા ફંડ
(5) ડિવિડન્ડ  ઈક્વીલાઈઝ
ે શન ફંડ ભરપાઈ શ
ે ર ભંડોળના

7%

22,35,385.00

1.5%

1,00,000.00

1%

2,51,521.00

0.10%

33,115.00
2,21,76,206.62

બાકી નફો ઃ

1,29,31,908.71

62 (A) બાકી રહ
ે લ નફાની  ફાળવણી
(1) બિલ્ડીંગ ફંડ ખાત
ે

25%

(2) મ
ે ન
ે જીં ગ ડીર
ે ક્ટરશ્રીન
ે ઓન
ે રીયમ

32,32,977.00
1,000.00

(3) સહકાર પ્રચાર ફંડ ખાત
ે

5%

6,46,595.00

(4) ુ ડબત  અન
ે શંકાસ્પદ  લ્
હે ણા રીઝર્વ  ખાત
ે

1%

1,29,319.00

(5) સભાસદ પ્રોત્સાહન ફંડ ખાત
ે

15%

19,39,786.00

(6) સામાજીક વિકાસ ફંડ ખાત
ે

1%

1,29,319.00

(7) સભાસદ વ
ે લ્
ફે ર ફંડ ખાત
ે

1%

1,29,319.00

(8) સ્ટાફ વ
ે લ્
ફે ર ફંડ ખાત
ે

2%

2,58,638.00

1%

1,29,319.00

(9) નિયમિત વ્યવહારવાળા કરજ
ખાત
ે દારન
ે વ્યાજમાં વળતર ફંડ ખાત
ે

65,96,272.00
બાકી નફો...

63,35,636.71

62 (11) રીઝર્વ  ફંડ ખાત
ે ટ્રાન્સફર કરવા સાધારણ સભાન
ે ભલામણ

63,35,636.71

બાકી નફો.....
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
મોબાઈલ બ
ેં કીંગ ઃ
બ
ેં ક દ્વારા મોબાઈલ બ
ે કીંગ સ
ે વા શરૂ કરવામાં આવ
ે લછ
ે .આસ
ે વા હ
ે ઠળ RTGS / NEFT તથા IMPS દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર,
આ તમામની  નાણાં ટ્રાન્સફરની  લીમીટમાં ફ
ે રફાર, મીની  સ્
ટે ટમ
ે ન્ટ, બ
ે લ
ે ન્સ પુછપરછ, ચ
ે કબુક રીકવ
ે સ્ટ, ચ
ે કનું સ્
ટે ટસ, ઈમ
ે લ સ્
ટે ટમ
ે ન્ટ 
જેવી  ધણી  સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છ
ે . ત
ે મજ UPIના માધ્યમથી  27x7x365 તમામ પ્રકારના બિલો/ખરીદી તથા ડીઝીટલ ટેકનોલોજીનાં
ઉપયોગ વડ
ે ઘર
ે બ
ે ઠા બ
ેં કિંગનો લાભ ઉઠાવી  શકો છો. જેનો બ
ેં કના વધુન
ે  વધુ ગ્રાહકો લાભ લ
ે એવી  અમારી વિનંતી  છ
ે .
ેડબીટ કાર્ડ (RUPAY ATM CARD) ઃ
ે છ
બ
ેં કના ડ
ે બીટ કમ એટીએમ કાર્ડ ની  મદદથી  ધણી  બધી  સુવિધાઓ મળ
ે . જે કોઈપણ શોપીંગ મોલ / દ
ુ કાનોમાં પોસ મશીન
(POS) પર સ્વાઈપ કરી ખરીદી કરી શકાય ત
ે મજ ઓનલાઈન શોપીંગ, હોટલ બુકીંગ, ે રલ્
વે  ટીકીટ, બીલ પ
ે મ
ે ન્ટ, વીમાના પ્રિમીયમ,
વગ
ે ે રની  ચુકવણી  ઉપરાંત  ભારતભરના તમામ ATM ક
ે ન્દ્રો  ઉપર સ્વીક
ૃ ત  છ
ે . આ કાર્ડ નો આપ સૌ વધુન
ે  વધુ ઉપયોગ કરો એવી 
અમારી વિનંતી  છ
ે .
POS મશીન ઃ
નોટબંધી  પછી તમામ વ
ે પારી આલમમાં ડીઝીટલ સ
ે વાઓનો વ્યાપ વધ્યો  છ
ે અન
ે ગ્રાહકો પણ હવ
ે ડીઝીટલ પ
ે મ
ે ન્ટ તરફ વળ્યા 
ે અન
ે
છ
ે . વ
ે પારીઓન
ે પણ રોકડ રકમ ત
ે મજ ચ
ે કોની  ઝંઝટમાંથી  મુક્તિ મળ
ે સમયાનુસાર નાણાં પોતાના ખાતામાં સીધા જ જમા મળ
ે લછ
ત
ે માટે બ
ેં ક
ે POS મશીનની  સ
ે વા પણ શરૂ કરી દીધ
ે . તો તમામ ગ્રાહકો / વ
ે પારી વર્ગે  આ સ
ે વાનોં લાભ લ
ે વા વિનંતી  છ
ે .
લોકર સ
ે વા ઃ
બ
ેં કની  બંન્
ને  બ્રાંચો અધતન સ
ે ઈફ ડીપોઝીટ વોલ્ટની  સુવીધાઓ ધરાવ
ે છ
ે .હ
ે ડ ઓફિસ ખાત
ે  વાતાનુુ કલીન વાતાવરણમાં તમામ
લોકર્સ ધારકોન
ે સંતોષકારક  સુવિધા પુરી પાડવામાં આવ
ે લછ
ે . જે અંગ
ે ની સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ્સ લોકર્સ ધારકોએ ભરી ન હોય ત
ે ઓએ
તાત્કાલીક ભરી સહકાર આપવા વિનંતી  છ
ે . ત
ે મજ બ
ેં ક દ્વારા નિયત  કર
ે લ ભાડ
ુ પણ નિયમિત  ભરી જવું. રીઝર્વ  બ
ેં કની  માર્ગદર્શિકા
મુજબ તમામ લોકર્સ  ધારકોએ IBAના નિયત  નમૂના મુજબનો જાન્યુ આરી-2022થી  નવો લોકર્સ  એગ્રીમ
ે ન્ટ  કરવો ફરજીયાત  હોવાથી 
તમામ લોકર્સ ધારકો સત્વર
ે બ
ેં કનાં લોકર્સ  વિભાગમાં સંપર્ક  કરી નવો એગ્રીમ
ે ન્ટ  કરી પોતાનું ખાનું નિયમિત  કરાવી  લ
ે વું અન
ે  વર્ષ માં
ઓછામાં ઓછા એક વખત  પોતાના લોકર્સ ન
ે ઓપર
ે ટ કરી સહકાર આપવા વિનંતી  છ
ે .
સહકારી વિમા યોજનાઓન
ુ ં અમલીકરણ ઃ
જાહ
ે ર જનતાનાં લાભાર્થે  ભારત  સરકાર દ્વારા જાહ
ે ર કરાય
ે લી  પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનામાં   (PMSBY) તથા પ્રધાનમંત્રી
જીવન જયોતી વીમા યોજનામાં (PMJBY)માં આપણી બ
ેં ક
ે ન
ે શનલ ઈન્સ્યુરન્સ તથા એલઆઈસી સાથ
ે ના સહયોગથી ખુબજ પ્રશંસનીય
કાર્ય  કર્યુ  છ
ે . PMSBYમાં આપણી  બ
ેં ક
ે 451 ગ્રાહકો તથા PMJBYમાં 181 ગ્રાહકો આવરી લીધા છ
ે .
રક્તદાન પ્રવૃતિ ઃ
આ મહામુલી  સ
ે વાકીય પ્રવૃતિમાં બોર્ડ ના સભ્યોએ વધુ સક્રિય થઈ આણંદ  ે રડક્રોસ સોસાયટીનાં સહયોગથી દર વર્ષ ની  માફક
ચાલુ વર્ષે  પણ પ્રશંસનીય કામગીરી કરી હતી. જે અંતર્ગત  બ
ેં ક ખાત
ે યોજેલ રકતદાન ક
ે મ્પમાં શહ
ે રના નાગરીકો / ગ્રાહકો / બોર્ડ ના
ડાયર
ે ક્ટર્સ તથા કર્મ ચારીઓએ ઉમળકાભ
ે ર સહયોગ આપ
ે લ હતો.
ઑડીટ / ઈન્સ્
પે કશન ઃ
સન
ે 2021-22ના વર્ષ ના બ
ેં કના સ્
ટે ચ્યુટરી ઓડીટર તરીક
ે રીઝર્વ બ
ે ન્કના પત્ર દ્વારા મ
ે . એમ. એ. શાહ & કા
ુ ં ., ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ,
આણંદની  નિમણુંક કર
ે લ હતી. ત
ે ઓએ ઓડીટ સમય દરમ્યાન જરૂરી સલાહ સૂચન અન
ે માર્ગદર્શ ન આપી  બ
ેં કની  કામગીરીથી  સંતોષ
વ્યકત  કરી ઓડીટ વર્ગ  “અ” આપ
ે લછ
ે .
રીઝર્વ બ
ેં ક ઓફ ઈન્ડીયા, અમદાવાદ દ્વારા આપણી બ
ેં કનું તારીખ 31/03/2018 સુધીનું ઈન્સ્પે કશન પૂર્ણ કર
ે લછ
ે . જેમાં બ
ેં કની 
કામગીરી અન
ે પ્રગતિથી  રીઝર્વ  બ
ેં ક
ે સંતોષ વ્યકત  કર
ે લછ
ે .
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સામાજીક જવાબદારી ઃ
સામાજીક જવાબદારી નિભાવવામાં પણ આપણી  બ
ેં ક અગ્
રે સર રહ
ે વા પામી  છ
ે .બ
ેં ક તરફથી  સભાસદો / ખાત
ે દારો તથા અન્ય
જરૂરીયાત  મંદ  લોકોન
ે / સંસ્થાન
ે આર્થિક સહાય આપ
ે લછ
ે .
શ્રદ્ધાંજલી ઃ
વર્ષ દરમ્યાન જે માનનીય સભાસદ  ભાઈ બહ
ે નો / ખાત
ે દારો / ગ્રાહકોના દ
ુ ઃખદ  અવસાન થયા છ
ે . ત
ે મનાં આત્માન
ે ચિરશાંતી 
અર્પે  અન
ે મોક્ષ પ્રદાન કર
ે  ત
ે મજ ત
ે મનાં પરિવારજનો પર આવી  પડ
ે લ આપતીનો સામનો કરવા પરમક
ૃ પાળુ પરમાત્મા  શકિત  આપ
ે
ત
ે વી  સમગ્ર  બ
ેં ક પરિવાર અન
ે બોર્ડ ના સભ્યોની પ્રાર્થ ના છ
ે .
બોર્ડ ની કામગીરી ઃ
ે
બ
ેં કના સભાસદોની  સંખ્યા  ધણી  મોટી છ
ે . અલગ-અલગ ધીરાણો માટે આવતા તમામ સભાસદોન
ે ધીરાણની  સગવડો મળ
ત
ે મજ ત
ે ઓના રોજબરોજના પ્રશ્નોના ઝડપી  નિકાલ આવ
ે  ત
ે હ
ે તુંથી  બ
ેં કની  મ
ે ન
ે જીં ગ કમિટીની  મીટીંગ / ધીરાણ કમિટી અન
ે શાખ
ે છ
કમિટીની  મીટીંગ દર માસ
ે મળ
ે . જેમાં શક્ય તમામ કામોનો નિકાલ કરવામાં ત
ે મજ ઓડીટ કમિટી, ઈન્
વેસ્ટમ
ે ન્ટ  કમિટી, ALCO
ે છ
કમિટી, રીકવરી કમિટીની મિટીંગો પણ જરૂરીયાત  પ્રમાણ
ે મળ
ે .
આભાર ઃ
વર્ષ દરમ્યાન બ
ેં કના ચ
ે રમ
ે નશ્રી ઉમ
ે શક
ુ માર પટ
ે લ તથા સાથી બોર્ડ ના તમામ ડાયર
ે ક્ટર્સ શ્રીઓ અન
ે શાખ કમિટીના સભ્યશ્રીઓ
ત
ે મની  કામગીરી અત્યંત  ઉત્સાહ અન
ે સફળતાપૂર્વ ક બજાવી વહીવટી ત
ે મજ અન્ય પ્રશ્નોના ઝડપી  ઉક
ે લ લાવવામાં સાથ સહકાર
આપવા બદલ ત
ે મનો ુહં ખુબજ આભાર માનું છ
ુ ં.
બ
ેં ક
ે  ત
ે ની  અવિરત  વિકાસની  ક
ે ડી ચાલુ રાખી  છ
ે . જે બ
ેં કના સભાસદશ્રીઓ, થાપણદારો, ખાત
ે દારો તથા સૌ ગ્રાહકોનાં સાથ
સહકારથી  શકય બન્યું  છ
ે  ત
ે બદલ ુહં સૌનો આભાર માનું છ
ુ ં.
ે  ત
બ
ેં કનો વિકાસ અન
ે બ
ેં કની લોકચાહના વધ
ે માટે બ
ેં કના જનરલ મ
ે ન
ે જર મિતુલક
ુ માર વી. મહાજન ત
ે મજ અધિકારીગણશ્રીઓએ
ત
ે મજ તમામ કર્તવ્યનિષ્ઠ  કર્મ ચારીઓ ક
ે જે બ
ેં કની મિલ્કત  છ
ે  ત
ે ઓએ બ
ેં કના વહીવટમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપવા સાથ
ે ખંતથી,
ઉત્સાહથી  બ
ેં કની  કામગીરી બજાવી  ગ્રાહકોન
ે ઝડપી  અન
ે વિનયશીલ સ
ે વાઓ દ્વારા બ
ેં કમાં આકર્ષ્યા  છ
ે . જે બદલ ત
ે ઓનો આભાર
માની  ધન્યવાદ  આપું છ
ુ ં.
બ
ેં કના સંચાલનમાં અવારનવાર કાયદાકીય જાણકારી અન
ે માર્ગદર્શ ન આપવા બદલ રીઝર્વ  બ
ેં ક ઓફ ઈન્ડીયાનો, મ
ે . જીલ્લા 
રજીસ્ટ્રારશ્રી, જીલ્લા  સહકારી સંઘ, જીલ્લા તથા રાજ્યકક્ષાના તમામ અધિકારીશ્રીઓ તથા ગુજરાત  અર્બ ન કો.ઓ. બ
ેં ક ફ
ે ડર
ે શન
તથા બ
ેં કના પ્રોફ
ે શનલ ડાયર
ે ક્ટરશ્રી C.A. ક
ે . જી. પટ
ે લત
ે મજ ચ
ે તનભાઈ વી. શાહ, બ
ેં કની  પ
ે નલના એડવોક
ે ટશ્રીઓ, એન્જીનીયર્સ ,
કોન્કરન્ટ  ઓડીટર, ચાર્ટર્ડ  એકાઉન્ટન્ટશ્રીઓ, વગ
ે ે ર તમામનો આભાર માનું છ
ુ ં.
અંતમાં આ બ
ેં કમાં અવિરત  વિકાસ, પ્રસિદ્ધી  અન
ે લોકચાહનામાં યશભાગી  એવા ઉપરોકત  સૌનો ફરીથી  અંતઃકરણ પૂર્વ ક
આભાર માની  સંસ્થા  ખુબજ વિકાસ પામ
ે , વટવૃક્ષ બન
ે અન
ે બ
ેં કનાં સમસ્ત  પરિવાર એવા આપણ
ે સૌ એની  છત્રછાયામાં સુખ શાંતી,
સ્વાસ્થ્ય અન
ે સમૃદ્ધિ  મ
ે ળવીએ એવી  અંતઃકરણપૂર્વ ક પ્રભુન
ે  પ્રાર્થ ના કરી વિરમું છ
ુ ં.
અસ્તુ

આણંદ.
તારીખ ઃ 09/06/2022

આપનો સ્
ને હી,
ેકતનક
ુમાર હસમુ ખલાલ પટ
ે લ (વિમાવાળા)
મ
ે ન
ે જીં ગ ડીર
ે ક્ટર
ધી  આણંદ  મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓપર
ે ટીવ  બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
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 2022 which comprises the Balance Sheet as at 31 March 2022 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.

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨
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The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
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 Indiaઃ
(a) In the case of the Balance Sheet, of state of affairs of the Bank as at 31st March 2022 ઃ
(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 Requirementsઃ
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 thatઃ
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.
9. We further report that for the year under audit, the Bank has been awarded “A” classification.
Place ઃ ANAND
Dateઃ 08/06/2022

FOR M.A.SHAH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
CA. PRAMESH DOSHI
PARTNER
FRN 112630W, ANAND
MEM. NO. 045319
UDIN ઃ 22045319AKMYOB5187

નિષ્ક્રીય ખાત
ે દારો જોગ

રીઝર્વ બ
ેં ક ઓફ ઈન્ડીયાના આદેશ મુજબ છ
ે લ્લા 10 વર્ષ થી જે ખાત
ે દારના ખાતામાં કોઈપણ લ
ે વડ-દેવડ થય
ે લ ન હોય ત
ે વા નિષ્ક્રીય
ખાતાની જમા રકમ રીઝર્વ બ
ેં કન
ે મોકલી દેવાની હોય છ
ે . માટે જે ખાત
ે દાર આવા બ
ેં ક ખાતા ધરાવતા હોય ત
ે મન
ે  ત
ે મના KYC બ
ેં કમાં આપી 
જરૂરી લ
ે વડ-દેવડ કરી ખાતું સક્રિય કરી દેવું નહીતર આવા 10 વર્ષ થી નિષ્ક્રીય ખાતાન
ે   Un-Claim ગણી જમા રકમ રીઝર્વ બ
ેં કમાં જમા કરી
દેવામાં આવશ
ે  ત
ે ની દર
ે ક ખાત
ે દાર
ે નોંધ લ
ે વી.
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
Balance Sheet as at 31st March, 2022
31-03-2021
₹ પ
ૈ સા

4,00,00,000.00

3,21,16,300.00
--3,21,16,300.00

17,62,46,264.20
1,82,03,021.34
9,51,93,617.28
1,00,00,000.00
44,88,506.31
2,17,01,694.59
2,62,57,781.62
3,15,09,252.00

18,98,141.77
10,46,204.54
1,51,25,257.36
9,21,943.99
3,14,681.80
2,69,359.14
2,98,700.37
21,65,356.00
1,70,00,000.00
--

૫૨

CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા ેદવ
ું
1. CAPITAL ભંડોળ
A Authorised Share Capital
અધિકૃત શેર ભંડોળ
1. 4,00,000 Share of ₹ 100 Each
4,00,000 શેર દરેક ₹ 100 નો
(Previous Year 4,00,000 Share of ₹ 100)
(ગઈ સાલ 4,00,000 શેર દરેક ₹ 100નો)
B Subscribed & Paid Up Shares Capital
ભરપાઈ થયેલ અને વસુલ આવેલ શેર ભંડોળ
1. 3,31,151 Shares of ₹ 100
3,31,151 શેર દરેક ₹ 100નો
(Previous Year 3,21,163 Share of ₹ 100)
(ગઈ સાલ 3,21,163 શેર દરેક ₹ 100નો)
(A) Individuals     વ્યક્તિઓ
(B) Co-Op. Inst.   સહકારી સંસ્થાઓ
(C) State Govt.     રાજ્ય સરકાર
2.

RESERVE FUND & OTHER RESERVES
રીઝર્વ ફંડ અને અન્ય રીઝર્વ
1. Statutory Reserve Fund- કાયદા અનુસારનું રીઝર્વ ફંડ
2. Building Fund - બિલ્ડીંગ ફંડ
3. Bad & Doubtful Debt Reserve - ુ ડબત ફંડ
4. Standard Assets Provision - સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ્સ પ્રોવીઝન
5. Divident Equalisation Fund
ડિવિડન્ડ ઈક્વીલાઈઝેશન ફંડ
6. Special Bad & Doubtful Debt (As per IT)
બેડ એન્ડ ડાઉટફ
ુ લ ડેબ્ટ રીઝર્વ ફંડ (As per IT)
7. Investment Depreciation Reserves
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડેપ્રીસીયેશન રીઝર્વ
8. Investment Fluctuation Fund
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચુયએશન ફંડ
9. Other Funds અન્ય ફંડો
A. Donation Fund  - ધર્માદા ફંડ
B. Co-Op Propaganda - સહકાર પ્રચાર ફંડ
C. Member Benevolent Fund - સભાસદ પ્રોત્સાહન ફંડ
D. Staff Welfare Fund  - સ્ટાફ વેલ્
ફે ર ફંડ
E. Interest Rebate Fund - ઈન્ટરેસ્ટ રીબેટ ફંડ
F. Social Welfare Fund - સોશીયલ વેલ્
ફે ર ફંડ
G. Member Welfare Fund - સભાસદ વેલ્ફફેર ફંડ
H. Special Provision - સ્પે શીયલ પ્રોવિઝન U/S 36 (I) (VIII)
I. General Provision - જનરલ પ્રોવિઝન
J. IT/Cyber Security Provision Contingent
આઈટી/સાયબર સીક્યોરીટી પ્રોવિઝન કન્ટીજન્ટ

42,26,39,782.31
45,47,56,082.31 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં
31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

4,00,00,000.00

3,31,15,100.00
---

3,31,15,100.00

18,62,90,857.76
1,91,66,123.34
11,61,49,610.28
1,20,00,000.00
45,20,622.31
2,69,83,030.59
1,63,01,800.00
4,05,09,252.00

20,93,294.77
12,38,824.54
2,28,25,083.36
9,98,991.99
3,53,205.80
3,07,883.14
3,37,224.37
23,07,774.00
-60,00,000.00
45,83,83,578.25
49,14,98,678.25

12

The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
Balance Sheet as at 31st March, 2022
31-03-2021
₹ પ
ૈ સા
3,26,76,695.02 1.

2.
8,30,02,622.18

PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લ
ે ણ
ું
CASH રોકડ

BALANCE WITH OTHER BANKS
અન્ય બેંકોમાં સિલક
Current Deposits
(As per Schedule - 2)

(iii) Fixed Deposits
(As per Schedule - 3)

23,72,02,622.18

-- 3.
4.

1,01,28,57,527.00

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા
3,69,00,075.93

State Co-Op. Bank & Central Co-Op. Bank
(As per Schedule-1)
રાજ્ય સહકારી બેંક, મધ્યસ્થ સહકારી બેંક (પરિશિષ્ટ-1 મુજબ)

(ii) Saving Bank Deposits

15,42,00,000.00

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

In Hand and with Reserve Bank, State Bank of India
હાથ ઉપર તથા રિઝર્વ બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા

(i)

--

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં

ચાલુ થાપણો ખાતે
(પરિશિષ્ટ 2 મુજબ)
બચત થાપણો ખાતે

બાંધી મુદતની થાપણો ખાતે
(પરિશિષ્ટ 3 મુજબ)

8,23,39,343.59
--

18,67,00,000.00

26,90,39,343.59

MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE
ટૂંકી મુ દત અને કૉલ ખાતે
INVESTMENTS (At Book Value)
રોકાણો (ખરીદ કિંમતે)

(i)

In Central and State Government Securities
મધ્યસ્થ અને રાજ્ય સરકારની જામીનગીરીઓ

--

1,10,56,97,460.00

At Book Value (ખરીદ  કિંમત)     1,10,56,97,460.00
At Face Value (દાર્શ નિક કિંમત)    1,09,95,00,000.00

At Market Value (બજાર કિંમત)   1,10,31,33,618.30

1,40,00,000.00

(ii) Other Trustee Securities
અન્ય ટ્રસ્ટ જામીનગીરીઓ

3,55,000.00

(iii) Shares in Co-Operative Institution
સહકારી સંસ્થામાં શેરો

--

(iv) Other Investment (Liquid Fund)
અન્ય રોકાણો (લીક્વીડ ફંડ)

83,21,000.00
3,55,000.00
--

Out of Total Security (કુલ સિક્યોરીટી)     1,10,56,97,460.00

Held to Maturity (કાયમી  સીક્યોરીટી)    38,17,49,860.00

Available for Sale (વેચાણપાત્ર સિક્યોરીટી)     72,39,47,600.00
1,02,72,12,527.00

--

Held for Trading  (વેચાણ માટે સીક્યોરીટી)               0.00
5.

INVESTMENT OUT OF THE PRINCIPAL/SUBSIDIARY
STATE PARTNERSHIP FUND
મુ ખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદાર ફંડનું રોકાણ
In Shares of central Co-Operative Banks
મધ્યસ્થ સહકારી બેંકના શેરોમાં

--

(iii) Other Societies Shares
અન્ય મંડળીઓના શેરોમાં
1,29,70,91,844.20 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

--

---
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(i)

1,11,43,73,460.00

(ii) Primary / Agricultural Credit Socieities
પ્રાથમિક વિષયક શરાફી મંડળીઓના શેરોમાં

--

1,42,03,12,879.52

52

th ANNUAL

REPORT
2021-2022

ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
Balance Sheet as at 31st March, 2022

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં

31-03-2021
CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા ેદવ
ું
₹ પ
ૈ સા
45,47,56,082.31 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
3.

---

PRINCIPAL SUBSIDIARY STATE PARTNERSHIP FUND
મુ ખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદારી ફંડ
(A) Central Co.Op. Bank Shares
મધ્યસ્થ સહકારી બેંકના શેર માટે

--

(C) Other Co-0p. Soc. Shares
અન્ય સહકારી મંડળીઓના શેર માટે

--

(B) Primary Agri. Co-Op. Cre. Soc. Shares
પ્રાથમિક ખેતી વિષયક સહકારી મંડળીના શેર માટે

--

4.
1.
1,25,29,96,034.42

Fixed Deposits
બાંધી મુદતની થાપણો

(B) Cent. Co-Op. Bank's
(મધ્યસ્થ સહકારી બેંકની)

34,65,774.00

(C) Other Societies
(અન્ય મંડળીઓની)
2.

43,12,73,835.82

Savings Deposits
બચત થાપણો
(A) Individual's
(વ્યક્તિઓની)

--

(B) Cent. Co-Op. Bank's
(મધ્યસ્થ સહકારી બેંકની)

17,08,876.15

(C) Other Societies
(અન્ય મંડળીઓની)
3.

9,30,58,701.03
-2,13,817.11

-- 4.

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

---

Current Deposits
ચાલુ થાપણો
(A) Individual's
(વ્યક્તિઓની)

(B) Cent. Co-Op. Bank's
(મધ્યસ્થ સહકારી બેંકની)
(C) Other Societies
(અન્ય મંડળીઓની)

1,27,19,91,407.76
-13,85,204.00

1,27,33,76,611.76

47,64,00,422.95
-11,73,369.05

47,75,73,792.00

9,35,57,948.63
-3,41,579.21

Money at Call & Short Notice
કૉલ અને ટૂંકી નોટીસની મુદતી થાપણો

2,23,74,73,120.84 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

૫૨

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા
49,14,98,678.25

DEPOSITS & OTHER ACCOUNTS
ડિપોઝીટો અને બીજા ખાતા

(A) Individual's
(વ્યક્તિઓની)

--

1,78,27,17,038.53

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

9,38,99,527.84

-1,84,48,49,931.60
2,33,63,48,609.85
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The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
Balance Sheet as at 31st March, 2022
31-03-2021
PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લ
ે ણ
ું
₹ પ
ૈ સા
1,29,70,91,844.20 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
6.

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં
31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા
1,42,03,12,879.52

ADVANCES - ધિરાણો

26,14,89,407.65 (1) Of which Short-Term Loans, Cash Credits, Over Drafts
and Bills Discounted - ટૂંકી મુદતની લોન, રોકડ શાખ,
ઓવરડ્રાફ્ટ અને વટાવેલ બિલો પૈકી

24,32,41,327.91

(A) Against Government and other approved securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે              -(B) Against other Tangible Securities
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે     24,32,41,327.91
Of which above advances - ઉપરના ધિરાણો પૈકી
(i)

Individuals (વ્યક્તિઓ પાસે)     24,32,41,327.91

(ii) Overdue Amount (મુદતવીતી  રકમ) 1,08,01,150.49
(iii) Of the advances amount overdue considered bad
and doubtful of recovery                    1,03,61,323.98
મુદતવીતી બાકી પૈકી અં દાજેલું ુ ડબતું શકમં દ લેણું
45,45,78,166.14 (2) Of which Medium Term Loan
મધ્યમ મુદતની લોન પૈકી

45,55,04,092.20

(A) Against Government and other approved securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે        9,30,972.00
(B) Against other Tangible Securities
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે      45,45,73,120.20
Of which above advances - ઉપરના ધિરાણો પૈકી
(i)

Individuals (વ્યક્તિઓ પાસે)    45,55,04,092.20

(ii) Overdue Amount (મુદતવીતી  રકમ)    42,49,553.37
(iii) Of the advances amount overdue considered bad
and doubtful of recovery                         15,04,687.34
મુદતવીતી બાકી પૈકી અં દાજેલું ુ ડબતું શકમં દ લેણું
20,96,26,115.72 (3) Of which Long Term Loan
લાંબી મુદતની લોન પૈકી

21,52,77,050.43

(A) Against Government and other approved securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે             -(B) Against other Tangible Securities
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે       21,52,77,050.43
Of which above advances - ઉપરના ધિરાણો પૈકી
(i)

Individuals (વ્યક્તિઓ પાસે)    21,52,77,050.43

(ii) Overdue Amount (મુદતવીતી  રકમ)      17,09,620.08
(iii) Of the advances amount overdue considered bad
and doubtful of recovery                         13,18,793.03
મુદતવીતી બાકી પૈકી અં દાજેલું ુ ડબતું શકમં દ લેણું                                                                
92,56,93,689.51
2,22,27,85,533.71 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
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91,40,22,470.54
2,33,43,35,350.06
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31-03-2021
CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા ેદવ
ું
₹ પ
ૈ સા
2,23,74,73,120.84 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
5.

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં
31-03-2021
₹ પ
ૈ સા

31-03-2021
₹ પ
ૈ સા
2,33,63,48,609.85

BORROWINGS - કરજ

(1) From Reserve Bank of India/State/Central Co.Op. Bank
રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા/રાજ્ય/મધ્યસ્થ સહકારી બેંકમાંથી
--

(A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts of
which secured against
ટૂંકી મુદતની લોન, રોકડ શાખ અને ઓવરડ્રાફ્ટ જે પૈકી તારણવાળું

--

(1) Govt. & Other Approved Securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે
(2) Other Tangible Sec.
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે
--

(B) Medium Term Loan of which secured against
મધ્યમ મુદતની લોન જે પૈકી તારણવાળું

--

(1) Govt. & Other Approved Securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે
(2) Other Tangible Sec.
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે
--

(C) Long Term Loan of which secured against
લાંબી મુદતની લોન જે પૈકી તારણવાળું

--

(1) Govt. & Other Approved Securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે
(2) Other Tangible Sec.
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે
(2) From State Bank of India - સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાંથી
--

(A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts of
which secured against
ટૂંકી મુદતની લોન, રોકડ શાખ અને ઓવરડ્રાફ્ટ જે પૈકી તારણવાળું

--

(1) Govt. & Other Approved Securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે
(2) Other Tangible Sec.
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે
--

(B) Medium Term Loan of which secured against
મધ્યમ મુદતની લોન જે પૈકી તારણવાળું

--

(1) Govt. & Other Approved Securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે
(2) Other Tangible Sec.
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે
--

(C) Long Term Loan of which secured against
લાંબી મુદતની લોન જે પૈકી તારણવાળું

--

(1) Govt. & Other Approved Securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે
(2) Other Tangible Sec.
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે
2,23,74,73,120.84 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

2,33,63,48,609.85
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The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
Balance Sheet as at 31st March, 2022
31-03-2021
₹ પ
ૈ સા

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં

PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લ
ે ણ
ું

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

2,22,27,85,533.71 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
7.

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા
2,33,43,35,350.06

INTEREST RECEIVABLE
મળવાપાત્ર વ્યાજ

1,49,24,551.11

Investment - રોકાણો

1,69,63,395.78

4,19,87,946.00

Int. Receivable on NPA Account - એન.પી.એ. ધિરાણ ખાતા

3,86,84,306.70

5,69,12,497.11

5,56,47,702.48

-- 8.

BILLS RECEIVABLE BEING BILLS FOR COLLECTION
બિલ્સ રીસીવેબલ (સામે દર્શાવ્યા મુ જબ)

--

-- 9.

BRANCH ADJUSTMENTS
શાખાના હવાલા

--

10. PREMISES BUILDING - ઈમારત
1,37,72,541.75
6,52,671.00

Balance as per Book  -  ચોપડા મુજબની બાકી

1,31,19,870.75

Less ઃ Depreciation  -  બાદ ઃ ઘસારો

6,20,038.00

1,31,19,870.75

1,24,99,832.75

11. FURNITURE, FIXTURES & OTHER FIXED ASSETS
રાચરચીલું, જડતર અને અન્ય સ્થાવર અસ્કયામતો
Prev. Year
ગયા વર્ષે

Particulars
વિગત

Current Year
ચાલુ વર્ષે

9,91,969.77

Vehicles (વાહનો)

8,43,173.77

12,49,998.78

Computer (કૉમ્પ્યુટર)

9,07,790.78

87,01,480.79

Lockers (લોકર્સ )

80,13,494.79

18,64,002.45

Furniture (ફર્નિચર)

15,84,402.45

17,322.39

Ele. Fittings
(ઈલે. ફીટીંગ્સ)

65,975.01 Air Condition (એર કંડીશન)
8,45,272.70

Dead Stock (ડેડસ્ટોક)

11,93,704.37 Electronics & Equipment
(ઈલે. એન્ડ ઈક્વીપમેન્ટ)
2,74,031.00

POS Machine (પોશ મશીન)

14,723.39
52,780.01
10,08,381.70
8,98,816.37
1,82,696.00

1,52,03,757.26

Balance as per Books
(ચોપડા મુજબ બાકી)

1,35,06,259.26

16,10,276.00

Less ઃ Depre.
બાદ ઃ ઘસારો

15,16,997.00

1,35,93,481.26
2,30,64,11,382.83 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
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1,19,89,262.26
2,41,44,72,147.55
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
Balance Sheet as at 31st March, 2022
31-03-2021
CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા ેદવ
ું
₹ પ
ૈ સા
2,23,74,73,120.84 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
--

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં
31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

(3) From State Govt. - રાજ્ય સરકાર પાસેથી

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા
2,33,63,48,609.85

(A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts of
which secured against
ટૂંકી મુદતની લોન, રોકડ શાખ અને ઓવરડ્રાફ્ટ જે પૈકી તારણવાળું

--

(1) Govt. & Other Approved Securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. - અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે

--

(B) Medium Term Loan of which secured against
મધ્યમ મુદતની લોન જે પૈકી તારણવાળું

--

(1) Govt. & Other Approved Securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે
(2) Other Tangible Sec.
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે

--

(C) Long Term Loan of which secured against
લાંબી મુદતની લોન જે પૈકી તારણવાળું

--

(1) Govt. & Other Approved Securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે

-- (4) Loans from other sources - અન્ય પાસેથી લોન

--

-- 6.

--

--

-- 7.

4,19,87,946.00 8.
4,67,346.00 9.

24,12,091.00
30,88,051.79

39,280.00

1,00,000.00

3,11,39,560.00

BILLS FOR COLLECTION BEING BILLS RECEIVABLE (As
per Contra) - બિલ્સ ફોર કલેક્શન (સામે દર્શાવ્યા મુ જબ)
BRANCH ADJUSTMENT - શાખાના હવાલા

10. OTHER LIABILITIES - અન્ય જવાબદારીઓ
1.

Unclaimed Divident - ઉપાડ ન થયેલ ડિવિડન્ડ

3.

Cash Suspence - કેશ સસ્પે ન્સ

2.
4.
5.

5,92,681.00

8.

1,35,000.00
1,06,993.61
2,68,578.20

--

7.
9.

Unclaimed Pay Order - ઉપાડ ન થયેલ પે-ઓર્ડ ર
Education Fund - એજ્યુ કેશન ફંડ

Provision for Income Tax (As per Schedule-6)
ઈન્કમટેક્ષ જોગવાઈ (પરિશિષ્ટ-6 મુજબ)

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

4,66,197.00

2,27,859.00

46,01,308.16

53,780.00

--

3,71,39,560.00

TDS Payable - ટીડીએસ પેએબલ

8,35,879.00

Staff Closing Allowance - સ્ટાફ ક્લોઝીંગ એલાઉન્સ

6,15,269.00

Sundries Creditors - સન્ડ્રી ક્રેડીટર્સ

Audit Fee Payable - ઑડીટ ફી પેએબલ

10. Adv. Deposit for Vehicle - ઍડ. ડીપો. ફોર વ્હીકલ
11. Leave Salary Fund - લીવ સેલેરી ફંડ

12. CGST/SGST Payable - સીજીએસટી/એસજીએસટી પેએબલ

13. Share Application & Aditional - શેર એપ્લીકેશન અને એડીશનલ

3,90,66,110.44
2,31,89,94,523.28 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

૫૨

3,86,84,306.70

INTEREST PAYABLE - ચુ કવવા પાત્ર વ્યાજ

6.

3,18,725.00

--

OVERDUE INTEREST RESERVES - મુ દતવીતી વ્યાજ રીઝર્વ

8,64,458.18

691.66

--

--

3,29,512.00
2,17,500.00

77,790.61

3,11,308.42
1,35,100.00

4,45,44,866.19
2,42,00,43,979.74
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The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
Balance Sheet as at 31st March, 2022
31-03-2021
₹ પ
ૈ સા

PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લ
ે ણ
ું

2,30,64,11,382.83 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં
31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

2,41,44,72,147.55

12. OTHER ASSETS
અન્ય અસ્કયામતો
2,98,460.79
18,410.00
10,79,356.25
6,000.00
900.00
3,41,95,300.97

Stationery / ATM Card / Fastage Stock
સ્ટેશનરી / એટીએમ કાર્ડ / ફાસ્ટટેગ સ્ટોક
Document Stamp
ડૉક્યુમેન્ટ સ્ટેમ્પ
Other Assets (As per Schedule - 4)
અન્ય લેણાં (પરિશિષ્ટ - 4 મુજબ)
Telephone / Gas Connection Deposite
ટેલીફોન / ગેસ કનેક્શન ડીપોઝીટ
Anand Industrial Estate Plot Share
આણંદ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ઍસ્ટેટ પ્લોટ શેર
Income Tax & TDS (As per Schedule - 5)
ઈન્કમ ટેક્ષ અને ટી.ડી.એસ. (પરિશિષ્ટ 5 મુજબ)

3,55,98,428.01

5,700.00
6,90,055.98
6,000.00
900.00
3,96,98,571.50
4,06,79,947.52

-- 13. NON-BANKING ASSETS
બિન-બેન્કીંગ અસ્કયામતો

--

-- 14. PROFIT & LOSS
નફો અને નુકશાન

--

2,34,20,09,810.84 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
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2,78,720.04

2,45,51,52,095.07
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
Balance Sheet as at 31st March, 2022

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં

31-03-2021
CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા ેદવ
ું
₹ પ
ૈ સા
2,31,89,94,523.28 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
11. PROFIT & LOSS ACCOUNT
નફા-નુકશાન ખાતુ
1,95,91,061.00
Profit As Last Balance Sheet
પાછલા વર્ષના સરવૈયા મુજબનો નફો
Less - Appropriation - બાદ ઃ વહેંચણી
69,78,638.00
Reserve Fund  - રીઝર્વ ફંડ
76,40,504.56
21,49,370.00
Divident  -  ડિવિડન્ડ
22,05,564.00
1,00,000.00
Education Fund  -  શિક્ષણ ફી
1,00,000.00
64,00,000.00
Inv. Fluct. Fund - ઈન્વે.ફ્લક્ચુએશન ફંડ
90,00,000.00
16,09,772.00
Bad Debt Reserve - બેડ ડેબ્ટ રીઝર્વ
18,79,747.00
6,37,308.00
Member Benevolent Fund
5,77,861.00
સભાસદ પ્રોત્સાહન ફંડ
10,62,180.00
Building Fund - બિલ્ડીંગ ફંડ
9,63,102.00
2,12,436.00
Co-Op. Propaganda
1,92,620.00
સહકાર પ્રચાર પબ્લીસીટી ફંડ
1,95,911.00
Donation Fund -  ધર્માદા ફંડ
2,30,153.00
32,011.00
Divident Equilisatio Fund
32,116.00
ડિવિડન્ડ ઈક્વીલાઈઝેશન ફંડ
42,487.00
Social Welfare Fund - સામાજિક વિકાસ ફંડ
38,524.00
42,487.00
Member Welfare Fund
38,524.00
સભાસદ વૅલ્
ફે ર ફંડ
84,974.00
Staff Welfare Fund - સ્ટાફ વૅલ્
ફે ર ફંડ
77,048.00
42,487.00
Interest Rebate Fund - ઈન્ટરેસ્ટ રીબેટ ફંડ
38,524.00
1,000.00
Managing Director Onerium
1,000.00
મેનેજીં ગ ડીરેક્ટર ઓનેરીયમ
1,95,91,061.00
-2,30,15,287.56
Add ઃ Profit for the Year - ઉમેરો ઃ ચાલુ સાલનો નફો
12. CONTINGENT LIABILITIES - આકસ્મિક જવાબદારીઓ
1. Deposit Awareness Education Fund sent to Reserve
Bank of India
રીઝર્વ બેંક ઑફ ઈન્ડિયાને મોકલેલ ડીપોઝીટ અર્વ રનેસ એજ્યુ . ફંડ
Previous Year  - ગઈ સાલ બાકી
83,29,468.44
Current Year  -  ચાલુ સાલ બાકી
86,67,908.53
2. Guarantee Issued - ગેરંટી ઈસ્યુડ
––
2,34,20,09,810.84
Date ઃ 08/06/2022
Place ઃ Anand

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

Total ₹

ુ કલ રકમ.....

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા
2,42,00,43,979.74

2,30,15,287.56

2,30,15,287.56
-3,51,08,115.33

3,51,08,115.33

2,45,51,52,095.07

AS PER OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
M. A. Shah & Co.
(Chartered Accountant)
Partner
(CA Pramesh Doshi) - Mem. No. 045319
FRN 112630W, Anand
UDIN ઃ 22045319AKMYOB5187
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The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
Balance Sheet as at 31st March, 2022

તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૨ના રોજન
ુ ં સરવ
ૈ યુ ં

31-03-2021
PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લ
ે ણ
ું
₹ પ
ૈ સા
2,34,20,09,810.84 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...

2,34,20,09,810.84

Total ₹

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા
2,45,51,52,095.07

ુ કલ રકમ.....

2,45,51,52,095.07

Date ઃ 08/06/2022
Place ઃ Anand
Mitul V. Mahajan
General Manager

Ketankumar Hasmukhlal Patel (Vimavala)
Managing Director

Kirtikumar Manilal Shah
Vice Chairman
Chandrakant Zaverbhai Patel
Thakorbhai Maganbhai Contractor
Dinbalaben Thakorbhai Contractor
Riteshkumar Manubhai Solanki

Umeshkumar Hashmukhlal Patel
Chairman

Gopalbhai Ravjibhai Ka.Patel
Joint Managing Director

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

Atulkumar Mohanbhai Patel
Avaniben D. Patel
Dipeshkumar Rajendrabhai Patel

Professional Directorsઃ       Kantibhai G. Patel (Chartered Accountant)       Chetankumar V. Shah (MBA, Finance)
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
Profit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2022
31-03-2021
₹ પ
ૈ સા
9,19,69,722.99 1.
2,80,84,924.00 2.
-- 3.
4.
2,21,845.00
3,84,980.14
9,67,102.38
15,73,927.52
-- 5.
62,021.50 6.
5,16,000.00
1,32,200.00
6,48,200.00

7.

8.

3,42,208.00
6,52,671.00
1,26,791.00
1,48,796.00
3,10,864.00
2,79,600.00
2,599.00
13,195.00
2,94,888.00
91,335.00
22,62,947.00
5,67,261.00
2,12,148.00
24,441.00
9,64,790.00
46,415.00
18,15,055.00

9.

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા
8,22,16,327.15

EXPENDITURE - ખર્ચ
Interest on Deposits Borrowings Etc. (As per Schedule - 7)
થાપણો, કરજો વિગેે ર ઉપરનું વ્યાજ (પરિશિષ્ટ 7 મુજબ)
Salaries, Allowances and Providend Fund
પગાર, ભથ્થાં અને પ્રોવિડન્ડ ફંડ
Directors' and Local Committee Members' Fees & Allowances
ડિરેક્ટરો તથા સ્થાનિક સમિતિના સભ્યોની ફી તથા ભથ્થા
Rent, Taxes, Insurance, Lighting Etc.
ભાડ
ુ ં , કર, વીમો, વીજળી ખર્ચ વગેે ર
(A) Taxes
કર
(B) Insurance
વીમો
(C) Lighting
વિજળી ખર્ચ

2,24,465.00
5,28,168.00
9,20,602.00

Law Charges - કાયદાકીય ખર્ચ
Postage, Telegrams and Telephone Charges
ટપાલ, તાર અને ટેલિફોન ખર્ચ
Auditor Fees and Prof. Fees - ઑડીટ ફી અને પ્રૉફેશનલ ફી
(i) Audit Fee
ઑડીટ ફી
(ii) Professional Fee
પ્રૉફેશનલ ફી

6,13,715.00
1,34,000.00

Depreciation on and Repairs to Property
મિલ્કતો ઉપરનો ઘસારો અને સમારકામ
(A) Depreciation on
ઘસારો
(1) Computer
કૉમ્પ્યુટર
(2) Building
બિલ્ડીંગ
(3) Dead Stock
ડેડસ્ટોક
(4) Vehicles
વ્હિકલ
(5) Lockers
લૉકર્સ
(6) Furniture
ફર્નિચર
(7) Ele. Fitting Fixures
ઈલે. ફીટીંગ્સ ફીક્ચર્સ
(8) Air-Condition
એરકન્ડીશન
(9) Ele. & Equipment
ઈલે. એન્ડ ઈક્વીપમેન્ટ
(10) POS Machine
પોશ મશીન

3,02,566.00
6,20,038.00
1,51,257.00
1,26,476.00
4,00,675.00
2,37,661.00
2,209.00
10,556.00
2,24,704.00
60,893.00

(B) Repairs
(1) Rep. & Maintenance
(2) Comp.Maintenance
(3) Bank Vehicles
(4) Building Maintenance
(5) Electric Repairing

મરામત ખર્ચ
રીપેરીંગ અને મેઈન્ટેનન્સ ખર્ચ
કૉમ્પ્યુટર મેઈન્ટેનન્સ ખર્ચ
બેંક વ્હીકલ ખર્ચ
બિલ્ડીંગ મેઈન્ટેનન્સ ખર્ચ
ઈલેક્ટ્રીક રીપેરીંગ ખર્ચ

5,63,824.00
2,37,906.48
15,852.00
-26,891.00

Stationery, Printing and Adertisement Etc.
સ્
ટે શનરી, છાપકામ, જાહેરાત
(A) Stationery Printing
સ્
ટે શનરી છાપકામ જાહેરાત
(B) Advertisement
જાહેરાત ખર્ચ

5,79,865.72
2,85,892.51

5,81,180.20
9,40,787.50
15,21,967.70
12,79,38,765.71 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

૫૨

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ પુરા થતા વર્ષ નું નફા-નુકશાન ખાતું

2,21,49,835.00
--

16,73,235.00
1,00,280.00
1,31,546.80

7,47,715.00

21,37,035.00

8,44,473.48

8,65,758.23
11,08,66,205.66
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The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
Profit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2022
31-03-2021
₹ પ
ૈ સા

17,02,00,204.09 1.

2,54,196.15 2.

INCOME - આવક

Interest and Discount (As per Schedule - 8)
વ્યાજ અને વટાવ (પરિશિષ્ટ - 8 મુજબ)

31-03-2022
₹ પ
ૈ સા

17,10,52,817.47

Commission, Exchange and Brockerage
કમીશન, એક્સચેન્જ અને દલાલી

2,73,740.65

-- 3.

Subsidies and Donations
સરકારી આર્થિક સહાય અને દાન

--

-- 4.

Income from Non-Banking Assets & Profit from Sale of OR
Dealing with Such Assets
ે લ આવક અને અસ્કયામતોના
બિન બેન્કીંગ અસ્કયામતોમાંથી મળ
વેચાણમાંથી થયેલ નફો

--

17,04,54,400.24 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
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તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ પુરા થતા વર્ષ નું નફા-નુકશાન ખાતું

17,13,26,558.12
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Profit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2022

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ પુરા થતા વર્ષ નું નફા-નુકશાન ખાતું

31-03-2021
EXPENDITURE - ખર્ચ
₹ પૈસા
12,79,38,765.71 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
-- 10. Loss from Sale of OR Dealing with Non-Banking Assets
નોન-બેંકીંગ અસ્કયામતોના વેચાણમાં થયેલ નુકશાન
11. Other Provisions & Expenses - અન્ય જોગવાઈ અને ખર્ચ
A. Expenses - ખર્ચાઓ
80,446.00
(1) Conveyance, Travelling & Vehicle - કન્વેયન્સ, મુસાફરી અને વાહન
3,94,840.00
(2) Entertainment & General Board - સરભરા અને જનરલ બોર્ડ 
22,35,172.00
(3) Deposit Insurance Premium - ડીપોઝીટ ઈન્સ્યુરન્સ પ્રિમીયમ
1,51,158.00
(4) Income/GST Tax - ઈન્કમ/જીએસટી ટેક્ષ
4,95,887.00
(5) Amortisation of Premium - એમોરટાઈઝેશન ઓફ પ્રિમીયમ
8,99,422.18
(6) Security Gaurd Charges - સિક્યુરીટી ગાર્ડ ચાર્જી સ
8,16,324.00
(7) Cleaning & Sanitation - ક્લીનીંગ અને સેનીટેશન
12,137.55
(8) Credit Information Charges - ક્રેડીટ ઈન્ફોર્મે શન ચાર્જી સ
2,82,159.40
(9) Miscellaneous Exp.  - પરચુરણ ખર્ચ
1,000.00
(10) Professional Tax - પ્રોફેશનલ ટેક્ષ
81,318.00
(11) Subscription/Membership - લવાજમ / મેમ્બરશીપ
-(12) Loss in Trustee Security - ટ્રસ્ટી સીક્યુરીટીમાં થયેલ નુકશાન
1,92,460.00
(13) Internet Access Service Charges - ઈન્ટરનેટ એક્સેસ સર્વિસ ચાર્જી સ
2,50,086.00
(14) Core Banking Charges - કોર બેન્કીંગ ચાર્જી સ
86,095.00
(15) Mobile Banking SMS Charges - મોબાઈલ બેન્કીંગ SMS ચાર્જી સ
1,820.00
(16) Revenue Stamp - ે રવન્યુ સ્ટેમ્પ
50,262.49
(17) Loss on Sale of Dead stock - ડેડસ્ટોક વેચાણમાં નુકશાન/માંડવાળ
1,05,023.18
(18) ATM Charges - એટીએમ ચાર્જી સ
1,30,229.18
(19) Bank/Cash Deposit Charges - બેંક/કેશ ડીપોઝીટ ચાર્જી સ
40,898.38
(20) Write off Electric Equipement - ઈલેક્ટ્રીક ઈક્વી. માંડવાળ
34,988.43
(21) NPCI Charges - એનપીસીઆઈ ચાર્જી સ
33,605.13
(22) Write off Computer Accessory  - કોમ્પ્યુટર એસેસરી માંડવાળ
2,15,153.46
(23) Mobile Banking / IMPS / UPI Charges
મોબાઈલ બેન્કીંગ / આઈએમપીએસ / યુપીઆઈ ચાર્જી સ
65,90,485.38
35,00,000.00
25,00,000.00
90,00,000.00
50,00,000.00
12,00,000.00
20,00,000.00
30,00,000.00
--

B.

Provisions - જોગવાઈઓ
(1) Bad & Doutfull Reserve (As per IT)
બેડ અને ડાઉટફ
ુ લ રીઝર્વ (ઈન્કમટેક્ષ પ્રમાણે)
(2) Bad Debt Researve Provision - બેડ ડેબ્ટ રીઝર્વ પ્રોવિઝન
(3) Income Tax Provision - ઈન્કમટેક્ષ ચાલુ વર્ષ નો પ્રોવિઝન
(4) Member Benevolent Fund - મેમ્બર બેનોવેલ્ટ ફંડ
(5) Spe. Provision (u/s 36(a)(viii)  -  સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન
(6) Standerd Assets Provision - સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ્સ પ્રોવિઝન
(7) Inve. Depre. Researve - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડેપ્રીસીએશન રીઝર્વ
(8) IT Cyber Security Provision
આઈટી સાયબર સીક્યોરીટી પ્રોવિઝન

2,62,00,000.00
2,30,15,287.56 12. Net Profit Transferred to Balance Sheet
ચોખ્ખો નફો (સરવૈયામાં લઈ ગયા)
18,37,44,538.65
Total ₹
ુ કલ રકમ.....
Date ઃ 08/06/2022
Place ઃ Anand

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

31-03-2022
₹ પૈસા
11,08,66,205.66
--

96,370.00
4,62,633.50
23,46,557.50
21,175.00
4,75,817.00
8,80,711.00
8,47,581.70
12,570.99
1,62,428.82
1,000.00
79,318.00
31,18,706.00
1,71,300.00
2,48,520.00
86,095.00
1,000.00
-92,405.70
1,37,679.58
-52,100.18
-2,30,249.83
95,24,219.80
56,00,000.00
10,00,000.00
1,70,00,000.00
80,00,000.00
9,00,000.00
20,00,000.00
1,63,01,800.00
60,00,000.00
5,68,01,800.00
3,51,08,115.33
21,23,00,340.79

AS PER OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
M. A. Shah & Co.
(Chartered Accountant)
Partner
(CA Pramesh Doshi) - Mem. No. 045319
FRN 112630W, Anand
UDIN ઃ 22045319AKMYOB5187
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The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
Profit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2022

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ પુરા થતા વર્ષ નું નફા-નુકશાન ખાતું

31-03-2021
INCOME - આવક
₹ પૈસા
17,04,54,400.24 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
5. Others Receipts
અન્ય આવક
1,33,858.00
(1) SMS Banking Registration Fee - SMS બેન્કીંગ રજી. ફી
600.00
(2) Share Transfer Fee - શેર ટ્રાન્સફર ફી
92,731.00
(3) Cheque Book Charges - ચેક બુક ચાર્જી સ
50.00
(4) Share Duplicate Fee - શેર ુ ડપ્લીકેટ ફી
-(5) Share Investment Divident - શેર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડીવીડન્ડ
3,175.00
(6) Nominal Member Fee - નોમીનલ સભાસદ ફી
54,341.00
(7) Stationery Charges - સ્ટેશનરી ચાર્જી સ
17,435.00
(8) Cash Handling Charges - કેશ હેન્ડલીંગ ચાર્જી સ
91,06,250.00
(9) Profit on Sale of Investments
રોકાણોના વેચાણમાં નફો
1,200.00
(10) Inspection Charges - ઈન્સ્પે ક્શન ચાર્જી સ
15,500.00
(11) Overdue Installment Charges - મુદતવીતી હપ્તા ચાર્જી સ
4,510.79
(12) Account Closer Charges - એકાઉન્ટ ક્લોઝર ચાર્જી સ
7,15,974.00
(13) Income Tax Provision Return Back
ઈન્કમટેક્ષ વધારાનું પ્રોવીઝન રીટર્ન બેક
25,131.40
(14) Other Income - અન્ય આવકો
23,300.00
(15) Credit Information Charges - ક્રેડીટ ઈન્ફોર્મે શન ચાર્જી સ
64,438.00
(16) PoS Machine Rental Income - પોસ મશીન ભાડા આવક
-(17) Fixed Deposite Provision Return (MMCB)
ફીક્સ ડીપોઝીટ પ્રોવિઝન રીટર્ન
79,950.00
(18) ATM Card Charges - એટીએમ કાર્ડ ચાર્જી સ
18,20,795.22
(19) Locker Rent Received - લોકર ે રન્ટ રીસીવ
1,18,255.00
(20) Income Tax Refund Interest - ઈન્કમટેક્ષ રીફંડ વ્યાજ
10,12,644.00
(21) Atmanirbhar Incentive - આત્મનિર્ભ ર ઈન્સે ન્ટીવ
-(22) Inv. Depre. Reserve (Return Back)
         ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડેપ્રી. રીઝર્વ (રીટર્ન બેક)
1,32,90,138.41
-- 6. Loss, If any
નુકશાન (જો હોય તો)
18,37,44,538.65
Total ₹
ુ કલ રકમ.....
Date ઃ 08/06/2022
Place ઃ Anand
Mitul V. Mahajan
General Manager

Ketankumar Hasmukhlal Patel (Vimavala)
Managing Director

Kirtikumar Manilal Shah
Vice Chairman
Chandrakant Zaverbhai Patel
Thakorbhai Maganbhai Contractor
Dinbalaben Thakorbhai Contractor
Riteshkumar Manubhai Solanki

31-03-2022
₹ પૈસા
17,13,26,558.12
1,91,655.00
2,570.00
93,634.00
1,280.00
37,950.00
975.00
53,460.00
46,120.00
17,37,000.00
1,900.00
45,500.19
12,607.73
1,63,375.00
60,405.27
28,650.00
65,490.00
1,00,00,000.00
1,20,850.00
19,28,963.86
1,23,615.00
-2,62,57,781.62
4,09,73,782.67
-21,23,00,340.79

Umeshkumar Hashmukhlal Patel
Chairman

Gopalbhai Ravjibhai Ka.Patel
Joint Managing Director

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

Atulkumar Mohanbhai Patel
Avaniben D. Patel
Dipeshkumar Rajendrabhai Patel

Professional Directorsઃ       Kantibhai G. Patel (Chartered Accountant)       Chetankumar V. Shah (MBA, Finance)
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
SCHEDULES
31-03-2021
₹       પ
ૈ સા

Particulars - વિગત
1.

31-03-2022
₹       પ
ૈ સા

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

2,46,75,703.00

1.

Cash in Hand

4,19,130.06

2.

State Bank of India, Anand

26,55,003.59

3.

The Gujarat State Co-Op. Bank Ltd., Ahmedabad

49,26,858.37

4.

The Kaira Dist. Central Co-Op. Bank Ltd., Anand

3,26,76,695.02

1,81,20,717.70
6,84,670.27
40,06,496.59
1,40,88,191.37
3,69,00,075.93

2.

Balance with Other Banks (Schedule - 2)
Current Accounts with Other Banks
A. Nationalized Banks

2,21,49,133.10

a)

5,41,344.88

Bank of Baroda, Anand

d) Union Bank of India, Anand

--

c)

Bank of India, Anand

2,57,12,763.10
10,88,216.08
4,98,804.66

B. Co-Operative Banks
37,849.68

a)
C.

1,39,00,047.42

ICICI Bank Ltd., Anand

b) Axis Bank, V.V.Nagar

1,02,25,938.99

c)

16,59,268.95

IDBI Bank, Current, Vidyanagar

d) Axis Bank, Anand (HO)

3,41,87,406.20

3,49,521.48

Private & Other Notified Banks
a)

3,01,632.96

Kalupur Commercial Co-Op. Bank Ltd., Anand

e)

HDFC Bank Ltd., Anand

8,30,02,622.18

1,07,16,515.11
1,56,672.99
1,09,85,938.99
14,14,417.08
3,14,16,494.10
8,23,39,343.59

3.

Deposit with Other Banks (Schedule - 3)
A. Nationalized Banks

1,00,00,000.00

a)

Union Bank of India, Anand

4,45,00,000.00

b) Bank of Baroda, Anand

2,00,00,000.00
4,45,00,000.00

B. State, DCCB & Other UCBs
2,50,00,000.00

a)

3,25,00,000.00

b) The Kaira Dist. Central Co-Op. Bank Ltd., Anand

2,50,00,000.00

4,00,00,000.00

c)

5,00,00,000.00

C.
22,00,000.00

૫૨

15,42,00,000.00
મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

The Gujarat State Co-Op. Bank Ltd., Ahmedabad
Kalupur Commercial Co-Op. Bank Ltd., Anand

4,50,00,000.00

Private & Other Notified Banks
a)

ICICI Bank Ltd., Anand

22,00,000.00
18,67,00,000.00
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The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
SCHEDULES
31-03-2021
₹       પ
ૈ સા

Particulars - વિગત
4.

31-03-2022
₹       પ
ૈ સા

Other Assets (Schedule - 4)

1,28,497.00

Sundry Debtors

1,09,000.00

Atmanirbhar Insetive Receivable

--

9,283.56

Deaf Receivable Principal

--

1,716.44

Deaf Receivable Interest

--

1,02,222.04

CGST/SGST/IGST Receivable

7,28,637.21

Ex-Gratia Interest Receivable

10,79,356.25

1,23,483.00

5,66,572.98
-6,90,055.98

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

1,24,84,850.00

A.Y. 2020-21

--

1,10,98,239.47

A.Y. 2021-22

1,13,84,830.00

--

A.Y. 2022-23

1,77,01,530.00

3,41,95,300.97

3,96,98,571.50
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

1,10,00,000.00

A.Y. 2020-21

--

90,00,000.00

A.Y. 2021-22

90,00,000.00

--

A.Y. 2022-23

1,70,00,000.00

3,11,39,560.00

3,71,39,560.00
7.

9,19,55,171.99
14,551.00

Interest Paid on Deposits & Borrowing Etc. (Schedule - 7)
Interest paid on deposit

8,22,16,327.15

Interest paid on Borrowing

9,19,69,722.99

-8,22,16,327.15

8. Interest & Discount (Schedule - 8)
8,33,01,218.32

Interest on Advances

8,41,36,774.26

8,68,98,985.77

Interest on Investments

8,69,16,043.21

17,02,00,204.09
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17,10,52,817.47
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO FORMING PARTS OF ACCOUNTS FOR THE YEAR
ENDED ON 31ST MARCH 2022
A. 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 Recognitionઃ (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 underઃ
Sr. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
c.

Fixed Assets
Building
Computers, POS Machine
Dead Stock & Furniture
Electric Fitting & Fixture
Air Conditioners
Battery UPS
Safe Deposit Lockers
Electronics & Equipment’s

Rate of
Depreciation
5%
33.33 %
15 %
15 %
20 %
25 %
5%
25 %

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 2022 requiring recognition in terms of the said standard.
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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/Interest, Non
Performing Assets (NPA) are further classified as Sub Standard, Doubtful and Loss assets.
b. Provision for Standard Assetsઃ
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 underઃ
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. Investmentsઃ 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	
Sr.
No
1
2
3
4
5

29

6.17 % GOI 2023
7.95 % GOI 2032
7.50 % GOI 2034
7.40 % GOI 2035
7.16 % GOI 2050

Particulars

Face Value
300.00
500.00
400.00
215.00
100.00

(₹ In Lac)

Book Value

Market
Value
305.01
532.90
413.76
220.10
99.15

300.90
513.62
404.68
219.45
104.03
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Sr.
No
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Particulars
9.35 % SG 2024 (MAH))
9.39 % SG 2023 (KAR)
8.51 % SG 2026 (MAH)
9.50 % SG 2023 (GUJ)
9.33 % SG 2023 (MAH)
9.84 % SG 2024 (AP)
7.69 % GUJ SDL 2026
7.16 % MAH SDL 2026
7.21 % GUJ SDL 2022
7.74 % TAMILNADU SDL 2027
8.17 % GUJ SDL 2028
8.05 % GJ SDL 2029
7.69 % GUJ SDL 2027
7.26 % RAJ SDL 2027
7.25 % AP SDL 2030
7.45 % RAJ SDL 2027
7.71 % GUJ SDL 2027
7.60 % MAH SDL 2030
Totalઃ-

(ii) Availabe For Sale
Sr. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Particulars

9.20 % GOI 2030
7.88 % GOI 2030
7.73 % GOI 2034
7.61 % GOI 2030
6.68 % GOI 2031
7.06 % GOI 2046
7.62 % GOI 2039
6.57 % GOI 2033
6.62 % GOI 2051
6.83 % GOI 2039
6.19 % GOI 2034
7.16 % GOI 2050
6.22 % GOI 2035
6.64 % GOI 2035
7.17 % MAH SDL 2029
6.60 % MAH SDL 2031
6.56 % MAH SDL 2032
6.83% MH SDL 2032
6.89 % GUJ SDL 2031
6.91 % MAH SDL 2033
Totalઃ-

Face Value
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
82.40
82.60
50.00
500.00
100.00
100.00
100.00
200.00
200.00
150.00
50.00
155.00
3785.00
Face
Value
150.00
600.00
100.00
500.00
500.00
600.00
200.00
600.00
300.00
200.00
750.00
400.00
800.00
700.00
210.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
7210.00

Book Value
100.00
100.02
100.05
100.11
50.01
50.02
82.40
82.61
50.00
498.30
100.00
99.46
100.56
200.64
201.53
151.41
50.84
156.86
3817.50
Book Value
151.73
600.10
101.89
498.79
499.29
603.19
211.71
606.41
304.67
206.24
745.27
422.52
783.27
694.26
210.44
100.56
100.35
199.27
100.25
99.27
7239.48

Market
Value
106.59
106.86
108.87
106.10
53.18
54.01
87.10
85.61
50.87
528.85
106.42
105.53
105.44
207.02
201.86
156.22
52.66
160.77
3954.88
(₹ In Lac)
Market
Value
172.59
637.14
105.30
523.45
494.15
591.30
208.44
574.44
276.24
193.56
696.00
396.60
742.40
669.41
211.64
97.03
95.31
194.87
98.96
97.63
7076.46
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d. Bank has made required provision on account of diminution in value of investment held under available for sale,
as per Reserve Bank of India guidelines.
e.

Premium Paid on Govt. Securities Investment Held to Maturity is amortized over a period of Maturity of   
Investment.

9. Investments ઃ Non SLR Investment
(i) Trustee Securities	
Sr. No.
Particulars
1
9.35 % RURAL ELECTRI
2
9.23 % BOB 2027
3
9.20 % OBC 2024
4
9.75 % IFCI 2030
5
8.20 % PFC BOND
6
6.75 % PIRAMAL CAPITAL
Totalઃ-

Face Value
10.00
10.00
20.00
10.00
20.00
13.21
83.21

(ii) Bank Fixed Deposit & Mutual Fund Investments.
Sr. No. Particulars
1
2
3
4
5
6

Book Value
10.00
10.00
20.00
10.00
20.00
13.21
83.21

(₹ In Lac)
Market Value
10.09
11.22
21.48
9.56
21.26
12.18
85.79

Face Value

Bank of Baroda, Main Branch, FDR
Union Bank Of India, FDR
ICICI Bank Ltd., FDR
Gujarat State Co. Op. Bank, FDR
The Kheda District Central Sahkari Bank Ltd., FDR
Kalupur Commercial Co. Op. Bank Ltd., FDR
Total ઃ-

(₹ In Lacs)

445.00
200.00
22.00
450.00
250.00
500.00
1867.00

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 68.27 % of total advances as against requirement of 50% 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
80.51 % 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 ₹ 170.00 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 ₹ Nil
Letter of Credit issued on behalf of constituents ₹ Nil
b. Others items for Which the bank is Contingently Liable – Depositors Education Awareness (DEAF) Fund ₹ 83.29
lacs.

f.

Movement of CRAR

31.03.2021

Capital to Risk Assets Ratio
g.

31.03.2022

28.06 %

32.50 %   

Advances ઃ
(i) Advances against real estate, construction business and housing are ₹ 2152.77 lacs i.e. 8.77 % 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 ₹ 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 ₹ 386.84
Lac.
(iv) Classification of Assets and movements of NPAઃ
Sr. No.

1
2
3
4

Classification of Advances
Total Loans & Advances
Standard
Sub Standard
Doubtful
Loss
Gross NPA

(₹ in Lac.)
Advances ₹
9140.22
8972.62
13.36
36.16
118.08
167.60

Provision
Provision Made
Required
0.00
1551.33
35.89
120.00
7.67
7.67
24.78
24.78
118.08
1398.88
186.42
0.00

Provision required for NPA as on 31.03.2022 is ₹ 186.42 lac as per RBI guidelines. As against this, the bank
has made provision of ₹ 1551.33 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. 2021-2022.
i.

The Bank has not restructured any Advance Accounts during the F.Y. 2021-2022.

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.

Place ઃ ANAND
Dateઃ 08/06/2022
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FOR M.A.SHAH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
CA. PRAMESH DOSHI
PARTNER
FRN 112630W, ANAND
MEM. NO. 045319
UDIN ઃ 22045319AKMYOB5187
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Disclosure of Financial Statements- Note to Accounts as per RBI Circular
No.DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22, Dated Aug.30, 2021.

1. Regulatory Capital
a) Composition of Regulatory Capital
(₹ in Crore)
Sr.
Particulars
Current Year
Previous Year
No
i) Common Equity Tier 1 capital (CET 1)* / Paid up share capital and reserves@ (net of
21.94
20.84
deductions, if any)
ii) Additional Tier 1 capital*/ Other Tier 1 capital@
3.10
2.03
iii) Tier 1 capital (i + ii)
25.04
22.87
iv) Tier 2 capital
5.21
4.36
v) Total capital (Tier 1+Tier 2)
30.25
27.23
vi) Total Risk Weighted Assets (RWAs)
93.09
97.04
vii) CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs@
23.57%
21.48%
viii) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)
26.90%
23.57%
ix) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)
5.60%
4.49%
x) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)
32.50%
28.06%
xi) Leverage Ratio*
N.A
N.A
xii) Percentage of the shareholding of
N.A
N.A
a) Government of India
b) State Government (specify name)$
c) Sponsor Bank$
xiii) Amount of paid-up equity capital raised during the year
0.10
0.01
xiv) Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of whichઃ
N.A
N.A
Give list7 as per instrument type (perpetual non-cumulative preference shares,
perpetual debt instruments, etc.). Commercial banks (excluding RRBs) shall also
specify if the instruments are Basel II or Basel III compliant.
xv) Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which
N.A
N.A
Give list8 as per instrument type (perpetual non-cumulative preference shares,
perpetual debt instruments, etc.). Commercial banks (excluding RRBs) shall also
specify if the instruments are Basel II or Basel III compliant.
Applicable for Commercial Banks. Leverage Ratio disclosure is only required by commercial banks where it is applicable.
@ Applicable for UCBs.   $ Percentage of shareholding of State Government and Sponsor Bank is applicable only for RRBs.
2.

Asset liability management
a) Maturity pattern of citrine items of assets and liabilities (₹ In Crore)
Day 1
2 to 7 8 to 14 15 to 31 days to Over 2
Over 3
Over 6 Over 1
Over 3
Over 5 Total
days
days 30
2 months months months
months year and years and years
Days
and to 3 and up to and up up to 3
up to 5
months 6 Months to 1 year years
years
Deposits*
6.25 21.02 5.49 14.63
9.73
24.40
3.09
9.13
0.76
49.96 40.03 184.49
Advances
0.11 17.20 0.02
-0.64
2.09
14.56
1.59
47.58
7.60
0.01 91.40
Investments
--- 4.90 3.95
6.00
12.30
30.10
22.96
-8.00 23.23 111.45
Borrowings
------------Foreign Currency assets
------------Foreign Currency liabilities
-------------

3.

Investment
A) Composition of Investment Portfolio   As at 31/03/2022
Investment in India
Govt
Other
Shares Debentures Subsidiaries
Securities Approved
and Bond and/or Joint
Securities
ventures
Held to Maturity
Gross
38.18
0.00
0.03
0.00
0.00
Lessઃ Provision for non
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
performing investment (NPI)
Net
38.18
0.00
0.03
0.00
0.00

33

Others

Total
Investment in
India

0.00
0.00

38.21
0.00

0.00

38.21

(₹ In Crore)
Investment
outside India

NIL
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Available for Sale
Gross
Lessઃ Provision for
depreciation and NPI
Net
Held for Trading
Gross
Lessઃ Provision for
depreciation and NPI
Net
Total Investment
Lessઃ Provision for non
performing investment (NPI)
Lessઃ Provision for
depreciation and NPI
Net

72.39
1.63

0.00
0.00

0.00
0.00

0.83
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

73.22
1.63

70.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.59

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
110.57
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.03
0.00

0.00
0.83
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
111.43
0.00

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.63

108.94

0.00

0.03

0.83

0.00

0.00

109.80

Investment
As at 31/03/2021

Investment in India
Govt
Securities

Held to Maturity
Gross
Lessઃ Provision for non
performing investment (NPI)
Net
Available for Sale
Gross
Lessઃ Provision for
depreciation and NPI
Net
Held for Trading
Gross
Lessઃ Provision for
depreciation and NPI
Net
Total Investment
Lessઃ Provision for non
performing investment (NPI)
Lessઃ Provision for
depreciation and NPI
Net

Other
Shares
Approved
Securities

Debentures Subsidiaries Others
and Bond
and/or Joint
ventures

૫૨

0.00
0.00

0.03
0.00

0.00
0.00

0.00.
0.00

0.00
0.00

39.75
0.00

39.72

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

39.75

61.57
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.40
0.05

0.00
0.0

0.00
0.00

62.97
0.05

61.57

0.00

0.00

1.35

0.00

0.00

62.92

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.29

0.00

0.03

1.40

0.00

0.00

102.72

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.00

0.05

101.29

0.00

0.03

1.35

0.00

0.00

102.67

Movement of Investment Fluctuation (IFR)
Opening Balance
Addઃ Provisions made during the year
Lessઃ Write off/write back of excess provisions of previous year
Closing Balance
Closing balance in IFR as percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/
Current category
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Total
Investment
in India

39.72
0.00

B) Movement of Provisions for depreciation and Investment Fluctuation Reserve (IFR)
Particulars
i) Movement of provisions held towards depreciation on investment (IDR)
a) Opening Balance
b) Addઃ Provisions made during the year
c) Lessઃ Write off/write back of excess provisions of previous year
d) Closing Balance
ii)
a)
b)
c)
d)
iii)

NIL

Current Year

(₹ In Crore)
Investment
outside India

NIL

₹ in Crores
Previous Year

2.63
0.00
1.00
1.63

2.33
0.30
0.00
2.63

3.15
0.90
0.00
4.05
3.66%

2.51
0.64
0.00
3.15
3.11%
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C)
D)

Sale and transfers to/from HTM category ……………….. NIL
Non SLR Investment Portfolio
i) Non-performing Non-SLR investments
Sr No
Particulars
a)
Opening Balance
b)
Addition during the year since 1st April
c)
Reduction during the above period
d)
Closing Balance
e)
Total Provision held
ii) Issuer composition of Non-SLR investment
Sr
Issuer
Amount
No
1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2

3
Current Previous
year
Year
PSUs
0.00
0.50
FIs
0.00
0.00
Banks
0.30
0.30
Private Corporate
0.00
0.00
Subsidiaries/Joint ventures
0.00
0.00
Others
0.53
0.60
Provision held towards depreciation
1.63
2.63
Total
2.46
4.03

Current Year

0.60
0.00
0.60
0.00
0.00

(₹ in crores)
Previous Year
0.60
0.00
0.00
0.60
0.60

Extent of Private Extent of ‘Below
Extent of
Extent of
Placement
investment grade’
‘Unrated’
‘Unlisted’
Securities
Securities
Securities
4
5
6
7
Current Previous Current Previous Current Previous Current Previous
year
Year
year
Year
year
Year
year
Year
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.

Assets Quality
a) Classification of advances and provisions held
Particulars
Standard
Non-performing
Total Standard Sub Standard
Doubtful
Loss
Advances
Gross standard advances and NPAs
Opening Balance
90.72
0.09
0.25
Addઃ Additions during the year
Lessઃ Reduction during the year*
Closing balance
89.72
0.14
0.36
•
Reductions in gross NPAs due toઃ
i) Upgradation
ii) Recoveries (Excluding recoveries
from upgraded accounts)
iii) Technical/Prudential Write-off
iv) Write-offs other than those under
(iii) above
Provisions (excluding Floating
Provisions)
Opening balance of provision held
Addઃ Fresh provisions made during the
year
Lessઃ Excess provision reversed/write-off
loan Net NPAs
Closing balance of provision held

Net NPAs
Opening Balance
Addઃ Fresh additions during the year
Lessઃ Reduction during the year
Closing Balance

Total NPAs

(₹ in crores)
Total

1.51

1.85

92.57

1.18

1.68

91.40

1.00

0.02

0.20

13.17

13.39

14.39

1.20

0.08

0.25

13.98

14.31

15.51

0.00
0.00

Floating Provisions
Opening Balance
Addઃ Additional provision made during the year
Lessઃ Amount draw down during the year
Closing Balance of Floating Provisions
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Technical write-offs and recoveries
made thereon
Opening balance of Technical/prudential
written-off accounts
Add ઃ Technical/Prudential write-offs
during the year
Lessઃ Recoveries made from previously
technical/prudential written off accounts
during the year
Closing balance

0.00

0.00

Ratios

Ratios
Gross NPA to Gross Advances
Net NPA to Net Advances
Provision coverage ratio

Current Year

1.83%
0.00%
923.21%

Previous Year

2.00%
0.00%
777.84%

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs
(₹ in crores)
SNo Sector
Current Year
Previous Year
Outstanding
Gross NPAs
% of Gross
Outstanding
Gross NPAs
% of Gross
total Advances
NPAs to total total Advances
NPAs to total
Advances in
Advances in
that sector
that sector
i)
Priority Sector
a)
Agriculture and allied activities
4.62
0.00
0.00 %
3.25
0.00
0.00 %
b)
Advances to industries sector
2.47
0.28
11.34 %
11.81
0.26
2.20 %
eligible as priority sector lending
c)
Services
45.51
1.12
2.46 %
46.67
1.07
2.29 %
d)
Personal loans
10.60
0.07
0.66 %
10.95
0.19
1.74 %
Subtotal (i)
63.20
1.47
2.33 %
72.68
1.52
2.09 %
ii)
Non-priority Sector
a)
Agriculture and allied activities
0.00
0.00
0.00 %
0.00
0.00
0.00 %
b)
Industry
0.00
0.00
0.00 %
0.00
0.00
0.00 %
c)
Services
0.00
0.00
0.00 %
0.00
0.00
0.00 %
d)
Personal loans
28.20
0.21
0.74 %
19.89
0.33
1.66 %
Subtotal (ii)
28.20
0.21
0.74 %
19.89
0.33
1.66 %
Total (i+ii)
91.40
1.68
1.84 %
92.57
1.85
2.00 %
*Banks shall also disclose in the format above, sub-sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances
to that sector. For instance, if a bank’s outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to
‘Industry’ sector it shall disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the ‘Industry’ sector
c)

Particulars of resolution plan and restructuring
ii) Details of accounts subjected to restructuring
Agriculture and allied Corporate
activities
(excluding MSME)

Number of
Borrowers
Standard Gross Amt
Provision held
SubNumber of
standard Borrowers
Gross Amt
Provision held
Doubtful Number of
Borrowers
Gross Amt
Provision held
Total
Number of
Borrowers
Gross Amt
Provision held

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

Current
Year

Previous
Year

Current Previous
Year
Year

(₹ in crores)
Retail (Excluding
Total
agriculture and
MSME)
Current Previous Current Previous Current Previous
Year
Year
Year
Year
Year
Year
MSME

NIL
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d)

Disclosure of transfer of loan exposure

(₹ in crores)

Details of stressed loans transferred or acquired during the year( to be made separately for loans classified as NPA and SMA)
To ARCs

To permitted
transferees

To other transferees
(Please Specify)

NIL

NIL

NIL

No of accounts
Aggregate principal outstanding of loans transferred
Weighted average residual tenor of loan transferred
Net book value of loan transferred(at the time of
transfer)
Aggregate consideration
Additional consideration realized in respect of
accounts transferred in earlier years
e) Fraud accounts

Current Year

Previous Year

Number of frauds reported
Amount involved in fraud (₹ in Crores)
Amount of provision made for such frauds

NIL

NIL

Amount of unamortized provision debited from ‘other reserve’ as at
the end of the year
f) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19 –related Stress
Type of Borrower Exposure to accounts classified Of (A) aggregate
Of (A) amount
as Standard consequent to
debt that slipped
written off
implementation of resolution into NPA during the during the half
planPosition as at the end of
half year
year
previous half-year  (A)
Personal Loans
Corporate
persons
NIL
NIL
NIL
Of which MSMEs
Others
Total
5.

Of (A) amount
paid by the
borrowers
during the half
year

Exposure to accounts
classified as Standard
consequest to implementation
of resolution plan-Position as
at the end of this half year

NIL

NIL

Exposures
a) Exposure to real estate sector

Category

(₹ in crores)
Current Year

i) Direct exposure
          a) Residential Mortgages –
              Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the                      
borrower or that is rented. Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector
advances shall be shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.
a) Commercial Real Estate –
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space,
multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted
commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development
and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.,
b) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –
i. Residential
ii. Commercial Real Estate
ii) Indirect Exposure
      Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.
Total Exposure to Real Estate Sector

37

Previous Year

8.65

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.65

6.08
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b)

Exposure to capital market

Particulars

Current
Year

Previous
Year

Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual
funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;
Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in
shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;
Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity
oriented mutual funds are taken as primary security;
Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or
convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares /
convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances
Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;

NIL

NIL

Loans sanctioned to corporate against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean
basis for meeting promoter’s contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;
Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;
Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or
convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;
Financing to stockbrokers for margin trading;
All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)
Total exposure to capital market
C)

Unsecured advances

(₹ in crores)
Particulars

Current Year

Previous Year

Total unsecured advances of the bank

7.46

10.76

Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights,
licenses, authority, etc. have been taken

0.00

0.00

Estimated value of such intangible securities

0.00

0.00

6.

Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs
a) Concentration of deposits
Particulars

(₹ in crores)
Current Year

Previous Year

Total deposits of the twenty largest depositors

13.25

12.70

Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank

7.18%

7.12%

b)

Concentration of advances

(₹ in crores)
Particulars

Current Year

Total advances to the twenty largest borrowers
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank
c)

Concentration of exposures

Total exposure to the twenty largest borrowers/customers
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total
exposure of the bank on borrowers/ customers

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

16.35

17.06

17.89%

18.43%
(₹ in crores)

Particulars

૫૨

Previous Year

Current Year

Previous Year

16.35/15.34

17.06 / 13.08

17.89 % /16.78 %

18.43 % /14.13 %
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d)

Concentration of NPAs

(₹ in crores)
Particulars

Current Year

Total Exposure to the top twenty NPA accounts
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.

1.25

1.53

74.40%

82.70%

80

71

Notesઃ Total Number of NPA Account
7.

Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

Sr No

Previous Year

(Amount in ₹ crore)

Particulars

Current Year

Previous Year

i)

Opening balance of amounts transferred to DEA Fund

0.83

0.80

ii)

Addઃ Amounts transferred to DEA Fund during the year

0.04

0.04

iii)

Lessઃ Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims

0.00

0.01

iv)

Closing balance of amounts transferred to DEA Fund

0.87

0.83

8.

Disclosure of complaints
a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman
Sr No
Particulars
Current Year
Previous Year
1.
2.
3.

3.1

4.
5

5.1
5.2
5.3

6
b)

Number of complaints pending at beginning of the year
Number of complaints received during the year
Number of complaints disposed during the year
Of which, number of complaints rejected by the bank
Number of complaints pending at the end of the year
Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman
Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman
Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman
Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued
by Office of Ombudsman
Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman
against the bank
Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)

NIL

NIL

Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of
complaints, (i.e.
complaints relating
to)

Number of
complaints pending
at the beginning of
the year

Number of
complaints
received during the
year

% increase/ decrease
in the number of
complaints received
over the previous year

Number of
complaints pending
at the end of the
year

Of 5, number of
complaints pending
beyond 30 days 1

Current Year
Ground 1
Ground 2
Ground 3
Ground 4
Ground 5
Others

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

Ground  1
Ground
Ground
Ground
Ground
Others

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

Previous Year

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

Total

39
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1.ATM/Debit Cards
2. Credit Cards
3.Internet/Mobile/Electronic
Banking
4. Account opening/ difficulty
in operation of accounts

5. Mis-selling/Para-banking
6. Recovery Agents/ Direct
Sales Agents
7. Pension and facilities for
senior citizens/ differently
abled
8. Loans and advances

9. Levy of charges without prior
notice/ excessive charges/
foreclosure charges
10. Cheques/ drafts/ bills
11. Non-observance of Fair Practices Code
12. Exchange of coins, issuance/
acceptance of small denomination
notes and coins

9.

Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India…………….. NIL

10

Others
a) Business Ratios

Interest Income as % to Working Funds

Current Year

Non-interest Income as % to Working Funds

13. Bank Guarantees/ Letter of
Credit and documentary credits
14. Staff behavior
15. Facilities for customers
visiting the branch/ adherence
to prescribed working hours by
the branch, etc
16. Others

Previous Year

7.35 %

7.68 %

1.77 %

0.61 %

Average cost of deposits

4.58 %

5.33 %

Operating Profit as % to Working Funds

3.95 %

2.22 %

Business per employee

745.64

752.34

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2

2

Net Interest Margin
Return on Assets

Profit per employee

Revaluation of Fixed Assets
Book Value
Revalued
Revaluation  Reserve
Non-banking Assets
No of Branches

No of Staff Members
b) Banc assurance Business
The details of fees/brokerage earned in respect of insurance broking,

4.10 %

3.78 %

1.51 %

1.04 %

6.39

9.49

0.00

0.00
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Current Year
NIL

Previous Year
NIL

C)

Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased
during the year shall be disclosed………NIL
d) Provisions and contingencies
Provisions and contingencies
Current Year  (₹ in Cr)
Previous Year (₹ in Cr)
i) Provisions for NPI
0.00
0.00
ii) Provision towards NPA
15.51
14.39
iii)Provision made towards Income tax
1.70
0.90
iv) Other Provisions and Contingencies (with details)
0.00
0.00
e) Payment of DICGC Insurance Premium
Particulars
Current Year  (₹ in Cr)
Previous Year (₹ in Cr)
Payment of DICGC Insurance Premium ₹ 0.13 paid on 06/05/2022 (premium up to Sep-2022 ₹ 0.13 paid on 10/05/2021 (premium up to Sep-2021
Arrears in payment of DICGC premium 0.00
0.00
g) Disclosure of facilities granted to directors and their relatives
Bank shall disclose any fund or non-fund (guarantees, letters of credit, etc.) facilities extended to directors, their relatives,
companies or firms in which they are interested.
(₹ in Crores)
Name of Director/their
Funded/Non-funded
Limit sanctioned
Outstanding
relatives/Firms
NIL
NIL
NIL
NIL

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨
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Disclosure of various information as required by RBI
Sr.No.
Particulars
1.
2.

3.

As on
31.3.2022
32.50 %

Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR)
Movement of CRAR
a) Tier – I Capital
b) Tier – II Capital
Capital Adequacy Ratio (CRAR) Total
INVESTMENT
A) Face value of investments
B) Book value of investments
C) Market value of investments

2504.18
521.46
3025.64

SLR INVESTMENT ઃ-(HTM CATEGORY)
State and Central Govt. Securities
a) Face value of investments
b) Book value of investments
c) Market value of investments
SLR INVESTMENT ઃ-(AFS CATEGORY)
State and Central Govt. Securities
a) Face value of investments
b) Book value of investments
c) Market value of investments
NON-SLR INVESTMENT ઃ-(AFS CATEGORY)
Other Investment Trustees (PSU Bonds & Banks)
a) Face value of investments
b) Book value of investments
c) Market value of investments
FDR with Bank
(i) Issue Composition of NON SLR Investment
No

Issuer

(1)
(2)
1
PSUs
2
FIs
3
Public Sector Banks
4
Other Shares with Co-Op Banks
5
Others
6
Provision Held towards Depreciation
(ii) Non-performing Non SLR Investment
Sr.
Particulars
1
Opening Balance
2
Addition during the year since
3
Reduction during the above period
4
Closing Balance
5
Total Provisions held

41

(Amount in ₹ Lakhs)
As on
31.3.2021
28.06 %

Amount
(3)

NIL
NIL
30.00
3.55
53.21
163.02

26.90
5.60
32.50

2286.69
436.39
2723.08

23.57
4.49
28.06

10995.00
11056.97
11031.34

10045.00
10128.58
10439.90

3785.00
3817.50
3954.88

3935.00
3972.26
4187.26

7210.00
7239.48
7076.46

6110.00
6156.32
6252.64

83.21
83.21
85.79

140.00
140.00
85.47

1867.00

1542.00

Extent of below
Investment grade
Securities
(4)
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

Extent of
unrated
Securities
(5)
---3.55
-NIL

31.3.2022
60.00
0.00
-0.00
163.02

Extent of
unlisted
Securities
(6)
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
31.3.2021
60.00
0.00
-60.00
262.58
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

ADVANCES
Advances against real estate, construction business
Advances against housing
Advances against shares & debentures
Advances to directors, their relatives, companies/firms in which they are interested
a) Fund-bases (against FDRs)
b) Non-fund based (Guarantees, L/C etc.)
Cost of Deposit ઃ Average cost of deposits
Gross and Net NPA
Gross NPA
Net NPA
Percentage of Gross NPA to total Advances
Percentage of Net NPA to total Advances
Movement of NPAs

31.03.2022
No. of A/c.
Amt.
71
185.17
14
17.23
5
34.80
80
167.60

Opening Balance
Addition during the year
Deduction during the year
Closing Balance
Classification of
Advances
Standard
Sub-Standard
Doubtful
Loss
Total
Excess Provision
Total
10.

11.

12.

૫૨

મો

Advances

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

2038.79
759.28
NIL
0.00
0.00
NIL
5.16%

167.60
NIL
1.83%
NIL

185.17
NIL
2.00%
NIL

31.03.2021
No. of A/c.
72
12
13
71

Amt.
180.03
13.71
8.57
185.17

Provision Made

31.3.2022
31.3.2021
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2022
31.3.2021
8972.62
9071.77
35.89
39.74
120.00
100.00
13.36
9.50
7.67
2.33
7.67
2.33
36.16
25.09
24.78
19.53
24.78
19.53
118.08
150.58
118.08
150.58
150.53
150.58
9140.22
9256.94
186.42
212.18
202.98
272.44
1248.35
1166.52
9140.22
9256.94
186.42
212.18
1551.33
1438.96

Profitability
a) Interest income as a percentage of working funds
b) Non-interest income as a percentage of working funds
c) Operating profit as a percentage of working funds
d) Return of Assets
e) Business (Deposit + Advances) per employee
f) Profit per employee
Provision made towardsઃ
a) Provision made towards NPAs
b) Provision made towards Depreciation on Investment
c) Provision made towards Standard Assets
Movement in Provision ઃ
a) Provision made towards NPAsઃ     At the beginning of the year
     Addition during the year
     At the End of the year
b) Provision made towards Depreciation on Investment
     At the beginning of the year
     Addition during the year
     At the End of the year

વાર્ષિ ક

Provision Required

2083.88
773.13
NIL
0.00
0.00
NIL
4.46%

7.35%
1.77%
3.95%
1.51%
745.64
9.49

7.68%
0.61%
2.22%
1.04%
752.34
6.39

1551.33
405.09
120.00

1338.96
262.58
100.00

1338.96
92.37
1431.33

1262.41
76.55
1338.96

262.58
0.00
163.02

232.58
30.00
262.58
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14.

c) Provision made towards Standard Assets
     At the beginning of the year
     Addition during the year
     At the End of the year
Foreign currency assets & liabilitiesઃ
i) Assets
ii) Liabilities
DICGC Insurance Premium paid up to 30th Sept.2022

15.
16

Penalty imposed by RBI ( if any)
Restructured Accounts

13.

80.00
20.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

₹ 13,09,933.00
(paid on dated 06.05.2022)
-----

Particulars of Account Restructured
Housing Loan
Standard Advances
Restructured

100.00
20.00
120.00

Number of Borrowers

-----

SME Debt
Restricting

Others

Amount Outstanding
Sacrifice(diminution in the fair value)

Sub- Standard
Advances
Restructured

Number of Borrowers

Doubtful Advances
Restructured

Number of Borrowers

Amount Outstanding
Sacrifice(diminution in the fair value)

NIL

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

   Total
17.

18.

Amount Outstanding
Sacrifice(diminution in the fair value)

Fixed Assets – Valuation / Revaluation
Fixed Assets
Building
Computers
Dead Stock & Furniture
Electric, Fitting & Fixture
Air Conditioners
Battery UPS
Safe Deposit Lockers
Electronics & Equipment’s
Amount Transferred to DEAF
Particulars

Method of Depreciation
Written Down Value Method
- Do - Do - Do - Do - Do - Do - Do -

Opening Balance of amounts transferred to Deaf
Add ઃ Amounts transferred to Deaf during the year
Less ઃ Amount Reimbursed by Deaf towards claim
Closing Balance of Amounts
Place ઃ ANAND
Dateઃ 08/06/2022

43

Rate
5%
33.33 %
15 %
15 %
20 %
25 %
5%
25 %

31.03.2022
31.03.2021
No. of A/c
Amount
No. of A/c
Amount
5720
83.29
5576
80.38
186
3.83
167
3.90
17
0.44
23
0.99
5889
86.68
5720
83.29
FOR M.A.SHAH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
CA. PRAMESH DOSHI
PARTNER
FRN 112630W, ANAND
MEM. NO. 045319
UDIN ઃ 22045319AKMYOB5187
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CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDING ON 31/03/2022
PARTICULARS
A
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Net Profit After Tax & Extraordinary Items
Addઃ
Adjustments for

Lessઃ

Depreciation on Assets
Income Tax Provision
Other Provisions
Amortisation of Securities Premium on Investment
Loss on sale of Securities
Adjustments for
Profit on sale of Investment (shown under Investing Activities)
Excess Income tax Provision written back
Investment Depreciation Reserve written back
Interest Received on Investment (shown under Investing Activities)

Profit Before Changes in Working Capital
Adjustment For Increase/Decrease In Working Capital
Addઃ
Adjustments for
Increase in Deposits
Decrease in Loans and Advances
Decrease in Other Assets
Lessઃ
Adjustments for
Decrease in Current Liabilities
Lessઃ
Income tax Paid
Cash Flow From Operating Activities
B
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Addઃ
Interest received on Investments
Lessઃ
Purchase of Fixed Assets
Purchase of Investments
(Increase in Investment Addઃ Amortisation Premium., Addઃ Loss on sale of
Investment., Lessઃ Profit on sale of investment)
Cash Flow From Investing Activities
C
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Addઃ
Issue of Share Capital
Lessઃ
Payment of Dividend
Payment from Other Funds
Cash Flow From Financing Activities
Increse in Cash & Cash Equivalents
Addઃ
Opening Balance of Cash & Cash Equivalents
Closing Balance of Cash & Cash Equivalents
CASH & CASH EQUIVALENTS
PARTICULARS
Cash in Hand
Balance With Scheduled Bank
Balance With Private Banks
Balance With Co. op. Banks
Total

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨

(₹ in ‘0000)
₹

₹
3,511
        214
    1,700
   3,980
         48
        312
    174
     16
     2,626
    8,695
-1746

6,247
1,079
172
  156
    1,632

3964

     8,695
          29
        12,152
-3486
100
209
13

-122
356
11568
11924

2,022
    1,812
    3,897
    4,370
     1,844
11,924

2021
2468
3334
5005
762
11568

44

The Anand Mercantile Co-Op. Bank Ltd., Anand
બ
ેં કના ગ્રાહકો / ખાત
ે દારો / સભાસદોન
ે સુચના
1.

બ
ેં ક સાથ
ે ના પત્રવ્યવહારની અનુુ કળતા માટે જે સભાસદ / ખાત
ે દારોના સરનામામાં ફ
ે રફાર થય
ે લ / થવાનો હોય ત
ે મણ
ે
બ
ેં કન
ે  તુરત જ લ
ે ખીત જાણ કરવી.

ર.

જે સભાસદો ડિવિડન્ડ વોરંટની રકમ લઈ ન ગયા હોય ત
ે મણ
ે  ત
ે રકમ લઈ જવી. ત્રણ વર્ષ અગાઉના ડિવિડન્ડની રકમ
પ
ે ટાનિયમ મુજબ રીઝર્વ ફંડ ખાત
ે જમા લ
ે વામાં આવતી હોઈ આપનાં બચત ખાતા બ
ેં કમાં સત્વર
ે ખોલાવી લઈ ડીવીડન્ડની 
રકમ આપના ખાતામાં દર વર્ષે ડાયર
ે કટ જમા કરી શકાય જેથી આપન
ે ડીવીડન્ડની ખોટ જાય નહીં. સન
ે 2018-19નું 47મું
ડિવિડન્ડ તા. 15/10/2022 સુધીમાં લઈ જવા વિનંતી ત્યારબાદ ડિવિડન્ડની રકમ રીઝર્વ ફંડ ખાત
ે લઈ જવામાં આવશ
ે .

3.

શ
ે ર સર્ટિફિક
ે ટ ત
ૈ યાર થઈ ગય
ે લછ
ે જેમન
ે ન મળ્યા હોય ત
ે મણ
ે બ
ેં કમાંથી મ
ે ળવી લ
ે વા વિનંતી છ
ે .

4.

દર
ે ક સભાસદોએ/ખાત
ે દારોએ પોતાનાં વારસદારોની નિમણુંક નિયમ મુજબ બ
ેં ક સાથ
ે ના વ્યવહારન
ે લાગ
ે  વળગ
ે છ
ે ત્યાં 
સુધી  પોત
ે જ કરવાની  હોય છ
ે જો વારસદારના નામ નોંધાય
ે લ ન હોય તો અવશ્ય નોંધાવી  લ
ે શો જેથી  ભવિષ્યમાં કોઈ
જાતની મુશ્
કે લીઓનો સામનો ન કરવો પડ
ે .

5.

ઈન્કમટેક્ષના કાયદા હ
ે ઠળ વાર્ષિક ₹ 40,000/- સુધીની (સીની. સીટીઝનના કિસ્સામાં ₹ 50,000/-) વ્યાજની આવકન
ે
આવક વ
ે રામાંથી મુકિત છ
ે  ત
ે થી વધાર
ે વ્યાજ મ
ે ળવતા ખાત
ે દારોએ 15G/15H જે લાગું પડતું હોય ત
ે બ
ેં કમાં રજ
ુ કરી દેવું.

6.

₹ 5,00,000/- સુધીની થાપણો થાપણ વીમા યોજના હ
ે ઠળ સુરક્ષિત છ
ે .

7.

બચત ખાતામાં દર વર્ષે 2.75% વ્યાજ દ
ૈ નિક બાકી ઉપર ગણત્રી કરી વર્ષ માં બ
ે  વાર જમા કરવામાં આવ
ે છ
ે .

8.

જે ખાત
ે દારોએ પોતાના ફોટા / પાનકાર્ડ / ઓળખપત્ર તથા રહ
ે ઠાણનો પુરાવો બ
ેં કમાં ન આપ્યો હોય તો ત
ે વા ખાતાઓની 
રીઝર્વ બ
ેં કના નિયમ મુજબ લ
ે વડ-દેવડ બંધ કરવામાં આવ
ે લછ
ે  તો ત
ે વા ખાત
ે દારોએ તાત્કાલીક પોતાના ઉપર મુજબના
દસ્તાવ
ે જો બ
ેં કમાં જમા કરાવી દેવા.

9.

બ
ેં ક દ્વારા નબળા વર્ગ ના વિકાસ અન
ે ઉત્થાન માટે ત
ે મન
ે બ
ે કિંગ સ
ે વાના લાભ મ
ે ળવી શક
ે  ત
ે હ
ે તુથી “0” ઝીરો બ
ે લ
ે ન્સથી  
“Basic Saving Account” ખોલવામાં આવ
ે છ
ે .

10. બ
ેં કની  હ
ે ડઓફિસ તથા બ્રાન્ચ ખાત
ે નાં લોકર્સ  ધારકોનું ભાડ
ુ ં ભરવાનું બાકી હોય ત
ે ઓએ આજદીન સુધીનું ભાડ
ુ ં જમા
કરાવી ત
ે મજ બ
ેં ક દ્વારા નિયત કર
ે લ સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ જમા કરાવી દેવી.
11. જે સગીર ખાત
ે દારો પુખ્ત વયના થયા છ
ે  ત
ે ઓએ જરૂરી KYC પુરાવા સાથ
ે બ
ેં કની મુલાકાત લઈ પોતાનાં ખાતામાં માઈનોર
ુટ મ
ે જરની પ્રોસ
ે સ કરાવી લ
ે વી. અન્યથા આવા ખાતાઓના વ્યવહાર સ્થગિત કરવામાં આવશ
ે .
12. Any Branch Banking દ્વારા આપનાં ખાતાના વ્યવહારો બ
ેં કની કોઈપણ શાખામાંથી કરી શકાશ
ે .
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ

સભાસદો / થાપણદારો માટ
ે TDS (કર કપાત) અંગ
ે જાણકારી
૨૦૧૫-૨૦૧૬ના વર્ષ માટે બજેટમાં રજ
ુ થય
ે લ દરખાસ્ત મુજબ સહકારી બ
ેં કોના ડીપોઝીટ પરના વ્યાજના
ટીડીએસમાંથી મુક્તિ હતી જે તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૫ થી રદ કરવામાં આવ
ે લછ
ે . ત
ે થી હવ
ે સહકારી બ
ેં કના સભાસદ 
ત
ે મજ નોમીનલ સભાસદની  ડીપોઝીટના વ્યાજમાંથી  પણ કરકપાત  (ટીડીએસ) કરવામાં આવશ
ે જેની તમામ
થાપણદારોએ નોંધ લ
ે વી.
બ
ેં ક ટી.ડી.એસ. ક્યાર
ે કાપશ
ે ?
જો થાપણદારનું તમામ ટર્મ ડીપોઝીટનું ુ કલ વાર્ષિક વ્યાજ જે ત
ે નાણાંકીય વર્ષ માં ₹ ૪૦,૦૦૦/-થી (સિનિયર
સીટીઝન માટે ₹ ૫૦,૦૦૦/-) વધાર
ે થાય તો પાનકાર્ડ  ધરાવનારનો ૧૦ ટકા અન
ે પાનકાર્ડ  ન ધરાવનારનો ૨૦
ટકાના દર
ે ટી.ડી.એસ. કાપવાનો રહ
ે શ
ે .
જો થાપણદારની  ુ કલ આવક ઈન્કમટેક્ષ કાયદાના નીતિ-નિયમોનુસાર કરપાત્ર થતી  ન હોય ત
ે વા
થાપણદારોએ ઈન્કમટેક્ષના નીતિનિયમોન
ે આધિન ફોર્મ નં. ૧૫-એચ અથવા ફોર્મ નં. ૧૫-જી રજ
ુ થય
ે થી ત
ે ઓના
વ્યાજ આવકમાંથી  ટી.ડી.એસ. કપાત  કરવામાં નહિ  આવ
ે પરંતુ આવા કિસ્સામાં પાનકાર્ડ  હોવું ફરજિયાત  છ
ે .
ફોર્મ ૧૫ જી અન
ે ૧૫ એચ અંગ
ે જાણકારીઃ
૧

ફોર્મ  ૧૫ જી કોણ આપી  શક
ે ?

વ્યક્તિ, એચ.યુ.એફ., એસોસીએશન ઓફ પર્સ ન બોડી ઓફ
ઈન્ડીવીડ્યુઅલ્સ અન
ે જેની  ુ કલ આવક ₹ ૨,૫૦,૦૦૦/-થી 
ઓછી હોય ત
ે .

૨

ફોર્મ  ૧૫ એચ કોણ આપી  શક
ે ?

સીનીયર સીટીઝન વ્યક્તિ (આવક વ
ે રાના કાયદા પ્રમાણ
ે જે
વ્યક્તિની  ઉંમર ૬૦ વર્ષ  ક
ે  ત
ે થી વધુ હોય ત
ે વી વ્યક્તિ અન
ે
જેની  ુ કલ આવક ₹ ૩,૦૦,૦૦૦/-થી  ઓછી હોય ત
ે .

૩

ફોર્મ ૧૫ જી ક
ે ૧૫ એચ ક્યાર
ે આપવાનું જ્યાર
ે વ્યાજની  રકમ ₹ ૪૦,૦૦૦/- (સિનિયર સીટીઝન માટે
થાય ?
₹ ૫૦,૦૦૦/-) ક
ે  ત
ે થી વધુ થઈ જાય અન
ે કરકપાત કરવાની 
થાય ત
ે  દર
ે ક નાણાંકીય વર્ષ ના એપ્રિલ માસમાં.

Re-KYC અંગ
ે ની સૂચના

તમામ ખાત
ે દારોનું ધ્યાન દોરવામાં આવ
ે છ
ે ક
ે , KYC અંગ
ે જે ત
ે સમય
ે આપ
ે લ માન્ય પુરાવાઓ જેમાં લૉ રીસ્ક ક
ે ટેગરી માટે - 10 વર્ષ ,
મીડીયમ રીસ્ક ક
ે ટેગરી માટે - 8 વર્ષ અન
ે હાઈ રીસ્ક ક
ે ટેગરી માટે - 2 વર્ષ ઉપરાંતનો સમય પસાર થઈ ગય
ે લ હોય ત
ે વા ખાત
ે દારોએ
બ
ે ન્કના એકાઉન્ટ વિભાગમાં Re-KYCનું ફોર્મ ભરી KYCના માન્ય પુરાવા સાથ
ે જમા કરાવી પોતાનું ખાતું નિયમિત કરાવી લ
ે વું. નહિ તો
રીઝર્વ બ
ે ન્કના નિયમ મુજબ ખાતામાં લ
ે વડ-દેવડ કરવામાં આવશ
ે નહીં.

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨
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સન
ે ૨૦૨૨-૨૩ થી સન
ે ૨૦૨૭-૨૮ સુ ધીનાં પાંચ વર્ષ માટ
ે ની મ
ે ન
ે જીંગ બોર્ડ
તથા શાખ કમિટીનાં ચુ ં ટણીના પરિણામની નોંધ
બોર્ડ ઓફ ડીર
ે ક્ટર્સ
સામાન્ય બ
ે ઠકઃ
૧. ઉમ
ે શક
ુ માર હસમુખલાલ પટેલ
૨. કિર્તીક
ુ માર મણીલાલ શાહ
૩. ક
ે તનક
ુ માર હસમુખલાલ પટેલ
૪. ઠાકોરભાઈ મગનભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર

શાખ કમિટી
૧.
૨.
૩.
૪.

શંકરલાલ હીરાલાલ મંડોરા
જયંતીભાઈ આત્મારામ કા.પટેલ
વિકાસ પ્રવિણભાઈ પટેલ
ભુપ
ે ન્દ્રભાઈ નારણભાઈ પટેલ

૫. ગોપાલભાઈ રાવજીભાઈ કા.પટેલ
૬. અતુલક
ુ માર મોહનભાઈ પટેલ
૭. શાંતીભાઈ મણીભાઈ પટેલ (બચુભાઈ)
૮. અમીષક
ુ માર ચંદ્રકાન્ત પટેલ
૯. મિન
ે શક
ુ માર મોહનભાઈ પટેલ
૧૦. રજનીકાન્ત ભાઈલાલભાઈ કા.પટેલ
૧૧. રીત
ે શક
ુ માર મનુભાઈ સોલંકી
૧૨. દીપ
ે શ રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ
મહીલા અનામત બ
ે ઠકઃ
૧૩. દિનબાળાબ
ે ન ઠાકોરભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર
૧૪. અવની દીપકભાઈ પટેલ
અન
ુસુ ચિત જાતિ/જનજાતિ બ
ે ઠકઃ
૧૫. સદર બ
ે ઠક માટે કોઈ પણ ઉમ
ે દવારી આવ
ે લ નથી.
ે ટ), અમદાવાદના, ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓ. બ
ેં ક લિ., આણંદના સન
ે
ુહં શ્રી ચંુ દભાઈ ડી. પટેલ (એડવોક
૨૦૨૨-૨૩ થી  સન
ે ૨૦૨૭-૨૮ સુધીના પાંચ વર્ષ  માટે મ
ે ન
ે જીં ગ બોર્ડ ની  ૧૫ (પંદર) તથા શાખ કમિટીની  ૪ (ચાર)
જગ્યાની ચૂંટણી માટે નિમાય
ે લ ચૂંટણી અધિકારીની સત્તાની રૂએ ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓ. બ
ેં ક લિ.ના ચૂંટણી 
નિયમો તથા ધી  આણંદ  મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓ. બ
ેં ક લિ.ના પ
ે ટા કાયદાઓની  કલમ ૩૮ તથા ચુંટણી  નિયમો ૫(૧૦)
મુજબ ઉપર જણાવ
ે લ સુચી મુજબ કાયદેસર રીત
ે ઉપર જણાવ
ે લ ઉમ
ે દવારોન
ે  બિનહરીફ ચૂંટાય
ે લા જાહ
ે ર કરૂં છ
ુ ં.
ચૂંટણી અધિકારી
ધી  આણંદ  મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓ. બ
ેં ક લિ., આણંદ
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ

ધિરાણના વ્યાજનો દર
ધિરાણનો પ્રકાર

ક્રમ
૧

સભાસદ લોન (₹ ર૦૦૦૦૦/- લીમીટ)

ર

ક
ે શક્રેડીટ (₹ ૩૦૦૦૦૦/- લીમીટ)

૩

મશીનરી લોન/ ઈકવીપમ
ે ન્ટ લોન:-

તા. ૦૧/૦ર/ર૦રર થી અમલ
૧૧.પ૦ %
૧૧ %

(i)

પ,૦૦,૦૦૦ સુધી

૧૦.૦૦ %

(ii)

પ,૦૦,૦૦૧ થી ૪૯,૯૯,૯૯૯

૯.૭પ  %

(iii)

પ૦,૦૦,૦૦૦ થી ૭૪,૯૯,૯૯૯

  ૯.પ૦ %

(iv)

૭પ,૦૦,૦૦૦ થી ૯૯,૯૯,૯૯૯

   ૯.રપ %

(v)

૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ક
ે  ત
ે થી ઉપર

   ૯.૦૦ %

૪

કોમ્પ
્યુ ટર લોન

પ

ડોમ
ે સ્ટીક લોન(હોમ એપ્લાયન્સીસ)

૬

બટાકાની રસીદો સામ
ે લોન

૧૧.૭પ %

૭

એનએસસી સામ
ે લોન / ઓડી

૧૧.૭પ %

૮

બ
ેં ક ફીકસ સામ
ે ઓડી

૯

FD Rate + ૦.૭પ %

(i)

પ,૦૦,૦૦૦ સુધી

૯.૦૦ %

(ii)

પ,૦૦,૦૦૧ થી ૪૯,૯૯,૯૯૯

૮.૭પ  %

(iii)

પ૦,૦૦,૦૦૦ થી ૭૪,૯૯,૯૯૯

૮.પ૦ %

(iv)

૭પ,૦૦,૦૦૦ થી ૯૯,૯૯,૯૯૯

૮.રપ %

(v)

૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ક
ે  ત
ે થી ઉપર

૮.૦૦ %

એજ્
યુ ક
ે શન લોન
(i)

ભારતમાં અભ્યાસ માટે

૯.રપ %

(ii)

ભારત બહાર અભ્યાસ માટે- વિદ્યાર્થી

૮.૭પ %

(iii)

ભારત બહાર અભ્યાસ માટે- વિદ્યાર્થિની

૮.પ૦ %

૧૧

હાઉસીંગ લોન

૧ર

વ્હીકલ લોન

મો

૧૧ %

હાઈપોથીક
ે શન / પીએમસીસી / ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ક
ે શક્રેડીટ / ઈન્ડસ્ટ્રીયલ લોન / આઈએમપી લોન

૧૦

૫૨

૯.૧૦ %

૬.૮પ %

(i)

ુ ટ વ્હીલર લોન

૧૦.પ૦ %

(ii)

રીક્ષાા (થ્રી વ્હીલર લોન)

૧૧.પ૦ %

(iii)

કાર લોન ( ફોર વ્હીલર )

૭.૦૦ %

(iv)

કોમર્શિયલ વાહનો સામ
ે

૯.પ૦  %

(v)

જ
ુ ના વાહનો સામ
ે (ત્રણ વર્ષ  સુધીના)

૯.પ૦  %

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨
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ડિપોઝીટના વ્યાજનો દર
ક્રમ
૧

ડિપોઝીટનો પ્રકાર

તા. ૦૧/૦પ/ર૦ર૧ થી અમલમાં

ટર્મ ડીપોઝીટ

ે રગ્યુલર

સીની.સીટી

૧પ દિવસ થી  ૩૦ દિવસ સુધી
(મીની  ₹ ૧,૦૦,૦૦૦/-)

૪.૧૦ %

-

૩૧ દિવસ થી  ૪પ દિવસ સુધી

૪.૧૦ %

-

૪૬ દિવસ થી  ૯૦ દિવસ સુધી

૪.૧૦ %

-

૯૧ દિવસ થી  ૧૮૦ દિવસ સુધી

૪.પ૦ %

-

૧૮૧ દિવસ થી  ૧ વર્ષ ની  નીચ
ે

૪.૭પ %

-

૧ વર્ષ  ક
ે  ત
ે થી  ઉપર ર વર્ષ  સુધી

પ.૧પ %

પ.૬પ %

ર વર્ષ  ક
ે  ત
ે થી  ઉપર ૩ વર્ષ  સુધી

પ.૧પ %

પ.૬પ %

૩ વર્ષ  થી  ઉપર

પ.૦૦ %

પ.પ૦ %

ર

સ
ે વીંગ્સ ખાતાનો વ્યાજનો દરો

ર.૭પ %

-

૩

રીકરીંગ ખાતામાં વ્યાજનો દરો
૧ વર્ષ  ક
ે  ત
ે થી  ઉપર ર વર્ષ  સુધી

પ.૧પ %

-

ર વર્ષ  ક
ે  ત
ે થી  ઉપર ૩ વર્ષ  સુધી

પ.૧પ %

-

૩ વર્ષ  થી  ઉપર

પ.૦૦ %

-

૪

ે ની ઉંમર (ઉંમરનો પુરાવો લઈન
સીનીયર સીટીઝન્સ ક
ે જ
ે ) ૬૦ વર્ષ ક
ે ત
ે થી ઉપરની વ્યકિત માટ
ે ઉપરોકત ફીકસ ડીપોઝીટના
વ્યાજના દરમાં અડધો ટકો (૦.પ %) વધારાનો વ્યાજનો દર આપવાનો રહ
ે શ
ે .

શ્રદ્ધાંજલિ

સ્વ. ચંદ્રકાન્ત ઝ
ે ડ. પટ
ે લ (ભૂતપૂર્વ ચ
ે રમ
ે ન)
સ્વ. તા. ૦૫/0૬/૨૦૨૨
સત્કાર્યો આપના સંસ્કાર હતા, સજ્જનતા આપની સુવાસ હતી, પ્રસન્નતા આપનું જીવન હતું, પરોપકાર આપનું રટણ હતું,
તમારા આદર્શો, ધર્મ નિષ્ઠ અન
ે સંસ્કારી જીવન, દયાળું સ્વભાવ અન
ે ઘણું બધુ અમારા અસ્તિત્વ સાથ
ે ચિરંજીવ રહ
ે શ
ે .
મૃત્યુ  પછી પણ સૌના દિલમાં જીવતા રહ
ે વું એ જીંદગીમાં કર
ે લા કર્મોનું ફળ છ
ે .
ક
ે ટલાક સ
ે વાભાવી વ્યક્તિના મૃત્યુ  કદી વિસરાતા નથી. ત
ે મની હયાતીનો સ્પર્શ સદાય રહ
ે તો હોય છ
ે .

આપના મહાન આત્માન
ે અમારા સૌની ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ેં ક લિ., આણંદના
બોર્ડ ઓફ ડીર
ે ક્ટર્સ, શાખ કમિટીના સદસ્યશ્રીઓ તથા સમસ્ત બ
ેં ક કર્મચારી પરિવાર, આણંદ
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ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ
બ
ે ન્કની નાણાંકિય પરિસ્થિતિ
અ.નં.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

વિગત

2018-19
304.85
3708.79
15419.70
9438.26
20081.24
190.04
20396
7%
અ

શ
ે ર મૂડી
રિઝર્વ તથા અન્ય ફંડ
ડિપોઝીટસ
ધિરાણ
કાર્ય કારી ભંડોળ
નફો
સભાસદ સંખ્યા
ડીવીડન્ડ
ઓડીટ વર્ગ

2019-20
320.11
3937.54
16974.68
9183.53
21953.43
195.91
20485
–
અ

2020-21
321.16
4226.40
17827.17
9256.94
23000.22
230.15
20557
7%
અ

તા. 31-03-2022ના રોજન
ુ ં ધિરાણ અસ્કયામતોન
ુ ં વર્ગીકરણ
અ.નં.
1
2
3
4
5
6
7

વિગત

ખાતા સંખ્યા

સ્ટાન્ડર્ડ એસ
ે ટ્સ
સબ સ્ટાન્ડર્ડ એસ
ે ટ્સ
ડાઉટફ
લ
એસ
ે
ટ
્
સ
ુ
લોસ એસ
ે ટ્સ

રકમ

2580
10
31
39
2660

બ
ે ન્કે કર
ે લ વધારાની જોગવાઈ
બ
ે ન્કે કર
ે લ ુ કલ જોગવાઈ

8972.62
13.36
36.16
118.08
9140.22

2021-22
331.15
4583.84
18448.50
9140.22
24164.68
351.08
20172
7% (સૂચિત)
અ
(રકમ ₹ (લાખમાં)

નિયમ મ
ુ જબ
બ
ે ન્
કે ખર
ે ખર કર
ે લ
જરૂરી જોગવાઈ
જોગવાઈ
35.89
120.00
7.67
24.78
1431.33
118.08
186.42
186.42
1364.91
1551.33

ચાલ
ુ વર્
ષે પણ બ
ે ન્કન
ું ન
ે ટ NPA 0% છ
ે .

તમારા ગ્રાહકન
ે ઓળખો Know your customersના નિયમન
ુ ં પાલન

રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની માર્ગદર્શિકા મુજબ બેંકના ગ્રાહકોની ઓળખનિતિ ફરજીયાત બનાવતા બચત / કરન્ટ / લોકર્સ / ફી.ડી / શેરના ખાતેદારોને
KYC અંતર્ગત નીચે જણાવેલ દસ્તાવેજી પુરાવા બેંકમાં રજ
ુ કરી દેવા.
1. પાસપોર્ટ સાઈઝના બે તાજેતરના કલર ફોટોગ્રાફ
2. ઓળખાણ માટે નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પુરાવાની નકલ
1) ભારત સરકારનું પાનકાર્ડ 
2) ભારત સરકારનું ચુંટણી કાર્ડ 
4) પાસપોર્ટ
5) ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ

3) આધાર કાર્ડ 

3. સરનામાના પુરાવા માટે નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પુરાવાની નકલ
1) ટેલીફોન બીલ
2) લાઈટબીલ
5) ભાડે રહેતા હોય તો ભાડા ચિઠ્ઠી
6) બેંક એકાઉન્ટની પાસબુકની નકલ
8) ગર્વ . ડીપાર્ટમેન્ટમાંથી ઈસ્યુ  કરેલ પત્રની નકલ

3) ે રશનકાર્ડ
7) આધાર કાર્ડ

4) ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ

કરંટ ખાતું ખોલાવવા માટે પાનકાર્ડ ની નકલ ફરજીયાત આપવી પડશે. બચત ખાતા માટે પાનકાર્ડ અથવા ફોર્મ -60 આપવાનું રહેશે.
ઉપરોકત મુજબનાં તમામ દસ્તાવેજો જે ખાતેદારોએ રજ
ુ ન કર્યા હોય તેઓએ તાત્કાલીક રજ
ુ કરી દેવા નહી તો રીઝર્વ બેંકના નિયમ મુજબ ખાતામાં
લેવડ-દેવડ બંધ કરી દેવામાં આવશે.

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨
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બ
ે ન્કના કામકાજ અંગ
ે ની અગત્યની માહિતી
અ.નં.
વિગત
1. ક
ે પીટલ ુ ટ રીસ્ક એસ
ે ટ્સ ે રશીયો
2. રોકાણો
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

માહિતી
નિયમ અનુસાર જરૂરી
બ
ે ન્કે જાળવ
ે લ
બુક વ
ે લ્યું
ફ
ે સ વ
ે લ્યું
માર્
કે ટ વ
ે લ્યું

ઈન્
વેસ્ટમ
ે ન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન રીઝર્વ
ઈન્
વેસ્ટમ
ે ન્ટ ડ
ે પ્રીસીએશન રીઝર્વ
બિલ્ડર તથા કોન્ટ્રાક્ટરન
ે  ધિરાણ
શ
ે ર, ડિબ
ે ન્ચર સામ
ે  ધિરાણ
બ
ેં કના ડિર
ે ક્ટરોન
ે કર
ે લ ધિરાણ
(પોતાની ડીપોઝીટ સામ
ે )
હાઉસીંગ ધિરાણ
ડિપોઝીટની પડતર
નોન પરફોર્મીંગ એસ
ે ટ્સ (એન.પી.એ.) નેટ એન.પી.એ.ની ટકાવારી
એન.પી.એ.નું ુ કલ પ્રોવીઝન
એન.પી.એ.નું જરૂરી પ્રોવીઝન
એન.પી.એ.નું વધારાનું પ્રોવીઝન
એવર
ે જ વર્કીંગ ક
ે પીટલ
વર્કીંગ ક
ે પીટલની સામ
ે વ્યાજની 
આવકની ટકાવારી
ુ કલ ધિરાણની સામ
ે વ્યાજની 
આવકની ટકાવારી
વર્કીંગ ક
ે પીટલ સામ
ે ઓપર
ે ટીંગ
પ્રોફીટની ટકાવારી
ુ કલ એસ
ે ટ્સ સામ
ે  વળતર
પ્રતિ કર્મ ચારી કામકાજનું ભારણ
(એડવાન્સ/ડીપોઝીટ)
પ્રતિ કર્મ ચારી ન
ે ટ નફો
સ્ટાન્ડર્ડ એસ
ે ટ્સ સામ
ે કર
ે લ
જાગવાઈ
ડિપાઝીટ ઈન્સ્યોરન્સ માટે ચુકવ
ે લ
પ્રીમીયમની તારીખ
ટોટલ ઈન્કમ સામ
ે નોન ઈન્ટર
ે સ્ટ 
આવકની ટકાવારી
ટોટલ વર્કિંગ સામ
ે નોન ઈન્ટર
ે સ્ટ 
આવકની ટકાવારી
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2021-22

9%
32.50%
11056.97
10995.00
11031.34
405.09
163.02
નથી
નથી
0.00

2020-21

9%
28.06%
10128.58
10045.00
10439.00
315.09
262.58
નથી
નથી
0.00

777.13
4.46%
0%
1431.33
150.53
1280.80
23264.44
7.35%

759.28
5.16%
0%
1338.96
172.44
1166.52
22155.86
7.68%

9.41%

9.30%

3.95%

2.22%

1.51%
745.64

1.04%
752.34

9.49
120.00

6.39
100.00

09.11.2021
06.05.2022
19.43%

07.11.2020
10.05.2021
7.37%

1.77%

0.61%
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૬.૮૫

ધી આણંદ મર્કન્ટાઈલ કો.ઓપર
ે ટીવ બ
ે ન્ક લિ., આણંદ

ખાત
ે દારો માટ
ે ખાસ અગત્યની સુચના
•

આપના ATM PIN કોઈપણ વ્યક્તિન
ે આપશો નહીં.

•

હંમ
ે શાં સુરક્ષિત (httpsઃ//) બ્રાઉઝર કન
ે ક્શનમાં જ તમારી વ્યક્તિગત અન
ે આર્થિક માહિતી દાખલ કરો.

•

ન
ે ટબ
ેં કિંગનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ લોગ ઑફ થવાનું ભૂલશો નહીં, સીધું બ્રાઉઝર બંધ કરવું નહીં.

•

ATMમાં કાર્ડ ઈનસર્ટ કરતા પહ
ે લાં ત
ે નાં હૉલ્ડરન
ે હલાવીન
ે જોઈ લો જો સ્કીમર લાગ
ે લ હશ
ે  તો ત
ે નીકળી જશ
ે .
ATM મશીનની ઉપયોગ કરતા પહ
ે લા ક
ે ન્સલ બટનન
ે  પ્રે સ કરીન
ે જોઈ લો ક
ે  પ્રે સ થાય છ
ે ક
ે નહીં ?

•

ATMમાંથી રૂપિયા કાઢતી વખત
ે જે કંઈ પાછળ આવીન
ે ઉભું રહ
ે છ
ે  તો ત
ે ન
ે બહાર જવા માટે કહી દો. ATMમાંથી 
રૂપિયા કાઢતા સમય
ે અથવા કાર્ડ થી ખરીદી કરતી વખત
ે  તમારો પાસવર્ડ છ
ુ પાવીન
ે નાખો.

•

પ
ે ટ્રોલ પંપ, હોટલ, દ
ુ કાન, ે રસ્ટોરન્ટ જેવી જગ્યાઓ પર કાર્ડ તમારી સામ
ે જ સ્
વે પ કરાવો.

•

રે ડીટ કાર્ડ નો પાસવર્ડ ક
મહિનામાં એક વખત ઓનલાઈન બ
ેં કિંગ, ડ
ે બિટ તથા ક્
ે પીન જરૂર બદલો.

•

આપનો ડ
ે બીટ કાર્ડ નંબર, CVV, OTP, ATM પીન કોઈન
ે જણાવશો નહીં, બ
ેં ક ક
ે બ
ેં કના કર્મ ચારી ક્યાર
ે ય આવી 
માહિતી માગતા નથી. થોડી સાવચ
ે તી રાખવાથી થનાર નુકશાન ટાળી શકાય છ
ે .

૫૨

મો

વાર્ષિ ક

અહ
ે વાલ
૨૦૨૧-૨૦૨૨
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