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Know your Bank

Sr. No.
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Registration Number
:
2.
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:
3.
RBI. License Number
:
4.
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:
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:
6.
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:
7.
FIU REID
:
8.
DICGC No.
:
9.
OSS Code No.
:
10.
DEAF Code
:
11.
Bank MICR Code
:
12.
IFSC Code
:
13.
Website
:
14.
Email ID
:
15.
Phone No.
:
				

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

-ઃ બોર્ડ ઓફ ડિરે ક્ટર્સ ઃ-

ચેરમેન - શ્રી ઉમેશકુ માર હસમુખભાઈ પટે લ
વાઈસ ચેરમેન - શ્રી કીર્તિકુમાર મણીલાલ શાહ
શ્રી શાંતિલાલ મણીભાઈ પટે લ (બચુભાઈ)
શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ ઝવેરભાઈ પટે લ
શ્રી અતુલકુ માર મોહનભાઈ પટે લ
શ્રી નવીનચંદ્ર રાવજીભાઈ પટે લ

મેનેજીંગ ડિરે ક્ટર - શ્રી વિપીનભાઈ ખુશાલભાઈ કાછીઆ
જાે.મેને. ડિરે ક્ટર - શ્રી ગોપાલભાઈ રાવજીભાઈ કા.પટે લ

-ઃ ડિરે ક્ટર્સ ઃ-

શ્રી ઠાકોરભાઈ મગનભાઈ કોન્ટ્ રાક્ટર
શ્રીમતી દિનબાળાબેન ઠાકોરભાઈ કોન્ટ્ રાક્ટર
શ્રી કે તનકુ માર હસમુખલાલ પટે લ
શ્રી અમીષકુ માર ચંદ્રકાન્તભાઈ પટે લ

શ્રી મિનેષકુ માર મોહનભાઈ પટે લ
શ્રીમતી અવનીબેન ડી. પટે લ
શ્રી રીતેશભાઈ એમ. સોલંકી

-ઃ પ્રોફે શનલ ડિરે ક્ટર્સ ઃ-

શ્રી કે . જી. પટે લ - ચાર્ટ ર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (આણંદ)
શ્રી શંકરલાલ હીરાલાલ મંડોરા
શ્રી જયંતીભાઈ આત્મારામ કા.પટે લ
આસી. મેનેજર (એકાઉન્ટન્ટ)
શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ એન. રાઉલજી
ઉપેન્દ્ર કે . શાહ એન્ડ કાું.
ચાર્ટ ર્ડ એકાઉન્ટન્ટ
કોન્કરન્ટ ઓડીટર

શ્રી ચેતનભાઈ વી. શાહ - એમ.બી.એ. ફાઈનાન્સ

-ઃ શાખ કમિટી ઃ-

શ્રી રજનીકાન્ત ભાઈલાલભાઈ કા. પટે લ
શ્રી વિકાસભાઈ પ્રવીણભાઈ પટે લ

-ઃ એક્ઝીક્યુટીવ ઃ-

જનરલ મેનેજર
શ્રી મિતુલકુ માર વી. મહાજન

-ઃ ઓડીટર્સ ઃ-ઃ લીગલ એડવાઈઝર ઃ-

આસી. મેનેજર (લોન્સ)
શ્રી નિતીનભાઈ કે . પટે લ
કે . પરીખ એન્ડ કાું.
ચાર્ટ ર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, પેનલ નં. 1025,
વડોદરા

શ્રી હસમુખભાઈ એમ. પરીખ (એડવાકે ટ) હાઈકોર્ટ • શ્રી યશવંતભાઈ ડી. પારે ખ • શ્રી સી. ડી. પટે લ (એડવોકે ટ) હાઈકોર્ટ
ધી ગુજરાત સ્ટે ટ કો.ઓ. બેન્ક લિ., અમદાવાદ
ધી ખેડા જિલ્લા મ. સ. બેન્ક લિ., આણંદ
એક્સીસ બેન્ક, વિદ્યાનગર

ઃ બેન્કર્સ ઃ

સ્ટે ટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, આણંદ
સેન્ટ્ર લ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, આણંદ

બેન્ક ઓફ બરોડા, આણંદ
આઈડીબીઆઈ બેન્ક, વિદ્યાનગર
એચ.ડી.એફ.સી. બેંક, આણંદ

1

ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપરે ટીવ બેન્ક લિ., આણંદ

૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

૫૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ

ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપરે ટીવ બેંક લિમીટે ડ, આણંદના સર્વે સભાસદશ્રીઓને ખબર આપવામાં આવે છે કે ,
બેંકની સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષની ૫૦ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા તારીખ ૦૩/૧0/૨૦૨૦ને શનિવારના રોજ સવારના ૯.૦૦
કલાકે આણદં મર્ક ન્ટાઈલ કૉલેજ ઑફ સાયન્સ, મેનજ
ે મેન્ટ એન્ડ કૉમ્પ્યુટર ટે કનોલૉજી, ભાલેજ રોડ, નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
આણદં ખાતે નીચે મુજબ કાર્યસૂચિમાં દર્શાવેલ કામો માટે મળશે. જેમાં સર્વે સભાસદશ્રીઓને પધારવા વિનંતી છે.
ખાસ નોંધઃ હાલની Covid-19ની પરિસ્થિતિને કારણે સરકારશ્રીની માર્ગદર્શિકા મુજબ સભામાં પ્રવેશ પૂર્વે દરે ક
સભાસદોનું થર્મલ ગન દ્વારા ટે મ્પરે ચર ચેક કર્યા બાદ સભામાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. (વધારે ટે મ્પરે ચરવાળા
સભાસદોને પ્રવેશ મળશે નહીં.) દરે ક સભાસદે સભામાં ફરજિયાત માસ્ક પહે રીને જ અને સેનટ
ે ાઈઝ કર્યા બાદ
આવવાનું રહે શે અને સામાજિક અંતર જાળવવાનું રહે શે.

કાર્યસૂચિ
૧)

ગઈ તારીખ ૨૯-૦૬-ર૦૧૯ના રોજ મળે લ વાર્ષિક સાધારણ સભાની કાર્યવાહી વાંચી બહાલ રાખવા બાબત.

ર)

બેંકના સંચાલક મંડળે બેંકના કામકાજ સંબધ
ં ી તારીખ ૩૧/૦૩/ર૦૨૦ના રોજ પુરા થયેલ વર્ષ માટે ના કામકાજનો
અહે વાલ, તેમજ ઓડીટ કરાવેલ સરવૈયું અને નફાતોટાના હિસાબો મંજુર કરવાનું કામ

૩)

સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના નફા-નુકશાન પત્રક અનુસાર ચોખ્ખા નફાની ફાળવણી અને જાહે ર કરે લ ડીવીડન્ડના દરને
મંજુર કરવાનું કામ

૪)

સને ૨૦૧૯-૨૦ના હિસાબો અંગે આવેલ અન્વેષણ અહે વાલની નોંધ લેવા બાબત.

પ)

સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષ માટે બેંકના હિસાબો તપાસવા સારુ કોન્કરન્ટ ઓડીટરશ્રી તથા લીગલ એડવાઈઝરશ્રીની
કરે લ નિમણૂક
ં ને બહાલ આપવા બાબત.

૬)

બેંકના પેટાનિયમ-૬ મુજબ સને ર૦૨૦-૨૧ના વર્ષ માટે વધારે માં વધારે કરજ કરવાની મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત.

૭)

બેંકના પેટા નિયમ-૬૩ મુજબ સને ૨૦૧૬-૧૭ના વર્ષનું ૪૪મું અનક્લેઈમ ડિવીડન્ડની રકમ રીઝર્વ ફં ડ ખાતે લઈ
જવા અંગે

૮)

પરિશિષ્ટ-અ માં જણાવ્યા મુજબ બેન્કના પેટા નિયમોમાં સુધારા મંજુર રાખવા અંગે ચર્ચા કરી નિર્ણય કરવા બાબત.

૯)

બોર્ડ ઓફ ડીરે ક્ટર્સ દ્વારા સાધારણ સભાની મંજુરીએ કરે લ કામોની બહાલી બાબતે.

૧૦) પ્રમુખશ્રીની મંજુરીથી યોગ્ય અને રજુ થયેલા બીજા કામો બાબતે.
આણંદ.
તારીખ : ૨૮/૦૮/૨૦૨૦
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જનરલ મેનેજર
બોર્ડ ઓફ ડીરે ક્ટર્સના હુકમથી
ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓ.બેંક લિ., આણંદ

નોંધ: ૧) સભા મળવાના અડધા કલાક સુધીમાં કોરમ થયું નહીં હોય તો સભા એક કલાક સુધી મુલત્વી રાખવામાં આવશે અને
આવી રીતે મુલત્વી રહે લ સભાનું કાર્ય વગર કોરમે શરૂ કરી શકાશે.
ર) કોઈપણ સભાસદ તરફથી બેંકના કામકાજ સંબધ
ં ી, પેટાનિયમના સુધારા અગર અન્ય સભાસદને દુ ર કરવા સિવાયનો
ઠરાવ મેનજીં
ે ગ ડીરે ક્ટરશ્રી અથવા ચેરમેનશ્રી ઉપર મોકલી આપવામાં આવ્યો હશે તો તે ઠરાવને આ સભાની
કાર્યસૂચિના ભાગરૂપે ગણી હાથ ધરવામાં આવશે. આવો ઠરાવ સભાની તારીખથી ૭ (સાત) દિવસ અગાઉ મોકલી
આપવો આવશ્યક છે.
૩) સભાસદ સિવાય અન્ય કોઈને પ્રવેશ મળશે નહીં.
૪) જે સભાસદને અહે વાલ જોઈતો હશે તો બેંકની ઓફિસમાંથી કામકાજના સમય દરમ્યાન મેળવી શકાશે.
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ચેરમેનશ્રીનું નિવેદન

આદરણીય સભાસદ ભાઈઓ તથા બહે નો,

આણંદ-ખેડા જિલ્લાના વેપાર ઉદ્યોગનાં વિકાશમાં સહભાગી થઈ પ્રગતિનાં પંથો સર કરતી આપણી
બેંક સફળતાની સીડીઓ ઉપર ઉતરોઉતર પ્રગતિ સાથે પોતાની બેન્કિંગ કારકિર્દીના 50 વર્ષ પુરા કરી 51માં
વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરી રહી છે ત્યારે આજની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં આપ સૌને હૃદયપૂર્વક આવકારતા
ગૌરવ અને હર્ષની લાગણી સાથે આપ સૌનું સ્વાગત કરૂં છું.
Covid-19 કોરોના વાઈરસના સંક્રમણના કારણે સર્જાયેલી લોકડાઉનની પરિસ્થિતિથી અસરગ્રસ્ત લોકોની સહાય અને આ
વૈશ્વિક મહામારી સામે લડવા માટે માન. વડાપ્રધાનશ્રીની અપીલને ધ્યાનમાં લઈ પ્રધાનમંત્રી કે ર ફં ડમાં ₹ 51,000/-, મુખ્યમંત્રી રીલીફ
ફં ડમાં ₹ 1,01,000/- તથા બેન્કના કર્મચારીઓ દ્વારા એક દિવસનો પગાર ₹ 51,600/-નું દાન આપી જિલ્લા તેમજ દે શના વિકાસમાં
સહભાગી બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરે લ છે. તેમજ લોકડાઉનથી અર્થતંત્ર પર પડે લ માઠી અસરથી નાના-મોટા તમામ ઔદ્યોગિક
એકમો, વેપારી વર્ગ, મધ્યમ વર્ગ તથા કારીગર વર્ગની રોજી-રોટી અંગન
ે ા ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા બહાર પાડે લ
આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય લોન યોજના અંતર્ગત બેન્ક દ્વારા 510 ઉપરાંત લાભાર્થીઓને કુ લ ₹ 4.85 કરોડ ઉપરાંતની લોન આપી
તેઓને વ્યવસાયિક પગભર બનાવી અર્થતંત્રને બેઠં ુ કરવા બેન્ક દ્વારા પોતાની સામાજિક ફરજ પણ અદા કરી છે .
ડીઝીટલ ક્રાન્તિના હાલના યુગમાં દરે ક બેંકો પોતાનું અસ્તીત્વ ટકાવી રાખવા તે તરફ વળવું ફરજીયાત બન્યું છે અને સાથે
સાથે ગ્રાહક સેવાનું સ્તર સુધારી ઝડપી અને કાર્યક્ષમ સેવાના અભિગમને નજર સમક્ષ રાખી આપણી બેંકને ટે કનોલૉજી સભર
બનાવી નેટ બેકિંગ, Mobile Banking, ATM Rupey Debit Card, POS મશીન ઉપરાંતની સેવાઓ સાથે કોરબેંકીંગ (CBS)
થી સજ્જ, બ્રાંચમાંથી ત્વરીત ફં ડ ટ્ રાન્સફર કરવા માટે RTGS / NEFT / IMPS / UPI જેવી સેવાઓ, IFSC CODE દ્વારા ત્વરીત
નાણાં જમા મેળવવાની, બેલને ્સ જાણવા Miss Call સુવિધા તથા ખાતામાં વ્યવહારો માટે SMS એલર્ટ તેમજ બેંકની તમામ માહિતી
વેબસાઈટ www.amcblanand.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે . આ તમામ સુવિધાઓ બેંકના ગ્રાહકો / ખાતેદારો / સભાસદો વધુમાં
વધુ ઉપયોગ કરી પોતાનાં વેપાર-રોજગારનો વિકાસ કરે તેવી મારી આગ્રહભરી વિનંતી છે . આ સાથે હં ુ એટલું પણ જરૂર કહીશ કે
જેવા ડીઝીટલ વ્યવહારો વધ્યા તેવા સાયબર ક્રાઈમ પણ વધ્યા. આ અંગે રીઝર્વ બેંકે આપેલી માર્ગદર્શિકા મુજબ બેંકને સાયબર
ક્રાઈમ સામે લડવા સક્ષમ બનાવી છે અને દરે ક ગ્રાહકો / ખાતેદારોએ આ અંગે તકે દારી અને જાગૃતતા કે ળવવી પડશે.
ચાલુ વર્ષે આપણી બેંકે ₹ 3.65 કરોડ કાચો નફો કર્યો છે અને જરૂરી જોગવાઈઓ બાદ કર્યા પછી ₹ 1.95 કરોડનો ચોખ્ખો
નફો કરે લ છે. બેંકની થાપણો ₹ 169.79 કરોડ, ધીરાણો ₹ 91.83 કરોડ અને રોકાણો ₹ 105.59 કરોડ સાથે કુ લ બિઝનેશ ₹ 261.62
કરોડ કરે લ છે. જે બેંકની સદ્ધરતા દર્શાવે છે. જે આપ સૌ થાપણદારો / ધીરાણ ખાતેદારોના વિશ્વાસ અને સહકારને આભારી છે .
બેંકના બોર્ડ ઓફ ડાયરે ક્ટર્સ, શાખ કમિટીના સભ્યો, તેમજ પ્રોફે શનલ ડાયરે ક્ટરશ્રીઓએ બેંકના વહીવટી સંચાલનમાં
અનેરો રસ લઈ નિયમિત મીટીંગમાં હાજરી આપી બેંકની પ્રગતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં અભિવૃદ્ધિ કરાવવા બદલ તેમજ બેન્કના તમામ
કર્મચારી મિત્રોનો લોકડાઉનના સમયગાળામાં બજાવેલ પોતાની ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી બદલ તેમનો હં ુ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું.
બેંકનાં તારીખ 31/03/ર020ના પુરા થતા વર્ષના ઓડીટ થયેલ અને બોર્ડ ઓફ ડીરે ક્ટર્સશ્રીઓએ મંજુર કરે લ વાર્ષિક હિસાબો
મારા સાથી મેનજીં
ે ગ ડીરે ક્ટરશ્રી વિપીનભાઈ કે . કાછીઆએ આપ સૌ સમક્ષ બહાલી માટે મુકેલ છે અને છે લ્લે એ પણ કહીશ
કે બેંકની સદ્ધરતા અને નફાકારકતાનો આધાર બેંકની વસુલાત પર છે . બેંકમાંથી લોન લેનાર અને જામીન થઈ લોન અપાવનાર
સભાસદશ્રીઓને એટલી જરૂર ટકોર કરીશ કે તેઓ નિયમીત હપ્તાની ચુકવણી કરી બેંકનું NET NPA 0% જાળવવા તથા ગ્રોસ
NPA હજુ પણ ધટે તે માટે યોગદાન આપે.
અંતમાં બેંકની પ્રગતિમાં સાથ-સહકાર આપનાર સૌ નગરજનો, સભાસદો, થાપણદારો, નામી-અનામી તમામ શુભચે ્છકો તથા
જિલ્લા અને રાજ્યકક્ષાના સહકારી ખાતાનાં પદાધીકારીઓ, રીઝર્વ બેંકના અધિકારીઓ, બેંકના પેનલના લીગલ એડવાઈઝરશ્રી,
કોન્કરન્ટ ઓડીટરશ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ કે . શાહ, પ્રોફે શનલ ડાયરે ક્ટરશ્રી કે . જી. પટે લ, ચાર્ટ ડ એકાઉન્ટન્ટ, શ્રી ચેતનભાઈ શાહ તેમજ
બેંકના જનરલ મેનજ
ે રશ્રી તથા તમામ કર્મચારીગણ, વગેરેનો બેંકના વિકાસમાં સહભાગી, અવાર-નવાર માર્ગદર્શન આપવા બદલ
તેમનો હંુ અંત:કરણપૂર્વક આભાર માનું છું.
આપના વિશ્વાસુ,
આણંદ.
તારીખ : 28/08/2020

ઉમેશકુમાર હસમુખભાઈ પટે લ (લાલાભાઈ)
ચેરમેન
ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓપરે ટીવ બેન્ક લિ., આણંદ
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ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપરે ટીવ બેન્ક લિ., આણંદ

૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

બેન્કની 2019-20ના વર્ષની
કામગીરીનો મેનેજીંગ ડિરે ક્ટરશ્રીનો અહે વાલ
સુજ્ઞ સભાસદ ભાઈઓ અને બહે નો,

આપ સૌની શુભચે ્છાનાં સથવારે આપના સૌની બેંક સફળતાની સીડીઓ સર કરતી
હરણફાળ પ્રગતિ અને વણથંભી કે ડી પર 51માં વર્ષમાં પ્રવેશ કરી આગળ વધી રહી છે ત્યારે
તારીખ 31 મી માર્ચ 2020 ના રોજ પુરા થતા 50 માં વર્ષના 12 માસના કામકાજનો અહે વાલ,
નફા-તોટાના પત્રક તથા વાર્ષિક હિસાબો, ઓડીટ રીપોર્ટ સહીત બેંકની પ્રવૃત્તિઓની સવિસ્તાર માહિતી સૌ બોર્ડ
ઓફ ડીરે ક્ટર્સ વતી આપ સૌ સમક્ષ રજુ કરતા હં ુ અત્યંત આનંદ અને ગૌરવની લાગણી સાથે આ પ્રસંગે આપ સૌનું
હાર્દિક સ્વાગત કરૂ છું.
શેર ભંડોળ / સભાસદો :

સહકારી પ્રવૃતિમાં સભાસદોનું શેરભંડોળ અગત્યની મુડી ગણાય છે. બેંકનું મંજુર થયેલ શેરભંડોળ
₹ 4,00,00,000.00 (અંકે રૂપિયા ચાર કરોડ) છે. ગત વર્ષના અંતે સભાસદોની સંખ્યા 20396ની હતી અને
શેરભંડોળ ₹ 3,04,85,200.00 હતું જ્યારે તારીખ 31/3/2020ના રોજ સભાસદોની સંખ્યા 20485 અને શેરભંડોળ
₹ 3,20,11,400.00 થયેલ છે . જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં ₹ 15,26,200.00નો વધારો સુચવે છે. વર્ષ દરમ્યાન 214
સભાસદો વધ્યા છે અને 125 સભાસદો કમી થયેલ છે. જ્યારે વર્ષના અંતે નોમીનલ સભાસદની સંખ્યા 125 છે .
રીઝર્વ ફં ડ અને સ્વભંડોળ :

બેંકના અનામત ભંડોળ બેંકની સદ્ધરતાની પારાશીશી અને માપદં ડ છે. નીચેની આંકડાકીય માહિતી આપને
બેંકની સદ્ધરતા અને વિકાસની પુરેપરુ ી ઝાંખી કરાવે છે.

રીઝર્વ ફં ડ અને અન્ય ફં ડોની વિગત

ફં ડોની વિગત
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રીઝર્વ ફં ડ
બિલ્ડીંગ ફં ડ
ડિવિડન્ડ ઈકવીલાઈઝેશન ફં ડ
ધર્માદા ફં ડ
સહકાર પ્રચાર પબ્લીસીટી ફં ડ
ડૂ બત અને શંકાસ્પદ લેણાં ફં ડ
સભાસદ પ્રોત્સાહન ફં ડ
સ્ટાન્ડર્ડ એસેટસ પ્રોવિઝન
સામાજીક વિકાસ ફં ડ
સભાસદ વેલ્ફેર ફં ડ
સ્ટાફ વેલ્ફેર ફં ડ
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડે પ્રીસીએશન રીઝર્વ ફં ડ
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફલ્કચ્યુએશન ફં ડ
ઈન્ટરે સ્ટ રીબેટ ફં ડ
બેડ એન્ડ ડાઉટફુલ રીઝર્વ ફં ડ
સ્પેશીયલ પ્રોવિઝન U/S 36 (I) (VIII)
કુ લ સરવાળો....

તા. 31-3-2020
169158880.20
17140841.34
4456495.31
1714730.77
833768.54
107935451.28
15239099.36
8000000.00
226872.14
256213.37
836969.99
23257781.62
25109252.00
272194.80
18305805.59
1009639.00
393753995.31

સને 2019-20ના
વર્ષના નફાની
ફાળવણી માંથી
નીકળતી રકમ
6978638.00
1062180.00
32011.00
195911.00
212436.00
1609772.00
637308.00
-42487.00
42487.00
84974.00
-6400000.00
42487.00
--17340691.00

ફાળવણીની રકમ
ઉમેરતા એકત્ર
ફં ડોની રકમ
176137518.20
18203021.34
4488506.31
1910641.77
1046204.54
109545223.28
15876407.36
8000000.00
269359.14
298700.37
921943.99
23257781.62
31509252.00
314681.80
18305805.59
1009639.00
411094686.31
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થાપણો ઃ

બેકીંગ ક્ષેત્રે લોકોના વિશ્વાસ અને સંચાલકોની પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિબીંબ બેંકની થાપણો ઉપર પડે છે . છે લ્લા ત્રણ-ચાર

વર્ષ સહકારી ક્ષેત્રે ઘણાંજ પડકારજનક રહ્યા છે અને આવા કપરા સંજોગોમાં પણ થાપણદારો / ગ્રાહકો / ખાતેદારો તથા
સભાસદોએ બેંકમાં અતૂટ વિશ્વાસ જાળવી રાખી પોતાની થાપણો રીન્યુ તેમજ નવી મુકેલ છે . તે બદલ તેમનો હંુ આભાર
માનું છું. રીઝર્વ બેંકની પોલીસીમાં સુધારો થતા બેંકોએ પણ પોતાની થાપણો પરના વ્યાજના દરમાં ધટાડો કરતા જેના

કારણે થાપણદારો પોતાની ડીપોઝીટ ઉપાડી મ્યુચ્યુઅલ ફં ડમાં રોકાણ કરવા આકર્ષાયા હતા. તેમ છતા લોક વિશ્વાસનાં
ફલ સ્વરૂપે બેંકની ડીપોઝીટોમાં વધારો થયેલ છે . ગત વર્ષના અંતે કુ લ થાપણો ₹ 1,54,19,70,372.42 અને થાપણદારો
27920 હતા. જેમાં વર્ષ દરમ્યાન ₹ 15,60,16,673.42 (10.12%)નો વધારો થતા તા. 31/03/2020ના રોજ કુ લ થાપણો
₹ 1,69,79,87,045.84 અને થાપણદારો 27890 થાય છે . જે પૈકી બાંધી મુદતની થાપણો ₹ 1,21,10,49,535.42 (કુ લ
થાપણના 71.32%) અને થાપણદારો 10914 છે . બચત થાપણો ₹ 40,20,15,379.70 (કુ લ થાપણના 23.68%) અને
ખાતેદારો 14941 છે અને ચાલુ થાપણો ₹ 8,49,22,130.72 (કુ લ થાપણના 5.00%) અને ખાતેદારો 2035 છે .
ડીપોઝીટ ઈન્સ્યોરન્સ (DICGC) ઃ

બેંકનું વ્યવસ્થાપક મંડળ જેમ સભાસદોના હીતને પ્રાધાન્ય આપે છે તેમ થાપણદારોના હીતને સતત દૃષ્ટિ સમક્ષ

રાખે છે . રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ડીપોઝીટરી ઈન્સ્યોરન્સ સ્કીમ હે ઠળ બેંકના દરે ક થાપણદારની થાપણ ₹ 5,00,000/(અંકે રૂપિયા પાંચ લાખ) સુધી સંપર્ણ
ૂ સુરક્ષીત છે . જેનું તા. 30/09/2020 સુધીનું પ્રિમીયમ ₹ 12,02,901.00 નિયમ
મુજબ બેંકે તા. 06/05/2020ના રોજ ભરી દીધેલ છે .
ધિરાણ ઃ

બેંકની આવક તથા વિકાસનો આધાર ધીરાણ પ્રવૃતિના વિસ્તારનો વ્યાપ વધારવા પર છે . રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની

માર્ગદર્શિકા મુજબ ધીરાણ અંકુશો તથા બેંકની ધીરાણનિતીની મર્યાદામાં રહી ધીરાણ માટે આવતા તમામ સભાસદોને
જુ દા જુ દા ધીરાણો આપવા માટે બોર્ડ હં મેશા ખુબજ વ્યવહારીક અને સહકારી અભિગમ રાખવા પ્રયત્નશીલ રહયું છે .
આપણી બેંક દ્વારા જુ દા જુ દા વ્યવસાયમાં રોકાયેલા સમાજના દરે ક વર્ગને આર્થિક રીતે શક્ય તેટલી મદદરૂપ થવા પ્રયત્ન
કરે લ છે અને ધીરાણ લેનાર તમામ કરજદારો સમયસર ધીરાણ પરત કરવા સજાગ અને નિયમીત રહે એવો પણ સાથે
સાથે અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ.
બેંકને નિયમીત વસુલાત ન આપનાર કરજદારો સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી પડે છે . ધીરાણ લેનાર તથા
જામીન થનાર દરે ક સભાસદોને વિનંતી કરૂં છું કે બેંકના વિકાસમાં સહભાગી બનતા સત્વરે પોતે લીધેલ ધીરાણ તથા
જામીન થઈને અપાવેલ ધીરાણ સમયમર્યાદામાં ભરપાઈ કરે . આપણી બેંકનાં કોઈપણ ડીરે ક્ટરશ્રીએ અને તેમની પેઢી
તથા તેઓના કોઈપણ કુ ટું બીજનોએ આપણી બેંકમાંથી ધીરાણ લીધેલ નથી તેમજ આણંદની અન્ય કોઈપણ કો.ઓપ.
બેંકમાંથી ધીરાણ લીધેલ નથી.
ગત વર્ષના અંતે ધીરાણ ₹ 94,38,26,500.95 કુ લ ધીરાણ 2763 ખાતેદારોને કરે લ હતું તેમાં વર્ષ દરમ્યાન
₹ 2,54,73,455.37 (2.70%) ઘટાડો થતા તારીખ 31/03/2020ના રોજ ધીરાણની બાકી ₹ 91,83,53,045.58 જે
કુ લ 2585 ધીરાણ ખાતેદારોને કરે લ છે . જે પૈકી ટું કી મુદતનું ધીરાણ ₹ 23,74,38,110.72, મધ્યમ મુદતનું ધીરાણ
₹ 49,94,53,516.10 તથા લાંબી મુદતનું ₹ 18,14,61,418.76 નો સમાવેશ થાય છે . રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની સુચના
પ્રમાણે બેંકે પ્રાયોરીટી સેક્ટરને ₹ 6,242.39 લાખ (કુ લ ધીરાણના 66.14%) જ્યારે વીકર સેક્શનને ₹ 1,463.97 લાખ
(કુ લ ધીરાણના 15.51%) ધીરાણ કરે લ છે . બેંક આ ક્ષેત્રોમાં ધીરાણ વધારવા માટે સઘન પ્રયાસો કરે છે .
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બેંકીંગ ક્ષેત્રમાં પ્રવર્તમાન હરીફાઈ તેમજ દે શમાં જાન્યુઆરી-2020થી કોરોના વાઈરસની ફે લાયેલી મહામારી રોગને
કાબુમાં લાવવા સરકાર દ્વારા હાથ ધરે લ પ્રયત્નોના કારણે માર્ચ-2020થી લાદેલ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિથી ઉદ્્ ભવેલ
આર્થિક ભૂકંપમાં દે શની આર્થિક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જવા પામતા તેની સીધી અસર બેંકો ઉપર જોવા મળે લ છે. લોકડાઉનના
કારણે ધીરાણની પ્રવૃત્તિ સદં તર બંધ થઈ જવાથી ચાલુ વર્ષ ધીરાણમાં ઘટાડો જોવા મળે લ છે . જેના કારણે સારા ધીરાણ
મળવા મુશ્કે લ હોવા છતાં ચાલુ વર્ષે ધીરાણનાં કામકાજમાં સારો એવો વધારો થાય તેવા પ્રયત્નો વર્ષની શરૂઆતથી જ
શરૂ કરી દે વામાં આવ્યા છે. આ માટે રીટે લ ધીરાણ ક્ષેત્રે હાઉસીંગ, શૈક્ષણિક અને કાર લોન માટે ખુબજ સ્પર્ધાત્મક દરે
ધીરાણ આપવાનું શરૂ કરે લ છે અને આપણા કર્મચારીઓ અને બોર્ડ ના અથાગ પ્રયાસોથી બેંકનાં ધીરાણમાં સારો એવો
વધારો થાય તેવા પ્રયત્ન શરૂ કરવા બદલ હંુ બેંકનાં કર્મચારીઓ, બોર્ડ ના સભ્યો અને ગ્રાહકો/ખાતેદારોનો આભાર માનું છું
અને આપ બેંકની આ યોજનાનો લાભ લઈ આપનાં ધંધા રોજગાર તથા જીવન શૈલીનું સ્તર ઉંચું લઈ જવા અપીલ કરૂં છું.
બેંકની નોન પરફોમીંગ એસેટ્સની પરિસ્થિતી :
રીઝર્વ બેંક દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલા આવક માન્યતા તથા અસ્કયામતોના વર્ગીકરણના ધોરણોનું બેંક દ્વારા
ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવે છે અને નોન પરફોમીંગ એસેટ્સ (NPA) સામે પ્રર્યાપ્ત જોગવાઈ કરી બેંકના હીસાબો
સંપર્ણ
ૂ પારદર્શક તથા બેંકની સાચી પરિસ્થિતીનું પ્રતિબિંબ પડે તે રીતે રાખવામાં આવેલ છે . બેંકના ધીરાણ અંગે રીઝર્વ
બેંકની છે લ્લી ગાઈડ લાઈન્સને પણ અનુસરવામાં આવી છે . તારીખ 31/03/2020ના રોજ ડુ બત ફં ડ ખાતે ₹ 1,079.35
લાખ, સ્પેશ્યલ ડે બ્ટ એન્ડ ડાઉટફુલ ડે બ્ટ રીઝર્વ ખાતે ₹ 183.06 લાખ અને સ્ટાન્ડર્ડ એસેસ્ટ સામે પ્રોવિઝન ₹ 80.00
લાખની જોગવાઈ કરે લ છે . જે NPA સામે પુરતી જોગવાઈ છે . બેંકનું છે લ્લા ત્રણ વર્ષનું ગ્રોસ NPA અનુક્રમે 2.40%,
2.05% અને 1.96% છે . જ્યારે NET NPA 0% જાળવી રાખેલ છે . તમામના સહિયારા પ્રયાસો, ટીમ સ્પીરીટથી હાથ
ધરે લ વસુલાતની કામગીરી, જુ ના મુદતવીતી ખાતેદારોની સમજાવટથી આવેલ વસુલાતની ઝુ બશ
ે થી ગ્રોસ NPAની
ટકાવારીમાં ધટાડો થયેલ છે .
રોકાણો :
બેંક હમેશાં રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાનાં આદે શ અનુસાર SLR તથા CRRનાં ધોરણોનું પાલન કરે છે . રીઝર્વ બેંકની
નીતી અનુસાર પોતાનાં આવા રોકાણો તથા અન્ય વધારાનાં ફાજલ નાણાનું રોકાણ ગર્વમેન્ટ તથા એપ્રુવ્ડ સીક્યોરીટી
અને રીઝર્વ બેંક અને સહકારી કાયદા અનુસાર માન્ય કરે લ બેંકમાંજ કરે છે કે જે તુરતજ રોકડમાં રૂપાંતરીત કરી શકાય.
તારીખ 31/03/2020ના રોજ આવું કુ લ રોકાણ ₹ 10,559.54 લાખ થાય છે . જેમાં SLR કે ટે ગરીના ₹ 8,685.99 લાખના,
NON SLR કે ટે ગરીના ₹ 207.55 લાખ તથા અન્ય બેંકોમાં મુકેલી ₹ 1,666.00 લાખની થાપણોનો સમાવેશ થાય છે .
વર્ષ દરમ્યાન ખાસ કરીને રોકાણો સામેના સંભવિત જોખમોનો સામનો કરવા બેંકે રીઝર્વ બેંકની સુચના પ્રમાણે ₹ 232.58
લાખનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડે પ્રીસીએશન રીઝર્વ (IDR) ઉભું કરે લ છે . આ ઉપરાંત બેંકનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફલ્કયુએશન રીઝર્વ (IFR)
₹ 251.09 લાખ છે . બેંકનાં તમામ રોકાણ ખુબજ સલામત રહે તે માટે બેંક દ્વારા જરૂરી કાળજી લેવામાં આવે છે . આ
વર્ષે ગર્વમેન્ટ સીક્યુરીટીના ખરીદ / વેચાણ દ્વારા ₹ 64.60 લાખનો નફો કરે લ છે .
મુડી પર્યાપ્તા (CRAR) :
રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડીયા દ્વારા બેંકની મિલ્કત સામેના સંભવિત જોખમોને પહોંચી વળવા માટે ની મુડી પ્રર્યાપ્તાનું
(CRAR) ધોરણ લાગું પાડવામાં આવેલ છે . આવું પ્રમાણ 9% જેટલું હાંસલ કરવાનું હોય છે . જેની સામે આપણી બેંકે
તારીખ 31/03/2020નાં રોજ 26.54% હાંસલ કરી બેંકની સદ્ધરતાનું પ્રમાણપત્ર પુરૂં પાડે લ છે .
નફાની ફાળવણી અને ડીવીડન્ડ :
તારીખ 31/03/2020ના રોજ બેંકની આવકમાંથી કુ લ ખર્ચ, જોગવાઈઓ અને આવકવેરાની રકમ બાદ કરતાં
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ચોખ્ખો નફો ₹ 1,95,91,061.00 કર્યો છે . જેનાંથી બેંકના અનામત ભંડોળમાં વધારો થઈ રહયો છે . બેંકના પેટાકાયદાની
જોગવાઈઓ પ્રમાણે બેંકનું બોર્ડ આ નફાને નીચે મુજબ ફાળવણી કરવા ભલામણ કરે છે . જેને આપ સૌ મંજુર રાખશો.
કાયદાની મર્યાદા તથા નફાને ધ્યાનમાં રાખી ચાલુ વર્ષે બોર્ડ ઓફ ડાયરે ક્ટર્સ તરફથી સભાસદોને 7% ડીવીડન્ડ આપવાની
ભલામણ કરવામાં આવે છે . જેને મંજુરી આપશો.
સને 2019-20ના વર્ષના ચોખ્ખા નફાની ફાળવણી
પેટા
કાયદા
નબ
ં ર

1,95,91,061.00

ચાલુ સાલના સરવૈયા મુજબનો ચોખ્ખો નફો ઃ

62 (1) રીઝર્વ ફં ડ ખાતે ચોખ્ખા નફાના
બેડ ડે બ્ટ રીઝર્વ ચોખ્ખા નફાના
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લ્કચ્યુએશન રીઝર્વ
(2) ભરપાઈ થયેલ શેર ભંડોળ ઉપર ડિવિડન્ડ
(3) સહકારી શિક્ષણ ફં ડ ફાળાના ચોખ્ખા નફાના
અથવા ₹ 1,00,000/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે
(4) ધર્માદા ફં ડ
(5) ડિવિડન્ડ ઈક્વીલાઈઝેશન ફં ડ ભરપાઈ શેર
ભંડોળના

25%
8%

48,97,765.00
15,67,285.00
64,00,000.00

7%

21,49,370.00

1.5%

1,00,000.00

1%

1,95,911.00

0.10%

32,011.00
1,53,42,342.00

બાકી નફો ઃ

42,48,719.00

62 (A) બાકી રહે લ નફાની ફાળવણી
(1) બિલ્ડીંગ ફં ડ ખાતે

25%

(2) મેનજીં
ે ગ ડીરે ક્ટરશ્રીને ઓનેરીયમ

10,62,180.00
1,000.00

(3) સહકાર પ્રચાર ફં ડ ખાતે

5%

2,12,436.00

(4) ડુ બત અને શંકાસ્પદ લ્હે ણા રીઝર્વ ખાતે

1%

42,487.00

15%

6,37,308.00

(6) સામાજીક વિકાસ ફં ડ ખાતે

1%

42,487.00

(7) સભાસદ વેલ્ફેર ફં ડ ખાતે

1%

42,487.00

(8) સ્ટાફ વેલ્ફેર ફં ડ ખાતે

2%

84,974.00

1%

42,487.00

(5) સભાસદ પ્રોત્સાહન ફં ડ ખાતે

(9) નિયમિત વ્યવહારવાળા કરજ
ખાતેદારને વ્યાજમાં વળતર ફં ડ ખાતે

21,67,846.00
બાકી નફો...
62 (11) રીઝર્વ ફં ડ ખાતે ટ્ રાન્સફર કરવા સાધારણ સભાને
ભલામણ
બાકી નફો.....

20,80,873.00
20,80,873.00
–
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મોબાઈલ બેંકીંગ :
બેંક દ્વારા મોબાઈલ બેકીંગ સેવા શરૂ કરવામાં આવેલ છે . આ સેવા હે ઠળ RTGS / NEFT તથા IMPS દ્વારા ફં ડ
ટ્ રાન્સફર, મીની સ્ટેટમેન્ટ, બેલને ્સ પુછપરછ, ચેકબુક રીકવેસ્ટ, ચેકનું સ્ટેટસ, ઈમેલ સ્ટેટમેન્ટ જેવી ધણી સુવિધાઓ
ઉપલબ્ધ છે . જેનો બેંકના વધુને વધુ ગ્રાહકો લાભ લે એવી અમારી વિનંતી છે .
ડે બીટ કાર્ડ (RUPAY ATM CARD) ઃ
બેંકના ડે બીટ કમ એટીએમ કાર્ડ ની મદદથી ધણી બધી સુવિધાઓ મળે છે . જે કોઈપણ શોપીંગ મોલ / દુ કાનોમાં
પોસ મશીન (POS) પર સ્વાઈપ કરી ખરીદી કરી શકાય તેમજ ઓનલાઈન શોપીંગ, હોટલ બુકીંગ, રે લ્વે ટીકીટ, બીલ
પેમને ્ટ, વીમાના પ્રિમીયમ, વગેરેની ચુકવણી ઉપરાંત ભારતભરના તમામ ATM કે ન્દ્રો ઉપર સ્વીકૃ ત છે . આ કાર્ડ નો આપ
સૌ વધુને વધુ ઉપયોગ કરો એવી અમારી વિનંતી છે .
POS મશીન ઃ
નોટબંધી પછી તમામ વેપારી આલમમાં ડીઝીટલ સેવાઓનો વ્યાપ વધ્યો છે અને ગ્રાહકો પણ હવે ડીઝીટલ
પેમને ્ટ તરફ વળ્યા છે . વેપારીઓને પણ રોકડ રકમ તેમજ ચેકોની ઝં ઝટમાંથી મુક્તિ મળે અને સમયાનુસાર નાણાં પોતાના
ખાતામાં સીધા જ જમા મળે તે માટે બેંકે POS મશીનની સેવા પણ શરૂ કરી દીધેલ છે . તો તમામ ગ્રાહકો / વેપારી વર્ગે
આ સેવાનોં લાભ લેવા વિનંતી છે .
લોકર સેવા :
બેંકની બંન્ને બ્રાંચો અધતન સેઈફ ડીપોઝીટ વોલ્ટની સુવીધાઓ ધરાવે છે . હે ડ ઓફિસ ખાતે વાતાનુકુલીન
વાતાવરણમાં તમામ લોકર્સ ધારકોને સંતોષકારક સુવિધા પુરી પાડવામાં આવેલ છે . જે અંગન
ે ી સિક્યુરીટી લોકર્સ
ધારકોએ લોકર્સ ડીપોઝીટ ભરી ન હોય તેઓએ તાત્કાલીક ભરી સહકાર આપવા વિનંતી છે . તેમજ બેંક દ્વારા નિયત
કરે લ ભાડુ પણ નિયમિત ભરી જવુ.ં રીઝર્વ બેંકના નિયમ મુજબ વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા એક વખત પોતાના લોકર્સ
ઓપરે ટ કરી સહકાર આપવા વિનંતી છે .
સહકારી વિમા યોજનાઓનું અમલીકરણ :
જાહે ર જનતાનાં લાભાર્થે ભારત સરકાર દ્વારા જાહે ર કરાયેલી પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનામાં (PMSBY) તથા
પ્રધાનમંત્રી જીવન જયોતી વીમા યોજનામાં (PMJBY)માં આપણી બેંકે નેશનલ ઈન્સ્યુરન્સ તથા એલઆઈસી સાથેના
સહયોગથી ખુબજ પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યુ છે . PMSBYમાં આપણી બેંકે 488 ગ્રાહકો તથા PMJBYમાં 199 ગ્રાહકો આવરી
લીધા છે .
રકતદાન પ્રવૃતિ :
આ મહામુલી સેવાકીય પ્રવૃતિમાં બોર્ડ ના સભ્યોએ સક્રિય થઈ આણંદ રે ડક્રોસ સોસાયટીનાં સહયોગથી દર વર્ષની
માફક ચાલુ વર્ષે પણ પ્રશંસનીય કામગીરી કરી હતી. જે અંતર્ગત બેંક ખાતે યોજેલ રકતદાન કે મ્પમાં શહે રના નાગરીકો
/ ગ્રાહકો / બોર્ડ ના ડાયરે ક્ટર્સ તથા કર્મચારીઓએ ઉમળકાભેર સહયોગ આપેલ હતો.
ઑડીટ / ઈન્સ્પેકશન :
સને 2019-20ના વર્ષના બેંકના સ્ટેચ્યુટરી ઓડીટર તરીકે મા.રજીસ્ટ્ રારશ્રી, ગાંધીનગર દ્વારા કે . પરીખ એન્ડ કાુ.ં
ચાર્ટ ર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, વડોદરા, પેનલ નંબર 1025ની નિમણુક
ં કરે લ હતી. તેઓએ ઓડીટ સમય દરમ્યાન જરૂરી સલાહ
સૂચન અને માર્ગદર્શન આપી બેંકની કામગીરીથી સંતોષ વ્યકત કરી ઓડીટ વર્ગ ’’અ’’ આપેલ છે .
રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડીયા, અમદાવાદ દ્વારા આપણી બેંકનું તારીખ 31/03/2018 સુધીનું ઈન્સ્પેકશન પૂર્ણ કરે લ છે .
જેમાં બેંકની કામગીરી અને પ્રગતિથી રીઝર્વ બેંકે સંતોષ વ્યકત કરે લ છે .
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સામાજીક જવાબદારી :
સામાજીક જવાબદારી નિભાવવામાં પણ આપણી બેંક અગ્રેસર રહે વા પામી છે . બેંક તરફથી સભાસદો / ખાતેદારો
તથા અન્ય જરૂરીયાત મંદ લોકોને / સંસ્થાને આર્થિક સહાય આપેલ છે .
શ્રદ્ધાંજલી :
વર્ષ દરમ્યાન જે માનનીય સભાસદ ભાઈ બહે નો / ખાતેદારો / ગ્રાહકોના દુ :ખદ અવસાન થયા છે . તેમનાં આત્માને
ચિરશાંતી અર્પે અને મોક્ષ પ્રદાન કરે તેમજ તેમનાં પરિવારજનો પર આવી પડે લ આપતીનો સામનો કરવા પરમકૃ પાળુ
પરમાત્મા શકિત આપે તેવી સમગ્ર બેંક પરિવાર અને બોર્ડ ના સભ્યોની પ્રાર્થના છે .
બોર્ડ ની કામગીરી :
બેંકના સભાસદોની સંખ્યા ધણી મોટી છે . અલગ-અલગ ધીરાણો માટે આવતા તમામ સભાસદોને ધીરાણની
સગવડો મળે તેમજ તેઓના રોજબરોજના પ્રશ્નોના ઝડપી નિકાલ આવે તે હે તુથ
ં ી બેંકની મેનજીં
ે ગ કમિટીની મીટીંગ /
ધીરાણ કમિટી અને શાખ કમિટીની મીટીંગ દર માસે મળે છે . જેમાં શક્ય તમામ કામોનો નિકાલ કરવામાં તેમજ ઓડીટ
કમિટી, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કમિટી, ALCO કમિટી, રીકવરી કમિટીની મિટીંગો પણ જરૂરીયાત પ્રમાણે મળે છે .
આભાર :
વર્ષ દરમ્યાન બેંકના ચેરમેનશ્રી ઉમેશકુ માર પટે લ તથા સાથી બોર્ડ ના તમામ ડાયરે ક્ટર્સશ્રીઓ અને શાખ કમિટીના
સભ્યશ્રીઓ તેમની કામગીરી અત્યંત ઉત્સાહ અને સફળતાપૂર્વક બજાવી વહીવટી તેમજ અન્ય પ્રશ્નોના ઝડપી ઉકેે લ
લાવવામાં સાથ સહકાર આપવા બદલ તેમનો હં ુ ખુબજ આભાર માનું છું.
બેંકે તેની અવિરત વિકાસની કે ડી ચાલુ રાખી છે . જે બેંકના સભાસદશ્રીઓ, થાપણદારો, ખાતેદારો તથા સૌ ગ્રાહકોનાં
સાથ સહકારથી શકય બન્યું છે તે બદલ હંુ સૌનો આભાર માનું છું.
બેંકનો વિકાસ અને બેંકની લોકચાહના વધે તે માટે બેંકના જનરલ મેનજ
ે ર મિતુલકુ માર વી. મહાજન તેમજ
અધિકારીગણશ્રીઓએ તેમજ તમામ કર્તવ્યનિષ્ઠ કર્મચારીઓ કે જે બેંકની મિલ્કત છે તેઓએ બેંકના વહીવટમાં નોંધપાત્ર
ફાળો આપવા સાથે ખંતથી, ઉત્સાહથી બેંકની કામગીરી બજાવી ગ્રાહકોને ઝડપી અને વિનયશીલ સેવાઓ દ્વારા બેંકમાં
આકર્ષ્યા છે . જે બદલ તેઓનો આભાર માની ધન્યવાદ આપું છું.
બેંકના સંચાલનમાં અવારનવાર કાયદાકીય જાણકારી અને માર્ગદર્શન આપવા બદલ રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાનો,
મે. જીલ્લા રજીસ્ટ્ રારશ્રી, જીલ્લા સહકારી સંઘ, જીલ્લા તથા રાજ્યકક્ષાના તમામ અધિકારીશ્રીઓ તથા ગુજરાત અર્બન
કો.ઓ. બેંક ફે ડરે શન તથા બેંકના પ્રોફે શનલ ડાયરે ક્ટરશ્રી C.A. કે . જી. પટે લ તેમજ ચેતનભાઈ વી. શાહ, બેંકની પેનલના
એડવોકે ટશ્રીઓ, એન્જીનીયર્સ, કોન્કરન્ટ ઓડીટર, ચાર્ટ ર્ડ એકાઉન્ટન્ટશ્રીઓ, વગેરે તમામનો આભાર માનું છું.
અંતમાં આ બેંકમાં અવિરત વિકાસ, પ્રસિદ્ધી અને લોકચાહનામાં યશભાગી એવા ઉપરોકત સૌનો ફરીથી અંત:કરણ
પૂર્વક આભાર માની સંસ્થા ખુબજ વિકાસ પામે, વટવૃક્ષ બને અને બેંકનાં સમસ્ત પરિવાર એવા આપણે સૌ એની
છત્રછાયામાં સુખ શાંતી, સ્વાસ્થ્ય અને સમૃદ્ધિ મેળવીએ એવી અંત:કરણપૂર્વક પ્રભુને પ્રાર્થના કરી વિરમું છું.
અસ્તુ

આણંદ.
તારીખ : 28/08/2020

આપનો સ્નેહી,

વિપીનભાઈ ખુશાલભાઈ કાછીઆ
મેનેજીં ગ ડીરે ક્ટર

ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓપરે ટીવ બેન્ક લિ., આણંદ
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૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

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 2020 which comprises the Balance Sheet as at 31 March 2020 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.
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Opinion
6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial
statements together with the Notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act,
1949 (as applicable to co-operative societies), the Gujarat Co-operative Societies Act, 1961 the guidelines
issued by the Reserve Bank of India and the Registrar of cooperative Societies in the manner so required
and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
(a) In the case of the Balance Sheet, of state of affairs of the Bank as at 31st March 2020 ;
(b) In the case of the Profit & Loss Account, of the Profit for the year ended on that date ; and
(c) In the case of the Cash Flow statement, of the cash flows for the year ended on that date.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements:
7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms “A” and “B” respectively
of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and provisions of The Gujarat Co-operatives
Societies Act, 1961 and Gujarat Co-operatives Societies Rules, 1965.
8. We report that:
a. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief
were necessary for the purpose of our audit and have found to be satisfactory.
b. In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Bank so far as it
appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our
audit have been received from the branches/offices.
c. The transactions of the Bank which have come to our notice are within the powers of the Bank.
d. The Balance Sheet and Profit & Loss dealt with by this report, are in agreement with the books of
account and the returns.
e. The accounting standards adopted by the Bank are consistent with those laid down by accounting
principles generally accepted in India so far as applicable to Banks.
f. We further report that for the year under audit, the Bank has been awarded “A” classification.

VADODARA
Date: 08/06/2020

FOR K. PARIKH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
CA. J. O. PARIKH
PROPRIETOR
M. No. 12404
Penal No 1025, VADODARA

નિષ્ક્રીય ખાતેદારો જોગ

રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાના આદે શ મુજબ છે લ્લા 10 વર્ષથી જે ખાતેદારના ખાતામાં કોઈપણ લેવડ-દે વડ થયેલ ન હોય તેવા
નિષ્ક્રીય ખાતાની જમા રકમ રીઝર્વ બેંકને મોકલી દે વાની હોય છે . માટે જે ખાતેદાર આવા બેંક ખાતા ધરાવતા હોય તેમને તેમના KYC
બેંકમાં આપી જરૂરી લેવડ-દે વડ કરી ખાતું સક્રિય કરી દે વું નહીતર આવા 10 વર્ષથી નિષ્ક્રીય ખાતાને Un-Claim ગણી જમા રકમ
રીઝર્વ બેંકમાં જમા કરી દે વામાં આવશે તેની દરે ક ખાતેદારે નોંધ લેવી.
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Balance Sheet as at 31st March, 2020
31-03-2019
₹ પૈસા

4,00,00,000.00

CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા દેવું
1. CAPITAL ભંડોળ
A Authorised Share Capital
અધિકૃ ત શેર ભંડોળ
1.

૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું
31-03-2020
₹ પૈસા

4,00,000 Share of ₹ 100 Each
4,00,000 શેર દરે ક ₹ 100 નો
(Previous Year 4,00,000 Share of ₹ 100)
(ગઈ સાલ 4,00,000 શેર દરે ક ₹ 100નો)

31-03-2020
₹ પૈસા

4,00,00,000.00

B Issued, Subseribed & Paid Up
ભરપાઈ થયેલ અને વસુલ આવેલ શેર ભંડોળ
1.

3,04,85,200.00

3,20,114 Shares of ₹ 100
3,20,114 શેર દરે ક ₹ 100નો
(Previous Year 3,04,852 Share of ₹ 100)
(ગઈ સાલ 3,04,852 શેર દરે ક ₹ 100નો)

(A) Individuals વ્યક્તિઓ
(B) Co-Op. Inst. સહકારી સંસ્થાઓ

--

--

(C) State Govt. રાજ્ય સરકાર

--

3,04,85,200.00

16,00,90,443.60

2.

RESERVE FUND & OTHER RESERVES
રીઝર્વ ફં ડ અને અન્ય રીઝર્વ

3,20,11,400.00

1.

Statutory Reserve Fund
કાયદા અનુસારનું રીઝર્વ ફં ડ

1,50,14,818.34

2.

Building Fund
બિલ્ડીંગ ફં ડ

10,48,11,769.28

3.

Bad & Doubtful Debt Reserve
ડુ બત ફં ડ

80,00,000.00

4.

Standard Assets Provision
સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ્સ પ્રોવીઝન

80,00,000.00

44,26,010.31

5.

Divident Equalisation Fund
ડિવિડન્ડ ઈક્વીલાઈઝેશન ફં ડ

44,56,495.31

1,54,48,462.59

6.

1,83,05,805.59

2,32,57,781.62

7.

Special Bad & Doubtful Debt (As per IT)
બેડ એન્ડ ડાઉટફુલ ડે બ્ટ રીઝર્વ ફં ડ (As per IT)
Investment Depreiation Reserves
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડે પ્રીસીયેશન રીઝર્વ

2,32,57,781.62

2,45,09,252.00

8.

Investment Fluctuation Fund
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચુયએશન ફં ડ

2,51,09,252.00

16,76,688.77

9.
A.

Other Funds

16,91,58,880.20
1,71,40,841.34

અન્ય ફં ડો

Donation Fund - ધર્માદા ફં ડ

10,79,35,451.28

17,14,730.77

4,08,563.54

B.

Co-Op Propaganda - સહકાર પ્રચાર ફં ડ

1,14,63,485.36

C.

Member Benevolent Fund - સભાસદ પ્રોત્સાહન ફં ડ

6,66,887.99

D.

Staff Welfare Fund - સ્ટાફ વેલ્ફેર ફં ડ

8,36,969.99

1,87,153.80

E.

Interest Rebet Fund - ઈન્ટરે સ્ટ રીબેટ ફં ડ

2,72,194.80

1,41,831.14

F.

Social Welfare Fund - સોશીયલ વેલ્ફેર ફં ડ

2,26,872.14

1,71,172.37

G.

Member Welfare Fund - સભાસદ વેલ્ફફે ર ફં ડ

2,56,213.37

6,05,000.00

H.

Special Provision - સ્પેશીયલ પ્રોવિઝન U/S 36 (I) (VIII)

37,08,79,320.71
40,13,64,520.71 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
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3,20,11,400.00

--

8,33,768.54
1,52,39,099.36

10,09,639.00
39,37,53,995.31
42,57,65,395.31
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Balance Sheet as at 31st March, 2020
31-03-2019
₹ પૈસા
3,81,67,992.41 1.

2.
5,66,22,585.10

15,27,00,000.00
20,93,22,726.35

-- 3.
4.

69,72,31,877.00

CASH રોકડ

State Co-Op. Bank & Central Co-Op. Bank
(As per Schedule-1)
રાજ્ય સહકારી બેંક, મધ્યસ્થ સહકારી બેંક (પરિશિષ્ટ-1 મુજબ)
BALANCE WITH OTHER BANKS
અન્ય બેંકોમાં સિલક
Current Deposits
(As per Schedule - 2)

ચાલુ થાપણો ખાતે
(પરિશિષ્ટ 2 મુજબ)

8,34,71,665.59

(ii) Saving Bank Deposits

બચત થાપણો ખાતે

--

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

બાંધી મુદતની થાપણો ખાતે
(પરિશિષ્ટ 3 મુજબ)

25,00,71,665.59
--

INVESTMENTS (At Book Value)
રોકાણો (ખરીદ કિંમતે)

In Central and State Government Securities
મધ્યસ્થ અને રાજ્ય સરકારની જામીનગીરીઓ
86,85,99,164.00

At Face Value (દાર્શનિક કિંમત)

85,90,00,000.00

At Market Value (બજાર કિંમત)

90,66,08,888.00
2,04,00,000.00

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

--

3,55,000.00

(iv) Other Investment (Liquid Fund)
અન્ય રોકાણો (લીક્વીડ ફં ડ)

--

Out of Total Security (કુ લ સિક્યોરીટી)

86,85,99,164.00

Held to Maturity (કાયમી સીક્યોરીટી)

37,15,58,064.00

Available for Sale (વેચાણપાત્ર સિક્યોરીટી)

49,70,41,100.00

Held for Trading (વેચાણ માટે સીક્યોરીટી)
73,07,72,877.00

86,85,99,164.00

(ii) Other Trustee Securities
અન્ય ટ્ર સ્ટ જામીનગીરીઓ

--

5.

16,66,00,000.00

MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE
ટૂં કી મુદત અને કૉલ ખાતે

At Book Value (ખરીદ કિંમત)

3,55,000.00

31-03-2020
₹ પૈસા
3,68,94,736.22

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

(i)

3,31,86,000.00

31-03-2020
₹ પૈસા

PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લેણું

(i)

141.25

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું

0.00

INVESTMENT OUT OF THE PRINCIPAL/SUBSIDIARY
STATE PARTNERSHIP FUND
મુખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદાર ફં ડનું રોકાણ
(i)

In Shares of central Co-Operative Banks
મધ્યસ્થ સહકારી બેંકના શેરોમાં

88,93,54,164.00

--

--

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

--

--

(iii) Other Societies
અન્ય મંડળીઓના શેરોમાં

--

97,82,63,595.76 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

1,17,63,20,565.81
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૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

Balance Sheet as at 31st March, 2020

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું

31-03-2019
CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા દેવું
₹ પૈસા
40,13,64,520.71 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
3.

--

PRINCIPAL SUBSIDIARY STATE PARTNERSHIP
FUND મુખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદારી ફં ડ
(A) Central Co.Op. Bank Shares
મધ્યસ્થ સહકારી બેંકના શેર માટે

--

--

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

--

--

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

--

4.
1.
1,06,99,10,551.15

(C) Other Societies
(અન્ય મંડળીઓની)
2.

38,82,98,903.37

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

--

(C) Other Societies
(અન્ય મંડળીઓની)
3.

7,67,23,923.65
-4,12,696.14

-- 4.

--

1,20,78,94,981.42
-31,54,554.00

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

-15,26,837.95

40,20,15,379.70

8,46,83,680.25

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

1,21,10,49,535.42

40,04,88,541.75

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

15,93,708.11

1,54,19,70,372.42

Fixed Deposits
બાંધી મુદતની થાપણો

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

50,30,590.00

31-03-2020
₹ પૈસા
42,57,65,395.31

DEPOSITS & OTHER ACCOUNTS
ડિપોઝીટો અને બીજા ખાતા

(A) Individual's
(વ્યક્તિઓની)

--

-2,38,450.47

Money at Call & Short Notice
કૉલ અને ટૂં કી નોટીસની મુદતી થાપણો

1,94,33,34,893.13 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
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31-03-2020
₹ પૈસા

8,49,22,130.72

-1,69,79,87,045.84

2,12,37,52,441.15
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Balance Sheet as at 31st March, 2020

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું

31-03-2019
PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લેણું
₹ પૈસા
97,82,63,595.76 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
6.

31-03-2020
₹ પૈસા

ADVANCES - ધિરાણો

22,72,90,768.38 (1) Of which Short-Term Loans, Cash Credits, Over
Drafts and Bills Discounted - ટૂં કી મુદતની લોન, રોકડ
શાખ, ઓવરડ્ રાફ્ટ અને વટાવેલ બિલો પૈકી

31-03-2020
₹ પૈસા
1,17,63,20,565.81

23,74,38,110.72

(A) Against Government and other approved securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે
-(B) Against other Tangible Securities
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે 23,74,38,110.72
Of which above advances - ઉપરના ધિરાણો પૈકી
(i)

Individuals (વ્યક્તિઓ પાસે)

23,74,38,110.72

(ii) Overdue Amount (મુદતવીતી રકમ)

1,30,60,200.96

(iii) Of the advances amount overdue considered
bad and doubtful of recovery 1,30,25,697.96
મુદતવીતી બાકી પૈકી અંદાજેલું ડુ બતું શકમંદ લેણું
51,85,09,351.72 (2) Of which Medium Term Loan
મધ્યમ મુદતની લોન પૈકી

49,94,53,516.10

(A) Against Government and other approved securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે 18,91,207.00
(B) Against other Tangible Securities
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે 49,75,62,309.10
Of which above advances - ઉપરના ધિરાણો પૈકી
(i)

Individuals (વ્યક્તિઓ પાસે)

(ii) Overdue Amount (મુદતવીતી રકમ)

49,94,53,516.10
25,20,767.68

(iii) Of the advances amount overdue considered
bad and doubtful of recovery
19,54,579.01
મુદતવીતી બાકી પૈકી અંદાજેલું ડુ બતું શકમંદ લેણું
19,80,26,380.85 (3) Of which Long Term Loan
લાંબી મુદતની લોન પૈકી

18,14,61,418.76

(A) Against Government and other approved securities
સરકારી અને અન્ય માન્ય જામીનગીરીઓના તારણ સામે
-(B) Against other Tangible Securities
અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે 18,14,61,418.76
Of which above advances - ઉપરના ધિરાણો પૈકી
(i)

Individuals (વ્યક્તિઓ પાસે)

18,14,61,418.76

(ii) Overdue Amount (મુદતવીતી રકમ)

24,22,344.22

(iii) Of the advances amount overdue considered
bad and doubtful of recovery
24,22,344.22
મુદતવીતી બાકી પૈકી અંદાજેલું ડુ બતું શકમંદ લેણું
94,38,26,500.95
1,92,20,90,096.71 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

91,83,53,045.58
2,09,46,73,611.39
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ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપરે ટીવ બેન્ક લિ., આણંદ
Balance Sheet as at 31st March, 2020
31-03-2019
CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા દેવું
₹ પૈસા
1,94,33,34,893.13 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
5.

૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું
31-03-2020
₹ પૈસા

31-03-2020
₹ પૈસા
2,12,37,52,441.15

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
ટૂં કી મુદતની લોન, રોકડ શાખ અને ઓવરડ્ રાફ્ટ 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
ટૂં કી મુદતની લોન, રોકડ શાખ અને ઓવરડ્ રાફ્ટ 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

1,94,33,34,893.13 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
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2,12,37,52,441.15
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The Anand Mercantile Co-Operative Bank Ltd., Anand

Balance Sheet as at 31st March, 2020
31-03-2019
₹ પૈસા

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું

PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લેણું

1,92,20,90,096.71 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
7.

2,68,72,638.11
3,75,08,179.01

INTEREST RECEIVABLE
મળવાપાત્ર વ્યાજ

31-03-2020
₹ પૈસા

Investment - રોકાણો

3,12,55,964.89

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

3,97,25,668.01

6,43,80,817.12

31-03-2020
₹ પૈસા

2,09,46,73,611.39

7,09,81,632.90

-- 8.

BILLS RECEIVABLE BEING BILLS FOR COLLECTION
બિલ્સ રીસીવેબલ (સામે દર્શાવ્યા મુજબ)

--

-- 9.

BRANCH ADJUSTMENTS
શાખાના હવાલા

--

1,51,82,745.75
7,23,182.00

10. PREMISES BUILDING - ઈમારત

Balance as per Book - ચોપડા મુજબની બાકી

1,44,59,563.75

Less : Depreciation - બાદ ઃ ઘસારો

6,87,022.00

1,44,59,563.75

1,37,72,541.75
11. FURNITURE, FIXTURES & OTHER FIXED ASSETS
રાચરચીલું, જડતર અને અન્ય સ્થાવર અસ્કયામતો
Prev. Year
ગયા વર્ષે

Particulars
વિગત

Current Year
ચાલુ વર્ષે

13,72,968.77

Vehicles
(વાહનો)

11,67,022.77

11,61,619.40

Computer
(કૉમ્પ્યુટર)

15,15,576.40

41,36,370.79

Lockers
(લોકર્સ)

39,29,552.79

25,79,933.45 Furniture (ફર્નિચર)
23,976.39

Ele. Fittings
(ઈલે. ફીટીંગ્સ)

21,92,943.45
20,379.39

1,03,086.01 Air Condition (એર
કં ડીશન)
11,36,106.70
21,19,647.75

1,26,33,709.26

18,93,090.00

Dead Stock
(ડે ડસ્ટોક)
Electronics &
Equipment (ઈલે.
એન્ડ ઈક્વીપમેન્ટ)
Balance as per
Books (ચોપડા મુજબ
બાકી
Less : Depre.
બાદ ઃ ઘસારો

82,469.01
9,66,515.70
16,05,735.75

1,14,80,195.26

16,85,823.00

1,07,40,619.26
2,01,16,71,096.84 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

97,94,372.26
2,18,92,22,158.30
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ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપરે ટીવ બેન્ક લિ., આણંદ
Balance Sheet as at 31st March, 2020
31-03-2019
CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા દેવું
₹ પૈસા
1,94,33,34,893.13 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...

૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું
31-03-2020
₹ પૈસા

31-03-2020
₹ પૈસા
2,12,37,52,441.15

(3) From State Govt. - રાજ્ય સરકાર પાસેથી
(A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts of
which secured against
ટૂં કી મુદતની લોન, રોકડ શાખ અને ઓવરડ્ રાફ્ટ 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.

3,75,08,179.01 8.
-- 9.

BILLS FOR COLLECTION BEING BILLS RECEIVABLE
(As per Contra) - બિલ્સ ફોર કલેક્શન (સામે દર્શાવ્યા મુજબ)

--

BRANCH ADJUSTMENT - શાખાના હવાલા

--

OVERDUE INTEREST RESERVES - મુદતવીતી વ્યાજ રીઝર્વ

3,97,25,668.01

INTEREST PAYABLE - ચુકવવા પાત્ર વ્યાજ

--

10. OTHER LIABILITIES - અન્ય જવાબદારીઓ

6,02,569.00

1.

Unclaimed Divident - ઉપાડ ન થયેલ ડિવિડન્ડ

3,93,739.00

33,73,921.05

2.

Unclaimed Pay Order - ઉપાડ ન થયેલ પે-ઓર્ડ ર

6,75,428.86

42,660.00

3.

Cash Suspence - કે શ સસ્પેન્સ

21,504.00

4.

A/c. Closer Suspence - એકા. ક્લોઝર સસ્પેન્સ

3,25,95,735.00

5.

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

13,32,952.00

6.

TDS Payable - ટીડીએસ પેએબલ

1,78,310.00

7.

Sundries Creditors - સન્ડ્ રી ક્રેડીટર્સ

7,27,036.00

8.

Staff Closing Allowance - સ્ટાફ ક્લોઝીંગ એલાઉન્સ

7,53,000.00

1,29,600.00

9.

Audit Fee Payable - ઑડીટ ફી પેએબલ

1,28,000.00

2,87,500.00

10. Adv. Deposit for Vehicle - ઍડ. ડીપો. ફોર વ્હીકલ

64,82,766.61
10,037.64

11. Leave Salary Fund - લીવ સેલેરી ફં ડ
12. CGST/SGST Payable - સીજીએસટી/એસજીએસટી પેએબલ

4,75,84,591.30
2,02,66,27,663.44 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
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37,830.00
-4,33,65,128.00
13,80,163.00
600.00

3,12,500.00
47,77,991.61
1,75,277.78
5,19,99,658.25
2,21,54,77,767.41
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Balance Sheet as at 31st March, 2020
31-03-2019
PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લેણું
₹ પૈસા
2,01,16,71,096.84 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું
31-03-2020
₹ પૈસા

31-03-2020
₹ પૈસા
2,18,92,22,158.30

12. OTHER ASSETS
અન્ય અસ્કયામતો
3,32,410.49
6,900.00
4,57,684.04
6,000.00
900.00
3,31,56,825.50

Stationery / ATM Card / Fastage Stock
સ્ટેશનરી / એટીએમ કાર્ડ / ફાસ્ટટે ગ સ્ટોક
Document Stamp
ડૉક્યુમેન્ટ સ્ટેમ્પ
Other Assets (As per Schedule - 4)
અન્ય લેણાં (પરિશિષ્ટ - 4 મુજબ)
Telephone / Gas Connection Deposite
ટે લીફોન / ગેસ કનેક્શન ડીપોઝીટ
Anand Industrial Estate Plot Share
આણંદ ઈન્ડસ્ટ્ રીયલ ઍસ્ટેટ પ્લોટ શેર
Advance Tax & TDS (As per Schedule - 5)
ઍૅડવાન્સ ટે ક્ષ અને ટી.ડી.એસ. (પરિશિષ્ટ 5 મુજબ)

3,39,60,720.03

2,98,136.57
12,280.00
3,27,738.04
6,000.00
900.00
4,52,01,615.50
4,58,46,670.11

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

--

-- 14. PROFIT & LOSS
નફો અને નુકશાન

--

2,04,56,31,816.87 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

2,23,50,68,828.41
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Balance Sheet as at 31st March, 2020
31-03-2019
₹ પૈસા

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું
31-03-2020
₹ પૈસા

CAPITAL & LIABILITIES - ભંડોળ તથા દેવું

2,02,66,27,663.44 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...

1,85,33,937.45

11. PROFIT & LOSS ACCOUNT
નફા-નુકશાન ખાતુ

Profit As Last Balance Sheet
પાછલા વર્ષના સરવૈયા મુજબનો નફો

31-03-2020
₹ પૈસા

2,21,54,77,767.41

1,90,04,153.43

Less - Appropriation - બાદ ઃ વહેં ચણી
69,91,483.45

Reserve Fund - રીઝર્વ ફં ડ

89,17,042.43

19,92,419.00

Divident - ડિવિડન્ડ

19,77,873.00

1,00,000.00

Education Fund - શિક્ષણ ફી

1,00,000.00

40,00,000.00

Inv. Fluct. Fund - ઈન્વે.ફ્લક્ચુએશન ફં ડ

6,00,000.00

28,28,234.00

Bad Debt Reserve - બેડ ડે બ્ટ રીઝર્વ

29,35,664.00

7,22,143.00

Member Benevolent Fund
સભાસદ પ્રોત્સાહન ફં ડ

12,75,614.00

12,03,571.00

Building Fund - બિલ્ડીંગ ફં ડ

21,26,023.00

2,40,714.00

Co-Op. Propaganda
સહકાર પ્રચાર પબ્લીસીટી ફં ડ

4,25,205.00

1,85,339.00

Donation Fund - ધર્માદા ફં ડ

1,90,042.00

28,319.00

Divident Equilisatio Fund
ડિવિડન્ડ ઈક્વીલાઈઝેશન ફં ડ

30,485.00

48,143.00

Social Welfare Fund
સામાજિક વિકાસ ફં ડ

85,041.00

48,143.00

Member Welfare Fund
સભાસદ વૅલ્ફેર ફં ડ

85,041.00

96,286.00

Staff Welfare Fund - સ્ટાફ વૅલ્ફેર ફં ડ

1,70,082.00

48,143.00

Interest Rebet Fund - ઈન્ટરે સ્ટ રીબેટ ફં ડ

85,041.00

1,000.00

Managing Director Onerium
મેનેજીં ગ ડીરે ક્ટર ઓનેરીયમ

1,000.00

1,85,33,937.45

--

-1,90,04,153.43

Add : Profit for the Year - ઉમેરો ઃ ચાલુ સાલનો નફો

12. CONTINGENT LIABILITIES - આકસ્મિક જવાબદારીઓ
1.

2.
2,04,56,31,816.87

1,90,04,153.43

1,95,91,061.00
1,95,91,061.00

Deposit Awareness Education Fund sent to Reserve
Bank of India
રીઝર્વ બેંક ઑફ ઈન્ડિયાને મોકલેલ ડીપોઝીટ અર્વરનેસ એજ્યુ. ફં ડ
Previous Year - ગઈ સાલ બાકી

78,45,726.34

Current Year - ચાલુ સાલ બાકી

80,37,607.58

Guarantee Issued - ગેરંટી ઈસ્યુડ

4,23,000.00

Total ₹

કુ લ રકમ.....

2,23,50,68,828.41

AS PER OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
Date : 08/06/2020
Place : Anand
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K. Parikh & Co. (Chartered Accountant)
(CA J. O. Parikh)
Proprietor
M. No. 12404
Statutory Auditor, (Panel No. 1025), Vadodara
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Balance Sheet as at 31st March, 2020

તા. 31 માર્ચ 2020ના રોજનું સરવૈયું

31-03-2019
PROPERTY & ASSETS - મિલ્કત તથા લેણું
₹ પૈસા
2,04,56,31,816.87 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...

2,04,56,31,816.87
Date : 08/06/2020
Place : Anand

Total ₹

કુ લ રકમ.....

Mitul V. Mahajan
General Manager

Vipinbhai Khushalbhai Kachhia
Managing Director

31-03-2020
₹ પૈસા

31-03-2020
₹ પૈસા
2,23,50,68,828.41

2,23,50,68,828.41

Umeshkumar Hashmukhbhai Patel
Chairman
Kirtikumar Manilal Shah
Vice Chairman

Gopalbhai Ravajibhai Ka.Patel
Joint Managing Director

DIRECTORS
Chandrakant Zaverbhai Patel
Thakorbhai Maganbhai Contractor
Dinbalaben Thakorbhai Contractor
Avaniben D. Patel

Shantilal (Bachubhai) Manibhai Patel
Amishkumar Chandrakant Patel
Navinchandra Ravajibhai Patel
Riteshkumar Manubhai Solanki

Prof. Directors : Kantibhai G. Patel (Chartered Accountant),

Atulkumar Mohanbhai Patel
Ketankumar Hashmukhbhai Patel
Mineshkumar Mohanbhai Patel

Chetanbhai V. Shah (MBA, Finance)
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ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપરે ટીવ બેન્ક લિ., આણંદ
Profit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2020
31-03-2019
₹ પૈસા
8,57,72,025.49 1.
2,78,83,035.67 2.
-- 3.
4.
2,06,132.00
2,23,035.56
8,89,470.00
13,18,637.56
2,95,655.00 5.
1,42,854.00 6.

7,04,710.00
1,66,490.00
8,71,200.00

7.

8.

1,96,581.00
7,23,182.00
1,69,591.00
2,05,946.00
2,06,818.00
3,86,990.00
3,597.00
20,617.00
5,29,912.00
1,73,038.00
26,16,272.00
6,41,889.50
1,87,744.00
24,086.00
38,940.00
17,716.00
9,10,375.50

9.

તા. 31/03/2020ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું નફા-નુકશાન ખાતું
31-03-2020
₹ પૈસા
9,49,11,187.54

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

2,69,39,250.51
--

2,06,113.00
2,43,310.55
10,10,065.00

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

6,29,400.00
1,59,400.00

Depreciation on and Repairs to Property
મિલ્કતો ઉપરનો ઘસારો અને સમારકામ
(A) Depreciation on
ઘસારો
(1) Computer
કૉમ્પ્યુટર
(2) Building
બિલ્ડીંગ
(3) Dead Stock
ડે ડસ્ટોક
(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

3,02,092.00
6,87,022.00
1,44,977.00
1,75,053.00
1,96,478.00
3,28,941.00
3,057.00
16,494.00
3,99,434.00
1,19,297.00

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

5,44,071.00
3,23,927.00
24,821.00
62,166.00
8,880.00

મરામત ખર્ચ
રીપેરીંગ અને મેઈન્ટેનન્સ ખર્ચ
કૉમ્પ્યુટર મેઈન્ટેનન્સ ખર્ચ
બેંક વ્હીકલ ખર્ચ
બિલ્ડીંગ મેઈન્ટેનન્સ ખર્ચ
ઈલેક્ટ્ રીક રીપેરીંગ ખર્ચ

Stationery, Printing and Adertisement Etc.
સ્ટેશનરી, છાપકામ, જાહે રાત
(A) Stationery Printing
સ્ટેશનરી છાપકામ જાહે રાત
(B) Advertisement
જાહે રાત ખર્ચ

12,23,836.09
6,05,664.46
18,29,500.55
12,16,39,555.77 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....
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૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

6,61,132.06
5,85,523.36

14,59,508.55
17,000.00
1,06,088.00

7,88,800.00

23,72,845.00

9,63,865.00

12,46,655.42
12,88,05,200.02
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The Anand Mercantile Co-Operative Bank Ltd., Anand

Profit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2020
31-03-2019
₹ પૈસા

15,95,53,599.60 1.

3,47,928.25 2.

તા. 31/03/2020ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું નફા-નુકશાન ખાતું

INCOME - આવક

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

Commission, Exchange and Brockerage
કમીશન, એક્સચેન્જ અને દલાલી

31-03-2020
₹ પૈસા

16,25,60,318.67

3,55,612.77

-- 3.

Subsidies and Donations
સરકારી આર્થિક સહાય અને દાન

--

-- 4.

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

--

15,99,01,527.85 Total Carried Forward.... સરવાળો આગળ લઈ ગયા....

16,29,15,931.44
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Profit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2020
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તા. 31/03/2020ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું નફા-નુકશાન ખાતું

31-03-2019
EXPENDITURE - ખર્ચ
₹ પૈસા
12,16,39,555.77 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
2,08,614.69
(1) Conveyance, Travelling & Vehicle - કન્વેયન્સ, મુસાફરી અને વાહન
5,27,721.00
(2) Entertainment & General Board - સરભરા અને જનરલ બોર્ડ
17,64,709.00
(3) Deposit Insurance Premium - ડીપોઝીટ ઈન્સ્યુરન્સ પ્રિમીયમ
2,216.00
(4) Service Tax - સર્વિસ ટે ક્ષ
1,250.00
(5) Income Tax - ઈન્કમ ટે ક્ષ
3,21,882.00
(6) Amortisation of Premium - એમોરટાઈઝેશન ઓફ પ્રિમીયમ
9,43,988.00
(7) Security Gaurd Charges - સિક્યુરીટી ગાર્ડ ચાર્જી સ
8,97,250.00
(8) Cleaning & Sanitation - ક્લીનીંગ અને સેનીટે શન
15,427.88
(9) Credit Information Charges - ક્રેડીટ ઈન્ફોર્મેશન ચાર્જી સ
2,73,797.50
(10) Miscellaneous Exp. - પરચુરણ ખર્ચ
1,000.00
(11) Professional Tax - પ્રોફે શનલ ટે ક્ષ
67,260.00
(12) Subscription/Membership - લવાજમ / મેમ્બરશીપ
67,000.00
(13) Loss in Trustee Security - ટ્ર સ્ટી સીક્યુરીટીમાં થયેલ નુકશાન
1,45,848.00
(14) Internet Access Service Charges - ઈન્ટરનેટ એક્સેસ સર્વિસ ચાર્જી સ
2,69,040.00
(15) Core Banking Charges - કોર બેન્કીંગ ચાર્જી સ
44,095.00
(16) Mobile Banking SMS Charges - મોબાઈલ બેન્કીંગ SMS ચાર્જી સ
1,644.00
(17) Revenue Stamp - રે વન્યુ સ્ટેમ્પ
7,640.29
(18) Loss on Sale of Dead stock - ડે ડસ્ટોક વેચાણમાં નુકશાન/માંડવાળ
4,73,752.00
(19) ATM Charges - એટીએમ ચાર્જી સ
2,15,501.49
(20) Bank/Cash Deposit Charges - બેંક/કે શ ડીપોઝીટ ચાર્જી સ
53,893.75
(21) Write off Electric Equipement - ઈલેક્ટ્ રીક ઈક્વી. માંડવાળ
44,681.24
(22) NPCI Charges - એનપીસીઆઈ ચાર્જી સ
15,935.00
(23) Customer Seminar - કસ્ટમર સેમીનાર
3,14,654.96
(24) Write off Software - સૉફ્ટવેર માંડવાળ
-(25) CKYC Charges - સીકે વાયસી ચાર્જી સ (સરસાઈ)
7,314.71
(26) Write off Computer Accessory - કોમ્પ્યુટર એસેસરી માંડવાળ
2,36,000.00
(27) Mobile Banking / IMPS / UPI Charges
મોબાઈલ બેન્કીંગ / આઈએમપીએસ / યુપીઆઈ ચાર્જી સ
11,210.00
(28) Website - વેબસાઈટ
69,33,326.51
B. Provisions - જોગવાઈઓ
27,50,000.00
(1) Bad & Doutfull Reserve (Income Tax)
બેડ અને ડાઉટફુલ રીઝર્વ (ઈન્કમટે ક્ષ)
1,00,00,000.00
(2) Income Tax Provision - ઈન્કમટે ક્ષ ચાલુ વર્ષનો પ્રોવિઝન
10,00,000.00
(3) Member Benevolent Fund - મેમ્બર બેનોવેલ્ટ ફં ડ
3,55,000.00
(4) Spe. Provision (u/s 36(a)(viii) - સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન
5,00,000.00
(5) Standerd Assets Provision - સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ્સ પ્રોવિઝન
1,46,05,000.00
1,90,04,153.43 12. Net Profit Transferred to Balance Sheet
ચોખ્ખો નફો (સરવૈયામાં લઈ ગયા)
16,21,82,035.71
Total ₹
કુ લ રકમ.....

31-03-2020
₹ પૈસા
12,88,05,200.02
--

1,72,508.00
6,04,712.00
18,60,326.00
-25,568.00
4,58,440.00
9,39,251.92
8,54,706.47
10,669.78
4,62,139.00
1,000.00
77,545.00
36,000.00
1,27,500.00
2,69,040.00
58,095.00
1,200.00
-90,037.92
1,27,307.68
-29,107.31
--5,000.00
-4,50,326.12
--

66,60,480.20

30,00,000.00
1,10,00,000.00
25,00,000.00
4,50,000.00
--

1,69,50,000.00
1,95,91,061.00
17,20,06,741.22

AS PER OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
Date : 08/06/2020
Place : Anand
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K. Parikh & Co. (Chartered Accountant)
(CA J. O. Parikh)
Proprietor
M. No. 12404
Statutory Auditor, (Panel No. 1025), Vadodara
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Profit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2020

તા. 31/03/2020ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું નફા-નુકશાન ખાતું

31-03-2019
INCOME - આવક
₹ પૈસા
15,99,01,527.85 Total Brought Forward.... સરવાળો પાછળથી લાવ્યા...
5. Others Receipts
અન્ય આવક
16,883.00

(1)

810.00

31-03-2020
₹ પૈસા
16,29,15,931.44

SMS Banking Registration Fee - SMS બેન્કીંગ રજી. ફી

(2) Share Transfer Fee - શેર ટ્ રાન્સફર ફી

1,21,195.00

540.00

(3) Cheque Book Charges - ચેક બુક ચાર્જી સ

280.00

1,15,904.30

(4) Share Duplicate Fee - શેર ડુ પ્લીકે ટ ફી

45,600.00

160.00

(5) Share Investment Divident - શેર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડીવીડન્ડ

1,975.00

1,06,515.00

(6) Nominal Member Fee - નોમીનલ સભાસદ ફી

45,600.00
1,275.00

55,366.00

(7) Stationery Charges - સ્ટેશનરી ચાર્જી સ

60,600.00

16,335.00

(8) Cash Handling Charges - કે શ હે ન્ડલીંગ ચાર્જી સ

23,296.00

6,10,000.00

(9) Profit on Sale of Investments
રોકાણોના વેચાણમાં નફો

200.00

64,60,127.00

(10) Inspection Charges - ઈન્સ્પેક્શન ચાર્જી સ

1,10,850.00

2,200.00

(11) Overdue Installment Charges - મુદતવીતી હપ્તા ચાર્જી સ

7,738.66

(12) Account Closer Charges - એકાઉન્ટ ક્લોઝર ચાર્જી સ

94,500.00
6,186.67

8,74,330.80

(13) Income Tax Provision Return Bank
ઈન્કમટે ક્ષ વધારાનું પ્રોવીઝન રીટર્ન બેન્ક

88,430.00

1,07,094.40

(14) Other Income - અન્ય આવકો

98,089.75

31,827.00

(15) Credit Information Charges - ક્રેડીટ ઈન્ફોર્મેશન ચાર્જી સ

27,200.00

79,505.00

(16) PoS Machine Rental Income - પોસ મશીન ભાડા આવક

86,376.00

2,00,000.00

(17) Fixed Deposite Provision Return (MMCB)
ફીક્સ ડીપોઝીટ પ્રોવિઝન રીટર્ન

10,00,000.00

518.00

(18) ATM Card Charges - એટીએમ કાર્ડ ચાર્જી સ

45,400.00

--

(19) Locker Rent Received - લોકર રે ન્ટ રીસીવ

8,28,410.06

22,80,507.86

90,90,809.78

-- 6.

Loss, If any
નુકશાન (જો હોય તો)

16,21,82,035.71
Date : 08/06/2020
Place : Anand

--

Total ₹

કુ લ રકમ.....

Mitul V. Mahajan
General Manager

Vipinbhai Khushalbhai Kachhia
Managing Director

17,20,06,741.22

Umeshkumar Hashmukhbhai Patel
Chairman
Kirtikumar Manilal Shah
Vice Chairman

Gopalbhai Ravajibhai Ka.Patel
Joint Managing Director

DIRECTORS
Chandrakant Zaverbhai Patel
Thakorbhai Maganbhai Contractor
Dinbalaben Thakorbhai Contractor
Avaniben D. Patel

Shantilal (Bachubhai) Manibhai Patel
Amishkumar Chandrakant Patel
Navinchandra Ravajibhai Patel
Riteshkumar Manubhai Solanki

Prof. Directors : Kantibhai G. Patel (Chartered Accountant),

Atulkumar Mohanbhai Patel
Ketankumar Hashmukhbhai Patel
Mineshkumar Mohanbhai Patel

Chetanbhai V. Shah (MBA, Finance)
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૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

SCHEDULES
31-03-2019
₹
પૈસા

Particulars - વિગત
1.

31-03-2020
₹
પૈસા

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

2,75,40,911.00

1.

Cash in Hand

14,34,403.26

2.

State Bank of India, Anand

14,21,301.26

30,11,426.78

3.

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

17,05,923.59

61,81,251.37

4.

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

20,63,146.37

3,81,67,992.41

3,17,04,365.00

3,68,94,736.22
2.

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

13,48,788.45

Nationalized Banks
a)

Central Bank of India, Anand

40,56,582.10

b)

Bank of Baroda, Anand

5,34,601.00

c)

Oriental Bank of Commerce, Anand

22,29,353.67

d)

Union Bank of India, Anand

66,923.49

e)

Union Bank of India - OD, Anand

2,00,52,737.69

f)

IDBI Bank, Anand

B.
1,80,049.98

Kalupur Commercial Co-Op. Bank Ltd., Anand

5,34,483.00
30,73,403.70
66,865.08
71,32,737.69
93,242.98

Private & Other Notified Banks

84,18,287.45

a)

ICICI Bank Ltd., Anand

1,85,096.85

b)

Axis Bank, V.V.Nagar

50,164.11

c)

Axis Bank, Anand (IB)

11,28,880.91

d)

Axis Bank, Anand (HO)

10,708.84

e)

Kotak Mahindra Bank, Anand

1,83,60,410.56

f)

HDFC Bank Ltd., Anand

5,66,22,585.10

1,04,79,902.88
3,45,770.79
78,289.11
3,85,131.73
20,508.84
3,97,86,363.24
8,34,71,665.59

3.

Deposit with Other Banks (Schedule - 3)
A.

Nationalized Banks

2,15,00,000.00

a)

Bank of Baroda, Anand

2,06,00,000.00

b)

Union Bank of India, Anand

B.

2,15,00,000.00
50,00,000.00

State, DCCB & Other UCBs

6,00,00,000.00

a)

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

4,00,000.00

b)

The Gujarat Sate Co-Op. Bank Ltd., Ahmedabad-M.A.S.

1,50,00,000.00

c)

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

4,25,00,000.00

3,50,00,000.00

d)

Kalupur Commercial Co-Op. Bank Ltd., Anand

4,00,00,000.00

C.
2,00,000.00
15,27,00,000.00
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2,01,26,178.10

Co-Operative Banks
a)

C.

13,48,788.45

5,50,00,000.00
4,00,000.00

Private & Other Notified Banks
a)

ICICI Bank Ltd., Anand

22,00,000.00
16,66,00,000.00
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SCHEDULES
31-03-2019
₹
પૈસા
1,35,483.00
1,18,896.03
10,540.97
1,92,764.04

Particulars - વિગત
4. Other Assets (Schedule - 4)
Sundry Debtors
Deaf Receivable Principal
Deaf Receivable Interest
CGST/SGST/IGST Receivable

4,57,684.04

48,885.00
11,20,210.00
2,17,953.00
92,74,048.50
2,07,290.00
1,08,18,786.00
1,14,69,653.00
--

5.

Advance Tax & TDS (Schedule - 5)
A.Y. 2009-10
A.Y. 2012-13
A.Y. 2013-14
A.Y. 2014-15
A.Y. 2017-18
A.Y. 2018-19
A.Y. 2019-20
A.Y. 2020-21

6.

Income Tax Provision (Schedule - 6)
A.Y. 2009-10
A.Y. 2012-13
A.Y. 2014-15
A.Y. 2017-18
A.Y. 2018-19
A.Y. 2019-20
A.Y. 2020-21

15,95,53,599.60

-11,39,560.00
1,00,00,000.00
25,568.00
1,12,00,000.00
1,00,00,000.00
1,10,00,000.00
4,33,65,128.00

7.

Interest Paid Deposits & Borrowing Etc. (Schedule - 7)
1. Customers Deposit
2. Borrowing

8,57,72,025.49

8,97,08,676.72
6,98,44,922.88

-11,20,210.00
2,17,953.00
92,74,048.50
-1,08,18,786.00
1,16,33,285.00
1,21,37,333.00
4,52,01,615.50

3,25,95,735.00

8,57,63,032.49
8,993.00

1,28,497.00
7,942.78
788.22
1,90,510.04
3,27,738.04

3,31,56,825.50

48,885.00
11,39,560.00
1,00,00,000.00
2,07,290.00
1,12,00,000.00
1,00,00,000.00
--

31-03-2020
₹
પૈસા

9,48,98,448.54
12,739.00
9,49,11,187.54

8.

Interest & Discount (Schedule - 8)
Interest on Advances
Interest on Investments

8,88,23,263.49
7,37,37,055.18
16,25,60,318.67
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૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO FORMING PARTS OF ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED ON 31st MARCH 2020
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
1.

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

2.

Revenue Recognition :(Accounting Standard – 9)
All revenues are accounted for on accrual basis. However, considering the nature of transactions, smallness of amounts,
uncertainties involved and consistent practice, locker rent, Commission, Brokerage and Exchange, Dividend on Shares,
Profit or loss on Sale if investments and Interest and other income on Non-Performing Assets are recognized on Cash
basis.

3.

Expenditure :
All Expenses except as otherwise stated are accounted for on accrual basis
a. Postage, Electricity, Telephone, Insurance, Local Authorities dues and Professional Fees other than Audit Fees,
b. Annual Maintenance Contract Charges,
c. Legal and Sundry Expenses incurred in suit file account.

4.

Employee Benefits : (Accounting Standard – 15)
a. Provident Fund : on actual basis. Provident Fund/Employee’s Pension Fund administered by the Regional Provident
Fund Commissioner.
b. Gratuity liability is defined benefit obligation and is paid for on the basis of an actuarial valuation determined by
Life Insurance Corporation of India by paying premium under Group Gratuity Scheme.
c. Leave Encashment liability is defined benefit obligation and is paid for on the basis of an actuarial valuation
determined by Life Insurance Corporation of India by paying premium under Leave Encashment Scheme.

5.

Fixed Assets : (Accounting Standard – 6 & 10)
a. Fixed Assets are stated at their historical cost less depreciation.
b. Depreciation is provided on Written Down Value Method and rates of Depreciation are as under:
Sr. No.
Fixed Assets
Rate of Depreciation
1
Building
5%
2
Computers
33.30 %
3
Dead Stock & Furniture
15 %
4
Electric Fitting & Fixture
15 %
5
Air Conditioners
20 %
6
Battery UPS
25 %
7
Safe Deposit Lockers
5%
8
Electronics & Equipment’s
25 %
c.

6.

7.

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 2020 requiring recognition in terms of the said standard.
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.

28

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

Provision for Standard Assets:
The Standard assets provisioning has been done according to the following rates prescribed by RBI.
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Category of Standard Assets
Direct Advance to Agriculture and SME Sector
Commercial Real Estate (CRE) Sector
Commercial Real Estate- Residential Sector (CRE-RH)
All other loan and advances not included above
c.

Rate of Provision (Tier II )
0.25 %
1.00 %
0.75 %
0.40 %

N.P.A Provision :
Provision for losses made on Non Performing advances are on the basis of assets classification and provisioning
requirement as per prudential norms prescribed by The Reserve Bank of India and revised from time to time as
under:
Sr.No.
Asset Classification
Provision
1
Sub Standard
10 %
2
Doubtful
100 % of Unsecured portion plus
20%/30%/100% of the secured portion depending on the period
for which the advances has remained doubtful.
3
Loss Assets
100 %

d.

8.

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 follos.
(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.
Investments : SLR Investment.
a. Investments are categorized as under :
(i) State & Central Government Securities
(ii) Approved Trustee Securities
(iii) Shares of Co-operative Banks
(iv) Other Investments.
b.

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

c.

Classification & Valuation of Investments :
(i) Held to Maturity
Sr. No
Particulars
1
6.17 % GOI 2023
2
7.16 % MAH SDL 2026
3
7.21 % GUJ SDL 2022
4
7.40 % GOI 2035
5
7.50 % GOI 2034
6
7.69 % GUJ SDL 2026
7
7.94 % GOI 2021
8
7.95 % GOI 2032
9
8.51% SG 2026 (MAH)
10
8.59 % SG 2021 (GUJ)
11
9.33 % SG 2023 (MAH)
12
9.35 % SG 2024 (MAH)
13
9.39 % SG 2023 (KAR)
14
9.50 % SG 2023 (GUJ)

Face Value
300.00
82.60
50.00
215.00
400.00
82.40
100.00
500.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00

Book Value
302.70
82.61
50.01
220.14
405.90
82.40
100.17
516.48
100.09
50.03
50.03
100.00
100.05
100.33

( ₹ In Lac )
Market Value
305.88
85.18
51.46
227.90
426.56
87.13
103.31
550.75
109.79
51.80
55.35
110.28
111.19
110.90
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Sr. No
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Particulars
9.84 % SG 2024 (AP)
7.74 % TAMILNADU SDL 2027
8.17 % GUJ SDL 2028
8.05 % GUJ SDL 2029
7.69 % GUJ SDL 2027
7.23 % RAJ SDL 2027
7.25 % AP SDL 2030
7.45 % RAJ SDL 2027
7.71 % GUJ SDL 2027
Total:-

(ii) Availabe For Sale
Sr. No.
Particulars
1
6.79 % GOI 2027
2
6.79 % GOI 2029
3
7.61 % GOI 2030
4
7.88 % GOI 2030
5
9.20 % GOI 2030
6
7.73 % GOI 2034
7
7.26 % GOI 2029
8
6.68 % GOI 2031
9
7.06 % GOI 2046
10
7.62 % GOI 2039
11
6.57 % GOI 2033
12
7.17 % MAH SDL 2029
Total:-

૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦
Face Value
50.00
500.00
100.00
100.00
100.00
200.00
200.00
150.00
50.00
3680.00
Face Value
300.00
100.00
1250.00
800.00
150.00
100.00
400.00
600.00
600.00
200.00
200.00
210.00
4910.00

Book Value
50.06
498.30
100.00
99.46
100.79
200.89
201.91
151.97
51.27
3715.59

Market Value
56.14
522.60
108.86
108.05
104.08
203.24
204.10
154.83
52.09
3901.47

Book Value
296.04
99.50
1290.84
802.40
151.72
101.89
407.51
599.50
603.18
211.71
195.68
210.44
4970.41

(₹ In Lac)
Market Value
304.95
101.25
1327.25
870.40
176.58
108.90
419.48
603.60
620.16
217.54
198.80
215.71
5164.62

d.

9.

Provision for diminution in value of Investments available for sale is not required as the bank already has excess
provision.
e. Premium Paid on Govt. Securities Investment Held to Maturity is amortized over a period of Maturity of
Investment.
Investments : Non SLR Investment
(i) Trustee Securities
(₹ In Lac)
Sr. No.
Particulars
Face Value
Book Value
Market Value
1

35.00

35.00

35.18

50.00

50.00

0.00

10.00

10.00

10.32

10.00

10.00

10.34

9.95 % SBI 2026

19.00

19.00

21.97

10.00

10.00

10.06

7

9.35 % RURAL ELECTRI
9.23 % BANK OF BARODA 2027

10.00

10.00

10.33

8

9.20 % OBC 2024

20.00

20.00

20.88

9

9.75 % IFCI 2030

10.00

10.00

9.53

10

8.20 % PFC BOND

20.00

20.00

21.46

11

10.70 % DEWAN HOUSING

10.00

10.00

0.00

204.00

204.00

150.07

2
3
4
5
6

6.72 % IRFC BOND
9.05 % DEWAN HOUSING
8.85 % PFC 2021
9 % IOB 2026

Total:-
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(ii) Bank Fixed Deposit & Mutual Fund Investments.
Sr. No.
Particulars
1
Bank of Baroda, Main Branch, FDR
2
Union Bank Of India, FDR
3
ICICI Bank Ltd., FDR
4
Gujarat State Co. Op. Bank, FDR
5
Gujarat State Co. Op. Bank, MA Scheme, FDR
6
The Kheda District Central Sahkari Bank Ltd., FDR
7

( ₹ In Lacs)
Face Value
215.00
50.00
22.00
550.00
4.00
425.00

Kalupur Commercial Co. Op. Bank Ltd., FDR
Total :-

400.00
1666.00

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 66.14 % of total advances as against requirement of 40% as per RBI guidelines.
b.

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

c.

Compliance with Accounting Standards :
(i)

The Bank is primarily engaged in banking activity as defined by RBI. As interest income accounts for nearly
94.51 % 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 ad 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 ₹ 110.00 Lac is computed as per total Income
computed under the Income Tax Act, 1961 after taking into account available deductions and exemptions.

e.

Contingent Liabilities : (Accounting Standard – 29)
a. Bank Guarantees issued on behalf of constituents ₹ 4.23 LAC Letter of Credit issued on behalf of constituents
₹ Nil
b.

f.

Others items for Which the bank is Contingently Liable – Depositors Education Awareness (DEAF) Fund ₹
80.38 lacs.

Movement of CRAR			
Capital to Risk Assets Ratio		

g.

31.03.2020
26.54%		

31.03.2019
25.62%

Advances :
(i)

Advances against real estate, construction business and housing are ₹ 1749.36 lacs i.e. 7.97% 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 ₹ 397.26 Lac.
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(iv) Classification of Assets and movements of NPA:
Sr. No.
1
2
3
4

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

(₹ in Lac.)

Advances ₹
9183.53
9003.50
6.00
21.27
152.76
183.03

Provision Required

Provision Made

39.21
5.42
15.32
152.76
212.71

1262.41

Provision required for NPA as on 31.03.2020 is ₹ 212.71 lac as per RBI guidelines. As against this, the bank has
made provision of ₹ 1262.41 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. 2019-2020.

i.

The Bank has not restructured any Advance Accounts during the F.Y. 2019-2020.

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.
FOR K. PARIKH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
CA. J. O. PARIKH
PROPRIETOR, M.No. 12404
Penal No 1025, VADODARA

VADODARA
Date: 08/06/2020
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•

આપના ATM PIN કોઈપણ વ્યક્તિને આપશો નહીં.

•

હં મેશાં સુરક્ષિત (https://) બ્રાઉઝર કનેક્શનમાં જ તમારી વ્યક્તિગત અને આર્થિક માહિતી દાખલ કરો.

•

નેટ બેંકિંગનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ લોગ ઑફ થવાનું ભૂલશો નહીં, સીધું બ્રાઉઝર બંધ કરવું નહીં.

•

ATMમાં કાર્ડ ઈનસર્ટ કરતા પહે લાં તેનાં હૉલ્ડરને હલાવીને જોઈ લો જો સ્કીમર લાગેલ હશે તો તે નીકળી જશે.
ATM મશીનની ઉપયોગ કરતા પહે લા કે ન્સલ બટનને પ્રેસ કરીને જોઈ લો કે પ્રેસ થાય છે કે નહીં ?

•

ATMમાંથી રૂપિયા કાઢતી વખતે જે કં ઈ પાછળ આવીને ઉભું રહે છે તો તેને બહાર જવા માટે કહી દો. ATMમાંથી રૂપિયા કાઢતા સમયે અથવા કાર્ડ થી ખરીદી કરતી વખતે તમારો પાસવર્ડ છુપાવીને નાખો.

•

પેટ્રોલ પંપ, હોટલ, દુ કાન, રે સ્ટોરન્ટ જેવી જગ્યાઓ પર કાર્ડ તમારી સામે જ સ્વેપ કરાવો.

•

મહિનામાં એક વખત ઓનલાઈન બેંકિંગ, ડે બિટ તથા ક્રેડીટ કાર્ડ નો પાસવર્ડ કે પીન જરૂર બદલો.

•

આપનો ડે બીટ કાર્ડ નંબર, CVV, OTP, ATM પીન કોઈને જણાવશો નહીં, બેંક કે બેંકના કર્મચારી ક્યારે ય આવી
માહિતી માગતા નથી. થોડી સાવચેતી રાખવાથી થનાર નુકશાન ટાળી શકાય છે.
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Disclosure of various information as required by RBI
Sr. No.
Particulars
1.
2.

3.

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
C) 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
Amount

4.
5.

(1)
(2)
(3)
1
PSUs
85.00
2
FIs
NIL
3
Public Sector Banks
59.00
4
Other Shares with Co-Op Banks
3.55
5
Others
60.00
6
Provision Held towards Depreciation
NIL
(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
ADVANCES
Advances against real estate, construction business
Advances against housing
Advances against shares & debentures

(Amount in ₹ Lakhs)
As on
31.3.2019
25.62 %

As on
31.3.2020
26.54 %
2198.52
372.14
2570.66

22.70%
3.84%
26.54%

2107.38
365.75
2473.13

21.83%
3.79%
25.62%

8590.00
8685.99
9066.08

6881.00
6972.32
7007.27

3680.00
3715.58
3901.47

3031.00
3049.59
3075.08

4910.00
4970.41
5164.62

3850.00
3922.73
3932.18

204.00
204.00
150.07

331.50
331.86
331.77

1666.00

1527.00

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

Extent of
unrated
Securities
(5)

---3.55
-NIL

31.3.2020

-60.00
-60.00
232.58

1749.36
698.41
NIL

Extent of
unlisted
Securities
(6)
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
31.3.2019

------

1925.13
790.04
NIL
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6.

7.
8.

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

9.

Movement of NPAs

31.03.2020
No. of A/c.
Amt.
71
193.92
8
6.38
7
20.27
72
180.03

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.

Advances
31.3.2020
31.3.2019
9003.50
9244.34
6.00
9.53
21.27
30.77
152.76
153.62
9183.53
9438.26
9183.53

Provision Required
31.3.2020
31.3.2019
39.21
36.98
5.42
9.42
15.32
26.14
152.76
153.62
212.71
226.16

9438.26

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 towards:
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 NPAs: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
c) Provision made towards Standard Assets
At the beginning of the year
Addition during the year
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212.71

226.16

0.00

0.00

0.00
NIL
5.96%

0.00
NIL
5.75%

180.03
NIL
1.96%
NIL

193.92
NIL
2.05%
NIL

31.03.2019
No. of A/c.
Amt.
70
207.75
6
12.55
5
26.38
71
193.92
Provision Made
31.3.2020
31.3.2019
80.00
80.00
5.42
9.42
15.32
26.14
152.76
153.62
253.50
269.18
1088.91
1013.42
1342.41
1282.60
7.40%
0.43%
1.70%
0.89%
638.13
4.77

7.95%
0.13%
1.71%
0.95%
578.104
4.42

1262.41
232.58
80.00

1202.60
232.58
80.00

1202.60
59.81
1262.41

1146.85
55.75
1202.60

232.58
0.00
232.58

232.58
0.00
232.58

80.00
0.00

75.00
5.00
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14.

At the End of the year
Foreign currency assets & liabilities:
i) Assets
ii) Liabilities
DICGC Insurance Premium paid up to 30th Sept.2020

15.
16

Penalty imposed by RBI ( if any)
Restructured Accounts

13.

Sub- Standard
Advances
Restructured
Doubtful Advances
Restructured

Total

17.

18.

80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

₹ 12,02,901/( paid on dated 06.05.2020)
-----

Particulars of Account Restructured
Housing Loan
Standard Advances
Restructured

80.00

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

SME Debt
Restricting

-----

Others

NIL

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

31.03.2020
No. of A/c
Amount
5157
78.46
434
4.61
15
2.69
5576
80.38

Rate
5%
33.33 %
15 %
15 %
20 %
25 %
5%
25 %
31.03.2019
No. of A/c Amount
5006
79.29
206
3.26
55
4.09
5157
78.46

VADODARA

FOR K. PARIKH & CO.

Date: 08/06/2020

CHARTERED ACCOUNTANTS
CA. J. O. PARIKH
PROPRIETOR, M.No. 12404
Penal No 1025, VADODARA

35

ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપરે ટીવ બેન્ક લિ., આણંદ

૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDING ON 31/03/2020
PARTICULARS
A

B

C

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Net Profit After Tax & Extraordinary Items
Add : Adjustments for
Depreciation on Assets
Income Tax Provision
Other Provisions
Amortisation of Securities Premium on Investment
Loss on Sale of Investment
Loss on Sale of Assets and Assets Written Off
Less : Adjustments for
Income Tax Refund
Profit on sale of Investment
Dividend Received
Interest Received on Investments
Profit Before Changes in Working Capital
Adjustment For Increase/Decrease In Working Capital
Add : Adjustments for
Increase in Deposits
Decrease in Advances
Less : Adjustments for
Increase in Other Assets
Decrease in Current Liabilities
Less: Income tax Paid
Cash Flow From Operating Activities
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Add : Interest received on Investments
Dividend Received
Less : Purchase of Fixed Assets
Purchase of Investments
Cash Flow From Investing Activities
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Add: Issue of Share Capital
Less: Payment of Dividend
Payment from Other Funds
Cash Flow From Financing Activities
Decrease in Cash & Cash Equivalents
Add : Opening Balance of Cash & Cash Equivalents
Closing Balance of Cash & Cash Equivalents

(₹ in ‘0000)
₹

₹
1959
237
1103
595
46
4
0
9
646
5
7374
-4090

15618
2547
223
207
1222

6935
5
76
16652

153
206
25

12423

-9787

-78
2558
9479
12037

CASH & CASH EQUIVALENTS
PARTICULARS

2020

2019

2018

Cash in Hand

3170

2754

2853

Balance With Scheduled Bank

3370

2972

2023

Balance With Co. op. Banks

386

937

1015

Balance With Private Banks

5110

2816

4933

12037

9479

10824

Total
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ધીરાણ લેનાર તથા જામીન થનાર સભાસદોને સુચના
1.

જ્યારે બેંકમાંથી ધીરાણ લેવાનો પ્રસંગ ઉભો થાય ત્યારે જે તે ધીરાણ ફોર્મની સંપર્ણ
ુ વિગતો વાંચીને સામેલ માહિતી
જેવી કે , ફોટા, KYC ડોકયુમને ્ટ, ધંધાના હિસાબો, સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટો, વીમો, ગુમાસ્તાધારાનું સર્ટિફિકે ટ, આવક અંગન
ે ા
પુરાવા, પાન નંબર, ઈન્કમટે ક્ષ, સેલ્સટે ક્ષ, વિગતો, મિલ્કતના દાખલા, બીજી બેંકમાંથી ધીરાણ મેળવેલ છે કે નહીં તેના
પુરાવા વિગેરે સાથેની જે તે લોન અરજી સાથે વિગતો પુરી પાડવી જેથી અરજી આપવા બેંકમાં વારં વાર આવવા - જવાનું
ન થાય.

ર.	તમામ કરજદારોના ખાતે વ્યાજ દર માસના અંતે ઉધારવામાં (FD ઓવરડ્ રાફટમાં ત્રિમાસીક) આવે છે . આવું વ્યાજ તુરત
જ ભરવાનું હોય છે . મોડું વ્યાજ ભરવાથી શાખને ગંભીર અસર થાય છે . વ્યાજ ઉધારવાથી મંજુર લીમીટ કરતા ઉપાડ
વધુ રહે શે તો વધુ ઉપાડ ઉપર નિયત વ્યાજ કરતા 2% વધુ દં ડનીય વ્યાજ લેવામાં આવશે.
3.

ધીરાણ મેળવ્યા બાદ લોનના હપ્તાઓ, વીમો, સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટો નિયત તારીખ કરતા બે ચાર દિવસ અગાઉ બેંકમાં
સમયસર ભરપાઈ કરવાનો આગ્રહ રાખવો તે તમારા પોતાના હિતમાં છે .

4.

હાઈપોથીકે શન ધીરાણના કિસ્સામાં દર માસની 10 તારીખ સુધીમાં સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ બેંકમાં જમા કરાવી જવા. જેથી
શિક્ષા ચાર્જ વસુલ કરવામાં આવે નહીં.

5.

લોન મુદતવીતી થયા બાદ તે સભાસદોને તથા તેમના જામીનોને બેંક તરફથી ધીરાણ આપવામાં આવતું નથી, એન.ઓ.સી.
આપવામાં આવતું નથી તથા તેઓ સામે લવાદી દાવો કે કોઈપણ પ્રકારની કાનુની કાર્યવાહી કરી હશે તો ચુટ
ં ણીમાં તેઓ
મતદાનથી વંચિત રહે છે . એટલે તમારી પ્રતિષ્ઠા સાચવવા બેંકમાંથી લીધેલ કરજ સમયસર ભરપાઈ કરો અને કરાવો
જેથી આપની તથા આપના જામીનોની શાખ જળવાઈ રહે .

6.

જામીન થનાર પ્રત્યેક સભાસદે સમજવું જરૂરી છે કે કરજદારની બાબતમાં વ્યાજ અને કરજ વસુલ કરવા અંગન
ે ા
થતા તમામ ખર્ચની વસુલાત આપવા માટે દરે ક જામીન જુ દી-જુ દી અગર એક રીતે (બેંકને યોગ્ય લાગે તે રીતે) બેંકને
જવાબદાર છે . એટલે પ્રત્યેક જામીનદાર કરજની ફાળે પડતી રકમ માટે જવાબદાર નહી પરં તુ કુ લ રકમ માટે જવાબદાર
છે . સભાસદશ્રીએ પોતાની આર્થિક શક્તિને ધ્યાનમાં રાખી જામીન તરીકે ની જવાબદારી સ્વીકારવી જોઈએ.

7.

કરજદાર પાસેથી બાકી રકમ વસુલ ન આવે ત્યાં સુધી જામીન થનાર પણ લોન લેવાને પાત્ર નથી તેમજ જામીન થનાર
સભાસદે અરજી ફોર્મમાં પોતાની સ્થાવર કે જંગમ મિલ્કત કે કોઈપણ પ્રકારની સિકયોરીટી દર્શાવી નહી હોવા છતાં પણ
આવી જાહે ર નહી કરાયેલ મિલ્કત કે સિકયોરીટી ઉપર જામીન થયા બાદ જામીનગીરી પેટેનું સધળું બેંકનું લેણું વસુલ
લેવા બેંકને અધિકાર છે અને આવું લેણું જામીન હયાત ન હોય તો તેનાં વારસદાર પાસેથી વસુલ લેવા બેંક હકકદાર
છે .

8.

જામીન તરીકે આપે બેંકનું ધ્યાન દોરવાથી આપની જવાબદારી સમાપ્ત થતી નથી. પરં તુ લીધેલ ધીરાણ સંપર્ણ
ૂ પણે અને
વખતસર ભરપાઈ ન થાય ત્યાં સુધી જામીન તરીકે આપની જવાબદારી ચાલુ રહે છે .

9.

બેંકમાંથી કરજ લેનાર તમામ સભાસદોને તેમની સવલત ખાતર તેમના કરજની પાકતી તારીખની તેમજ લોનના હપ્તા
ભરવાની ખબર આપવામાં આવે છે . પરં તુ કોઈ કારણોસર કરજદારને ખબર ન મળી હોય તો બેંક જવાબદાર નથી
આથી સભાસદોએ પોતાના કરજની પાકતી તારીખની નોંધ રાખવી જરૂરી છે અને કરજખાતું નિયમીત પ્રમાણે ચલાવવા
વિનંતી છે .
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૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

બેંકના ગ્રાહકો / ખાતેદારો / સભાસદોને સુચના
1.

બેંક સાથેના પત્રવ્યવહારની અનુકુળતા માટે જે સભાસદ / ખાતેદારોના સરનામામાં ફે રફાર થયેલ / થવાનો હોય તેમણે
બેંકને તુરત જ લેખીત જાણ કરવી.

ર.

જે સભાસદો ડિવિડન્ડ વોરં ટની રકમ લઈ ન ગયા હોય તેમણે તે રકમ લઈ જવી. ત્રણ વર્ષ અગાઉના ડિવિડન્ડની
રકમ પેટાનિયમ મુજબ રીઝર્વ ફં ડ ખાતે જમા લેવામાં આવતી હોઈ આપનાં બચત ખાતા બેંકમાં સત્વરે ખોલાવી લઈ
ડીવીડન્ડની રકમ આપના ખાતામાં દર વર્ષે ડાયરે કટ જમા કરી શકાય જેથી આપને ડીવીડન્ડની ખોટ જાય નહીં. સને
2016-17નું 44મું ડિવિડન્ડ તા. 15/10/2020 સુધીમાં લઈ જવા વિનંતી ત્યારબાદ ડિવિડન્ડની રકમ રીઝર્વ ફં ડ ખાતે
લઈ જવામાં આવશે.

3.

શેર સર્ટિફિકે ટ તૈયાર થઈ ગયેલ છે જેમને ન મળ્યા હોય તેમણે બેંકમાંથી મેળવી લેવા વિનંતી છે.

4.	દરે ક સભાસદોએ/ખાતેદારોએ પોતાનાં વારસદારોની નિમણુક
ં નિયમ મુજબ બેંક સાથેના વ્યવહારને લાગે વળગે છે ત્યાં
સુધી પોતેજ કરવાની હોય છે જો વારસદારના નામ નોંધાયેલ ન હોય તો અવશ્ય નોંધાવી લેશો જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ
જાતની મુશ્કે લીઓનો સામનો ન કરવો પડે .
5.

ઈન્કમટે ક્ષના કાયદા હે ઠળ વાર્ષિક ₹ 40,000/- સુધીની (સીની. સીટીઝનના કિસ્સામાં ₹ 50,000/-) વ્યાજની આવકને
આવક વેરામાંથી મુકિત છે તેથી વધારે વ્યાજ મેળવતા ખાતેદારોએ 15G/15H જે લાગું પડતું હોય તે બેંકમાં રજુ કરી
દેવ.ું

6.

₹ 5,00,000/- સુધીની થાપણો થાપણ વીમા યોજના હે ઠળ સુરક્ષિત છે.

7.

બચત ખાતામાં દર વર્ષે 3% વ્યાજ દૈનિક બાકી ઉપર ગણત્રી કરી વર્ષમાં બે વાર જમા કરવામાં આવે છે.

8.

જે ખાતેદારોએ પોતાના ફોટા / પાનકાર્ડ / ઓળખપત્ર તથા રહે ઠાણનો પુરાવો બેંકમાં ન આપ્યો હોય તો તેવા ખાતાઓની
રીઝર્વ બેંકના નિયમ મુજબ લેવડ-દેવડ બંધ કરવામાં આવેલ છે તો તેવા ખાતેદારોએ તાત્કાલીક પોતાના ઉપર મુજબના
દસ્તાવેજો બેંકમાં જમા કરાવી દેવા.

9.

બેંક દ્વારા નબળા વર્ગના વિકાસ અને ઉત્થાન માટે તેમને બેકિંગ સેવાના લાભ મેળવી શકે તે હે તુથી “0” ઝીરો બેલને ્સથી
“Basic Saving Account” ખોલવામાં આવે છે.

10. બેંકની હે ડઓફિસ તથા બ્રાન્ચ ખાતેનાં લોકર્સ ધારકોનું ભાડું ભરવાનું બાકી હોય તેઓએ આજદીન સુધીનું ભાડું જમા
કરાવી તેમજ બેંક દ્વારા નિયત કરે લ સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ જમા કરાવી દેવી.
11. જે સગીર ખાતેદારો પુખ્ત વયના થયા છે તેઓએ જરૂરી KYC પુરાવા સાથે બેંકની મુલાકાત લઈ પોતાનાં ખાતામાં
માઈનોર ટુ મેજરની પ્રોસેસ કરાવી લેવી. અન્યથા આવા ખાતાઓના વ્યવહાર સ્થગિત કરવામાં આવશે.
12. Any Branch Banking દ્વારા આપનાં ખાતાના વ્યવહારો બેંકની કોઈપણ શાખામાંથી કરી શકાશે.
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પરિશિષ્ટ-અ ઃ પેટા કાયદામાં સુધારો
અ.નં.

પેટા
કાયદા નં.

(1)
1.

(2)
40

હાલનો કાયદો

સૂચિત કાયદો

(3)

(4)

બૉર્ડ ની પેટા કમિટી ઃ
બૉર્ડ ની પેટા કમિટી ઃ
પોતાની ફરજો પૈકી જરૂરી લાગે એવી ફરજો અગર બીજા 1. બૉર્ડ ઑફ મેનેજમેન્ટ ઃ
કારણે ખાસ કામ ડિરે ક્ટરોની બૉર્ડ પોતાનામાંથી તેમજ
બૉર્ડ ઑફ ડીરે ક્ટર્સની જવાબદારી અદા કરવામાં
શાખ કમિટી સભ્યોમાંથી કમિટી નીમી શકશે. આવી
મદદરૂપ થવા અને વ્યવસાય સંચાલનને સુગમ
કમિટીનું કામ સાધારણ રીતે બૉર્ડ નું કામકાજ જે રીતે
બનાવવા માટે બૉર્ડ ઑફ મેનેજમેન્ટની રચના બૉર્ડ
ચાલતું હશે તે રીતે ચાલશે. આવી પેટા કમિટીનું કામ
ઑફ ડીરે ક્ટર્સ કરશે. બૉર્ડ ઑફ મેનેજમેન્ટની રચના
બૉર્ડ ની સુચના પ્રમાણે પોતાની ફરજો બજાવશે.
અને સંચાલન સંદર્ભે રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની
વખતો વખતની માર્ગદર્શક સુચનાઓ ધ્યાને લઈ બૉર્ડ
ઑફ મેનેજમેન્ટની સભ્ય સખ્યા, સભ્યની લાયકાત,
બેઠકની સમયાવધી, બેઠકના પ્રમુખ/અધ્યક્ષ પદ,
બેઠકની સીટીંગ ફી, સમિતિનો કાર્યકાળ, સમિતિની
ફરજો અને કાર્યો, સભ્યોના ઘોષણા પત્રો/બાંહે ધરીઓ
વિગેરે બાબતે નિતિનિયમો ના પરીપેક્ષમાં બૉર્ડ ઑફ
મેનેજમેન્ટ કાર્ય કરશે.
2. અન્ય કમિટીઓ ઃ
પોતાની ફરજો પૈકીની જરૂર લાગે તેવી ફરજો બૉર્ડ
પોતાનામાંથી ચુંટેલા સભ્યોની પેટા કમિટીને સોંપી
શકશે. આવી પેટા કમિટીનું કામકાજ, સાધારણ રીતે
બૉર્ડ નું કામકાજ જે રીતે ચાલતું હશે તે રીતે અને તે
ધોરણે ચાલશે આ રીતે નીમેલી પેટા કમિટી બૉર્ડ ની
સુચના પ્રમાણે પોતાની ફરજ બજાવશે.
આમ બૉર્ડ ઑફ ડીરે ક્ટર્સની જવાબદારી અદા
કરવામાં મદદરૂપ થવા અને વ્યવસાય સંચાલનને
સુગમ બનાવવા માટે પેટા કમિટીની રચના બૉર્ડ ઑફ
ડીરે ક્ટર્સ કરશે. પેટા કમિટીની રચના અને સંચાલન
સંદર્ભે રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની વખતો-વખતની
માર્ગદર્શક સુચનાઓ ધ્યાને લઈ પેટા કમિટીની
સભ્ય સંખ્યા, સભ્યની લાયકાત, બેઠકની સમાયવધી,
બેઠકના પ્રમુખ/અધ્યક્ષ પદ, બેઠકની સીટીંગ ફી,
કમિટી/સમિતીનો કાર્યકાળ, કમિટી / સમિતીની ફરજો
અને કાર્યો, સભ્યોના ઘોષણા પત્રો/બાંહે ધીઓ વિગેરે
બાબતે નિતિ નિયમો બૉર્ડ ઑફ ડિરે ક્ટર્સ ઠરાવે તે
નિતિ નિયમોના પરીપેક્ષમાં અન્ય / પેટા કમિટીઓ
કાર્ય કરશે.
બૉર્ડ ઑફ મેનેજમેન્ટ અને અન્ય કમિટીના કામકાજ
માટે ની મીટીંગ ચોખ્ખા 1 દિવસની નોટીસથી બોલાવી
શકાશે. બૉર્ડ ઑફ મેનેજમેન્ટ કે અન્ય કમિટી કોરમના
અભાવે મુલત્વી રહે લ બેઠક એક કલાક પછી મળશે.
જેમાં ઓછામાં ઓછા 25% સભ્યો ઉપસ્થિત હોવા જોઈશે.

ફે રફારનું
કારણ
(5)
રીઝર્વ
બેંક ઓફ
ઈન્ડિયાના
તારીખ
31/12/2019
ના
સરક્યુલરના
પરિપેક્ષમાં
તેમજ બેંકના
વહીવટને
વધુ સુદૃઢ
બનાવવાના
હે તુથી
સુધારો જરૂરી
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અ.નં.
2

પેટા
કાયદા નં.
62
(1)

62
(5)

હાલનો કાયદો

૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦
ફે રફારનું
કારણ

સૂચિત કાયદો

ચોખ્ખો નફો અને તેની વ્યવસ્થા
ચોખ્ખા નફાની 25% કરતા ઓછી નહી એવી રકમ
રીઝર્વ ફં ડ ખાતે લઈ જવા. તેમજ ચોખ્ખા નફાની 15%
કરતા ઓછી નહીં તેટલી રકમ બેડ એન્ડ ડાઉટફુલ
ડે બ્ટ રીઝર્વ ફં ડ ખાતે લઈ જવામાં આવશે.

ચોખ્ખો નફો અને તેની વ્યવસ્થા
ચોખ્ખો નફાના 25% કરતા ઓછી નહી એવી રકમ રીઝર્વ
ફં ડ ખાતે લઈ જવા. તેમજ ચોખ્ખા નફાની 8% કરતા
ઓછી નહીં તેટલી રકમ બૅડ એન્ડ ડાઉટફુલ ડે બ્ટ રીઝર્વ
ફં ડ ખાતે નીચે જણાવેલ જોગવાઈનું પાલન કર્યાની શરતે
લઈ જવામાં આવશે. અન્યથા ચોક્ખા નફાના 15% જેટલી
રકમ BDDR ખાતે લઈ જવામાં આવશે.
1. અગાઉના નાણાંકીય વર્ષનું બૅડ એન્ડ ડાઉટફુલ
ડે બ્ટ રીઝર્વ ફં ડ ઓછામાં ઓછું કુ લ નોન પરફોર્મીંગ
એસેટ્સ (NPA)ના 200% ઉપરાંતનું હોવું જોઈએ અને
2. રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ
NPAના નોર્મ્સનું પાલન કરે લ હોવું જોઈએ.
3% સુધીની રકમ ધર્માદા કામમાં વાપરવા સારૂં 2% સુધીની રકમ ધર્મદા કામમાં વાપરવા સારૂં જુ દી
જુ દી કાઢવામાં આવશે. આ રકમનું ગુજરાત રાજ્ય કાઢવામાં આવશે. આ રકમને વાપરવા અંગે વખતો
સહકારીસંઘ અથવા તેમણે જેમને અધિકાર આપ્યો હશે વખતની રીઝર્વ બેંકની માર્ગદર્શક સુચનાઓને ધ્યાનમાં
તેની મંજુરી મેળવ્યા બાદ વાપરવામાં આવશે.
લઈ બૉર્ડ ઓફ ડીરે ક્ટર્સ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

તારીખ
20/12/2019
ના ગુજરાત
સરકાર દ્વારા
બહાર પાડે લ
ગેઝેટમાં
કાયદામાં
સુધારો કરતા
તેને અનુરૂપ
થવા.

શ્રદ્ધાંજલિ

જન્મ તા.૦૧/૧૨/૧૯૩૬

સ્વ. કાન્તિભાઈ ગોરધનભાઈ પટે લ
(આદ્યસ્થાપક મેનેજિંગ ડિરે ક્ટરશ્રી)

સ્વ.તા. ૨૯-૦૫-૨૦૨૦

આણંદ શહે રના વેપાર વાણિજ્યના વિકાસની દિર્ઘદૃષ્ટિને નજર સમક્ષ રાખી સહકારી પ્રવૃત્તિનું બીજ રોપનાર સ્વ. જીવણલાલ અંબાલાલ
કોન્ટ્ રાક્ટર સાથે કદમ મિલાવી આ બેન્કની શરૂઆત કરનાર પાયાના સહકારી આગેવાન સ્વ. શ્રી કાન્તિભાઈનું તા. ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ના રોજ
૮૪ વર્ષની ઉંમરે દુ ઃખદ અવસાન થયું છે.
શ્રી કાન્તિભાઈ સને ૧૯૭૧થી બેન્કમાં મેનજિં
ે ગ ડિરે ક્ટર તરીકે ની ફરજ બજાવી બેન્કના વિકાસમાં સિંહફાળો આપ્યો છે સાથે સાથે
શહે રની અન્ય શૈક્ષણિક-સામાજિક-સહકારી પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે નગરપાલિકા, ચરોતર મોટી સત્તાવીસ લેઉઆ પાટીદાર સમાજ, સહકારી
બેન્ક, કે ળવણી વિષયક સંસ્થાઓમાં પણ ઓતપ્રોત રહી પાંચેક દશકા ઉપરાંત વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ પ્રદાન કરી હતી.
છે લ્લા થોડાક વર્ષોથી તે અસ્વસ્થ રહી તેમના વિશાળ પરિવારજનોનો સ્નેહ છોડી દેવલોક પામ્યા છે. પરમાત્મા તેમના આત્માને પરમશાંતિ
આપે અને બહોળા પરિવારજનોને તેમના દુ ઃખદ અવસાનથી આઘાત સહન કરવાથી શક્તિ આપે તેવી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ બેન્ક પરિવાર
સહહૃદયથી પ્રાર્થના કરે છે.
ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓપ. બેન્ક લિ., ના બોર્ડ ઑફ ડીરે ક્ટરશ્રીઓ, શાખ કમિટી સભ્યશ્રીઓ, કર્મચારીશ્રીઓ અને સમસ્ત બેન્ક પરિવાર....
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બેન્કની નાણાંકિય પરિસ્થિતિ
અ.નં.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

વર્ષ

વિગત

(રકમ ₹ લાખમાં)
2016-17
301.25
3294.69
16003.71
9101.46
20206.18
176.26
20720
7%
અ

શેર મૂડી
રિઝર્વ તથા અન્ય ફં ડ
ડિપોઝીટસ
ધિરાણ
કાર્યકારી ભંડોળ
નફો
સભાસદ સંખ્યા
ડીવીડન્ડ
ઓડીટ વર્ગ

2017-18
283.19
3498.04
14853.96
8662.79
19259.96
185.34
20342
7%
અ

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

તા. 31-03-2020ના રોજનું ધિરાણ અસ્કયામતોનું વર્ગીકરણ
અ.નં.
1
2
3
4
5
6
7

વિગત

ખાતા સખ
ં ્યા

સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ્સ
સબ સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ્સ
ડાઉટફુલ એસેટ્સ
લોસ એસેટ્સ
બેન્કે કરે લ વધારાની જોગવાઈ
બેન્કે કરે લ કુ લ જોગવાઈ

2513
9
20
43
2585

રકમ
9003.50
6.00
21.27
152.76
9183.53

2019-20
320.11
3937.54
16979.87
9183.53
21953.43
195.91
20485
7% (સૂચિત)
અ
(રકમ ₹ (લાખમાં)

નિયમ મુજબ
જરૂરી જોગવાઈ
39.21
5.42
15.32
152.76
212.71

બેન્કે ખરે ખર
કરે લ જોગવાઈ
80.00
1262.41
212.71
1129.70
1342.41

ચાલુ વર્ષે પણ બેન્કનું નેટ NPA 0% છે .

તમારા ગ્રાહકને ઓળખો Know your customersના નિયમનું 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 રજુ કરી દેવા.
1. પાસપોર્ટ સાઈઝના બે તાજેતરના કલર ફોટોગ્રાફ
2. ઓળખાણ માટે નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પુરાવાની નકલ
1) ભારત સરકારનું પાનકાર્ડ
2) ભારત સરકારનું ચુટં ણી કાર્ડ
4) પાસપોર્ટ
5) ડ્ રાઈવીંગ લાયસન્સ

3) આધાર કાર્ડ 			

3. સરનામાના પુરાવા માટે નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પુરાવાની નકલ
1) ટે લીફોન બીલ
2) લાઈટબીલ
3) રે શનકાર્ડ	
5) ભાડે રહે તા હોય તો ભાડા ચિઠ્ઠી	
6) બેંક એકાઉન્ટની પાસબુકની નકલ 7) આધાર કાર્ડ
8) ગર્વ. ડીપાર્ટ મેન્ટમાંથી ઈસ્યુ કરે લ પત્રની નકલ

4) ડ્ રાઈવીંગ લાયસન્સ

કરં ટ ખાતું ખોલાવવા માટે પાનકાર્ડ ની નકલ ફરજીયાત આપવી પડશે. બચત ખાતા માટે પાનકાર્ડ અથવા ફોર્મ-60 આપવાનું રહે શ.ે
ઉપરોકત મુજબનાં તમામ દસ્તાવેજો જે ખાતેદારોએ રજુ ન કર્યા હોય તેઓએ તાત્કાલીક રજુ કરી દેવા નહી તો રીઝર્વ બેંકના નિયમ મુજબ
ખાતામાં લેવડ-દેવડ બંધ કરી દેવામાં આવશે.
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ધિરાણના વ્યાજનો દર
ક્રમ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14

ક્રમ
1

2
3

4

42

ધિરાણનો પ્રકાર
સભાસદ લોન (રૂા. 2,00,000/- લીમીટ)
ડૉક્ટર / સીએ માટે સભાસદ લોન
કે શક્રેડીટ
ડૉક્ટર / સીએ માટે કે શક્રેડીટ
મશીનરી લોન/ઈક્વીપમેન્ટ લોન ઃi
5,00,000 સુધી
ii
5,00,001 થી 49,99,999
iii
50,00,000 થી 74,99,999
iv
75,00,000 થી 99,99,999
v
1,00,00,000 કે તેથી વધુ
કોમ્પ્યુટર લોન
ડોમેસ્ટીક લોન (હોમ એપ્લાયન્સીસ)
બટાકાની રસીદો સામે લોન
એનએસસી સામે લોન / ઓડી
બેન્ક ફીક્સ સામે ઓડી
હાઈપોથીકે શન / પીએમસીસી / ઈન્ડસ્ટ્ રીયલ કે શક્રેડીટ / ઈન્ડસ્ટ્ રીયલ લોન / આઈએમપી લોન
i
5,00,000 સુધી
ii
5,00,001 થી 49,99,999
iii
50,00,000 થી 74,99,999
iv
75,00,000 થી 99,99,999
1,00,00,000 કે તેથી ઉપર
એજ્યુકે શન લોન ઃi
ભારતમાં અભ્યાસ માટે
ii
ભારત બહાર અભ્યાસ માટે
હાઉસીંગ લોન
વ્હીકલ લોન ઃi
ટુ વ્હીલર લોન
ii
રીક્ષા (થ્રી વ્હીલર)
iii
કાર લોન (ફોર વ્હીલર)
iv
કોર્મસીયલ વાહનો સામે
v
જુ ના વાહનો સામે (ત્રણ વર્ષ સુધીના)

તા. 01/12/2018 થી
31/10/2019 સુધી
13.00%
11.00%
12.00%
11.00%

તા. 01/11/2019 થી
31/12/2019 સુધી
13.00%
11.00%
12.00%
11.00%

તા. 01/01/2020
થી અમલ
13.00%
11.00%
12.00%
11.00%

11.75%
11.50%
11.25%
10.25%
9.75%
11.75%
11.75%
11.75%
11.75%
FD Rate + 0.75%

11.75%
11.50%
11.25%
10.25%
9.75%
11.75%
11.75%
11.75%
11.75%
FD Rate + 0.75%

11.00%
10.00%
9.75%
9.50%
9.50%
11.75%
11.75%
11.75%
11.75%
FD Rate + 0.75%

12.00%
11.00%
10.75%
10.75%
10.75%

11.50%
10.75%
10.50%
10.25%
10.00%

11.00%
10.00%
9.75%
9.50%
9.50%

9.75%
9.60%
8.75%

9.75%
9.60%
8.75%

9.50%
9.00%
8.35%

11.50%
11.50%
8.75%
9.50%
9.75%

11.50%
11.50%
8.50%
9.50%
9.75%

11.50%
11.50%
8.25%
9.50%
9.75%

ડિપોઝીટના વ્યાજનો દર

ડિપોઝીટનો પ્રકાર
ટર્મ ડીપોઝીટ ઃ
15 દિવસ થી 30 દિવસ સુધી (મીની ₹ 1,00,000/-)
31 દિવસ થી 45 દિવસ સુધી

તા. 01-02-2020 થી તા. 31/03/2020
રે ગ્યુલર
સીની.સીટી.
5.00%
––
5.00%
––

તા. 01-04-2020 થી
રે ગ્યુલર
સીની.સીટી.
4.75%
––
4.75%
––

46 દિવસ થી 180 દિવસ સુધી
5.25%
––
5.00%
––
91 દિવસ થી 180 દિવસ સુધી
6.00%
––
5.25%
––
181 દિવસ થી 1 વર્ષની નીચે
6.00%
––
5.50%
––
1 વર્ષ કે તેથી ઉપર 2 વર્ષ સુધી
6.50%
7.00%
6.00%
6.50%
2 વર્ષ કે થી ઉપર 3 વર્ષ સુધી
6.50%
7.00%
6.00%
6.50%
3 વર્ષ કે થી ઉપર 6 વર્ષ સુધી
6.25%
6.75%
5.75%
6.25%
સેવીંગ ખાતાનો વ્યાજનો દરો
3.50%
––
3.00%
––
રીકરીંગ ખાતામાં વ્યાજનો દરો
1 વર્ષ કે થી ઉપર 2 વર્ષ સુધી
6.50%
––
6.00%
––
2 વર્ષ કે તેથી ઉપર 3 વર્ષ સુધી
6.50%
––
6.00%
––
3 વર્ષથી ઉપર
6.25%
––
5.75%
––
સીનીયર સીટીઝન્સ કે જેની ઉંમર (ઉંમરનો પુરાવો લઈને) 60 વર્ષ કે તેથી ઉપરની વ્યક્તિ માટે ઉપરોક્ત ફીક્સ ડીપોઝીટના વ્યાજના દરમાં અડધો ટકો
0.5%) વધારાનો વ્યાજનો દર આપવાનો રહે શે.
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બેન્કના કામકાજ અંગેની અગત્યની માહિતી
અ.નં.
વિગત
1. કે પીટલ ટુ રીસ્ક એસેટ્સ રે શીયો
2.

રોકાણો

3.
4.
5.
6.
7.

માહિતી
નિયમ અનુસાર જરૂરી
બેન્કે જાળવેલ
બુક વેલ્યું
ફે સ વેલ્યું
માર્કે ટ વેલ્યું

ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન રીઝર્વ
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડે પ્રીસીએશન રીઝર્વ
બિલ્ડર તથા કોન્ટ્ રાક્ટરને ધિરાણ
શેર, ડિબેન્ચર સામે ધિરાણ
બેંકના ડિરે ક્ટરોને કરે લ ધિરાણ
(પોતાની ડીપોઝીટ સામે)
8. હાઉસીંગ ધિરાણ
9. ડિપોઝીટની પડતર
10. નોન પરફોર્મીંગ એસેટ્સ (એન.પી.એ.) નેટ એન.પી.એ.ની ટકાવારી
એન.પી.એ.નું કુ લ પ્રોવીઝન
એન.પી.એ.નું જરૂરી પ્રોવીઝન
એન.પી.એ.નું વધારાનું પ્રોવીઝન
11. વર્કીંગ કે પીટલ
12. વર્કીંગ કે પીટલની સામે વ્યાજની
આવકની ટકાવારી
13. કુ લ ધિરાણની સામે વ્યાજની
આવકની ટકાવારી
14. વર્કીંગ કે પીટલ સામે ઓપરે ટીંગ
પ્રોફીટની ટકાવારી
15. કુ લ એસેટ્સ સામે વળતર
16. પ્રતિ કર્મચારી કામકાજનું ભારણ
(એડવાન્સ/ડીપોઝીટ)
17. પ્રતિ કર્મચારી નેટ નફો
18. સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ્સ સામે કરે લ
જાગવાઈ
19. ડિપાઝીટ ઈન્સ્યોરન્સ માટે ચુકવેલ
પ્રીમીયમની તારીખ
20. ટોટલ ઈન્કમ સામે નોન ઈન્ટરે સ્ટ
આવકની ટકાવારી
21. ટોટલ વર્કિંગ સામે નોન ઈન્ટરે સ્ટ
આવકની ટકાવારી

2018-19

9%
25.62%
6972.32
6881.00
7007.27
245.09
232.58
નથી
નથી
0.00

2019-20

9%
26.54%
8685.99
8590.00
9066.08
251.09
232.58
નથી
નથી
0.00

751.14
5.75
0%
1202.50
226.16
976.44

662.90
5.96
0%
1262.41
173.49
1088.92

20081.24
7.95%

21953.43
7.40%

9.50%

9.67%

1.71%

1.70%

0.94%
578.10

0.89%
638.13

4.42
80.00

4.77
80.00

13.11.2018
08.05.2019
1.62%

16.11.2019
06.05.2020
5.49%

0.13%

0.43%
43

ધી આણંદ મર્ક ન્ટાઈલ કો.ઓપરે ટીવ બેન્ક લિ., આણંદ

૫૦મો વાર્ષિક અહે વાલ - ૨૦૨૦

Covid-19 કોરોના મહામારીમાં બેન્ક દ્વારા અર્પણ કરે લ દાનનો ચેક તેમજ જરૂરિયાતમંદોને કીટનું વિતરણ

બેન્કના કર્મચારીઓમાં જાગૃતતા લાવવા માટે યોજવામાં આવેલ “Seminar on Cyber Security”

બેન્કની મુલાકાતે આવેલ કસ્તુરબા કન્યા વિદ્યાલય, આણંદની છાત્રાઓ
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