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

Know your Bank

-ઃ ડિરેક્ટર્સ ઃ-

-ઃ શાખ કમિ્ટી ઃ-

-ઃ એક્ઝીક્યુ્ટીવ ઃ-

-ઃ લીગલ એિવાઈ્ર ઃ-

-ઃ બોિ્સ  ઓફ ડિરેક્ટર્સ ઃ-
ચેરમેન - શ્રી ઉમેશકુમાર હસમુખભાઈ પટેલ

વાઈસ ચેરમેન - શ્રી કીર્તિકુમાર મણરીલાલ શાહ
મેનેજીં ગ ડિરેક્ટર - શ્રી વિપરીનભાઈ ખુશાલભાઈ કાછીઆ
જાે.મેને. ડિરેક્ટર - શ્રી ગોપાલભાઈ રાિજીભાઈ કા.પટેલ

શ્રી શાંવ્લાલ મણરીભાઈ પટેલ (બચુભાઈ)
શ્રી ચંદ્રકાન્ભાઈ ઝિેરભાઈ પટેલ
શ્રી અ્ુલકુમાર મોહનભાઈ પટેલ
શ્રી નિરીનચંદ્ર રાિજીભાઈ પટેલ

શ્રી ઠાકોરભાઈ મગનભાઈ કોનટ્ાકટર
શ્રીમ્રી દિનબાળાબેન ઠાકોરભાઈ કોનટ્ાકટર
શ્રી કે્નકુમાર હસમુખલાલ પટેલ
શ્રી અમરીષકુમાર ચંદ્રકાન્ભાઈ પટેલ

શ્રી વમનેષકુમાર મોહનભાઈ પટેલ
શ્રીમ્રી અિનરીબેન ડી. પટેલ
શ્રી રી્ેશભાઈ એમ. સોલંકી

શ્રી હસમુખભાઈ એમ. પરીખ (એડિાકેટ) હાઈકોટ્ટ    •   શ્રી યશિં્ભાઈ ડી. પારેખ   •   શ્રી સરી. ડી. પટેલ (એડિોકેટ) હાઈકોટ્ટ

શ્રી શંકરલાલ હીરાલાલ મંડોરા
શ્રી જયં્રીભાઈ આતમારામ કા.પટેલ

શ્રી રજનરીકાન્ ભાઈલાલભાઈ કા. પટેલ
શ્રી વિકાસભાઈ પ્રિરીણભાઈ પટેલ

-ઃ ઓિી્ટર્સ ઃ-ઉપેન્દ્ર કે. શાહ એન્િ કાુીં.
ચાટ્ટ ડ્ટ  એકાઉનટનટ
કોનકરનટ ઓડીટર

કે. પરીખ એન્િ કાુીં. 
ચાટ્ટ ડ્ટ  એકાઉનટનટ, પેનલ નં. 1025, 

િડોિરા

આસી. મેનેજર (એકાઉન્ટન્ટ)
શ્રી યોગેનદ્રસસતિહ એન. રાઉલજી

જનરલ મેનેજર
શ્રી વમ્ુલકુમાર િરી. મહાજન

આસી. મેનેજર (લોનસ)
શ્રી વન્રીનભાઈ કે. પટેલ

-ઃ પ્ોફેશનલ ડિરેક્ટર્સ ઃ-
શ્ી કે. જ. પ્ેટલ - ચાટ્ટ ડ્ટ  એકાઉનટનટ (આણંિ) શ્ી ચેતનભાઈ વી. શાહ - એમ.બરી.એ. ફાઈનાનસ

ધરી ગુજરા્ સટેટ કો.ઓ. બેનક લલ., અમિાિાિ
ધરી ખેડા જજલલા મ. સ. બેનક લલ., આણંિ
એક્રીસ બેનક, વિદ્ાનગર

સટેટ બેનક ઓફ ઈજનડયા, આણંિ
સેનટ્લ બેનક ઓફ ઈજનડયા, આણંિ

બેનક ઓફ બરોડા, આણંિ
આઈડીબરીઆઈ બેનક, વિદ્ાનગર
એચ.ડી.એફ.સરી. બેંક, આણંિ

ઃ બેનકર્સ ઃ
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

 ધરી આણિં મક્ટ નટાઈલ કો.ઓપરેટીિ બેંક લલમરીટેડ, આણિંના સિવે સભાસિશ્રીઓને ખબર આપિામાં આિે છે કે, 
બેંકનરી સન ે૨૦૧૯-૨૦ના િષ્ટનરી ૫૦ િી વાર ષ્િક રાધારણ રભા તારીખ ૦૩/૧0/૨૦૨૦ન ેશનનવારના રોજ સિારના ૯.૦૦ 
કલાકે આણીંદ મક્ક ન્ટાઈલ કૉલેજ ઑફ સાયનસ, મનેજેમેન્ટ એન્િ કૉમ્પય્ુટર ્ેટકનોલૉજ, ભાલજે રોિ, નવા બસ સ્ેટન્િ પાસ,ે 
આણીંદ ખાત ેનરીચ ેમજુબ કાય્ટસચૂચમાં િશશાિલે કામો માટે મળશ.ે જમેાં સિવે સભાસિશ્રીઓન ેપધારિા વિનં્રી છે.

૧) ગઈ ્ારીખ ૨૯-૦૬-ર૦૧૯ના રોજ મળેલ િારષતિક સાધારણ સભાનરી કાય્ટિાહી િાંચરી બહાલ રાખિા બાબ્.

ર) બેંકના સચંાલક મડંળે બેંકના કામકાજ સબંધંરી ્ારીખ ૩૧/૦૩/ર૦૨૦ના રોજ પરુા થયલે િષ્ટ માટેના કામકાજનો 
અહેિાલ, ્મેજ ઓડીટ કરાિેલ સરિૈયુ ંઅને નફા્ોટાના હહસાબો મજુંર કરિાનુ ંકામ

૩) સન ે૨૦૧૯-૨૦ના િષ્ટના નફા-નકુશાન પત્રક અનુસાર ચોખખા નફાનરી ફાળિણરી અન ેજાહેર કરેલ ડીિરીડનડના િરને 
મજુંર કરિાનુ ંકામ

૪) સન ે૨૦૧૯-૨૦ના હહસાબો અગં ેઆિેલ અનિેષણ અહેિાલનરી નોંધ લિેા બાબ્.

પ) સન ે ૨૦૨૦-૨૧ના િષ્ટ માટે બેંકના હહસાબો ્પાસિા સારુ કોનકરનટ ઓડીટરશ્રી ્થા લરીગલ એડિાઈઝરશ્રીનરી 
કરેલ વનમણંૂકન ેબહાલ આપિા બાબ્.

૬) બેંકના પટેાવનયમ-૬ મજુબ સન ેર૦૨૦-૨૧ના િષ્ટ માટે િધારેમાં િધારે કરજ કરિાનરી મયશાિા નક્ી કરિા બાબ્.

૭) બેંકના પટેા વનયમ-૬૩ મજુબ સને ૨૦૧૬-૧૭ના િષ્ટનુ ં ૪૪મુ ં અનકલઈેમ દડિરીડનડનરી રકમ રીઝિ્ટ ફંડ ખા્ે લઈ 
જિા અંગે

૮) પદરજશષટ-અ માં જણાવયા મજુબ બેનકના પટેા વનયમોમાં સધુારા મજુંર રાખિા અગં ેચચશા કરી વનણ્ટય કરિા બાબ્.

૯) બોડ્ટ  ઓફ ડીરેકટસ્ટ દ્ારા સાધારણ સભાનરી મજુંરીએ કરેલ કામોનરી બહાલરી બાબ્.ે

૧૦) પ્રમખુશ્રીનરી મજુંરીથરી યોગય અન ેરજુ થયલેા બરીજા કામો બાબ્.ે

નોંધ: ૧) સભા મળિાના અડધા કલાક સધુરીમાં કોરમ થયુ ંનહીં હોય ્ો સભા એક કલાક સધુરી મલુતિરી રાખિામાં આિશ ેઅને 
આિરી રી્ે મલુતિરી  રહેલ સભાનુ ંકાય્ટ િગર કોરમ ેશરૂ કરી શકાશ.ે

 ર) કોઈપણ સભાસિ ્રફથરી બેંકના કામકાજ સબંધંરી, પટેાવનયમના સધુારા અગર અનય સભાસિન ેિુર કરિા લસિાયનો 
ઠરાિ મનેજંેીગ ડીરેકટરશ્રી અથિા ચેરમનેશ્રી ઉપર મોકલરી આપિામાં આવયો હશે ્ો ્ ે ઠરાિન ે આ સભાનરી 
કાય્ટસચૂચના ભાગરૂપ ે ગણરી હાથ ધરિામાં આિશ.ે આિો ઠરાિ સભાનરી ્ારીખથરી ૭ (સા્) દિિસ અગાઉ મોકલરી 
આપિો આિશયક છે.

 ૩) સભાસિ લસિાય અનય કોઈન ેપ્રિશે મળશ ેનહીં.
 ૪) જ ેસભાસિન ેઅહેિાલ જોઈ્ો હશે ્ો બેંકનરી ઓહફસમાંથરી કામકાજના સમય િરમયાન મેળિરી શકાશ.ે 

  જનરલ મેનેજર
આણંિ. બોડ્ટ  ઓફ ડીરેકટસ્ટના હુકમથરી
્ારીખ : ૨૮/૦૮/૨૦૨૦ ધરી આણંિ મક્ટ નટાઈલ કો.ઓ.બેંક લલ., આણંિ

કાર્સરૂચિ

૫૦િી વાર્ષિક રાધારણ રભાની નો્ટીર

ખાર નોંધઃ હાલની Covid-19ની પરરસ્થિનતન ે કારણ ે સરકારશ્ીની માર્ગદરશશિકા મજુબ સભામાં પ્રવશે પવૂવે દરેક 
સભાસદોનુ ં થમ્ગલ રન દ્ારા ટેમપરેચર ચકે કર્યા બાદ સભામાં પ્રવશે આપવામાં આવશ.ે (વધારે ટેમપરેચરવાળા 
સભાસદોન ે પ્રવશે મળશ ે નહીં.) દરેક સભાસદે સભામાં ફરજજર્ાત માસ્ક પહેરીન ે જ અન ે સનેટેાઈઝ કર્યા બાદ 
આવવાનુ ંરહેશ ેઅન ેસામાજજક અતંર જાળવવાનંુ રહેશ.ે
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આણંિ.
્ારીખ : 28/08/2020

આદરણીર રભારદ ભાઈઓ તથા બહેનો,

આણિં-ખડેા જજલલાના િપેાર ઉદ્ોગનાં વિકાશમાં સહભાગરી થઈ પ્રગવ્નાં પથંો સર કર્રી આપણરી 
બેંક સફળ્ાનરી સરીડીઓ ઉપર ઉ્રોઉ્ર પ્રગવ્ સાથ ેપો્ાનરી બનેનકતિગ કારહકિદીના 50 િષ્ટ પરુા કરી 51માં 
િષ્ટમાં મગંલ પ્રિેશ કરી રહી છે તયારે આજનરી િારષતિક સાધારણ સભામાં આપ સૌન ેહૃિયપિૂ્ટક આિકાર્ા 
ગૌરિ અન ે હષ્ટનરી લાગણરી સાથે આપ સૌનુ ં સિાગ્ કરંૂ છંુ.

Covid-19 કોરોના િાઈરસના સકં્રમણના કારણ ેસજા્ટયલેરી લોકડાઉનનરી પદરસ્થિવ્થરી અસરગ્રસ્ લોકોનરી સહાય અન ેઆ 
િજૈવિક મહામારી સામે લડિા માટે માન. િડાપ્રધાનશ્રીનરી અપરીલન ેધયાનમાં લઈ પ્રધાનમતં્રરી કેર ફંડમાં ₹ 51,000/-, મખુયમતં્રરી રીલરીફ 
ફંડમાં ₹ 1,01,000/- ્થા બનેકના કમ્ટચારીઓ દ્ારા એક દિિસનો પગાર ₹ 51,600/-નુ ંિાન આપરી જજલલા ્મેજ િેશના વિકાસમાં 
સહભાગરી બનિાનુ ં સૌભાગય પ્રાપ્ કરેલ છે. ્મેજ લોકડાઉનથરી અથ્્ટ તં્ર પર પડેલ માઠી અસરથરી નાના-મોટા ્મામ ઔદ્ોગગક 
એકમો, િપેારી િગ્ટ, મધયમ િગ્ટ ્થા કારીગર િગ્ટનરી રોજી-રોટી અગેંના ગંભરીર પ્રશ્ો ઉભા થ્ા રાજય સરકાર દ્ારા બહાર પાડેલ 
આતમવનભ્ટર ગુજરા્ સહાય લોન યોજના અં્ ગ્્ટ  બેનક દ્ારા 510 ઉપરાં્ લાભાથથીઓન ેકુલ ₹ 4.85 કરોડ ઉપરાં્નરી લોન આપરી 
્ઓેન ે વયિસાચયક પગભર બનાિરી અથ્્ટ તં્રન ે બેઠંુ કરિા બેનક દ્ારા પો્ાનરી સામાજજક ફરજ પણ અિા કરી છે.

ડીઝીટલ ક્રાવન્ ના હાલના યગુમાં િરેક બેંકો પો્ાનુ ં અસ્રીતિ ટકાિરી રાખિા ્ ે ્રફ િળિુ ં ફરજીયા્ બનયુ ં છે અન ે સાથે 
સાથ ે ગ્રાહક સેિાનંુ સ્ર સધુારી ઝડપરી અને કાય્ટક્ષમ સિેાના અભભગમન ે નજર સમક્ષ રાખરી આપણરી બેંકન ે ટેકનોલૉજી સભર 
બનાિરી નટે બકેકતિગ, Mobile Banking, ATM Rupey Debit Card, POS મશરીન ઉપરાં્નરી સિેાઓ સાથ ે કોરબેંકીંગ (CBS)
થરી સજજ, બ્ાંચમાંથરી તિરી્ ફંડ ટ્ાનસફર કરિા માટે RTGS / NEFT / IMPS / UPI જિેરી સિેાઓ, IFSC CODE દ્ારા તિરી્ 
નાણાં જમા મેળિિાનરી, બલેેનસ જાણિા Miss Call સવુિધા ્થા ખા્ામાં વયિહારો માટે SMS એલટ્ટ  ્મેજ બેંકનરી ્મામ માહહ્રી 
િબેસાઈટ www.amcblanand.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે. આ ્મામ સવુિધાઓ બેંકના ગ્રાહકો / ખા્િેારો / સભાસિો િધમુાં 
િધુ ઉપયોગ કરી પો્ાનાં િપેાર-રોજગારનો વિકાસ કરે ્િેરી મારી આગ્રહભરી વિનં્ રી છે. આ સાથે હંુ એટલુ ંપણ જરૂર કહીશ કે 
જિેા ડીઝીટલ વયિહારો િધયા ્િેા સાયબર ક્રાઈમ પણ િધયા. આ અગેં રીઝિ્ટ બેંકે આપેલરી માગ્ટિરશતિકા મજુબ બેંકને સાયબર 
ક્રાઈમ સામે લડિા સક્ષમ બનાિરી છે અન ે િરેક ગ્રાહકો / ખા્િેારોએ આ અગેં ્કેિારી અન ે જાગૃ્્ા કેળિિરી પડશ.ે

ચાલ ુિષવે આપણરી બેંકે ₹ 3.65 કરોડ કાચો નફો કયયો છે અને જરૂરી જોગિાઈઓ બાિ કયશા પછી ₹ 1.95 કરોડનો ચોખખો 
નફો કરેલ છે. બેંકનરી થાપણો ₹ 169.79 કરોડ, ધરીરાણો ₹ 91.83 કરોડ અન ેરોકાણો ₹ 105.59 કરોડ સાથે કુલ જબઝનેશ ₹ 261.62 
કરોડ કરેલ છે. જ ે બેંકનરી સદ્ધર્ા િશશાિ ે છે. જ ે આપ સૌ થાપણિારો / ધરીરાણ ખા્િેારોના વિવિાસ અને સહકારન ે આભારી છે.

બેંકના બોડ્ટ  ઓફ ડાયરેકટસ્ટ, શાખ કવમટીના સભયો, ્મેજ પ્રોફેશનલ ડાયરેકટરશ્રીઓએ બેંકના િહીિટી સંચાલનમાં 
અનેરો રસ લઈ વનયવમ્ મરીટીંગમાં હાજરી આપરી બેંકનરી પ્રગવ્ અન ે પ્રવ્ષઠામાં અભભિૃલદ્ધ કરાિિા બિલ ્મેજ બનેકના ્મામ 
કમ્ટચારી વમત્રોનો લોકડાઉનના સમયગાળામાં બજાિેલ પો્ાનરી ઉતૃ્ષઠ કામગરીરી બિલ ્મેનો હંુ હૃિયપિૂ્ટક આભાર માનુ ં છંુ.

બેંકનાં ્ારીખ 31/03/ર020ના પરુા થ્ા િષ્ટના ઓડીટ થયલે અને બોડ્ટ  ઓફ ડીરેકટસ્ટશ્રીઓએ મજુંર કરેલ િારષતિક હહસાબો 
મારા સાથરી મેનજંેીગ ડીરેકટરશ્રી વિપરીનભાઈ કે. કાછીઆએ આપ સૌ સમક્ષ બહાલરી માટે મકેુલ છે અન ે છેલલ ે એ પણ કહીશ 
કે બેંકનરી સદ્ધર્ા અને નફાકારક્ાનો આધાર બેંકનરી િસલુા્ પર છે. બેંકમાંથરી લોન લેનાર અન ે જામરીન થઈ લોન અપાિનાર 
સભાસિશ્રીઓન ે એટલરી જરૂર ટકોર કરીશ કે ્ઓે વનયમરી્ હપ્ાનરી ચુકિણરી કરી બેંકનુ ં NET NPA 0% જાળિિા ્થા ગ્રોસ 
NPA હજુપણ ધટે ્ ે માટે યોગિાન આપ.ે

અં્માં બેંકનરી પ્રગવ્માં સાથ-સહકાર આપનાર સૌ નગરજનો, સભાસિો, થાપણિારો, નામરી-અનામરી ્મામ શભેુચછકો ્થા 
જજલલા અન ે રાજયકક્ષાના સહકારી ખા્ાનાં પિાધરીકારીઓ, રીઝિ્ટ બેંકના અચધકારીઓ, બેંકના પનેલના લરીગલ એડિાઈઝરશ્રી, 
કોનકરનટ ઓડીટરશ્રી ઉપને્દ્રભાઈ કે. શાહ, પ્રોફેશનલ ડાયરેકટરશ્રી કે. જી. પટેલ, ચાટ્ટ ડ એકાઉનટનટ, શ્રી ચતેનભાઈ શાહ ્મેજ 
બેંકના જનરલ મેનજેરશ્રી ્થા ્મામ કમ્ટચારીગણ, િગેરેનો બેંકના વિકાસમાં સહભાગરી, અિાર-નિાર માગ્ટિશ્ટન આપિા બિલ 
્મેનો હંુ અં્ :કરણપિૂ્ટક આભાર માનુ ં છંુ. આપના વિવિાસુ,

ઉિેશકયુ િાર હરિયુખભાઈ પ્ેટલ (લાલાભાઈ)
ચેરમેન

ધરી આણંિ મક્ટ નટાઈલ કો-ઓપરેટીિ બેનક લલ., આણંિ

િેરિેનશ્ીનયું મનવેદન
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

બેનકની 2019-20ના વ્્સની
કાિગીરઝીનો િેનેજંગ ડિરેક્ટરશ્ીનો અહેવાલ
રયુજ્ઞ રભારદ ભાઈઓ અન ે બહેનો,

આપ સૌનરી શભેુચછાનાં સથિારે આપના સૌનરી બેંક સફળ્ાનરી સરીડીઓ સર કર્રી 
હરણફાળ પ્રગવ્ અન ે િણથભંરી કેડી પર 51માં િષ્ટમાં પ્રિશે કરી આગળ િધરી રહી છે તયારે 
્ારીખ 31 મરી માચ્ટ 2020 ના રોજ પરુા થ્ા 50 માં િષ્ટના 12 માસના કામકાજનો અહેિાલ, 
નફા-્ોટાના પત્રક ્થા િારષતિક હહસાબો, ઓડીટ રીપોટ્ટ  સહી્ બેંકનરી પ્રિગૃતિઓનરી સવિસ્ાર માહહ્રી સૌ બોડ્ટ  
ઓફ ડીરેકટસ્ટ િ્રી આપ સૌ સમક્ષ રજુ કર્ા હંુ અતયં્  આનંિ અને ગૌરિનરી લાગણરી સાથ ેઆ પ્રસંગ ેઆપ સૌનું 
હારિતિક સિાગ્ કરૂ છંુ.
શરે ભિંોળ / રભારદો :

સહકારી પ્રિૃવ્માં સભાસિોનુ ં શેરભંડોળ અગતયનરી મુડી ગણાય છે. બેંકનંુ મંજુર થયલે શરેભડંોળ  
₹ 4,00,00,000.00 (અકેં રૂવપયા ચાર કરોડ) છે. ગ્ િષ્ટના અં્  ે સભાસિોનરી સખંયા 20396નરી હ્રી અને 
શરેભડંોળ ₹ 3,04,85,200.00 હ્ુ ંજયારે ્ારીખ 31/3/2020ના રોજ સભાસિોનરી સખંયા 20485 અને શરેભડંોળ 
₹ 3,20,11,400.00 થયલે છે. જ ેગ્ િષ્ટનરી સરખામણરીમાં ₹ 15,26,200.00નો િધારો સચુિે છે. િષ્ટ િરમયાન 214 
સભાસિો િધયા છે અને 125 સભાસિો કમરી થયલે છે. જયારે િષ્ટના અં્  ે નોમરીનલ સભાસિનરી સખંયા 125 છે.
રઝી્વ્સ ફંિ અન ે સવભંિોળ :

બેંકના અનામ્ ભંડોળ બેંકનરી સદ્ધર્ાનરી પારાશરીશરી અને માપિંડ છે. નરીચનેરી આંકડાકીય માહહ્રી આપને 
બેંકનરી સદ્ધર્ા અને વિકાસનરી પુરેપરુી ઝાંખરી કરાિ ે છે.

રઝી્વ્સ ફંિ અને અનર ફંિોની મવગત

ફંિોની મવગત તા. 31-3-2020

રને 2019-20ના
વ્્સના નફાની 

ફાળવણી િાંથી 
નીકળતી રકિ

ફાળવણીની રકિ 
ઉિેરતા એકત્ર
ફંિોની રકિ

રીઝિ્ટ ફંડ 169158880.20 6978638.00 176137518.20
જબલડીંગ ફંડ 17140841.34 1062180.00 18203021.34
દડવિડનડ ઈકિરીલાઈઝેશન ફંડ 4456495.31 32011.00 4488506.31
ધમશાિા ફંડ 1714730.77 195911.00 1910641.77
સહકાર પ્રચાર પબલરીસરીટી ફંડ 833768.54 212436.00 1046204.54
ડૂબ્ અને શકંાસપિ લણેાં ફંડ 107935451.28 1609772.00 109545223.28
સભાસિ પ્રોતસાહન ફંડ 15239099.36 637308.00 15876407.36
સટાનડડ્ટ  એસટેસ પ્રોવિઝન 8000000.00 -- 8000000.00
સામાજીક વિકાસ ફંડ 226872.14 42487.00 269359.14
સભાસિ િલેે્ર ફંડ 256213.37 42487.00 298700.37
સટાફ િલેે્ર ફંડ 836969.99 84974.00 921943.99
ઈનિસેટમેનટ ડેપ્રરીસરીએશન રીઝિ્ટ ફંડ 23257781.62 -- 23257781.62
ઈનિસેટમેનટ ફલ્કચયએુશન ફંડ 25109252.00 6400000.00 31509252.00
ઈનટરેસટ રીબટે ફંડ 272194.80 42487.00 314681.80
બડે એનડ ડાઉટફુલ રીઝિ્ટ ફંડ 18305805.59 -- 18305805.59
સપશેરીયલ પ્રોવિઝન U/S 36 (I) (VIII) 1009639.00 -- 1009639.00
કયુ લ રરવાળો.... 393753995.31 17340691.00 411094686.31
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થાપણો ઃ
બકેીંગ ક્ષતે્ર ેલોકોના વિવિાસ અને સચંાલકોનરી પ્રવ્બદ્ધ્ાનુ ંપ્રવ્બીંબ બેંકનરી થાપણો ઉપર પડે છે. છેલલા ત્રણ-ચાર 

િષ્ટ સહકારી ક્ષતે્ર ેઘણાંજ પડકારજનક રહ્ા છે અન ેઆિા કપરા સજંોગોમાં પણ થાપણિારો / ગ્રાહકો / ખા્ેિારો ્થા 
સભાસિોએ બેંકમાં અ્ટૂ વિવિાસ જાળિરી રાખરી પો્ાનરી થાપણો રીનય ુ્મેજ નિરી મકેુલ છે. ્ ેબિલ ્મેનો હંુ આભાર 
માનુ ં છંુ. રીઝિ્ટ બેંકનરી પોલરીસરીમાં સધુારો થ્ા બેંકોએ પણ પો્ાનરી થાપણો પરના વયાજના િરમાં ધટાડો કર્ા જનેા 
કારણ ેથાપણિારો પો્ાનરી ડીપોઝીટ ઉપાડી મયચુયઅુલ ફંડમાં રોકાણ કરિા આકષશાયા હ્ા. ્મે છ્ા લોક વિવિાસનાં 
ફલ સિરૂપ ેબેંકનરી ડીપોઝીટોમાં િધારો થયલે છે. ગ્ િષ્ટના અં્  ે કુલ થાપણો ₹ 1,54,19,70,372.42 અન ેથાપણિારો 
27920 હ્ા. જમેાં િષ્ટ િરમયાન ₹ 15,60,16,673.42 (10.12%)નો િધારો થ્ા ્ા. 31/03/2020ના રોજ કુલ થાપણો 
₹ 1,69,79,87,045.84 અન ે થાપણિારો 27890 થાય છે. જ ે પકૈી બાંધરી મિુ્નરી થાપણો ₹ 1,21,10,49,535.42 (કુલ 
થાપણના 71.32%) અન ે થાપણિારો 10914 છે. બચ્ થાપણો ₹ 40,20,15,379.70 (કુલ થાપણના 23.68%) અને 
ખા્િેારો 14941 છે અને ચાલ ુ થાપણો ₹ 8,49,22,130.72 (કુલ થાપણના 5.00%) અને ખા્ેિારો 2035 છે.

િીપો્ઝી્ટ ઈનસરોરનર (DICGC) ઃ
બેંકનુ ં વયિથિાપક મડંળ જમે સભાસિોના હી્ને પ્રાધાનય આપ ે છે ્મે થાપણિારોના હી્ન ે સ્્ દૃભષટ સમક્ષ 

રાખ ેછે. રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈજનડયાનરી ડીપોઝીટરી ઈનસયોરનસ સ્ીમ હેઠળ બેંકના િરેક થાપણિારનરી થાપણ ₹ 5,00,000/- 
(અકેં રૂવપયા પાંચ લાખ) સધુરી સપંણૂ્ટ સરુક્ષરી્ છે. જનેુ ં ્ા. 30/09/2020 સધુરીનુ ં વપ્રમરીયમ ₹ 12,02,901.00 વનયમ 
મુજબ બેંકે ્ા. 06/05/2020ના રોજ ભરી િીધલે છે.

ચધરાણ ઃ
બેંકનરી આિક ્થા વિકાસનો આધાર ધરીરાણ પ્રિૃવ્ના વિસ્ારનો વયાપ િધારિા પર છે. રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈનડીયાનરી 

માગ્ટિરશતિકા મજુબ ધરીરાણ અકુંશો ્થા બેંકનરી ધરીરાણવન્રીનરી મયશાિામાં રહી ધરીરાણ માટે આિ્ા ્મામ સભાસિોને 
જુિા જુિા ધરીરાણો આપિા માટે બોડ્ટ  હંમશેા ખુબજ વયિહારીક અન ે સહકારી અભભગમ રાખિા પ્રયતનશરીલ રહયુ ં છે. 
આપણરી બેંક દ્ારા જુિા જુિા વયિસાયમાં રોકાયેલા સમાજના િરેક િગ્ટન ેઆરથતિક રી્ે શક્ય ્ટેલરી મિિરૂપ થિા પ્રયતન 
કરેલ છે અન ે ધરીરાણ લનેાર ્મામ કરજિારો સમયસર ધરીરાણ પર્ કરિા સજાગ અન ે વનયમરી્ રહે એિો પણ સાથે 
સાથ ે અમે આગ્રહ રાખરીએ છીએ. 

બેંકન ે વનયમરી્ િસલુા્ ન આપનાર કરજિારો સામ ે કાયિાકીય કાય્ટિાહી કરિરી પડે છે. ધરીરાણ લનેાર ્થા 
જામરીન થનાર િરેક સભાસિોન ે વિનં્ રી કરંૂ છંુ કે બેંકના વિકાસમાં સહભાગરી બન્ા સતિરે પો્ ે લરીધેલ ધરીરાણ ્થા 
જામરીન થઈન ે અપાિલે ધરીરાણ સમયમયશાિામાં ભરપાઈ કરે. આપણરી બેંકનાં કોઈપણ ડીરેકટરશ્રીએ અન ે ્મેનરી પઢેી 
્થા ્ઓેના કોઈપણ કુટંુબરીજનોએ આપણરી બેંકમાંથરી ધરીરાણ લરીધલે નથરી ્મેજ આણિંનરી અનય કોઈપણ કો.ઓપ.
બેંકમાંથરી ધરીરાણ લરીધલે નથરી.

ગ્ િષ્ટના અં્ે ધરીરાણ ₹ 94,38,26,500.95 કુલ ધરીરાણ 2763 ખા્ેિારોન ે કરેલ હ્ંુ ્મેાં િષ્ટ િરમયાન  
₹ 2,54,73,455.37 (2.70%) ઘટાડો થ્ા ્ારીખ 31/03/2020ના રોજ ધરીરાણનરી બાકી ₹ 91,83,53,045.58 જ ે
કુલ 2585 ધરીરાણ ખા્િેારોન ે કરેલ છે. જ ે પકૈી ટંુકી મિુ્નંુ ધરીરાણ ₹ 23,74,38,110.72, મધયમ મુિ્નુ ં ધરીરાણ  
₹ 49,94,53,516.10 ્થા લાંબરી મિુ્નુ ં ₹ 18,14,61,418.76 નો સમાિેશ થાય છે. રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈનડીયાનરી સચુના 
પ્રમાણ ેબેંકે પ્રાયોરીટી સેકટરન ે₹ 6,242.39 લાખ (કુલ ધરીરાણના 66.14%) જયારે િરીકર સકે્શનને ₹ 1,463.97 લાખ 
(કુલ ધરીરાણના 15.51%) ધરીરાણ કરેલ છે. બેંક આ ક્ષતે્રોમાં ધરીરાણ િધારિા માટે સઘન પ્રયાસો કરે છે.
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બેંકીંગ ક્ષતે્રમાં પ્રિ્્ટમાન હરીફાઈ ્મેજ િેશમાં જાનયુઆરી-2020થરી કોરોના િાઈરસનરી ફેલાયલેરી મહામારી રોગને 
કાબમુાં લાિિા સરકાર દ્ારા હાથ ધરેલ પ્રયતનોના કારણ ે માચ્ટ-2020થરી લાિેલ લોકડાઉનનરી પદરસ્થિવ્થરી ઉિ્્ભિલે 
આરથતિક ભકંૂપમાં િેશનરી આરથતિક વયિથિા ખોરિાઈ જિા પામ્ા ્નેરી સરીધરી અસર બેંકો ઉપર જોિા મળેલ છે. લોકડાઉનના 
કારણે ધરીરાણનરી પ્રિગૃતિ સિં્ર બંધ થઈ જિાથરી ચાલ ુિષ્ટ ધરીરાણમાં ઘટાડો જોિા મળેલ છે. જનેા કારણ ેસારા ધરીરાણ 
મળિા મશુકેલ હોિા છ્ાં ચાલ ુ િષવે ધરીરાણનાં કામકાજમાં સારો એિો િધારો થાય ્િેા પ્રયતનો િષ્ટનરી શરૂઆ્થરી જ 
શરૂ કરી િેિામાં આવયા છે. આ માટે રીટેલ ધરીરાણ ક્ષતે્ર ે હાઉસીંગ, શકૈ્ષણણક અન ે કાર લોન માટે ખબુજ સપધશાતમક િરે 
ધરીરાણ આપિાનંુ શરૂ કરેલ છે અન ે આપણા કમ્ટચારીઓ અન ે બોડ્ટ ના અથાગ પ્રયાસોથરી બેંકનાં ધરીરાણમાં સારો એિો 
િધારો થાય ્િેા પ્રયતન શરૂ કરિા બિલ હંુ બેંકનાં કમ્ટચારીઓ, બોડ્ટ ના સભયો અન ેગ્રાહકો/ખા્િેારોનો આભાર માનુ ંછંુ 
અન ેઆપ બેંકનરી આ યોજનાનો લાભ લઈ આપનાં ધધંા રોજગાર ્થા જીિન શલૈરીનુ ંસ્ર ઉંચુ ંલઈ જિા અપરીલ કરંૂ છંુ.

બેંકની નોન પરફોિીંગ એર્્ેટરની પડરસ્થિતી :
રીઝિ્ટ બેંક દ્ારા લાગ ુ કરિામાં આિેલા આિક માનય્ા ્થા અસ્યામ્ોના િગથીકરણના ધોરણોનુ ં બેંક દ્ારા 

ચસુ્પણે પાલન કરિામાં આિે છે અન ે નોન પરફોમીંગ એસટ્ેસ (NPA) સામે પ્રયશાપ્ જોગિાઈ કરી બેંકના હીસાબો 
સપંણૂ્ટ પારિશ્ટક ્થા બેંકનરી સાચરી પદરસ્થિ્રીનંુ પ્રવ્નબતિબ પડે ્ ે રી્ે રાખિામાં આિેલ છે. બેંકના ધરીરાણ અગં ે રીઝિ્ટ 
બેંકનરી છેલલરી ગાઈડ લાઈનસન ે પણ અનસુરિામાં આિરી છે. ્ારીખ 31/03/2020ના રોજ ડુબ્ ફંડ ખા્ે ₹ 1,079.35 
લાખ, સપશેયલ ડેબટ એનડ ડાઉટફુલ ડેબટ રીઝિ્ટ ખા્ે ₹ 183.06 લાખ અન ેસટાનડડ્ટ  એસસેટ સામ ેપ્રોવિઝન ₹ 80.00 
લાખનરી જોગિાઈ કરેલ છે. જ ે NPA સામ ે પરુ્રી જોગિાઈ છે. બેંકનુ ં છેલલા ત્રણ િષ્ટનુ ં ગ્રોસ NPA અનકુ્રમ ે 2.40%, 
2.05% અન ે 1.96% છે. જયારે NET NPA 0% જાળિરી રાખલે છે. ્મામના સહહયારા પ્રયાસો, ટીમ સપરીરીટથરી હાથ 
ધરેલ િસલુા્નરી કામગરીરી, જુના મિુ્િરી્રી ખા્ેિારોનરી સમજાિટથરી આિલે િસલુા્નરી ઝુબશેથરી ગ્રોસ NPAનરી 
ટકાિારીમાં ધટાડો થયલે છે.

રોકાણો :
બેંક હમશેાં રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈનડીયાનાં આિેશ અનસુાર SLR ્થા CRRનાં ધોરણોનુ ંપાલન કરે છે. રીઝિ્ટ બેંકનરી 

નરી્રી અનુસાર પો્ાનાં આિા રોકાણો ્થા અનય િધારાનાં ફાજલ નાણાનુ ં રોકાણ ગિ્ટમેનટ ્થા એપ્રવુ્ડ સરીક્યોરીટી 
અન ેરીઝિ્ટ બેંક અન ેસહકારી કાયિા અનુસાર માનય કરેલ બેંકમાંજ કરે છે કે જ ે્રુ્જ રોકડમાં રૂપાં્રી્ કરી શકાય. 
્ારીખ 31/03/2020ના રોજ આિુ ંકુલ રોકાણ ₹ 10,559.54 લાખ થાય છે. જમેાં SLR કેટેગરીના ₹ 8,685.99 લાખના, 
NON SLR કેટેગરીના ₹ 207.55 લાખ ્થા અનય બેંકોમાં મુકેલરી ₹ 1,666.00 લાખનરી થાપણોનો સમાિશે થાય છે. 
િષ્ટ િરમયાન ખાસ કરીન ેરોકાણો સામનેા સભંવિ્ જોખમોનો સામનો કરિા બેંકે રીઝિ્ટ બેંકનરી સુચના પ્રમાણે ₹ 232.58 
લાખનંુ ઈનિસેટમનેટ ડેપ્રરીસરીએશન રીઝિ્ટ (IDR) ઉભુ ંકરેલ છે. આ ઉપરાં્ બેંકનુ ંઈનિસેટમેનટ ફલ્કયએુશન રીઝિ્ટ (IFR) 
₹ 251.09 લાખ છે. બેંકનાં ્મામ રોકાણ ખુબજ સલામ્ રહે ્ ે માટે બેંક દ્ારા જરૂરી કાળજી લિેામાં આિ ે છે. આ 
િષવે ગિ્ટમનેટ સરીક્યરુીટીના ખરીિ / િચેાણ દ્ારા ₹ 64.60 લાખનો નફો કરેલ છે.

િયુિી પરયાપતા (CRAR) :
રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈનડીયા દ્ારા બેંકનરી વમલ્ક્ સામનેા સભંવિ્ જોખમોન ે પહોંચરી િળિા માટેનરી મડુી પ્રયશાપ્ાનું  

(CRAR) ધોરણ લાગુ ં પાડિામાં આિેલ છે. આિંુ પ્રમાણ 9% જટેલુ ં હાંસલ કરિાનુ ં હોય છે. જનેરી સામ ે આપણરી બેંકે 
્ારીખ 31/03/2020નાં રોજ 26.54% હાંસલ કરી બેંકનરી સદ્ધર્ાનુ ં પ્રમાણપત્ર પરંુૂ પાડેલ છે. 

નફાની ફાળવણી અન ે િીવીિનિ :
્ારીખ 31/03/2020ના રોજ બેંકનરી આિકમાંથરી કુલ ખચ્ટ, જોગિાઈઓ અન ે આિકિરેાનરી રકમ બાિ કર્ાં 
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ચોખખો નફો ₹ 1,95,91,061.00 કયયો છે. જનેાંથરી બેંકના અનામ્ ભડંોળમાં િધારો થઈ રહયો છે. બેંકના પટેાકાયિાનરી 
જોગિાઈઓ પ્રમાણ ે બેંકનંુ બોડ્ટ  આ નફાન ે નરીચ ે મજુબ ફાળિણરી કરિા ભલામણ કરે છે. જને ે આપ સૌ મંજુર રાખશો. 
કાયિાનરી મયશાિા ્થા નફાન ેધયાનમાં રાખરી ચાલ ુિષવે બોડ્ટ  ઓફ ડાયરેકટસ્ટ ્રફથરી સભાસિોન ે7% ડીિરીડનડ આપિાનરી 
ભલામણ કરિામાં આિ ે છે. જનેે મજુંરી આપશો.

રન ે 2019-20ના વ્્સના િોખખા નફાની ફાળવણી

પ્ેટા 
કાયદા 
નીંબર

ચાલ ુ સાલના સરવયૈા મજુબનો ચોખખો નફો ઃ 1,95,91,061.00

 62 (1) રીઝિ્ટ ફંડ ખા્ ે ચોખખા નફાના
બડે ડેબટ રીઝિ્ટ ચોખખા નફાના
ઈનિસેટમનેટ ફ્લ્કચયએુશન રીઝિ્ટ

25%
8%

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

(2) ભરપાઈ થયલે શરે ભડંોળ ઉપર દડવિડનડ 7% 21,49,370.00

(3) સહકારી જશક્ષણ ફંડ ફાળાના ચોખખા નફાના
અથિા ₹ 1,00,000/- બમેાંથરી જ ે ઓછંુ હોય ્ે

1.5% 1,00,000.00

(4) ધમશાિા ફંડ 1% 1,95,911.00

(5) દડવિડનડ ઈકિરીલાઈઝેશન ફંડ ભરપાઈ શરે 
ભડંોળના

0.10% 32,011.00

1,53,42,342.00

બાકી નફો ઃ 42,48,719.00

62 (A) બાકી રહેલ નફાનરી ફાળિણરી

(1) જબલડીંગ ફંડ ખા્ે 25% 10,62,180.00

(2) મનેજંેીગ ડીરેકટરશ્રીન ે ઓનરેીયમ 1,000.00

(3) સહકાર પ્રચાર ફંડ ખા્ે 5% 2,12,436.00

(4) ડુબ્ અને શકંાસપિ લહેણા રીઝિ્ટ ખા્ે 1% 42,487.00

(5) સભાસિ પ્રોતસાહન ફંડ ખા્ે 15% 6,37,308.00

(6) સામાજીક વિકાસ ફંડ ખા્ે 1% 42,487.00

(7) સભાસિ િલેે્ર ફંડ ખા્ે 1% 42,487.00

(8) સટાફ િલેે્ર ફંડ ખા્ે 2% 84,974.00

(9) વનયવમ્ વયિહારિાળા કરજ

ખા્િેારને વયાજમાં િળ્ર ફંડ ખા્ે 1% 42,487.00

21,67,846.00

બાકી નફો... 20,80,873.00

62 (11) રીઝિ્ટ ફંડ ખા્ ે ટ્ાનસફર કરિા સાધારણ સભાને 
ભલામણ

20,80,873.00

બાકી નફો..... –
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

િોબાઈલ બેંકીંગ :
બેંક દ્ારા મોબાઈલ બેકીંગ સિેા શરૂ કરિામાં આિેલ છે. આ સિેા હેઠળ RTGS / NEFT ્થા IMPS દ્ારા ફંડ 

ટ્ાનસફર, મરીનરી સટેટમનેટ, બેલનેસ પછુપરછ, ચકેબકુ રીકિસેટ, ચકેનંુ સટેટસ, ઈમલે સટેટમનેટ જિેરી ધણરી સવુિધાઓ 
ઉપલબ્ધ છે. જનેો બેંકના િધનુ ે િધ ુ ગ્રાહકો લાભ લ ે એિરી અમારી વિનં્રી છે.

િેબી્ટ કાિ્સ  (RUPAY ATM CARD) ઃ
બેંકના ડેબરીટ કમ એટીએમ કાડ્ટ નરી મિિથરી ધણરી બધરી સવુિધાઓ મળે છે. જ ે કોઈપણ શોપીંગ મોલ / િુકાનોમાં 

પોસ મશરીન (POS) પર સિાઈપ કરી ખરીિી કરી શકાય ્મેજ ઓનલાઈન શોપીંગ, હોટલ બકુીંગ, રેલિ ે ટીકીટ, બરીલ 
પમેનેટ, િરીમાના વપ્રમરીયમ, િગરેેનરી ચુકિણરી ઉપરાં્ ભાર્ભરના ્મામ ATM કેનદ્રો ઉપર સિરીકૃ્ છે. આ કાડ્ટ નો આપ 
સૌ િધનુ ે િધ ુ ઉપયોગ કરો એિરી અમારી વિનં્રી છે.

POS િશીન ઃ
નોટબંધરી પછી ્મામ િપેારી આલમમાં ડીઝીટલ સિેાઓનો વયાપ િધયો છે અન ે ગ્રાહકો પણ હિ ે ડીઝીટલ 

પમેનેટ ્રફ િળયા છે. િપેારીઓને પણ રોકડ રકમ ્મેજ ચેકોનરી ઝંઝટમાંથરી મસુ્ક્ મળે અન ેસમયાનસુાર નાણાં પો્ાના 
ખા્ામાં સરીધા જ જમા મળે ્ ે માટે બેંકે POS મશરીનનરી સિેા પણ શરૂ કરી િીધલે છે. ્ો ્મામ ગ્રાહકો / િપેારી િગવે 
આ સિેાનોં લાભ લેિા વિનં્ રી છે.

લોકર રવેા :
બેંકનરી બનેં્ બ્ાંચો અધ્ન સેઈફ ડીપોઝીટ િોલટનરી સિુરીધાઓ ધરાિે છે. હેડ ઓહફસ ખા્ે િા્ાનુકુલરીન 

િા્ાિરણમાં ્મામ લોકસ્ટ ધારકોન ે સં્ોષકારક  સવુિધા પુરી પાડિામાં આિેલ છે. જ ે અગંનેરી લસક્યરુીટી લોકસ્ટ 
ધારકોએ લોકસ્ટ ડીપોઝીટ ભરી ન હોય ્ઓેએ ્ાત્ાલરીક ભરી સહકાર આપિા વિનં્ રી છે. ્મેજ બેંક દ્ારા વનય્ 
કરેલ ભાડુ પણ વનયવમ્ ભરી જિંુ. રીઝિ્ટ બેંકના વનયમ મજુબ િષ્ટમાં ઓછામાં ઓછા એક િખ્ પો્ાના લોકસ્ટ 
ઓપરેટ કરી સહકાર આપિા વિનં્ રી છે.

રહકારઝી મવિા રોજનાઓનયુ ં અિલીકરણ :
જાહેર જન્ાનાં લાભાથવે ભાર્ સરકાર દ્ારા જાહેર કરાયલેરી પ્રધાનમતં્રરી સરુક્ષા િરીમા યોજનામાં  (PMSBY) ્થા 

પ્રધાનમંત્રરી જીિન જયો્રી િરીમા યોજનામાં (PMJBY)માં આપણરી બેંકે નશેનલ ઈનસયરુનસ ્થા એલઆઈસરી સાથનેા 
સહયોગથરી ખબુજ પ્રશસંનરીય કાય્ટ કયુ્ટ છે. PMSBYમાં આપણરી બેંકે 488 ગ્રાહકો ્થા PMJBYમાં 199 ગ્રાહકો આિરી 
લરીધા છે.

રકતદાન પ્વમૃત :
આ મહામલુરી સિેાકીય પ્રિવૃ્માં બોડ્ટ ના સભયોએ સહક્રય થઈ આણંિ રેડક્રોસ સોસાયટીનાં સહયોગથરી િર િષ્ટનરી 

માફક ચાલ ુ િષવે પણ પ્રશસંનરીય કામગરીરી કરી હ્રી. જ ે અં્ ગ્્ટ  બેંક ખા્ે યોજલે રક્િાન કેમપમાં શહેરના નાગરીકો 
/ ગ્રાહકો / બોડ્ટ ના ડાયરેકટસ્ટ ્થા કમ્ટચારીઓએ ઉમળકાભરે સહયોગ આપલે હ્ો.

ઑિી્ટ / ઈનસપકેશન :
સન ે 2019-20ના િષ્ટના બેંકના સટેચયટુરી ઓડીટર ્રીકે મા.રજીસટ્ારશ્રી, ગાંધરીનગર દ્ારા કે. પરીખ એનડ કાુ.ં 

ચાટ્ટ ડ્ટ  એકાઉનટનટ, િડોિરા, પનેલ નબંર 1025નરી વનમણંુક કરેલ હ્રી. ્ઓેએ ઓડીટ સમય િરમયાન જરૂરી સલાહ 
સચૂન અન ે માગ્ટિશ્ટન આપરી બેંકનરી કામગરીરીથરી સં્ ોષ વયક્ કરી ઓડીટ િગ્ટ ’’અ’’ આપલે છે.

રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈનડીયા, અમિાિાિ દ્ારા આપણરી બેંકનુ ં્ારીખ 31/03/2018 સધુરીનંુ ઈનસપકેશન પણૂ્ટ કરેલ છે. 
જમેાં બેંકનરી કામગરીરી અન ે પ્રગવ્થરી રીઝિ્ટ બેંકે સં્ ોષ વયક્ કરેલ છે.
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રાિાજક જવાબદારઝી :
સામાજીક જિાબિારી વનભાિિામાં પણ આપણરી બેંક અગ્રસેર રહેિા પામરી છે. બેંક ્રફથરી સભાસિો / ખા્ેિારો 

્થા અનય જરૂરીયા્ મંિ લોકોન ે / સથંિાન ે આરથતિક સહાય આપલે છે.

શ્દ્ાંજલી :
િષ્ટ િરમયાન જ ે માનનરીય સભાસિ ભાઈ બહેનો / ખા્ેિારો / ગ્રાહકોના િુ:ખિ અિસાન થયા છે. ્મેનાં આતમાને 

ચચરશાં્રી અપવે અન ે મોક્ષ પ્રિાન કરે ્મેજ ્મેનાં પદરિારજનો પર આિરી પડેલ આપ્રીનો સામનો કરિા પરમકૃપાળુ 
પરમાતમા શહક્ આપ ે ્િેરી સમગ્ર બેંક પદરિાર અન ે બોડ્ટ ના સભયોનરી પ્રાથ્ટના છે.

બોિ્સ ની કાિગીરઝી :
બેંકના સભાસિોનરી સખંયા ધણરી મોટી છે. અલગ-અલગ ધરીરાણો માટે આિ્ા ્મામ સભાસિોન ે ધરીરાણનરી 

સગિડો મળે ્મેજ ્ઓેના રોજબરોજના પ્રશ્ોના ઝડપરી વનકાલ આિ ે ્ ે હે્ુથંરી બેંકનરી મનેેજંીગ કવમટીનરી મરીટીંગ / 
ધરીરાણ કવમટી અને શાખ કવમટીનરી મરીટીંગ િર માસે મળે છે. જમેાં શક્ય ્મામ કામોનો વનકાલ કરિામાં ્મેજ ઓડીટ 
કવમટી, ઈનિસેટમેનટ કવમટી, ALCO કવમટી, રીકિરી કવમટીનરી વમટીંગો પણ જરૂરીયા્ પ્રમાણ ે મળે છે.

આભાર : 

િષ્ટ િરમયાન બેંકના ચરેમનેશ્ી ઉમેશકુમાર પ્ેટલ ્થા સાથરી બોડ્ટ ના ્મામ ડાયરેકટસ્ટશ્રીઓ અન ેશાખ કવમટીના 
સભયશ્રીઓ ્મેનરી કામગરીરી અતયં્ ઉતસાહ અને સફળ્ાપિૂ્ટક બજાિરી િહીિટી ્મેજ અનય પ્રશ્ોના ઝડપરી ઉકેેલ 
લાિિામાં સાથ સહકાર આપિા બિલ ્મેનો હંુ ખબુજ આભાર માનુ ં છંુ.

બેંકે ્નેરી અવિર્ વિકાસનરી કેડી ચાલ ુરાખરી છે. જ ેબેંકના સભાસિશ્રીઓ, થાપણિારો, ખા્ેિારો ્થા સૌ ગ્રાહકોનાં 
સાથ સહકારથરી શકય બનયુ ં છે ્ ે બિલ હંુ સૌનો આભાર માનંુ છંુ.

બેંકનો વિકાસ અને બેંકનરી લોકચાહના િધ ે ્ ે માટે બેંકના જનરલ મનેેજર નમતલુકુમાર વી. મહાજન ્મેજ 
અચધકારીગણશ્રીઓએ ્મેજ ્મામ ક્્ટવયવનષઠ કમ્ટચારીઓ કે જ ેબેંકનરી વમલ્ક્ છે ્ઓેએ બેંકના િહીિટમાં નોંધપાત્ર 
ફાળો આપિા સાથ ે ખં્થરી, ઉતસાહથરી બેંકનરી કામગરીરી બજાિરી ગ્રાહકોને ઝડપરી અન ે વિનયશરીલ સિેાઓ દ્ારા બેંકમાં 
આકષયશા છે. જ ે બિલ ્ઓેનો આભાર માનરી ધનયિાિ આપુ ં છંુ.

બેંકના સચંાલનમાં અિારનિાર કાયિાકીય જાણકારી અન ે માગ્ટિશ્ટન આપિા બિલ રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈનડીયાનો, 
મે. જીલલા રજીસટ્ારશ્રી, જીલલા સહકારી સઘં, જીલલા ્થા રાજયકક્ષાના ્મામ અચધકારીશ્રીઓ ્થા ગજુરા્ અબ્ટન 
કો.ઓ. બેંક ફેડરેશન ્થા બેંકના પ્રોફેશનલ ડાયરેકટરશ્રી C.A. કે. જી. પટેલ ્મેજ ચતેનભાઈ વી. શાહ, બેંકનરી પનેલના 
એડિોકેટશ્રીઓ, એનજીનરીયસ્ટ, કોનકરનટ ઓડીટર, ચાટ્ટ ડ્ટ  એકાઉનટનટશ્રીઓ, િગરેે ્મામનો આભાર માનુ ં છંુ.

અં્ માં આ બેંકમાં અવિર્ વિકાસ, પ્રલસદ્ધી અન ેલોકચાહનામાં યશભાગરી એિા ઉપરોક્ સૌનો ફરીથરી અં્:કરણ 
પિૂ્ટક આભાર માનરી સથંિા ખબુજ વિકાસ પામ,ે િટિૃક્ષ બને અન ે બેંકનાં સમસ્ પદરિાર એિા આપણ ે સૌ એનરી 
છત્રછાયામાં સખુ શાં્રી, સિાસ્થ્ય અને સમલૃદ્ધ મળેિરીએ એિરી અં્ :કરણપિૂ્ટક પ્રભનુ ે પ્રાથ્ટના કરી વિરમુ ં છંુ.

અસ્ુ

આણંિ.
્ારીખ : 28/08/2020

આપનો સનેહી,
મવપીનભાઈ ખયુશાલભાઈ કાછઝીઆ

મેનેજંીગ ડીરેકટર
ધરી આણંિ મક્ટ નટાઈલ કો-ઓપરેટીિ બેનક લલ., આણંિ
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To,
The Members,
The Anand Mercantile Co. Operative Bank Ltd.,
Anand - 388001

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

Ltd., Anand as at 31 March 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 FOR K. PARIKH & CO.
Date: 08/06/2020 CHARTERED ACCOUNTANTS
 CA. J. O. PARIKH
 PROPRIETOR
 M. No. 12404
 Penal No 1025, VADODARA

રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈનડીયાના આિેશ મુજબ છેલલા 10 િષ્ટથરી જ ેખા્ેિારના ખા્ામાં કોઈપણ લેિડ-િેિડ થયેલ ન હોય ્ેિા 
વનષ્કીય ખા્ાનરી જમા રકમ રીઝિ્ટ બેંકને મોકલરી િેિાનરી હોય છે. માટે જ ેખા્ેિાર આિા બેંક ખા્ા ધરાિ્ા હોય ્ેમને ્ેમના KYC 
બેંકમાં આપરી જરૂરી લેિડ-િેિડ કરી ખા્ું સહક્રય કરી િેિું નહી્ર આિા 10 િષ્ટથરી વનષ્કીય ખા્ાને  Un-Claim ગણરી જમા રકમ 
રીઝિ્ટ બેંકમાં જમા કરી િેિામાં આિશે ્ેનરી િરેક ખા્ેિારે નોંધ લેિરી.

મનષ્કીર ખાતેદારો જોગ
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31-03-2019
₹       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું 31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
1.    CAPITAL   ભંિોળ
A    Authorised Share Capital
       અધધકૃત શેર ભંડોળ

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

4,00,00,000.00

B    Issued, Subseribed & Paid Up
       ભરપાઈ થર્ેલ અને વસુલ આવેલ શેર ભંડોળ

1. 3,20,114 Shares of ₹ 100 
3,20,114 શેર િરેક ₹ 100નો 
(Previous Year 3,04,852 Share of ₹ 100) 
(ગઈ સાલ 3,04,852 શેર િરેક ₹ 100નો)

3,04,85,200.00 (A) Individuals     વયસ્ક્ઓ 3,20,11,400.00
-- (B) Co-Op. Inst.   સહકારી સંથિાઓ --
-- (C) State Govt.     રાજય સરકાર --

3,04,85,200.00 3,20,11,400.00
2. RESERVE FUND & OTHER RESERVES 

રઝી્વ્સ ફંિ અન ેઅનર રઝી્વ્સ
16,00,90,443.60 1. Statutory Reserve Fund 

કાયિા અનુસારનુ ંરીઝિ્ટ ફંડ
16,91,58,880.20

1,50,14,818.34 2. Building Fund 
જબલડીંગ ફંડ

1,71,40,841.34

10,48,11,769.28 3. Bad & Doubtful Debt Reserve 
ડુબ્ ફંડ

10,79,35,451.28

80,00,000.00 4. Standard Assets Provision  
સટાનડડ્ટ  એસેટ્સ પ્રોિરીઝન

80,00,000.00

44,26,010.31 5. Divident Equalisation Fund 
દડવિડનડ ઈકિરીલાઈઝેશન ફંડ

44,56,495.31

1,54,48,462.59 6. Special Bad & Doubtful Debt (As per IT) 
બેડ એનડ ડાઉટફુલ ડેબટ રીઝિ્ટ ફંડ (As per IT)

1,83,05,805.59

2,32,57,781.62 7. Investment Depreiation Reserves 
ઈનિેસટમેનટ ડેપ્રરીસરીયેશન રીઝિ્ટ

2,32,57,781.62

2,45,09,252.00 8. Investment Fluctuation Fund 
ઈનિેસટમેનટ ફ્લકચુયએશન ફંડ

2,51,09,252.00

9. Other Funds       અનર ફંિો
16,76,688.77 A. Donation Fund  - ધમશાિા ફંડ 17,14,730.77

4,08,563.54 B. Co-Op Propaganda - સહકાર પ્રચાર ફંડ 8,33,768.54
1,14,63,485.36 C. Member Benevolent Fund - સભાસિ પ્રોતસાહન ફંડ 1,52,39,099.36

6,66,887.99 D. Staff Welfare Fund  - સટાફ િેલે્ર ફંડ 8,36,969.99
1,87,153.80 E. Interest Rebet Fund - ઈનટરેસટ રીબેટ ફંડ 2,72,194.80
1,41,831.14 F. Social Welfare Fund - સોશરીયલ િેલે્ર ફંડ 2,26,872.14
1,71,172.37 G. Member Welfare Fund - સભાસિ િેલ્ફેર ફંડ 2,56,213.37
6,05,000.00 H. Special Provision - સપેશરીયલ પ્રોવિઝન U/S 36 (I) (VIII) 10,09,639.00

37,08,79,320.71 39,37,53,995.31
40,13,64,520.71 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રર્ા.... 42,57,65,395.31

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020
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31-03-2019
₹       પૈસા PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું 31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
3,81,67,992.41 1. CASH     રોકિ 3,68,94,736.22

 In Hand and with Reserve Bank, State Bank of India
હાથ ઉપર ્થા દરઝિ્ટ બેંક, સટેટ બેંક ઓફ ઈજનડયા

 State Co-Op. Bank & Central Co-Op. Bank 
(As per Schedule-1) 
રાજય સહકારી બેંક, મધયથિ સહકારી બેંક (પદરજશષટ-1 મુજબ) 

2. BALANCE WITH OTHER BANKS 
અનર બેંકોિાં સરલક

5,66,22,585.10 (i) Current Deposits  
(As per Schedule - 2)

ચાલુ થાપણો ખા્ે 
(પદરજશષટ 2 મુજબ)

8,34,71,665.59

141.25 (ii) Saving Bank Deposits બચ્ થાપણો ખા્ે --
15,27,00,000.00 (iii) Fixed Deposits  

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

16,66,00,000.00

20,93,22,726.35 25,00,71,665.59
-- 3. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE 

્ંૂટકી િયુદત અને કૉલ ખાતે
--

4. INVESTMENTS (At Book Value) 
રોકાણો (ખરઝીદ કકષિિતે)

69,72,31,877.00 (i) In Central and State Government Securities
 મધયથિ અને રાજય સરકારનરી જામરીનગરીરીઓ

86,85,99,164.00

 At Book Value (ખરીિ કકતિમ્)     86,85,99,164.00
 At Face Value (િાશ્ટવનક કકતિમ્)     85,90,00,000.00
 At Market Value (બજાર કકતિમ્)    90,66,08,888.00

3,31,86,000.00 (ii) Other Trustee Securities 
અનય ટ્સટ જામરીનગરીરીઓ

2,04,00,000.00

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

3,55,000.00

-- (iv) Other Investment (Liquid Fund) 
અનય રોકાણો (લરીકિરીડ ફંડ)

--

 Out of Total Security (કુલ લસક્યોરીટી)     86,85,99,164.00
 Held to Maturity (કાયમરી સરીક્યોરીટી)   37,15,58,064.00
 Available for Sale (િેચાણપાત્ર લસક્યોરીટી)    49,70,41,100.00
 Held for Trading  (િેચાણ માટે સરીક્યોરીટી)               0.00

73,07,72,877.00 88,93,54,164.00
5. INVESTMENT OUT OF THE PRINCIPAL/SUBSIDIARY 

STATE PARTNERSHIP FUND 
િયુખર ગૌણ રાજર ભાગીદાર ફંિનયું રોકાણ

-- (i) In Shares of central Co-Operative Banks 
મધયથિ સહકારી બેંકના શેરોમાં

--

-- (ii) Primary / Agricultural Credit Socieities 
પ્રાથવમક વિષયક શરાફી મંડળરીઓના શેરોમાં

--

-- (iii) Other Societies 
અનય મંડળરીઓના શેરોમાં

--

97,82,63,595.76 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રર્ા.... 1,17,63,20,565.81

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020
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31-03-2019
₹       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું 31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
40,13,64,520.71 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવર્ા... 42,57,65,395.31

3. PRINCIPAL SUBSIDIARY STATE PARTNERSHIP 
FUND    િયુખર ગૌણ રાજર ભાગીદારઝી ફંિ

-- (A) Central Co.Op. Bank Shares 
મધયથિ સહકારી બેંકના શેર માટે

--

-- (B) Primary Agri. Co-Op. Cre. Soc. Shares 
પ્રાથવમક ખે્રી વિષયક સહકારી મંડળરીના શેર માટે

--

-- (C) Other Co-0p. Soc. Shares 
અનય સહકારી મંડળરીઓના શેર માટે

-- --

4. DEPOSITS & OTHER ACCOUNTS 
ડિપો્ઝી્ટો અને બીજા ખાતા

1. Fixed Deposits 
બાંધી મુદતની થાપણો

1,06,99,10,551.15 (A) Individual's  
(વયસ્ક્ઓનરી)

1,20,78,94,981.42

-- (B) Cent. Co-Op. Bank's 
(મધયથિ સહકારી બેંકનરી)

--

50,30,590.00 (C) Other Societies 
(અનય મંડળરીઓનરી)

31,54,554.00 1,21,10,49,535.42

2. Savings Deposits  
બચત થાપણો

38,82,98,903.37 (A) Individual's  
(વયસ્ક્ઓનરી)

40,04,88,541.75

-- (B) Cent. Co-Op. Bank's 
(મધયથિ સહકારી બેંકનરી)

--

15,93,708.11 (C) Other Societies 
(અનય મંડળરીઓનરી)

15,26,837.95 40,20,15,379.70

3. Current Deposits   
ચાલુ થાપણો

7,67,23,923.65 (A) Individual's  
(વયસ્ક્ઓનરી)

8,46,83,680.25

-- (B) Cent. Co-Op. Bank's 
(મધયથિ સહકારી બેંકનરી)

--

4,12,696.14 (C) Other Societies 
(અનય મંડળરીઓનરી)

2,38,450.47 8,49,22,130.72

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

--

1,54,19,70,372.42 1,69,79,87,045.84

1,94,33,34,893.13 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રર્ા.... 2,12,37,52,441.15

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020
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31-03-2019
₹       પૈસા PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું 31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
97,82,63,595.76 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવર્ા... 1,17,63,20,565.81

6. ADVANCES -  ચધરાણો

22,72,90,768.38 (1) Of which Short-Term Loans, Cash Credits, Over 
Drafts and Bills Discounted  -  ટંૂકી મુદતની લોન, રોકડ 
શાખ, ઓવરડ્ાફટ અને વટાવેલ જબલો પૈકી

23,74,38,110.72

(A) Against Government and other approved securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે              --

(B) Against other Tangible Securities 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે     23,74,38,110.72

Of which above advances - ઉપરના ચધરાણો પૈકી

(i) Individuals (વયસ્ક્ઓ પાસે)    23,74,38,110.72

(ii) Overdue Amount (મુિ્િરી્રી રકમ)   1,30,60,200.96

(iii) Of the advances amount overdue considered 
bad and doubtful of recovery        1,30,25,697.96 
મુિ્િરી્રી બાકી પૈકી અંિાજલેું ડુબ્ું શકમંિ લેણુ ં
                                                                       

51,85,09,351.72 (2) Of which Medium Term Loan 
મધર્મ મુદતની લોન પૈકી

49,94,53,516.10

(A) Against Government and other approved securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે   18,91,207.00

(B) Against other Tangible Securities 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે    49,75,62,309.10

Of which above advances - ઉપરના ચધરાણો પૈકી

(i) Individuals (વયસ્ક્ઓ પાસે)    49,94,53,516.10

(ii) Overdue Amount (મુિ્િરી્રી રકમ)   25,20,767.68

(iii) Of the advances amount overdue considered 
bad and doubtful of recovery            19,54,579.01 
મુિ્િરી્રી બાકી પૈકી અંિાજલેું ડુબ્ું શકમંિ લેણુ ં
                                                                           

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 અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે             --

(B) Against other Tangible Securities 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે     18,14,61,418.76

Of which above advances - ઉપરના ચધરાણો પૈકી

(i) Individuals (વયસ્ક્ઓ પાસે)    18,14,61,418.76

(ii) Overdue Amount (મુિ્િરી્રી રકમ)     24,22,344.22

(iii) Of the advances amount overdue considered 
bad and doubtful of recovery            24,22,344.22 
મુિ્િરી્રી બાકી પૈકી અંિાજલેું ડુબ્ું શકમંિ લેણુ ં
                                                                 

94,38,26,500.95 91,83,53,045.58

1,92,20,90,096.71 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રર્ા.... 2,09,46,73,611.39

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

31-03-2019
₹       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું 31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
1,94,33,34,893.13 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવર્ા... 2,12,37,52,441.15

5. BORROWINGS    -    કરજ

(1) From Reserve Bank of India/State/Central Co.Op. 
Bank 
રીઝવ્ગ બેંક ઓફ ઈજન્ડર્ા/રાજર્/મધર્થિ સહકારી બેંકમાંથી

-- (A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts of 
which secured against
્ૂટીં કી મુદતની લોન, રોકિ શાખ અને ઓવરિ્ાફ્ટ જ ેપૈકી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

-- (B) Medium Term Loan of which secured against
મધયમ મુદતની લોન જ ેપૈકી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

-- (C) Long Term Loan of which secured against
લાંબી મુદતની લોન જ ેપૈકી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) From State Bank of India 
સટેટ બેંક ઓફ ઈજન્ડર્ામાંથી

-- (A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts of 
which secured against
્ૂટીં કી મુદતની લોન, રોકિ શાખ અને ઓવરિ્ાફ્ટ જ ેપૈકી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

-- (B) Medium Term Loan of which secured against
મધયમ મુદતની લોન જ ેપૈકી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

-- (C) Long Term Loan of which secured against
લાંબી મુદતની લોન જ ેપૈકી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

1,94,33,34,893.13 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રર્ા.... 2,12,37,52,441.15

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020
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31-03-2019
₹       પૈસા

PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું
31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
1,92,20,90,096.71 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવર્ા... 2,09,46,73,611.39

7. INTEREST RECEIVABLE 
િળવાપાત્ર વરાજ

2,68,72,638.11 Investment - રોકાણો 3,12,55,964.89
3,75,08,179.01 Int. Receivable on NPA Account - એન.પરી.એ. ચધરાણ ખા્ા 3,97,25,668.01
6,43,80,817.12 7,09,81,632.90

-- 8. BILLS RECEIVABLE BEING BILLS FOR COLLECTION
બબલર રઝીરીવેબલ (રાિે દશયાવરા િયુજબ)

--

-- 9. BRANCH ADJUSTMENTS 
શાખાના હવાલા

--

10. PREMISES BUILDING   -    ઈિારત
1,51,82,745.75 Balance as per Book  -  ચોપડા મુજબનરી બાકી 1,44,59,563.75

7,23,182.00 Less : Depreciation  -  બાિ ઃ ઘસારો 6,87,022.00
1,44,59,563.75 1,37,72,541.75

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

Prev. Year
ગયા વર્ષે

Particulars
વવગત

Current Year
ચાલુ વર્ષે

13,72,968.77 Vehicles
(િાહનો)

11,67,022.77

11,61,619.40 Computer 
(કૉમપયુટર)

15,15,576.40

41,36,370.79 Lockers  
(લોકસ્ટ)

39,29,552.79

25,79,933.45 Furniture (ફરનતિચર) 21,92,943.45
23,976.39 Ele. Fittings  

(ઈલે. ફીટીંગસ)
20,379.39

1,03,086.01 Air Condition (એર 
કંડીશન)

82,469.01

11,36,106.70 Dead Stock
(ડેડસટોક)

9,66,515.70

21,19,647.75 Electronics & 
Equipment (ઈલે. 
એનડ ઈકિરીપમેનટ)

16,05,735.75

1,26,33,709.26 Balance as per 
Books (ચોપડા મુજબ 

બાકી

1,14,80,195.26

18,93,090.00 Less : Depre. 
બાિ ઃ ઘસારો

16,85,823.00

1,07,40,619.26 97,94,372.26
2,01,16,71,096.84 Total Carried Forward....   સરવાળો આગળ લઈ ગયા.... 2,18,92,22,158.30

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

31-03-2019
₹       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું 31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
1,94,33,34,893.13 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવયા... 2,12,37,52,441.15

(3) From State Govt.   -   રાજર્ સરકાર પાસેથી

-- (A) Short term loans, Cash-Credit & Overdrafts of 
which secured against
્ૂટીં કી મુદતની લોન, રોકિ શાખ અને ઓવરિ્ાફ્ટ જ ેપૈકી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

-- (B) Medium Term Loan of which secured against
મધયમ મુદતની લોન જ ેપૈકી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

-- (C) Long Term Loan of which secured against
લાંબી મુદતની લોન જ ેપૈકી તારણવાળુીં

--

(1) Govt. & Other Approved Securities 
સરકારી અને અનય માનય જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

(2) Other Tangible Sec. 
અનય િાસ્વિક જામરીનગરીરીઓના ્ારણ સામે

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

-- --

-- 6. BILLS FOR COLLECTION BEING BILLS RECEIVABLE  
(As per Contra)  -  બબલર ફોર કલેક્શન (રાિે દશયાવરા િયુજબ)

--

-- 7. BRANCH ADJUSTMENT  -  શાખાના હવાલા --

3,75,08,179.01 8. OVERDUE INTEREST RESERVES - િયુદતવીતી વરાજ રઝી્વ્સ 3,97,25,668.01

-- 9. INTEREST PAYABLE - િયુકવવા પાત્ર વરાજ --

10. OTHER LIABILITIES - અનર જવાબદારઝીઓ

6,02,569.00 1. Unclaimed Divident - ઉપાડ ન થયેલ દડવિડનડ 3,93,739.00

33,73,921.05 2. Unclaimed Pay Order - ઉપાડ ન થયેલ પે-ઓડ્ટ ર 6,75,428.86

42,660.00 3. Cash Suspence - કેશ સસપેનસ 37,830.00

21,504.00 4. A/c. Closer Suspence - એકા. કલોઝર સસપેનસ --

3,25,95,735.00 5. Provision for Income Tax (As per Schedule-6) 
ઈનકમટેક્ષ જોગિાઈ (પદરજશષટ-6 મુજબ)

4,33,65,128.00

13,32,952.00 6. TDS Payable - ટીડીએસ પેએબલ 13,80,163.00

1,78,310.00 7. Sundries Creditors - સનડ્ી કે્રડીટસ્ટ 600.00

7,27,036.00 8. Staff Closing Allowance - સટાફ કલોઝીંગ એલાઉનસ 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 વ્ીકલ 3,12,500.00

64,82,766.61 11. Leave Salary Fund - લરીિ સેલેરી ફંડ 47,77,991.61

10,037.64 12. CGST/SGST Payable - સરીજીએસટી/એસજીએસટી પેએબલ 1,75,277.78

4,75,84,591.30 5,19,99,658.25
2,02,66,27,663.44 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રર્ા.... 2,21,54,77,767.41

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020
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31-03-2019
₹       પૈસા PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું 31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
2,01,16,71,096.84 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવર્ા... 2,18,92,22,158.30

12. OTHER ASSETS 
અનર અસ્કરાિતો

3,32,410.49  Stationery / ATM Card / Fastage Stock 
સટેશનરી / એટીએમ કાડ્ટ  / ફાસટટેગ સટોક

2,98,136.57

6,900.00  Document Stamp 
ડૉક્યુમેનટ સટેમપ

12,280.00

4,57,684.04  Other Assets (As per Schedule - 4) 
અનય લેણાં (પદરજશષટ - 4 મુજબ)

3,27,738.04

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

6,000.00

900.00  Anand Industrial Estate Plot Share 
આણંિ ઈનડસટ્ીયલ ઍસટેટ પલોટ શેર

900.00

3,31,56,825.50  Advance Tax & TDS (As per Schedule - 5) 
ઍૅડિાનસ ટેક્ષ અને ટી.ડી.એસ. (પદરજશષટ 5 મુજબ)

4,52,01,615.50

3,39,60,720.03 4,58,46,670.11

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

--

-- 14. PROFIT & LOSS 
નફો અને નયુકશાન

--

2,04,56,31,816.87 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રર્ા.... 2,23,50,68,828.41

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020



20

ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

31-03-2019
₹       પૈસા CAPITAL & LIABILITIES   -   ભંિોળ તથા દેવયું 31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
2,02,66,27,663.44 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવર્ા... 2,21,54,77,767.41

11. PROFIT & LOSS ACCOUNT 
નફા-નયુકશાન ખાતયુ

1,85,33,937.45  Profit As Last Balance Sheet 
પાછલા વર્ગના સરવૈર્ા મુજબનો નફો

1,90,04,153.43

Less - Appropriation - બાિ ઃ િહેં ચણરી
69,91,483.45 Reserve Fund  - રીઝિ્ટ ફંડ 89,17,042.43
19,92,419.00 Divident  -  દડવિડનડ 19,77,873.00

1,00,000.00 Education Fund  -  જશક્ષણ ફી 1,00,000.00
40,00,000.00 Inv. Fluct. Fund - ઈનિે.ફ્લકચુએશન ફંડ 6,00,000.00
28,28,234.00 Bad Debt Reserve - બેડ ડેબટ રીઝિ્ટ 29,35,664.00

7,22,143.00  Member Benevolent Fund  
સભાસિ પ્રોતસાહન ફંડ

12,75,614.00

12,03,571.00 Building Fund - જબલડીંગ ફંડ 21,26,023.00
2,40,714.00  Co-Op. Propaganda 

સહકાર પ્રચાર પબલરીસરીટી ફંડ
4,25,205.00

1,85,339.00  Donation Fund -  ધમશાિા ફંડ 1,90,042.00
28,319.00  Divident Equilisatio Fund 

દડવિડનડ ઈકિરીલાઈઝેશન ફંડ
30,485.00

48,143.00  Social Welfare Fund 
સામાજજક વિકાસ ફંડ

85,041.00

48,143.00  Member Welfare Fund 
સભાસિ િૅલે્ર ફંડ

85,041.00

96,286.00  Staff Welfare Fund - સટાફ િૅલે્ર ફંડ 1,70,082.00
48,143.00  Interest Rebet Fund - ઈનટરેસટ રીબેટ ફંડ 85,041.00

1,000.00  Managing Director Onerium  
મેનેજંીગ ડીરેકટર ઓનેરીયમ

1,000.00 1,90,04,153.43

1,85,33,937.45 --
--

1,90,04,153.43  Add : Profit for the Year - ઉમેરો ઃ ચાલુ સાલનો નફો 1,95,91,061.00
12. CONTINGENT LIABILITIES - આકસસિક જવાબદારઝીઓ 1,95,91,061.00
1. Deposit Awareness Education Fund sent to Reserve 

Bank of India 
રીઝિ્ટ બેંક ઑફ ઈજનડયાને મોકલેલ ડીપોઝીટ અિ્ટરનેસ એજયુ. ફંડ

 Previous Year  - ગઈ સાલ બાકી 78,45,726.34
 Current Year  -  ચાલુ સાલ બાકી 80,37,607.58
2. Guarantee Issued - ગેરંટી ઈસયુડ 4,23,000.00

2,04,56,31,816.87 Total ₹                                         કુલ રકમ..... 2,23,50,68,828.41

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020

Date : 08/06/2020
Place : Anand

K. Parikh & Co.  (Chartered Accountant)
(CA J. O. Parikh)

Proprietor
M. No. 12404

Statutory Auditor, (Panel No. 1025), Vadodara

AS PER OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
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31-03-2019
₹       પૈસા PROPERTY & ASSETS   -   મિલ્કત તથા લેણયું 31-03-2020

₹       પૈસા
31-03-2020

₹       પૈસા
2,04,56,31,816.87 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવર્ા... 2,23,50,68,828.41

2,04,56,31,816.87 Total ₹                                         કુલ રકમ..... 2,23,50,68,828.41

તા.  31  િાિ્સ  2020ના  રોજનયું  રરવૈરયુંBalance  Sheet  as  at  31st  March,  2020

Date : 08/06/2020
Place : Anand

Mitul V. Mahajan
General Manager

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

Atulkumar Mohanbhai Patel
Ketankumar Hashmukhbhai Patel
Mineshkumar Mohanbhai Patel

Vipinbhai Khushalbhai Kachhia
Managing Director

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

Gopalbhai Ravajibhai Ka.Patel
Joint Managing Director

Kirtikumar Manilal Shah
Vice Chairman

Umeshkumar Hashmukhbhai Patel
Chairman

DIRECTORS
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

તા.  31/03/2020ના રોજ પયુરા થતા વ્્સનયું નફા-નયુકશાન ખાતયુંProfit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2020
31-03-2019

₹       પૈસા EXPENDITURE   -   ખિ્સ 31-03-2020
₹       પૈસા

8,57,72,025.49 1. Interest on Deposits Borrowings Etc. (As per Schedule - 7) 
થાપણો, કરજો નવરેરે ઉપરનું વર્ાજ (પરરજશષટ 7 મુજબ)

9,49,11,187.54

2,78,83,035.67 2. Salaries, Allowances and Providend Fund  
પરાર, ભથથાં અને પ્રોનવડન્ડ ફંડ 

2,69,39,250.51

-- 3. Directors' and Local Committee Members' Fees & Allowances
રડરેકટરો તથા થિાનનક સનમનતના સભર્ોની ફી તથા ભથથા

--

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

2,06,132.00 (A) Taxes કર 2,06,113.00
2,23,035.56 (B) Insurance િરીમો 2,43,310.55
8,89,470.00 (C) Lighting વિજળરી ખચ્ટ 10,10,065.00

13,18,637.56 14,59,508.55
2,95,655.00 5. Law Charges   -     કાર્દાકીર્ ખચ્ગ 17,000.00
1,42,854.00 6. Postage, Telegrams and Telephone Charges 

ટપાલ, તાર અને ટેલલફોન ખચ્ગ
1,06,088.00

7. Auditor Fees and Prof. Fees - ઑડીટ ફી અને પ્રૉફેશનલ ફી
7,04,710.00 (i) Audit Fee ઑડીટ ફી 6,29,400.00
1,66,490.00 (ii) Professional Fee પ્રૉફેશનલ ફી 1,59,400.00
8,71,200.00 7,88,800.00

8. Depreciation on and Repairs to Property 
નમલ્કતો ઉપરનો ઘસારો અને સમારકામ
(A) Depreciation on ઘસારો

1,96,581.00 (1) Computer કૉમપયુટર 3,02,092.00
7,23,182.00 (2) Building જબલડીંગ 6,87,022.00
1,69,591.00 (3) Dead Stock ડેડસટોક 1,44,977.00
2,05,946.00 (4) Vehicles જવ્કલ 1,75,053.00
2,06,818.00 (5) Lockers લૉકસ્ટ 1,96,478.00
3,86,990.00 (6) Furniture ફરનતિચર 3,28,941.00

3,597.00 (7) Ele. Fitting Fixures ઈલે. ફીટીંગસ ફીકચસ્ટ 3,057.00
20,617.00 (8) Air-Condition એરકનડીશન 16,494.00

5,29,912.00 (9) Ele. & Equipment ઈલે. એનડ ઈકિરીપમેનટ 3,99,434.00
1,73,038.00 (10) POS Machine પોશ મશરીન 1,19,297.00

26,16,272.00 23,72,845.00
(B) Repairs મરામત ખચ્ક

6,41,889.50 (1) Rep. & Maintenance રીપેરીંગ અને મેઈનટેનનસ ખચ્ટ 5,44,071.00
1,87,744.00 (2) Comp.Maintenance કૉમપયુટર મેઈનટેનનસ ખચ્ટ 3,23,927.00

24,086.00 (3) Bank Vehicles બેંક વ્ીકલ ખચ્ટ 24,821.00
38,940.00 (4) Building Maintenance જબલડીંગ મેઈનટેનનસ ખચ્ટ 62,166.00
17,716.00 (5) Electric Repairing ઈલેકટ્ીક રીપેરીંગ ખચ્ટ 8,880.00

9,10,375.50 9,63,865.00
9. Stationery, Printing and Adertisement Etc. 

સટેશનરી, છાપકામ, જાહેરાત
12,23,836.09 (A) Stationery Printing સ્ેટશનરી છાપકામ જાહેરાત 6,61,132.06

6,05,664.46 (B) Advertisement જાહેરાત ખચ્ક 5,85,523.36
18,29,500.55 12,46,655.42

12,16,39,555.77 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રર્ા.... 12,88,05,200.02
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31-03-2019
₹       પૈસા INCOME   -   આવક

31-03-2020
₹       પૈસા

15,95,53,599.60 1. Interest and Discount (As per Schedule - 8) 
વર્ાજ અને વટાવ (પરરજશષટ - 8 મુજબ)

16,25,60,318.67

3,47,928.25 2. Commission, Exchange and Brockerage  
કમીશન, એક્સચેન્જ અને દલાલી

3,55,612.77

-- 3. Subsidies and Donations 
સરકારી આરથશિક સહાર્ અને દાન

--

-- 4. Income from Non-Banking Assets & Profit from Sale of 
OR Dealing with Such Assets 
જબન બેનકીંર અસ્કર્ામતોમાંથી મળેલ આવક અને અસ્કર્ામતોના 
વેચાણમાંથી થર્ેલ નફો

--

15,99,01,527.85 Total Carried Forward....   સરવાળો આરળ લઈ રર્ા.... 16,29,15,931.44

તા.  31/03/2020ના રોજ પયુરા થતા વ્્સનયું નફા-નયુકશાન ખાતયુંProfit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2020
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

તા.  31/03/2020ના રોજ પયુરા થતા વ્્સનયું નફા-નયુકશાન ખાતયુંProfit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2020
31-03-2019

₹       પૈસા EXPENDITURE   -   ખિ્સ 31-03-2020
₹       પૈસા

12,16,39,555.77 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવર્ા... 12,88,05,200.02
-- 10. Loss from Sale of OR Dealing with Non-Banking Assets    

નોન-બેંકીંર અસ્કર્ામતોના વેચાણમાં થર્ેલ નુકશાન
--

11. Other Provisions & Expenses - અનર્ જોરવાઈ અને ખચ્ગ
A. Expenses - ખચચાઓ

2,08,614.69 (1) Conveyance, Travelling & Vehicle - કનિેયનસ, મુસાફરી અને િાહન 1,72,508.00
5,27,721.00 (2) Entertainment & General Board - સરભરા અને જનરલ બોડ્ટ  6,04,712.00

17,64,709.00 (3) Deposit Insurance Premium - ડીપોઝીટ ઈનસયુરનસ વપ્રમરીયમ 18,60,326.00
2,216.00 (4) Service Tax - સરિતિસ ટેક્ષ --
1,250.00 (5) Income Tax - ઈનકમ ટેક્ષ 25,568.00

3,21,882.00 (6) Amortisation of Premium - એમોરટાઈઝેશન ઓફ વપ્રમરીયમ 4,58,440.00
9,43,988.00 (7) Security Gaurd Charges - લસક્યુરીટી ગાડ્ટ  ચાજી્ટ સ 9,39,251.92
8,97,250.00 (8) Cleaning & Sanitation - કલરીનીંગ અને સેનરીટેશન 8,54,706.47

15,427.88 (9) Credit Information Charges - કે્રડીટ ઈનફોમવેશન ચાજી્ટ સ 10,669.78
2,73,797.50 (10) Miscellaneous Exp.  - પરચુરણ ખચ્ટ 4,62,139.00

1,000.00 (11) Professional Tax - પ્રોફેશનલ ટેક્ષ 1,000.00
67,260.00 (12) Subscription/Membership - લિાજમ / મેમબરશરીપ 77,545.00
67,000.00 (13) Loss in Trustee Security - ટ્સટી સરીક્યુરીટીમાં થયેલ નુકશાન 36,000.00

1,45,848.00 (14) Internet Access Service Charges - ઈનટરનેટ એક્ેસ સરિતિસ ચાજી્ટ સ 1,27,500.00
2,69,040.00 (15) Core Banking Charges - કોર બેનકીંગ ચાજી્ટ સ 2,69,040.00

44,095.00 (16) Mobile Banking SMS Charges - મોબાઈલ બેનકીંગ SMS ચાજી્ટ સ 58,095.00
1,644.00 (17) Revenue Stamp - રેિનયુ સટેમપ 1,200.00
7,640.29 (18) Loss on Sale of Dead stock - ડેડસટોક િેચાણમાં નુકશાન/માંડિાળ --

4,73,752.00 (19) ATM Charges - એટીએમ ચાજી્ટ સ 90,037.92
2,15,501.49 (20) Bank/Cash Deposit Charges - બેંક/કેશ ડીપોઝીટ ચાજી્ટ સ 1,27,307.68

53,893.75 (21) Write off Electric Equipement - ઈલેકટ્ીક ઈકિરી. માંડિાળ --
44,681.24 (22) NPCI Charges - એનપરીસરીઆઈ ચાજી્ટ સ 29,107.31
15,935.00 (23) Customer Seminar - કસટમર સેમરીનાર --

3,14,654.96 (24) Write off Software  - સૉફ્ટિેર માંડિાળ --
-- (25) CKYC Charges - સરીકેિાયસરી ચાજી્ટ સ (સરસાઈ) 5,000.00

7,314.71 (26) Write off Computer Accessory  - કોમપયુટર એસેસરી માંડિાળ --
2,36,000.00 (27) Mobile Banking / IMPS / UPI Charges 

મોબાઈલ બેનકીંગ / આઈએમપરીએસ / યુપરીઆઈ ચાજી્ટ સ
4,50,326.12

11,210.00 (28) Website - િેબસાઈટ --
69,33,326.51 66,60,480.20

B. Provisions - જોગવાઈઓ
27,50,000.00 (1) Bad & Doutfull Reserve (Income Tax) 

બેડ અને ડાઉટફુલ રીઝિ્ટ (ઈનકમટેક્ષ)
30,00,000.00

1,00,00,000.00 (2) Income Tax Provision - ઈનકમટેક્ષ ચાલુ િષ્ટનો પ્રોવિઝન 1,10,00,000.00
10,00,000.00 (3) Member Benevolent Fund - મેમબર બેનોિેલટ ફંડ 25,00,000.00

3,55,000.00 (4) Spe. Provision (u/s 36(a)(viii)  -  સપેજશયલ પ્રોવિઝન 4,50,000.00
5,00,000.00 (5) Standerd Assets Provision - સટાનડડ્ટ  એસેટ્સ પ્રોવિઝન --

1,46,05,000.00 1,69,50,000.00
1,90,04,153.43 12. Net Profit Transferred to Balance Sheet 

ચોખખો નફો (સરવૈર્ામાં લઈ રર્ા)
1,95,91,061.00

16,21,82,035.71 Total ₹                                         કુલ રકમ..... 17,20,06,741.22

Date : 08/06/2020
Place : Anand

K. Parikh & Co.  (Chartered Accountant)
(CA J. O. Parikh)

Proprietor
M. No. 12404

Statutory Auditor, (Panel No. 1025), Vadodara

AS PER OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
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તા.  31/03/2020ના રોજ પયુરા થતા વ્્સનયું નફા-નયુકશાન ખાતયુંProfit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2020
31-03-2019

₹       પૈસા INCOME   -   આવક 31-03-2020
₹       પૈસા

15,99,01,527.85 Total Brought Forward....     સરવાળો પાછળથી લાવર્ા... 16,29,15,931.44
5. Others Receipts 

અનર્ આવક
16,883.00 (1) SMS Banking Registration Fee - SMS બેનકીંગ રજી. ફી 1,06,515.00

810.00 (2) Share Transfer Fee - શેર ટ્ાનસફર ફી 540.00
1,21,195.00 (3) Cheque Book Charges - ચેક બુક ચાજી્ટ સ 1,15,904.30

280.00 (4) Share Duplicate Fee - શેર ડુપલરીકેટ ફી 160.00
45,600.00 (5) Share Investment Divident - શેર ઈનિેસટમેનટ ડીિરીડનડ 45,600.00

1,975.00 (6) Nominal Member Fee - નોમરીનલ સભાસિ ફી 1,275.00
55,366.00 (7) Stationery Charges - સટેશનરી ચાજી્ટ સ 60,600.00
16,335.00 (8) Cash Handling Charges - કેશ હેનડલીંગ ચાજી્ટ સ 23,296.00

6,10,000.00 (9) Profit on Sale of Investments  
રોકાણોના િેચાણમાં નફો

64,60,127.00

200.00 (10) Inspection Charges - ઈનસપેક્શન ચાજી્ટ સ 2,200.00
1,10,850.00 (11) Overdue Installment Charges - મુિ્િરી્રી હપ્ા ચાજી્ટ સ 94,500.00

7,738.66 (12) Account Closer Charges - એકાઉનટ કલોઝર ચાજી્ટ સ 6,186.67
8,74,330.80 (13) Income Tax Provision Return Bank 

ઈનકમટેક્ષ િધારાનું પ્રોિરીઝન રીટન્ટ બેનક
88,430.00

1,07,094.40 (14) Other Income - અનય આિકો 98,089.75
31,827.00 (15) Credit Information Charges - કે્રડીટ ઈનફોમવેશન ચાજી્ટ સ 27,200.00
79,505.00 (16) PoS Machine Rental Income - પોસ મશરીન ભાડા આિક 86,376.00

2,00,000.00 (17) Fixed Deposite Provision Return (MMCB) 
ફીક્ ડીપોઝીટ પ્રોવિઝન રીટન્ટ

10,00,000.00

518.00 (18) ATM Card Charges - એટીએમ કાડ્ટ  ચાજી્ટ સ 45,400.00
-- (19) Locker Rent Received - લોકર રેનટ રીસરીિ 8,28,410.06

22,80,507.86 90,90,809.78

-- 6. Loss, If any 
નુકશાન (જો હોર્ તો)

--

16,21,82,035.71 Total ₹                                         કુલ રકમ..... 17,20,06,741.22

Date : 08/06/2020
Place : Anand

Mitul V. Mahajan
General Manager

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

Atulkumar Mohanbhai Patel
Ketankumar Hashmukhbhai Patel
Mineshkumar Mohanbhai Patel

Vipinbhai Khushalbhai Kachhia
Managing Director

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

Gopalbhai Ravajibhai Ka.Patel
Joint Managing Director

Kirtikumar Manilal Shah
Vice Chairman

Umeshkumar Hashmukhbhai Patel
Chairman

DIRECTORS
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31-03-2019
₹       પસૈા Particulars - મવગત

31-03-2020
₹       પૈસા

1. Cash  (Schedule - 1)    

Cash & Balance with RBI, SBI, State & Central Co-Op Bank

2,75,40,911.00 1. Cash in Hand 3,17,04,365.00

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 3,68,94,736.22

2. Balance with Other Banks (Schedule - 2)

Current Accounts with Other Banks

A. Nationalized Banks

13,48,788.45 a) Central Bank of India, Anand 13,48,788.45

40,56,582.10 b) Bank of Baroda, Anand 2,01,26,178.10

5,34,601.00 c) Oriental Bank of Commerce, Anand 5,34,483.00

22,29,353.67 d) Union Bank of India, Anand 30,73,403.70

66,923.49 e) Union Bank of India - OD, Anand 66,865.08

2,00,52,737.69 f) IDBI Bank, Anand 71,32,737.69

B. Co-Operative Banks

1,80,049.98 a) Kalupur Commercial Co-Op. Bank Ltd., Anand 93,242.98

C. Private & Other Notified Banks

84,18,287.45 a) ICICI Bank Ltd., Anand 1,04,79,902.88

1,85,096.85 b) Axis Bank, V.V.Nagar 3,45,770.79

50,164.11 c) Axis Bank, Anand (IB) 78,289.11

11,28,880.91 d) Axis Bank, Anand (HO) 3,85,131.73

10,708.84 e) Kotak Mahindra Bank, Anand 20,508.84

1,83,60,410.56 f) HDFC Bank Ltd., Anand 3,97,86,363.24

5,66,22,585.10 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 2,15,00,000.00

2,06,00,000.00 b) Union Bank of India, Anand 50,00,000.00

B. State, DCCB & Other UCBs

6,00,00,000.00 a) The Gujarat State Co-Op. Bank Ltd., Ahmedabad 5,50,00,000.00

4,00,000.00 b) The Gujarat Sate Co-Op. Bank Ltd., Ahmedabad-M.A.S. 4,00,000.00

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. Private & Other Notified Banks

2,00,000.00 a) ICICI Bank Ltd., Anand 22,00,000.00

15,27,00,000.00 16,66,00,000.00

SCHEDULES
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SCHEDULES
31-03-2019

₹       પસૈા Particulars - મવગત 31-03-2020
₹       પૈસા

4. Other Assets (Schedule - 4)
1,35,483.00 Sundry Debtors 1,28,497.00
1,18,896.03 Deaf Receivable Principal 7,942.78

10,540.97 Deaf Receivable Interest 788.22
1,92,764.04 CGST/SGST/IGST Receivable 1,90,510.04

4,57,684.04 3,27,738.04

5. Advance Tax & TDS (Schedule - 5)
48,885.00 A.Y. 2009-10 --

11,20,210.00 A.Y. 2012-13 11,20,210.00
2,17,953.00 A.Y. 2013-14 2,17,953.00

92,74,048.50 A.Y. 2014-15 92,74,048.50
2,07,290.00 A.Y. 2017-18 --

1,08,18,786.00 A.Y. 2018-19 1,08,18,786.00
1,14,69,653.00 A.Y. 2019-20 1,16,33,285.00

-- A.Y. 2020-21 1,21,37,333.00

3,31,56,825.50 4,52,01,615.50

6. Income Tax Provision (Schedule - 6)
48,885.00 A.Y. 2009-10 --

11,39,560.00 A.Y. 2012-13 11,39,560.00
1,00,00,000.00 A.Y. 2014-15 1,00,00,000.00

2,07,290.00 A.Y. 2017-18 25,568.00
1,12,00,000.00 A.Y. 2018-19 1,12,00,000.00
1,00,00,000.00 A.Y. 2019-20 1,00,00,000.00

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

3,25,95,735.00 4,33,65,128.00

7. Interest Paid Deposits & Borrowing Etc. (Schedule - 7)
8,57,63,032.49 1.   Customers Deposit 9,48,98,448.54

8,993.00 2.   Borrowing 12,739.00

8,57,72,025.49 9,49,11,187.54

8. Interest & Discount (Schedule - 8)
8,97,08,676.72 Interest on Advances 8,88,23,263.49
6,98,44,922.88 Interest on Investments 7,37,37,055.18

15,95,53,599.60 16,25,60,318.67
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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. Depreciation on Fixed Assets purchased after 30th September is provided at 50% of the above rates. 

6. A substantial portion of the bank’s assets comprise of financial assets to which Accounting Standard 28 “Impairment 
of Assets” is not applicable. In respect of assets to which Standard applies, in the opinion of the Management, there 
are no indications, internal or external which could have effect of impairing the value of the assets to any material 
extent as at 31st March 2020 requiring recognition in terms of the said standard.

7. Advances :
a. Advances are shown in Balance Sheet at its actual outstanding balances. In terms of guidelines issued by RBI, 

Advances are classified into “Performing” & “Non Performing” assets based on recovery of Principal/Interest, Non 
Performing Assets (NPA) are further classified as Sub Standard, Doubtful and Loss assets.

b. Provision for Standard Assets:
The Standard assets provisioning has been done according to the following rates prescribed by RBI.
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Category of Standard Assets Rate of Provision (Tier II )
Direct Advance to Agriculture and SME Sector 0.25 %
Commercial Real Estate (CRE) Sector 1.00 %
Commercial Real Estate- Residential Sector (CRE-RH) 0.75 %
All other loan and advances not included above 0.40 %

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

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

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

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

3 Loss Assets 100 %

d. Additional Provision carried in account over and above requirement under the prudential norms prescribed by 
the Reserve Bank of India, which can be considered as earmarked reserve is as 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.

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

(i) State & Central Government Securities

(ii) Approved Trustee Securities 

(iii) Shares of Co-operative Banks

(iv) Other Investments.

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

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

Sr. No Particulars  Face  Value Book Value  Market  Value
1 6.17 % GOI 2023 300.00 302.70 305.88
2 7.16 % MAH SDL 2026 82.60 82.61 85.18
3 7.21 % GUJ SDL 2022 50.00 50.01 51.46
4 7.40 % GOI 2035 215.00 220.14 227.90
5 7.50 % GOI 2034 400.00 405.90 426.56
6 7.69 % GUJ SDL 2026 82.40 82.40 87.13
7 7.94 % GOI 2021 100.00 100.17 103.31
8 7.95 % GOI 2032 500.00 516.48 550.75
9 8.51% SG 2026 (MAH) 100.00 100.09 109.79

10 8.59 % SG 2021 (GUJ) 50.00 50.03 51.80
11 9.33 % SG 2023 (MAH) 50.00 50.03 55.35
12 9.35 % SG 2024 (MAH) 100.00 100.00 110.28
13 9.39 % SG 2023 (KAR) 100.00 100.05 111.19
14 9.50 % SG 2023 (GUJ) 100.00 100.33 110.90
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Sr. No Particulars  Face  Value Book Value  Market  Value
15 9.84 % SG 2024 (AP) 50.00 50.06 56.14
16 7.74 % TAMILNADU SDL 2027 500.00 498.30 522.60
17 8.17 % GUJ SDL 2028 100.00 100.00 108.86
18 8.05 % GUJ SDL 2029 100.00 99.46 108.05
19 7.69 % GUJ SDL 2027 100.00 100.79 104.08
20 7.23 % RAJ SDL 2027 200.00 200.89 203.24
21 7.25 % AP SDL 2030 200.00 201.91 204.10
22 7.45 % RAJ SDL 2027 150.00 151.97 154.83
23 7.71 % GUJ SDL 2027 50.00 51.27 52.09

Total:- 3680.00 3715.59 3901.47

(ii) Availabe For Sale (₹ In Lac)
Sr. No. Particulars  Face  Value Book  Value  Market  Value 

1 6.79 % GOI 2027 300.00 296.04 304.95
2 6.79 % GOI 2029 100.00 99.50 101.25
3 7.61 % GOI 2030 1250.00 1290.84 1327.25
4 7.88 % GOI 2030 800.00 802.40 870.40
5 9.20 % GOI 2030 150.00 151.72 176.58
6 7.73 % GOI 2034 100.00 101.89 108.90
7 7.26 % GOI 2029 400.00 407.51 419.48
8 6.68 % GOI 2031 600.00 599.50 603.60
9 7.06 % GOI 2046 600.00 603.18 620.16

10 7.62 % GOI 2039 200.00 211.71 217.54
11 6.57 % GOI 2033 200.00 195.68 198.80
12 7.17 % MAH SDL 2029 210.00 210.44 215.71

Total:- 4910.00 4970.41 5164.62

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

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

9. Investments : Non SLR Investment
(i)  Trustee Securities (₹ In Lac)

Sr. No. Particulars  Face Value Book  Value  Market Value

1 6.72 % IRFC BOND 35.00 35.00 35.18

2 9.05 % DEWAN HOUSING 50.00 50.00 0.00

3 8.85 % PFC 2021 10.00 10.00 10.32

4 9 % IOB 2026 10.00 10.00 10.34

5 9.95 % SBI 2026 19.00 19.00 21.97

6 9.35 % RURAL ELECTRI 10.00 10.00 10.06

7 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

Total:- 204.00 204.00 150.07
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(ii) Bank Fixed Deposit & Mutual Fund Investments. ( ₹ In Lacs)
Sr. No. Particulars  Face  Value

1  Bank of Baroda, Main Branch, FDR 215.00
2 Union Bank Of India, FDR 50.00
3 ICICI Bank Ltd., FDR 22.00
4 Gujarat State Co. Op. Bank, FDR 550.00
5 Gujarat State Co. Op. Bank, MA Scheme, FDR 4.00
6 The Kheda District Central Sahkari Bank Ltd., FDR 425.00

7 Kalupur Commercial Co. Op. Bank Ltd., FDR 400.00
Total :- 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. Others items for Which the bank is Contingently Liable – Depositors Education Awareness (DEAF) Fund ₹ 
80.38 lacs.

f. Movement of CRAR         31.03.2020         31.03.2019

Capital to Risk Assets Ratio           26.54%  25.62%

g.  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: (₹ in Lac.)

Sr. No. Classification of Advances Advances ₹ Provision Required Provision Made
Total Loans & Advances 9183.53

1 Standard 9003.50 39.21
2 Sub Standard 6.00 5.42
3 Doubtful 21.27 15.32
4 Loss 152.76 152.76

Gross NPA 183.03 212.71 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.

VADODARA FOR K. PARIKH & CO.
Date: 08/06/2020 CHARTERED ACCOUNTANTS
 CA. J. O. PARIKH
 PROPRIETOR, M.No. 12404
 Penal No 1025, VADODARA

ખાતેદારો િા્ેટ ખાર અગતરની રયુિના

• આપના ATM PIN કોઈપણ વયસ્ક્ન ેઆપશો નહીં.

• હંમશેાં સરુજક્ષ્ (https://) બ્ાઉઝર કનકે્શનમાં જ ્મારી વયસ્ક્ગ્ અન ેઆરથતિક માહહ્રી િાખલ કરો.

• નેટ બેંકકતિગનુ ંકામ પણૂ્ટ થયા બાિ લોગ ઑફ થિાનુ ંભલૂશો નહીં, સરીધુ ંબ્ાઉઝર બધં કરિુ ંનહીં.

• ATMમાં કાડ્ટ  ઈનસટ્ટ  કર્ા પહેલાં ્નેાં હૉલડરન ેહલાિરીન ેજોઈ લો જો સ્ીમર લાગલે હશ ે્ો ્ ેનરીકળરી જશ.ે 
ATM મશરીનનરી ઉપયોગ કર્ા પહેલા કેનસલ બટનન ેપ્રસે કરીન ેજોઈ લો કે પ્રસે થાય છે કે નહીં ?

• ATMમાંથરી રૂવપયા કાઢ્રી િખ્ ેજ ે કંઈ પાછળ આિરીન ેઉભુ ં રહે છે ્ો ્ને ેબહાર જિા માટે કહી િો. AT-
Mમાંથરી રૂવપયા કાઢ્ા સમય ેઅથિા કાડ્ટ થરી ખરીિી કર્રી િખ્ ે્મારો પાસિડ્ટ  છુપાિરીન ેનાખો.

• પટ્ેોલ પપં, હોટલ, િુકાન, રેસટોરનટ જિેરી જગયાઓ પર કાડ્ટ  ્મારી સામ ેજ સિપે કરાિો.

• મહહનામાં એક િખ્ ઓનલાઈન બેંકકતિગ, ડેજબટ ્થા કે્રડીટ કાડ્ટ નો પાસિડ્ટ  કે પરીન જરૂર બિલો.

• આપનો ડેબરીટ કાડ્ટ  નંબર, CVV, OTP, ATM પરીન કોઈન ેજણાિશો નહીં, બેંક કે બેંકના કમ્ટચારી ક્યારેય આિરી 
માહહ્રી માગ્ા નથરી. થોડી સાિચે્ રી રાખિાથરી થનાર નકુશાન ટાળરી શકાય છે.
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Disclosure of  various information as required by RBI (Amount in ₹ Lakhs)
Sr. No. Particulars As on 

31.3.2020
As on 

31.3.2019
1. Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) 26.54 % 25.62 %
2. Movement of CRAR

a) Tier – I Capital 2198.52 22.70% 2107.38 21.83%
b) Tier – II Capital 372.14 3.84% 365.75 3.79%
Capital Adequacy Ratio (CRAR) Total 2570.66 26.54% 2473.13 25.62%

3. INVESTMENT
A) Face value of investments 8590.00 6881.00
B) Book value of investments 8685.99 6972.32
C) Market value of investments 9066.08 7007.27

C) SLR INVESTMENT :-(HTM CATEGORY) 
State and Central Govt. Securities
a) Face value of investments 3680.00 3031.00
b) Book value of investments 3715.58 3049.59
c) Market value of investments 3901.47 3075.08

SLR INVESTMENT :-(AFS CATEGORY)
State and Central Govt. Securities
a) Face value of investments 4910.00 3850.00
b) Book value of investments 4970.41 3922.73
c) Market value of investments 5164.62 3932.18
NON-SLR INVESTMENT :-(AFS CATEGORY)
Other Investment Trustees (PSU Bonds & Banks)
a) Face value of investments 204.00 331.50
b) Book value of investments 204.00 331.86
c) Market value of investments 150.07 331.77

FDR with Bank 1666.00 1527.00
(i) Issue Composition of NON SLR Investment

No Issuer Amount Extent of below 
Investment grade 

Securities

Extent of 
unrated 

Securities

Extent of 
unlisted 

Securities
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 PSUs 85.00 NIL -- NIL
2 FIs NIL NIL -- NIL
3 Public Sector Banks 59.00 NIL -- NIL
4 Other Shares with Co-Op Banks 3.55 NIL 3.55 NIL
5 Others 60.00 NIL -- NIL
6 Provision Held towards Depreciation NIL NIL NIL NIL

(ii) Non-performing Non SLR Investment
Sr. Particulars 31.3.2020 31.3.2019
1 Opening Balance -- --
2 Addition during the year since 60.00 --
3 Reduction during the above period -- --
4 Closing Balance 60.00 --
5 Total Provisions held 232.58 --

4. ADVANCES
Advances against real estate, construction business 1749.36 1925.13
Advances against housing 698.41 790.04

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

0.00 0.00

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

7. Cost of Deposit : Average cost of deposits 5.96% 5.75%
8. Gross and Net NPA

Gross NPA 180.03 193.92
Net NPA NIL NIL
Percentage of Gross NPA to total Advances 1.96% 2.05%
Percentage of Net NPA to total Advances NIL NIL

9. Movement of NPAs
31.03.2020 31.03.2019

No. of A/c. Amt. No. of A/c. Amt.
Opening Balance 71 193.92 70 207.75
Addition during the year 8 6.38 6 12.55
Deduction during the year 7 20.27 5 26.38
Closing Balance 72 180.03 71 193.92

Classification of 
Advances

Advances Provision Required Provision Made
31.3.2020 31.3.2019 31.3.2020 31.3.2019 31.3.2020 31.3.2019

Standard 9003.50 9244.34 39.21 36.98 80.00 80.00
Sub-Standard 6.00 9.53 5.42 9.42 5.42 9.42
Doubtful 21.27 30.77 15.32 26.14 15.32 26.14
Loss 152.76 153.62 152.76 153.62 152.76 153.62
Total 9183.53 9438.26 212.71 226.16 253.50 269.18
Excess Provision 1088.91 1013.42
Total 9183.53 9438.26 212.71 226.16 1342.41 1282.60

10. Profitability
a) Interest income as a percentage of working funds 7.40% 7.95%
b) Non-interest income as a percentage of working funds 0.43% 0.13%
c) Operating profit as a percentage of working funds 1.70% 1.71%
d) Return of Assets 0.89% 0.95%
e) Business (Deposit + Advances) per employee 638.13 578.104
f) Profit per employee 4.77 4.42

11. Provision made towards:
a) Provision made towards NPAs 1262.41 1202.60
b) Provision made towards Depreciation on Investment 232.58 232.58
c) Provision made towards Standard Assets 80.00 80.00

12. Movement in Provision :
a) Provision made towards NPAs:-
     At the beginning of the year 1202.60 1146.85
     Addition during the year 59.81 55.75
     At the End of the year 1262.41 1202.60

b) Provision made towards Depreciation on Investment
     At the beginning of the year 232.58 232.58
     Addition during the year 0.00 0.00
     At the End of the year 232.58 232.58
c) Provision made towards Standard Assets
     At the beginning of the year 80.00 75.00
     Addition during the year 0.00 5.00
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     At the End of the year 80.00 80.00
13. Foreign currency assets & liabilities:

i) Assets 0.00 0.00
ii) Liabilities 0.00 0.00

14. DICGC Insurance Premium paid up to 30th Sept.2020 ₹ 12,02,901/-
 ( paid on dated 06.05.2020)

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

Particulars of Account Restructured
Housing Loan SME Debt 

Restricting
Others

Standard Advances 
Restructured 

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

Sub- Standard 
Advances 
Restructured

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

Doubtful Advances 
Restructured

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

   Total

Number of Borrowers

Amount Outstanding
Sacrifice(diminution in the fair value)

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

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

18. Amount Transferred to DEAF
Particulars 31.03.2020 31.03.2019

No. of A/c Amount No. of A/c Amount
Opening Balance of amounts transferred to Deaf 5157 78.46 5006 79.29
Add : Amounts transferred to Deaf during the year 434 4.61 206 3.26
Less : Amount Reimbursed by Deaf towards claim 15 2.69 55 4.09
Closing Balance of Amounts 5576 80.38 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
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CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDING ON 31/03/2020 (₹ in ‘0000)
  PARTICULARS ₹ ₹
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES    
  Net Profit After Tax & Extraordinary Items 1959  
  Add : Adjustments for    
    Depreciation on Assets 237  
    Income Tax Provision 1103  
    Other Provisions 595  
    Amortisation of Securities Premium on Investment 46  
    Loss on Sale of Investment 4  
    Loss on Sale of Assets and Assets Written Off 0  
  Less : Adjustments for    
    Income Tax Refund 9  
    Profit on sale of Investment 646  
    Dividend Received 5  
    Interest Received on Investments 7374  
  Profit Before Changes in Working Capital -4090  
  Adjustment For Increase/Decrease In Working Capital    
  Add : Adjustments for    
    Increase in Deposits 15618  
    Decrease in Advances 2547  
  Less : Adjustments for    
    Increase in Other Assets 223  
    Decrease in Current Liabilities 207  
  Less: Income tax Paid 1222  
  Cash Flow From Operating Activities   12423
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES    
  Add : Interest received on Investments 6935  
    Dividend Received 5  
  Less : Purchase of Fixed Assets 76  
    Purchase of Investments 16652  
  Cash Flow From Investing Activities   -9787
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES    
  Add: Issue of Share Capital 153  
  Less: Payment of Dividend 206  
    Payment from Other Funds 25  
  Cash Flow From Financing Activities   -78
    Decrease in Cash & Cash Equivalents   2558
  Add : Opening Balance of Cash & Cash Equivalents   9479
    Closing Balance of Cash & Cash Equivalents   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

Total 12037 9479 10824
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1. જયારે બેંકમાંથરી ધરીરાણ લિેાનો પ્રસંગ ઉભો થાય તયારે જ ે્ ેધરીરાણ ફોમ્ટનરી સપંણુ્ટ વિગ્ો િાંચરીન ેસામલે માહહ્રી 
જિેરી કે, ફોટા, KYC ડોકયુમનેટ, ધધંાના હહસાબો, સટોક સટેટમનેટો, િરીમો, ગમુાસ્ાધારાનુ ં સરટતિહફકેટ, આિક અગંનેા 
પરુાિા, પાન નંબર, ઈનકમટેક્ષ, સેલસટેક્ષ, વિગ્ો, વમલ્ક્ના િાખલા, બરીજી બેંકમાંથરી ધરીરાણ મળેિેલ છે કે નહીં ્નેા 
પરુાિા વિગરેે સાથનેરી જ ે્ ેલોન અરજી સાથે વિગ્ો પરુી પાડિરી જથેરી અરજી આપિા બેંકમાં િારંિાર આિિા - જિાનું 
ન થાય.

ર. ્મામ કરજિારોના ખા્ે વયાજ િર માસના અં્  ેઉધારિામાં (FD ઓિરડ્ાફટમાં ત્ત્રમાસરીક) આિ ેછે. આિુ ંવયાજ ્રુ્ 
જ ભરિાનુ ંહોય છે. મોડંુ વયાજ ભરિાથરી શાખન ેગભંરીર અસર થાય છે. વયાજ ઉધારિાથરી મજુંર લરીમરીટ કર્ા ઉપાડ 
િધુ રહેશ ે્ો િધુ ઉપાડ ઉપર વનય્ વયાજ કર્ા 2% િધ ુિંડનરીય વયાજ લિેામાં આિશ.ે

3. ધરીરાણ મળેવયા બાિ લોનના હપ્ાઓ, િરીમો, સટોક સટેટમનેટો વનય્ ્ારીખ કર્ા બ ે ચાર દિિસ અગાઉ બેંકમાં 
સમયસર ભરપાઈ કરિાનો આગ્રહ રાખિો ્ ે્મારા પો્ાના હહ્માં છે.

4. હાઈપોથરીકેશન ધરીરાણના હકસસામાં િર માસનરી 10 ્ારીખ સધુરીમાં સટોક સટેટમનેટ બેંકમાં જમા કરાિરી જિા. જથેરી 
જશક્ષા ચાજ્ટ િસલુ કરિામાં આિ ેનહીં.

5. લોન મિુ્િરી્રી થયા બાિ ્ ેસભાસિોને ્થા ્મેના જામરીનોન ેબેંક ્રફથરી ધરીરાણ આપિામાં આિ્ુ ંનથરી, એન.ઓ.સરી. 
આપિામાં આિ્ંુ નથરી ્થા ્ઓે સામ ેલિાિી િાિો કે કોઈપણ પ્રકારનરી કાનનુરી કાય્ટિાહી કરી હશ ે્ો ચુટંણરીમાં ્ઓે 
મ્િાનથરી િચંચ્ રહે છે. એટલ ે્મારી પ્રવ્ષઠા સાચિિા બેંકમાંથરી લરીધલે કરજ સમયસર ભરપાઈ કરો અન ેકરાિો 
જથેરી આપનરી ્થા આપના જામરીનોનરી શાખ જળિાઈ રહે.

6. જામરીન થનાર પ્રતયેક સભાસિે સમજિુ ં જરૂરી છે કે કરજિારનરી બાબ્માં વયાજ અન ે કરજ િસલુ કરિા અગંનેા 
થ્ા ્મામ ખચ્ટનરી િસુલા્ આપિા માટે િરેક જામરીન જુિી-જુિી અગર એક રી્ે (બેંકન ે યોગય લાગ ે ્ ે રી્ે) બેંકને 
જિાબિાર છે. એટલ ેપ્રતયેક જામરીનિાર કરજનરી ફાળે પડ્રી રકમ માટે જિાબિાર નહી પરં્ ુકુલ રકમ માટે જિાબિાર 
છે. સભાસિશ્રીએ પો્ાનરી આરથતિક શસ્ક્ને ધયાનમાં રાખરી જામરીન ્રીકેનરી જિાબિારી સિરીકારિરી જોઈએ.

7. કરજિાર પાસથેરી બાકી રકમ િસુલ ન આિે તયાં સધુરી જામરીન થનાર પણ લોન લિેાન ેપાત્ર નથરી ્મેજ જામરીન થનાર 
સભાસિે અરજી ફોમ્ટમાં પો્ાનરી થિાિર કે જગંમ વમલ્ક્ કે કોઈપણ પ્રકારનરી લસકયોરીટી િશશાિરી નહી હોિા છ્ાં પણ 
આિરી જાહેર નહી કરાયલે વમલ્ક્ કે લસકયોરીટી ઉપર જામરીન થયા બાિ જામરીનગરીરી પટેેનુ ંસધળું  બેંકનુ ંલણેુ ંિસલુ 
લિેા બેંકન ેઅચધકાર છે અને આિંુ લણુે ંજામરીન હયા્ ન હોય ્ો ્નેાં િારસિાર પાસથેરી િસલુ લિેા બેંક હકકિાર 
છે. 

8. જામરીન ્રીકે આપ ેબેંકનંુ ધયાન િોરિાથરી આપનરી જિાબિારી સમાપ્ થ્રી નથરી. પરં્ ુલરીધલે ધરીરાણ સપંણૂ્ટપણ ેઅને 
િખ્સર ભરપાઈ ન થાય તયાં સુધરી જામરીન ્રીકે આપનરી જિાબિારી ચાલ ુરહે છે.

9. બેંકમાંથરી કરજ લનેાર ્મામ સભાસિોને ્મેનરી સિલ્ ખા્ર ્મેના કરજનરી પાક્રી ્ારીખનરી ્મેજ લોનના હપ્ા 
ભરિાનરી ખબર આપિામાં આિે છે. પરં્ ુ કોઈ કારણોસર કરજિારન ે ખબર ન મળરી હોય ્ો બેંક જિાબિાર નથરી 
આથરી સભાસિોએ પો્ાના કરજનરી પાક્રી ્ારીખનરી નોંધ રાખિરી જરૂરી છે અન ેકરજખા્ંુ વનયમરી્ પ્રમાણ ેચલાિિા  
વિનં્ રી છે.

ધીરાણ લેનાર તથા જાિીન થનાર રભારદોન ેરયુિના
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

1. બેંક સાથનેા પત્રવયિહારનરી અનુકુળ્ા માટે જ ેસભાસિ / ખા્િેારોના સરનામામાં ફેરફાર થયલે / થિાનો હોય ્મેણે 

બેંકન ે્રુ્ જ લખેરી્ જાણ કરિરી.

ર. જ ે સભાસિો દડવિડનડ િોરંટનરી રકમ લઈ ન ગયા હોય ્મેણ ે ્ ે રકમ લઈ જિરી. ત્રણ િષ્ટ અગાઉના દડવિડનડનરી 

રકમ પટેાવનયમ મજુબ રીઝિ્ટ ફંડ ખા્ ેજમા લિેામાં આિ્રી હોઈ આપનાં બચ્ ખા્ા બેંકમાં સતિરે ખોલાિરી લઈ 

ડીિરીડનડનરી રકમ આપના ખા્ામાં િર િષવે ડાયરેકટ જમા કરી શકાય જથેરી આપન ે ડીિરીડનડનરી ખોટ જાય નહીં. સને 

2016-17નંુ 44મુ ં દડવિડનડ ્ા. 15/10/2020 સધુરીમાં લઈ જિા વિનં્ રી તયારબાિ દડવિડનડનરી રકમ રીઝિ્ટ ફંડ ખા્ે 

લઈ જિામાં આિશ.ે

3. શરે સરટતિહફકેટ ્યૈાર થઈ ગયેલ છે જમેન ેન મળયા હોય ્મેણ ેબેંકમાંથરી મળેિરી લિેા વિનં્ રી છે.

4. િરેક સભાસિોએ/ખા્િેારોએ પો્ાનાં િારસિારોનરી વનમણુકં વનયમ મજુબ બેંક સાથનેા વયિહારન ેલાગ ેિળગ ેછે તયાં 

સધુરી પો્જે કરિાનરી હોય છે જો િારસિારના નામ નોંધાયલે ન હોય ્ો અિશય નોંધાિરી લશેો જથેરી ભવિષયમાં કોઈ 

જા્નરી મશુકેલરીઓનો સામનો ન કરિો પડે.

5. ઈનકમટેક્ષના કાયિા હેઠળ િારષતિક ₹ 40,000/- સધુરીનરી (સરીનરી. સરીટીઝનના હકસસામાં ₹ 50,000/-) વયાજનરી આિકને 

આિક િરેામાંથરી મહુક્ છે ્થેરી િધારે વયાજ મળેિ્ા ખા્િેારોએ 15G/15H જ ેલાગુ ંપડ્ુ ંહોય ્ ેબેંકમાં રજુ કરી 

િેિુ.ં

6. ₹ 5,00,000/- સુધરીનરી થાપણો થાપણ િરીમા યોજના હેઠળ સરુજક્ષ્ છે.

7. બચ્ ખા્ામાં િર િષવે 3% વયાજ િૈવનક બાકી ઉપર ગણત્રરી કરી િષ્ટમાં બ ેિાર જમા કરિામાં આિ ેછે.

8. જ ેખા્ેિારોએ પો્ાના ફોટા / પાનકાડ્ટ  / ઓળખપત્ર ્થા રહેઠાણનો પરુાિો બેંકમાં ન આપયો હોય ્ો ્િેા ખા્ાઓનરી 

રીઝિ્ટ બેંકના વનયમ મજુબ લિેડ-િેિડ બધં કરિામાં આિલે છે ્ો ્િેા ખા્િેારોએ ્ાત્ાલરીક પો્ાના ઉપર મજુબના 

િસ્ાિજેો બેંકમાં જમા કરાિરી િેિા.

9. બેંક દ્ારા નબળા િગ્ટના વિકાસ અને ઉતથાન માટે ્મેન ેબકેકતિગ સિેાના લાભ મળેિરી શકે ્ ેહે્થુરી “0” ઝીરો બલેનેસથરી  

“Basic Saving Account” ખોલિામાં આિ ેછે.

10. બેંકનરી હેડઓહફસ ્થા બ્ાન્ચ ખા્ેનાં લોકસ્ટ ધારકોનુ ંભાડંુ ભરિાનુ ંબાકી હોય ્ઓેએ આજિીન સધુરીનુ ંભાડંુ જમા 

કરાિરી ્મેજ બેંક દ્ારા વનય્ કરેલ સરીક્યરુીટી ડીપોઝીટનરી રકમ જમા કરાિરી િેિરી.

11. જ ે સગરીર ખા્િેારો પખુ્ િયના થયા છે ્ઓેએ જરૂરી KYC પરુાિા સાથ ે બેંકનરી મલુાકા્ લઈ પો્ાનાં ખા્ામાં 

માઈનોર ટુ મજેરનરી પ્રોસેસ કરાિરી લિેરી. અનયથા આિા ખા્ાઓના વયિહાર થિગગ્ કરિામાં આિશ.ે

12. Any Branch Banking દ્ારા આપનાં ખા્ાના વયિહારો બેંકનરી કોઈપણ શાખામાંથરી કરી શકાશ.ે

બેંકના ગ્ાહકો / ખાતદેારો / રભારદોન ેરયુિના
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પડરશશષ્ટ-અ ઃ પેટા કાયદામાં સુધારો

અ.નં.
પેટા 

કાર્દા નં.
હાલનો કાર્દો સૂધચત કાર્દો

ફેરફારનું  
કારણ

(1) (2) (3) (4) (5)
1. 40 બૉર્ડ ની પેટા કમમટી ઃ

પો્ાનરી ફરજો પૈકી જરૂરી લાગે એિરી ફરજો અગર બરીજા 
કારણે ખાસ કામ દડરેકટરોનરી બૉડ્ટ  પો્ાનામાંથરી ્ેમજ 
શાખ કવમટી સભયોમાંથરી કવમટી નરીમરી શકશે. આિરી 
કવમટીનું કામ સાધારણ રી્ે બૉડ્ટ નું કામકાજ જ ે રી્ે 
ચાલ્ું હશે ્ે રી્ે ચાલશે. આિરી પેટા કવમટીનું કામ 
બૉડ્ટ નરી સુચના પ્રમાણે પો્ાનરી ફરજો બજાિશે.

બૉર્ડ ની પેટા કમમટી ઃ
1. બૉડ્ગ  ઑફ મેનેજમેનટ ઃ
 બૉડ્ટ  ઑફ ડીરેકટસ્ટનરી જિાબિારી અિા કરિામાં 

મિિરૂપ થિા અને વયિસાય સંચાલનને સુગમ 
બનાિિા માટે બૉડ્ટ  ઑફ મેનેજમેનટનરી રચના બૉડ્ટ  
ઑફ ડીરેકટસ્ટ કરશે. બૉડ્ટ  ઑફ મેનેજમેનટનરી રચના 
અને સંચાલન સંિભવે રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈજનડયાનરી 
િખ્ો િખ્નરી માગ્ટિશ્ટક સુચનાઓ ધયાને લઈ બૉડ્ટ  
ઑફ મેનેજમેનટનરી સભય સખયા, સભયનરી લાયકા્, 
બેઠકનરી સમયાિધરી, બેઠકના પ્રમુખ/અધયક્ષ પિ, 
બેઠકનરી સરીટીંગ ફી, સવમવ્નો કાય્ટકાળ, સવમવ્નરી 
ફરજો અને કાયયો, સભયોના ઘોષણા પત્રો/બાંહેધરીઓ 
વિગેરે બાબ્ે વનવ્વનયમો ના પરીપેક્ષમાં બૉડ્ટ  ઑફ 
મેનેજમેનટ કાય્ટ કરશે.

2. અનર્ કનમટીઓ ઃ
 પો્ાનરી ફરજો પૈકીનરી જરૂર લાગે ્ેિરી ફરજો બૉડ્ટ  

પો્ાનામાંથરી ચુંટેલા સભયોનરી પેટા કવમટીને સોંપરી 
શકશે. આિરી પેટા કવમટીનું કામકાજ, સાધારણ રી્ે 
બૉડ્ટ નું કામકાજ જ ે રી્ે ચાલ્ું હશે ્ે રી્ે અને ્ે 
ધોરણે ચાલશે આ રી્ે નરીમેલરી પેટા કવમટી બૉડ્ટ નરી 
સુચના પ્રમાણે પો્ાનરી ફરજ બજાિશે.
આમ બૉડ્ટ  ઑફ ડીરેકટસ્ટનરી જિાબિારી અિા 
કરિામાં મિિરૂપ થિા અને વયિસાય સંચાલનને 
સુગમ બનાિિા માટે પેટા કવમટીનરી રચના બૉડ્ટ  ઑફ 
ડીરેકટસ્ટ કરશે. પેટા કવમટીનરી રચના અને સંચાલન 
સંિભવે રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈજનડયાનરી િખ્ો-િખ્નરી 
માગ્ટિશ્ટક સુચનાઓ ધયાને લઈ પેટા કવમટીનરી 
સભય સંખયા, સભયનરી લાયકા્, બેઠકનરી સમાયિધરી, 
બેઠકના પ્રમુખ/અધયક્ષ પિ, બેઠકનરી સરીટીંગ ફી, 
કવમટી/સવમ્રીનો કાય્ટકાળ, કવમટી / સવમ્રીનરી ફરજો 
અને કાયયો, સભયોના ઘોષણા પત્રો/બાંહેધરીઓ વિગેરે 
બાબ્ે વનવ્ વનયમો બૉડ્ટ  ઑફ દડરેકટસ્ટ ઠરાિે ્ે 
વનવ્ વનયમોના પરીપેક્ષમાં અનય / પેટા કવમટીઓ 
કાય્ટ કરશે.

બૉડ્ટ  ઑફ મેનેજમેનટ અને અનય કવમટીના કામકાજ 
માટેનરી મરીટીંગ ચોખખા 1 દિિસનરી નોટીસથરી બોલાિરી 
શકાશે. બૉડ્ટ  ઑફ મેનેજમેનટ કે અનય કવમટી કોરમના 
અભાિે મુલતિરી રહેલ બેઠક એક કલાક પછી મળશે. 
જમેાં ઓછામાં ઓછા 25% સભયો ઉપસ્થિ્ હોિા જોઈશે.

રીઝિ્ટ 
બેંક ઓફ 
ઈજનડયાના 

્ારીખ 
31/12/2019 

ના 
સરક્યુલરના 

પદરપેક્ષમાં 
્ેમજ બેંકના 

િહીિટને 
િધુ સુદૃઢ 

બનાિિાના 
હે્ુથરી 

સુધારો જરૂરી 
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

આણિં શહેરના િપેાર િાણણજયના વિકાસનરી દિઘ્ટદૃભષટને નજર સમક્ષ રાખરી સહકારી પ્રિૃગતિનંુ બરીજ રોપનાર સિ. જીિણલાલ અબંાલાલ 
કોનટ્ાકટર સાથ ેકિમ વમલાિરી આ બેનકનરી શરૂઆ્ કરનાર પાયાના સહકારી આગિેાન સિ. શ્રી કાવન્ ભાઈનંુ ્ા. ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ના રોજ 
૮૪ િષ્ટનરી ઉંમરે િુઃખિ અિસાન થયંુ છે.

શ્રી કાવન્ ભાઈ સન ે ૧૯૭૧થરી બેનકમાં મેનનેજતિગ દડરેકટર ્રીકેનરી ફરજ બજાિરી બનેકના વિકાસમાં સસતિહફાળો આપયો છે સાથ ે સાથે 
શહેરનરી અનય શૈક્ષણણક-સામાજજક-સહકારી પ્રિૃગતિઓ જમે કે નગરપાલલકા, ચરો્ર મોટી સતિાિરીસ લઉેઆ પાટીિાર સમાજ, સહકારી 
બનેક, કેળિણરી વિષયક સથંિાઓમાં પણ ઓ્પ્રો્ રહી પાંચેક િશકા ઉપરાં્ વિવિધ પ્રકારનરી સિેાઓ પ્રિાન કરી હ્રી.

છેલલા થોડાક િષયોથરી ્ ેઅસિથિ રહી ્મેના વિશાળ પદરિારજનોનો સનેહ છોડી િેિલોક પામયા છે. પરમાતમા ્મેના આતમાન ેપરમશાંવ્ 
આપ ેઅન ેબહોળા પદરિારજનોન ે્મેના િુઃખિ અિસાનથરી આઘા્ સહન કરિાથરી શસ્ક્ આપ ે્િેરી આણિં મક્ટ નટાઈલ બનેક પદરિાર 
સહહૃિયથરી પ્રાથ્ટના કરે છે.

ધી આણદં મક્ડ નટાઈલ કો-ઓપ. બનેક લલ., ના બોર્ડ  ઑફ રીરેકટરશ્ીઓ, શાખ કમમટી સભયશ્ીઓ, કમ્ડચારીશ્ીઓ અને સમસ્ત બેનક પરરવાર....

અ.નં.
પેટા 

કાર્દા નં.
હાલનો કાર્દો સૂધચત કાર્દો

ફેરફારનું  
કારણ

2 62
(1)

ચોખખો નફો અને ્તેની વયવસ્ા 
ચોખખા નફાનરી 25% કર્ા ઓછી નહી એિરી રકમ 
રીઝિ્ટ ફંડ ખા્ે લઈ જિા. ્ેમજ ચોખખા નફાનરી 15% 
કર્ા ઓછી નહીં ્ેટલરી રકમ બેડ એનડ ડાઉટફુલ 
ડેબટ રીઝિ્ટ ફંડ ખા્ે લઈ જિામાં આિશે.

ચોખખો નફો અને ્તેની વયવસ્ા
ચોખખો નફાના 25% કર્ા ઓછી નહી એિરી રકમ રીઝિ્ટ 
ફંડ ખા્ે લઈ જિા. ્ેમજ ચોખખા નફાનરી 8% કર્ા 
ઓછી નહીં ્ેટલરી રકમ બૅડ એનડ ડાઉટફુલ ડેબટ રીઝિ્ટ 
ફંડ ખા્ે નરીચે જણાિેલ જોગિાઈનું પાલન કયશાનરી શર્ે 
લઈ જિામાં આિશે. અનયથા ચોકખા નફાના 15% જટેલરી 
રકમ BDDR ખા્ે લઈ જિામાં આિશે.
1. અગાઉના નાણાંકીય િષ્ટનું બૅડ એનડ ડાઉટફુલ 

ડેબટ રીઝિ્ટ ફંડ ઓછામાં ઓછંુ કુલ નોન પરફોમમીંગ 
એસેટ્સ (NPA)ના 200% ઉપરાં્નું હોિું જોઈએ અને

2. રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈજનડયા દ્ારા જારી કરિામાં આિેલ 
NPAના નોમસ્ટનું પાલન કરેલ હોિું જોઈએ.

્ારીખ 
20/12/2019 

ના ગુજરા્ 
સરકાર દ્ારા 
બહાર પાડેલ 

ગેઝેટમાં 
કાયિામાં 

સુધારો કર્ા 
્ેને અનુરૂપ 

થિા.

62
(5)

3% સુધરીનરી રકમ ધમશાિા કામમાં િાપરિા સારંૂ 
જુિી કાઢિામાં આિશે. આ રકમનું ગુજરા્ રાજય 
સહકારીસંઘ અથિા ્ેમણે જમેને અચધકાર આપયો હશે 
્ેનરી મંજુરી મેળવયા બાિ િાપરિામાં આિશે.

2% સુધરીનરી રકમ ધમ્ટિા કામમાં િાપરિા સારંૂ જુિી 
કાઢિામાં આિશે. આ રકમને િાપરિા અંગે િખ્ો 
િખ્નરી રીઝિ્ટ બેંકનરી માગ્ટિશ્ટક સુચનાઓને ધયાનમાં 
લઈ બૉડ્ટ  ઓફ ડીરેકટસ્ટ દ્ારા નક્ી કરિામાં આિશે.

શ્દ્ાંજસલ

સવ. કામ્્તભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ
જન્મ તા.૦૧/૧૨/૧૯૩૬                                   (આદ્યસ્ાપક મેનેજિંગ રરરેકટરશ્ી)                                    સવ.તા. ૨૯-૦૫-૨૦૨૦
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અ.ન.ં મવગત

વ્્સ

(રકમ ₹ લાખમાં)

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
1 શરે મડૂી 301.25 283.19 304.85 320.11
2 દરઝિ્ટ ્થા અનય ફંડ 3294.69 3498.04 3708.79 3937.54
3 દડપોઝીટસ 16003.71 14853.96 15419.70 16979.87
4 ચધરાણ 9101.46 8662.79 9438.26 9183.53
5 કાય્ટકારી ભડંોળ 20206.18 19259.96 20081.24 21953.43
6 નફો 176.26 185.34 190.04 195.91
7 સભાસિ સખંયા 20720 20342 20396 20485
8 ડીિરીડનડ 7% 7% 7% 7% (સચૂચ્)
9 ઓડીટ િગ્ટ અ અ અ અ

અ.નીં. વવગત ખાતા સીંખયા રકમ વનયમ મજુબ 
જરૂરી જોગવાઈ

બનેકે ખરેખર 
કરેલ જોગવાઈ

1 સટાનડડ્ટ  એસટ્ેસ 2513 9003.50 39.21 80.00
2 સબ સટાનડડ્ટ  એસેટ્સ 9 6.00 5.42

1262.413 ડાઉટફુલ એસેટ્સ 20 21.27 15.32
4 લોસ એસટ્ેસ 43 152.76 152.76
5 2585 9183.53 212.71 212.71
6 બનેકે કરેલ િધારાનરી જોગિાઈ 1129.70
7 બનેકે કરેલ કુલ જોગિાઈ 1342.41

બેનકની નાણાંકકર પડરસ્થિમત

તા. 31-03-2020ના રોજનયું ચધરાણ અસ્કરાિતોનયું વગગીકરણ (રકમ ₹ (લાખમાં)

િાલયુ વ્ષે પણ બેનકનયું ને્ટ NPA 0% છે.

તિારા ગ્ાહકને ઓળખો Know your customersના મનરિનયું પાલન
રીઝિ્ટ બેંક ઓફ ઈનડીયાનરી માગ્ટિરશતિકા મુજબ બેંકના ગ્રાહકોનરી ઓળખવનવ્ ફરજીયા્ બનાિ્ા બચ્ / કરનટ / લોકસ્ટ / ફી.ડી / 
શરેના ખા્િેારોન ેKYC અં્ગ્્ટ  નરીચ ેજણાિેલ િસ્ાિજેી પરુાિા બેંકમાં રજુ કરી િેિા.

1. પાસપોટ્ટ  સાઈઝના બે ્ાજે્ રના કલર ફોટોગ્રાફ

2. ઓળખાણ માટે નરીચનેામાંથરી કોઈપણ એક પરુાિાનરી નકલ
1) ભાર્ સરકારનુ ંપાનકાડ્ટ   2) ભાર્ સરકારનંુ ચુટંણરી કાડ્ટ   3) આધાર કાડ્ટ     
4) પાસપોટ્ટ   5) ડ્ાઈિીંગ લાયસનસ

3. સરનામાના પરુાિા માટે નરીચનેામાંથરી કોઈપણ એક પરુાિાનરી નકલ
1) ટેલરીફોન બરીલ 2) લાઈટબરીલ 3) રેશનકાડ્ટ  4) ડ્ાઈિીંગ લાયસનસ
5) ભાડે રહે્ા હોય ્ો ભાડા ચચઠ્ી 6) બેંક એકાઉનટનરી પાસબકુનરી નકલ 7) આધાર કાડ્ટ
8) ગિ્ટ. ડીપાટ્ટ મનેટમાંથરી ઈસયુ કરેલ પત્રનરી નકલ

કરંટ ખા્ુ ંખોલાિિા માટે પાનકાડ્ટ નરી નકલ ફરજીયા્ આપિરી પડશે. બચ્ ખા્ા માટે પાનકાડ્ટ  અથિા ફોમ્ટ-60 આપિાનુ ંરહેશ.ે

ઉપરોક્ મજુબનાં ્મામ િસ્ાિજેો જ ેખા્િેારોએ રજુ ન કયશા હોય ્ઓેએ ્ાત્ાલરીક રજુ કરી િેિા નહી ્ો રીઝિ્ટ બેંકના વનયમ મજુબ 
ખા્ામાં લિેડ-િેિડ બધં કરી િેિામાં આિશ.ે
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

ક્રમ ધધરાણનો પ્રકાર તા. 01/12/2018 થી 
31/10/2019 સધુી

તા. 01/11/2019 થી 
31/12/2019 સધુી

તા. 01/01/2020 
થી અમલ

1 સભાસદ લોન (રૂા. 2,00,000/- લીમી્ટ) 13.00% 13.00% 13.00%
2 િૉક્ટર / સીએ મા્ેટ સભાસદ લોન 11.00% 11.00% 11.00%
3 કેશકે્રિી્ટ 12.00% 12.00% 12.00%
4 િૉક્ટર / સીએ મા્ેટ કેશકે્રિી્ટ 11.00% 11.00% 11.00%
5 મશીનરી લોન/ઈકવીપમને્ટ લોન ઃ-

i 5,00,000 સુધરી 11.75% 11.75% 11.00%
ii 5,00,001 થરી 49,99,999 11.50% 11.50% 10.00%
iii 50,00,000 થરી 74,99,999 11.25% 11.25% 9.75%
iv 75,00,000 થરી 99,99,999 10.25% 10.25% 9.50%
v 1,00,00,000 કે ્થેરી િધુ 9.75% 9.75% 9.50%

6 કોમ્પય્ુટર લોન 11.75% 11.75% 11.75%
7 િોમસે્ટીક લોન (હોમ એ્પલાયનસીસ) 11.75% 11.75% 11.75%
8 બ્ટાકાની રસીદો સામ ેલોન 11.75% 11.75% 11.75%
9 એનએસસી સામ ેલોન / ઓિી 11.75% 11.75% 11.75%

10 બનેક ફીક્સ સામ ેઓિી FD Rate + 0.75% FD Rate + 0.75% FD Rate + 0.75%
11 હાઈપોથીકેશન / પીએમસીસી / ઈન્િસ્્ટીયલ કેશકે્રિી્ટ / ઈન્િસ્્ટીયલ લોન / આઈએમપી લોન

i 5,00,000 સુધરી 12.00% 11.50% 11.00%
ii 5,00,001 થરી 49,99,999 11.00% 10.75% 10.00%
iii 50,00,000 થરી 74,99,999 10.75% 10.50% 9.75%
iv 75,00,000 થરી 99,99,999 10.75% 10.25% 9.50%

1,00,00,000 કે ્થેરી ઉપર 10.75% 10.00% 9.50%
12 એજયકેુશન લોન ઃ-

i ભાર્માં અભયાસ માટે 9.75% 9.75% 9.50%
ii ભાર્ બહાર અભયાસ માટે 9.60% 9.60% 9.00%

13 હાઉસીંગ લોન 8.75% 8.75% 8.35%
14 વ્ીકલ લોન ઃ-

i ટુ વ્ીલર લોન 11.50% 11.50% 11.50%
ii રીક્ષા (થ્રી વ્ીલર) 11.50% 11.50% 11.50%
iii કાર લોન (ફોર વ્ીલર) 8.75% 8.50% 8.25%
iv કોમ્ટસરીયલ િાહનો સામે 9.50% 9.50% 9.50%
v જુના િાહનો સામ ે(ત્રણ િષ્ટ સુધરીના) 9.75% 9.75% 9.75%

ચધરાણના વરાજનો દર

ક્રમ ડિપોઝી્ટનો પ્રકાર તા. 01-02-2020 થી તા. 31/03/2020 તા. 01-04-2020 થી
1 ્ટમ્ક િીપોઝી્ટ ઃ રેગયલુર સરીનરી.સરીટી. રેગયલુર સરીનરી.સરીટી.

15 દિિસ થરી 30 દિિસ સધુરી (મરીનરી ₹ 1,00,000/-) 5.00% –– 4.75% ––
31 દિિસ થરી 45 દિિસ સધુરી 5.00% –– 4.75% ––

46 દિિસ થરી 180 દિિસ સધુરી 5.25% –– 5.00% ––
91 દિિસ થરી 180 દિિસ સધુરી 6.00% –– 5.25% ––
181 દિિસ થરી 1 િષ્ટનરી નરીચે 6.00% –– 5.50% ––
1 િષ્ટ કે ્થેરી ઉપર 2 િષ્ટ સધુરી 6.50% 7.00% 6.00% 6.50%
2 િષ્ટ કે થરી ઉપર 3 િષ્ટ સધુરી 6.50% 7.00% 6.00% 6.50%
3 િષ્ટ કે થરી ઉપર 6 િષ્ટ સધુરી 6.25% 6.75% 5.75% 6.25%

2 સવેીંગ ખાતાનો વયાજનો દરો 3.50% –– 3.00% ––
3 રીકરીંગ ખાતામાં વયાજનો દરો

1 િષ્ટ કે થરી ઉપર 2 િષ્ટ સધુરી 6.50% –– 6.00% ––
2 િષ્ટ કે ્થેરી ઉપર 3 િષ્ટ સધુરી 6.50% –– 6.00% ––
3 િષ્ટથરી ઉપર 6.25% –– 5.75% ––

4 સરીનરીયર સરીટીઝનસ કે જનેરી ઉંમર (ઉંમરનો પરુાિો લઈન)ે 60 િષ્ટ કે ્થેરી ઉપરનરી વયસ્ક્ માટે ઉપરોક્ ફીક્ ડીપોઝીટના વયાજના િરમાં અડધો ટકો 
0.5%) િધારાનો વયાજનો િર આપિાનો રહેશ.ે

ડિપો્ઝી્ટના વરાજનો દર
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બેનકના કાિકાજ અંગેની અગતરની િાકહતી

અ.નીં. વવગત માહહતી 2018-19 2019-20
1. કેપરીટલ ટુ રીસ્ એસેટ્ સ રેશરીયો વનયમ અનસુાર જરૂરી

બેનકે જાળિલે
9%

25.62%
9%

26.54%
2. રોકાણો બકુ િલેયું

ફેસ િલેયું
માકકે ટ િલેયું

6972.32
6881.00
7007.27

8685.99
8590.00
9066.08

3. ઈનિસેટમનેટ ફ્લકચયુએશન રીઝિ્ટ 245.09 251.09
4. ઈનિસેટમનેટ ડેપ્રરીસરીએશન રીઝિ્ટ 232.58 232.58
5. જબલડર ્થા કોનટ્ાકટરને ચધરાણ નથરી નથરી
6. શરે, દડબને્ચર સામ ેચધરાણ નથરી નથરી
7. બેંકના દડરેકટરોને કરેલ ચધરાણ 

(પો્ાનરી ડીપોઝીટ સામ)ે
0.00 0.00

8. હાઉસીંગ ચધરાણ 751.14 662.90
9. દડપોઝીટનરી પડ્ર 5.75 5.96

10. નોન પરફોમમીંગ એસેટ્ સ (એન.પરી.એ.) નટે એન.પરી.એ.નરી ટકાિારી
એન.પરી.એ.નુ ંકુલ પ્રોિરીઝન
એન.પરી.એ.નુ ંજરૂરી પ્રોિરીઝન
એન.પરી.એ.નુ ંિધારાનુ ંપ્રોિરીઝન

0%
1202.50

226.16
976.44

0%
1262.41

173.49
1088.92

11. િકકીંગ કેપરીટલ 20081.24 21953.43
12. િકકીંગ કેપરીટલનરી સામ ેવયાજનરી 

આિકનરી ટકાિારી
7.95% 7.40%

13. કુલ ચધરાણનરી સામ ેવયાજનરી 
આિકનરી ટકાિારી

9.50% 9.67%

14. િકકીંગ કેપરીટલ સામ ેઓપરેટીંગ 
પ્રોફીટનરી ટકાિારી

1.71% 1.70%

15. કુલ એસટ્ે સ સામ ેિળ્ર 0.94% 0.89%
16. પ્રવ્ કમ્ટચારી કામકાજનંુ ભારણ 

(એડિાનસ/ડીપોઝીટ)
578.10 638.13

17. પ્રવ્ કમ્ટચારી નેટ નફો 4.42 4.77
18. સટાનડડ્ટ  એસટ્ે સ સામ ેકરેલ 

જાગિાઈ
80.00 80.00

19. દડપાઝીટ ઈનસયોરનસ માટે ચુકિલે 
પ્રરીમરીયમનરી ્ારીખ

13.11.2018
08.05.2019

16.11.2019
06.05.2020

20. ટોટલ ઈનકમ સામ ેનોન ઈનટરેસટ 
આિકનરી ટકાિારી

1.62% 5.49%

21. ટોટલ િરકતિગ સામ ેનોન ઈનટરેસટ 
આિકનરી ટકાિારી

0.13% 0.43%
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ધી આણદં મર્ક ન્ટાઈલ રો.ઓપરે્ીવ બનેર લલ., આણદં ૫૦મો વટાર્ષિર અહેવટાલ - ૨૦૨૦

Covid-19 કોરોના મહામારીમાં બેનક દ્ારા અપ્ગણ કરેલ દાનનો ચેક તેમજ જરૂરરર્ાતમંદોને કીટનું નવતરણ

બેનકના કમ્ગચારીઓમાં જારૃતતા લાવવા માટે ર્ોજવામાં આવેલ “Seminar on Cyber Security” 

બેનકની મુલાકાતે આવેલ કસતુરબા કનર્ા નવદ્ાલર્, આણંદની છાત્ાઓ






