સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓ. બેન્ક લિ; આણંદ
૫૦ મી વાર્ષિ ક સાધારણ સભાની નોટીસ

આથી સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઇલ કો. ઓપરે ટીવ બેંક લી., આણંદના સર્વ સભાસદશ્રીઓને ખબર આપવામાં
આવે છે કે , બેંકની (૫૦) પચાસમી વાર્ષિ ક સાધારણ સભા તારીખ ૨૫/૦૯/૨૦૨૧ને શનીવારના રોજ સવારે
૯.૦૦ કલાકે સમધરદાસ પાર્ટી પ્લોટ,વ્યાયામ શાળા સામે, આણંદ ખાતે નીચેના કામકાજ માટે મળશે જે વિદિત
થઇ સર્વ સભ્યશ્રીઓને સભામાં સમયસર ઉપસ્થિત રહેવા વિનંતી છે .

કાર્યસચુ િ

૧. ગત તારીખ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ ના રોજ મળે લ સાધારણ સભાનું પ્રોસીડીંગ વાંચનમાં લઇ બહાલ રાખવા બાબત.
૨. બેંકના ચેરમેનશ્રીનું નિવેદન તથા બોર્ડ ઓફ ડિરે ક્ટર્સ વતી મેનજ
ે ીં ગ ડિરે ક્ટરશ્રીએ રજુ કરે લ બેંકના.
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ આખરે પુરા થતાં વર્ષનો અહેવાલ બહાલ રાખવા બાબત.
૩. તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ આખરે પુરા થતા વર્ષના બેંકના હિસાબો બોર્ડ ઓફ ડિરે ક્ટર્સે મંજુર કરે લા તથા
ઓડીટરશ્રીએ ઓડીટ કરી માન્ય રાખેલ હિસાબો સરવૈયા, નફા-નુકશાન પત્રક તથા ઓડીટ રીપોર્ટ
મંજુર કરવા બાબત.
૪. બેંકના સને ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષ માટે બેંકના ઓડીટર્સની નિમણૂક કરવા તથા મહેનતાણું નક્કી કરવા બાબત.
૫. પેટા નિયમ નંબર ૫ અનુસાર સને ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષ માટે ભંડોળ એકત્ર કરવાની હદ નક્કી કરવા બાબત.
૬. બેંકના બોર્ડ ઓફ ડીરે ક્ટર્સ તથા શાખ કમિટીના સભ્યોની નોંધ લેવા બાબત.
૭. બોર્ડ ઓફ ડિરે ક્ટર્સ દ્વારા સાધારણ સભાની મંજુરીએ કરે લ કામોની બહાલી બાબત
૮. બેન્કના પેટા કાયદામાં જરૂરી સુધારા વધારા મંજુર કરવા બાબત. (એનેક્ષર-૧ મુજબ)
૯. ચેરમેનશ્રીની મંજુરીથી જે કોઇ કામો રજુ થાય તે સંબધં િત વિચારણા કરવા બાબત.
બોર્ડ ઓફ ડિરે ક્ટર્સના આદે શથી
શ્રી હરે શભાઇ રતીલાલ ઠક્કર
મેનજ
ે ીં ગ ડિરે ક્ટર

આણંદ.
તારીખ: ૦૯/૦૯/૨૦૨૧

નોંધ

૧. કોરમના અભાવે મુલતવી રહે લ સભા તે દિવસે સવારે ૯.૩૦ કલાકે તે જ સ્થળે ફરીથી મળશે તેમાં કોરમની જરૂર
રહે શે નહિં
૨. બેંકના હિસાબો અંગે સભાસદને કોઇ માહિતીની જરૂર હોય તો તેમને જરૂરી માહિતી માટે સભાની તારીખથી ૭ દિવસ
અગાઉ લેખિત ખબર આપવી આવશ્યક રહે શ.ે
૩. સાધારણ સભામાં ઓળખપત્ર સાથે લાવવા વિનંતી છે .
૪. બેંકના તમામ સભાસદોના ઓળખપત્ર બેંક તરફથી આપવામાં આવેલ છે . ઓળખપત્ર બેંકના તમામ કામકાજ માટે
બેંકના જાહે ર પ્રોગ્રામો જેવા કે સામાન્ય સભા મિટિં ગ સમયે,ચુટં ણીમાં મતદાન સમયે સાથે લાવવું ફરજીયાત છે .
નોંધ ઃ સદર વાર્ષિ ક સાધારણ સભા સરકારશ્રીની કોવિડ-૧૯ અંગન
ે ી ગાઈડલાઇન મુજબ બોલાવવામાં આવશે. તે મુજબ
આવનાર દરે ક સભાસદનું થર્મલ ગનથી ટે મ્પરે ચર ચેક કરવામાં આવશે દરે ક સભાસદે ફરજીયાત માસ્ક પહેરીને જ આવવા
તથા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવા વિનત
ં ી છે .
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સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧નો 50મો વાર્ષિ ક અહેવાલ

સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષનો બોર્ડ ઑફ ડિરે ક્ટર્સનો અહેવાલ

માનનીય સભાસદ ભાઇઓ તથા બહેનો,

પાછલા નાણાકીય વર્ષ દરમ્યાન કોવિડ-૧૯ની મહામારીના કપરા સંજોગોમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિ સ્થગીત રહેલ ત્યારે પણ
આપણી બેન્કે ગ્રાહક લક્ષી સેવાઓમાં વૃધ્ધિ કરે લ અને સાથોસાથ થાપણો માં પણ વધારો થયેલ એટલે કે ખાતેદારોનો વિશ્વાસ
જાળવવામાં પણ આપણી બેન્ક અગ્સ
રે ર રહેલ છે . બેંકની ૫૦મી વાર્ષિ ક સાધારણ સભામાં આપ સૌને આવકારતા હું આનંદ અને
ગૌરવ અનુભવું છં ુ . હિસાબી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧નો બોર્ડ ઑફ ડિરે ક્ટર્સ દ્વારા તૈયાર કરે લ અહેવાલ સાથે તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ના રોજનું
વર્ષ આખરનું સરવૈય,ુ નફા-નુકશાન ખાતું તથા ઓડીટર્સે ઓડીટ કર્યા બદલનો ઓડીટ રીપોર્ટ, નોટ્સ ઑન એકાઉન્ટસ વિગેરે
આપ સૌની સમક્ષ રજુ કરતાં અમો ખુશી વ્યક્ત કરીએ છીએ.
સ્વભંડોળ / રીઝર્વ ફં ડ :
નાણાંકીય વર્ષના અંતે આપણી બેંકના કૂલ ૧૬૮૯૧ સભાસદો થકી બેંકનું શેરભંડોળ ₨ ૫૭૧.૯૩ લાખનું થયેલ છે . આપ
સહુ સભાસદોને વિનંતી છે કે જેઓ આપણી બેંકના ૧૦ કરતાં ઓછા શેર ધરાવે છે તેઓ બાકીના શેરની રકમ જમા કરાવી ૧૦
શેર સ્વૈછીક પુરા કરે તેમજ જે સભાસદોએ કે .વાય.સી. ડોક્મ
યુ ન્ટ
ે બેંકમાં જમા ન કરાવેલ હોય તેઓ વહેલી તકે જમા કરાવે.
થાપણો:
બેંકની થાપણોમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષ દરમ્યાન ₨ ૭૯૮.૩૬ લાખનો વધારો થયેલ છે . જે બેન્કના થાપણદારો
નો બેન્ક પ્રત્યે અતૂટ વિશ્વાસ દર્શાવે છે . નાણાંકીય વર્ષના અંતે બેંકની કૂલ થાપણો રૂપિયા ₨ ૭૭૯૫.૮૦ લાખની રહેલ છે કુલ
થાપણોમાં લો-કોસ્ટ ડિપોઝીટનું પ્રમાણ ૪૫.૯૧% રહેલ છે . આપણી બેંકના થાપણદારોની રૂપીયા ૫ લાખ સુધીની થાપણો
ડિપોઝીટ ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરે શનના વિમાથી સુરક્ષિત છે . ચાલુ વર્ષનું સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ સુધીનું એડવાન્સ છ
માસિક પ્રિમીયમ તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ ભરપાઇ કરે લ છે .
ધિરાણો:
ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં ધિરાણમાં ગત વર્ષની સરખામણીમાં રકમ ₨ ૮.૭૨ લાખનો એટલે કે ૦.૧૯%નો વધારો ગત વર્ષની
સરખામણીએ થયેલ છે . નાણાંકીય વર્ષના અંતે બેંકનું કૂલ ધિરાણ રૂપિયા ૪૫૬૧.૬૬ લાખ રહેલ છે . બેંકનું ગ્રોસ એન.પી.એ. રકમ
₨ ૧૦૫.૪૬ લાખ રહેલ છે જે કુલ ધિરાણના ૨.૩૧% થાય છે . વર્ષના અંતે મુદતવિતી ધિરાણ વધીને રકમ ₨ ૬૧.૫૯ લાખ રહ્યું છે .
રોકાણો:
બેંક દ્વારા રીઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડીયાની વખતો વખતની માર્ગદર્શક સુચનાઓ તેમજ ગુજરાત રાજ્ય સહકારી કાયદાની
કલમ ૭૧ હેઠળ માન્યતા પ્રાપ્ત નાણાંકીય સંસ્થાઓ તેમજ બેંકોમાં રોકાણો કરવામાં આવેલ છે . નાણાંકીય વર્ષને અંતે બેંકના કૂલ
રોકાણો ₨ ૩૮૯૨.૭૪ લાખ રહેલ છે . જે પૈકી ₨ ૨૬૭૩.૭૫ લાખના રોકાણો ગર્વમેન્ટ સિક્રયુ ીટીઝમાં કરે લ છે . અન્ય Non-SLR
રોકાણો ₨ ૧૨૭૮.૯૯ લાખ તથા મધ્યસ્થ અને એપેક્ષ બેંકોના શેરોમાં ૦.૮૦ લાખનું કરે લ છે . રોકાણોની વિસ્તૃત માહીતી આ સાથે
અહેવાલમાં સામેલ છે .
ઓડિટ:
બેંકના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના હિસાબોનું વૈધાનિક ઓડિટ બજાજ ગુપ્તા એન્ડ એસોસિયેટ્સ ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ્સ,
સુરત પેનલ નંબર- ૨૩૧ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે . બેંકની પ્રગતિ અને કામગીરીને ધ્યાનમાં લઇને બેંકનો ઓડિટ વર્ગ “અ” આપેલ
છે . બેંકનું કોન્કરન્ટ ઓડિટ શ્રી એન. જે. ઠક્કર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, આણંદનાઓએ કરે લ છે . તેઓએ બેંકની કામગીરીથી સંતોષ
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સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓ. બેન્ક લિ; આણંદ
વ્યક્ત કરે લ છે .
ગ્રાહક સેવાઓ:

મોબાઈલ બેંકિંગ સેવા:
આપણી બેંકના ગ્રાહકો એસ.એમ.એસ. થકી બેલન્સ
ે ની માહિતી, તેમજ મોબાઇલ એપ થકી બેંકના ગ્રાહકો તેમના ખાતાનું
બેલન્સ
ે , સ્ટેટમેન્ટ, ચેકની માહિતી તથા ફં ડ ટ્રાન્સફરની સેવા ૨૪ × ૭ મેળવી શકશે. વર્ષ દરમ્યાન આપણી બેન્કના ગ્રાહકોએ
મોબાઈલ બેંકિગ
ં ના ઉપયોગથી RTGS / NEFT/IMPS તથા ઇન્ટર ટ્રાન્સફર ના ૨૦૨૨૫ ટ્રાન્જેકશનો થકી રકમ ₨ ૯૨૨૬.૭૦
લાખના તથા બેન્ક માથી RTGS/NEFTના ૨૭૭૧૪ ટ્રાન્જેકશનો થકી રકમ ₨ ૩૪૧૭૪.૯૫ લાખના નાણાકીય વ્યવહારો કરે લ છે .
બેલન્સ
ે
ઇં ક્વયરી માટે બેંકેની મોબાઇલ મીસ કોલ સેવા ચાલુ છે જે માટે બેંકનો મોબાઇલ નંબર ૯૪૦-૯૨૨-૦૬૬૬ છે . આ
સેવાનો લાભ મેળવવા માટે ખાતેદારે તેમના મોબાઇલ નંબરની નોંધણી કરાવી તેનો લાભ લેવા વિનંતી કરૂં છં ુ .
દરે ક ખાતેદારોને બેન્કની મોબાઈલ એપ બેંકિગ
ં ના ઉપયોગથી RTGS / NEFT / IMPS સેવાનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરવાની
નમ્ર વિનંતી. બેન્કની માહિતી બેન્કની વેબસાઇટ www.smcbanand.com પર ઉપલબ્ધ રહશે.
બોર્ડ ઑફ ડિરે ક્ટર્સ / કમિટીઓ:
વર્ષ દરમ્યાન બોર્ડ ઑફ ડિરે ક્ટર્સની કૂલ ૧૬ તથા શાખ કમિટીની કુલ ૧૬ મિટીંગ મળી હતી. બેંકના બોર્ડ ઑફ ડિરે ક્ટર્સ
બેંકની આર્થિક પરસ્થિતી વધુને વધુ મજબુત બનાવવા માટે હં મશ
ે ા પ્રયત્નશીલ રહેલ છે . બેંકનો મુડી પર્યાપ્તા ગુણોત્તર (CRAR)
૨૧.૦૩%નો પ્રાપ્ત કરે લ છે જે ઓછામાં ઓછો ૯% હોવો જરૂરી છે . બેંકની નેટવર્થ ગત વર્ષની સરખામણીએ ૧૬.૧૩% નો વધારો
કરી ₨ ૯૨૭.૩૮ લાખ રહેલ છે જે બેંકની સધ્ધરતા દર્શાવે છે . બેંકના સભાસદોને ઝડપી ધિરાણ મળે તે માટે સબ કમિટી સતત
પ્રયત્નશીલ રહેલ છે .
આભાર દર્શન:
આપણી બેન્કનું તા. ૧૦/૦૫/૧૯૭૧ના રોજ રજીસ્ટ્રેશન થયું અને તા. ૦૩/૦૯/૧૯૭૧ના રોજ આણંદ શહેરના તમામ વર્ગના સાથ
સહકારથી કામકાજની શરૂઆત કરે લ હતી. તા. ૨૩/૦૪/૧૯૮૫ના શુભદીને પુજ્ય સ્વામીશ્રી સચ્ચિદાનંદજી (દં તાલીવાળા)ના કર
કમળોએ બેન્કના હાલના મકાનમાં પ્રવેશ કર્યો. ચાલુ વર્ષે તા. ૦૩/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ બેન્ક તેના કામકાજના ૫૦ વર્ષ પુર્ણ કરી ૫૧માં
વર્ષમાં પ્રવેશ કરે લ છે ત્યારે પાછલા વર્ષો દરમ્યાન બેંકના કામકાજમાં માનવંતા થાપણદારો, ગ્રાહકો, સભાસદો અને બોર્ડ ના ડિરે ક્ટર્સ
મિત્રોના તથા કર્મચારી ગણના સતત સાથ સહકારથી બેન્ક પ્રગતિ કરી રહેલ છે , તે બદલ સહુનો આ પળે હાર્દિક આભાર માનું
છં ુ અને ભવિષ્યમાં વધુ સાથ અને સહકાર આપતા રહેશો તેવી અપેક્ષા રાખું છં ુ .
બેંકના હાલના વહીવટ અને સંચાલનમાં રોજબરોજ સાથ આપનાર બેન્કના વાઇસ ચેરમેનશ્રી નિશીલભાઈ એમ. પટે લ,
બેંકના મેનજ
ે ીં ગ ડિરે ક્ટરશ્રી હરે શભાઈ આર. ઠક્કર, જો.મેનજ
ે ીં ગ ડિરે ક્ટરશ્રી અમરિષભાઈ એ. પટે લ તથા સહુ ડિરે ક્ટર મિત્રો
અને બેંકની શાખ કમિટીના સભ્યશ્રીઓનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છં ુ . આપણી બેંકને રીઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડીયા, મે. જીલ્લા
રજીસ્ટ્રારશ્રી, સહકારી મંડળીઓ, આણંદ તેમજ ગુજરાત અર્બન બેંક્સ ફે ડરે શન તરફથી મળે લ માર્ગદર્શન, સાથ અને સહકાર
બદલ તેઓશ્રીનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છં ુ . બેંકના વકીલ મિત્રો, વેલ્અ
યુ રશ્રીઓ, ઑડીટરશ્રીઓ તેમજ બેંકની પ્રગતિમાં પ્રત્યક્ષ
કે પરોક્ષ રીતે ફાળો આપનાર નામી/અનામી સાથ આપનાર સહુનો હાર્દિક આભાર માનું છં ુ .
જય ભારત........... જય સહકાર...................

બોર્ડ ઓફ ડિરે ક્ટર્સ વતી,
મનુભાઈ અંબાલાલ પટે લ
ચેરમેનશ્રી
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સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧નો 50મો વાર્ષિ ક અહેવાલ
મેનજ
ે ીં ગ ડિરે ક્ટરનું નિવેદન
મારા સહકારી સભાસદ મિત્રો,
આપણી બેંકની ૫૦મી વાર્ષિ ક સાધારણ સભામાં આપ સૌ આપનો કિંમતી સમય આજની આ સભા માટે ફાળવી
અહીં ઉપસ્થિત રહેવા બદલ સહૃદય આભાર માનું છં ુ . આપણી બેંકના માનવંતા સભાસદો, ખાતેદારો, થાપણદારો,
કર્મચારીઓ તેમજ મારા સાથી મિત્રો બોર્ડ ઑફ ડિરે ક્ટર્સના સહિયારા પ્રયત્નો થકી આજે બેંકે આર્થિક સધ્ધરતા પ્રાપ્ત
કરી સફળતાના સોપાન સર કરવા બદલ તેઓને હું ધન્યવાદ પાઠવું છં ુ .
ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ આપણાં માટે આર્થિક ક્ષેત્રે તેમજ સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે અનેક મુશ્કે લીઓનો સામનો કરાવનાર
વર્ષ રહેલ છે . વર્ષ અંતે આપણી બેંકે ₨ ૧૭૯.૪૭ લાખનો કાચો નફો કરે લ છે . તેની સામે ભરવાના થતાં ઇન્કમ ટે ક્ષનું ₨ ૪૫
લાખનું પ્રોવિઝન કરતાં ચોખ્ખો નફો ₨ ૧૩૪.૪૭ લાખ માધવપુરા બેંકમાં રોકાણોના પ્રોવિઝનને કારણે ચાલુ આવતી ખોટ
ખાતે લઇ જતાં સદર ખોટ ઘટીને એકં દરે રૂપિયા ₨ ૪૭૪.૨૮ લાખની રહેશે જેથી નફાની ફાળવણી કરવાની રહેતી નથી. આ
વર્ષે આપણી બેંકની નેટવર્થ ૧૬.૧૩%થી વધારો કરી રૂપિયા ₨ ૯૨૭.૩૮ લાખ થયેલ છે જેનાથી બેંકની સધ્ધરતામાં વધારો
થયેલ છે . બેંકનો સી.આર.એ.આર. ૨૧.૦૩% રહેલ છે , જે મિનીમમ ૯% જાળવવાનો હોય છે તેનાથી વધુ છે . આપણી બેંકનું
ઑડીટ સ્ટેચ્ટયુ રી ઑડીટર મે. બજાજ ગુપ્તા એન્ડ એસોસિયેટ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, સુરત પેનલ નં. ૨૩૧ દ્વારા કરવામાં
આવ્યું. તેઓએ બેંકની કામગીરીથી સંતોષ વ્યક્ત કરે લ છે . બેન્કની પ્રગતિને ધ્યાને લઇ બેંકને ઑડીટ વર્ગ “અ” આપેલ
છે . તેમણે આપેલ માર્ગદર્શન માટે બેંક તેઓના આભારી છે .
બેંકના માનવંતા ગ્રાહકોની સેવામાં ૨૪×૭ IMPS / NEFTની મોબાઈલ બેંકિગ
ં સેવા ચાલુ કરે લ છે તેનો વધુમાં
વધુ લાભ મેળવવા વિનંતી છે . સ્માર્ટ મોબાઇલ બેંકીંગ એપ થકી ફાયનાન્સીયલ તેમજ નોન ફાયનાન્સીયલ સેવાઓ
થકી ડિજિટલ બેંકિગ
ં સેવાઓ ચાલુ કરે લ છે . જેનો બેન્કના ખાતેદારો તરફથી ખૂબ સારો પ્રતીભાવ મળે લ છે . સદર
સેવાઓ કોઈપણ જાતના વધારાના ચાર્જ વગર પુરી પાડવામાં આવે છે અને ભવિષ્યમાં વધુ ડિજિટલ બેંકિગ
ં વ્યવસ્થા
ઊભી કરી શકાય તેના માટે અમો સતત પ્રયત્નશીલ રહીશુ.ં બેન્કનું મુદતવીતી ધિરાણ અને એન.પી.એ.નું પ્રમાણ વધે
નહીં તેના માટે સતત ધ્યાન રાખવામા આવે છે . તેમ છતાં ધિરાણની વસૂલાત માટે ધિરાણ લેનાર ખાતેદારો, જામીનદારો
સર્વે સાથ સહકાર આપે તે જરૂરી છે .
અંતમાં બેંકના ચેરમેનશ્રી મનુભાઇ પટે લ, વાઇસ ચેરમેનશ્રી નિશીલભાઈ પટે લ, જોઇન્ટ મેનજ
ે ીં ગ ડિરે ક્ટરશ્રી
અમરીશભાઇ પટે લ, બોર્ડ ઑફ ડિરે ક્ટર્સ તેમજ શાખ કમિટીના મારા સાથી મિત્રોએ ખુબ સારો સાથ અને સહકાર
આપેલ છે , તે સર્વનો આભાર માનું છં ુ . આપણી બેંકને રીઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડીયા, સહકાર ખાતા તેમજ ગુજરાત અર્બન
બેંક્સ ફે ડરે શનના પદાધિકારીઓ તરફથી મળે લ માર્ગદર્શન, સાથ અને સહકાર બદલ તેઓશ્રીનો હૃદયપૂર્વક આભાર
માનું છં ુ . બેંક્ના કર્મચારીઓએ બજાવેલ કામગીરી બદલ તેમના અભિનંદન પાઠવું છં ુ .
આપણી બેંકની પ્રગતીમાં સહુ સહકારી સભાસદ મિત્રોએ આપેલ સાથ અને સહકાર આગામી વર્ષમાં પણ
આટલા જ ઉમળકાભેર આપશે તેવો મને દૃઢ વિશ્વાસ છે .
જય હિં દ ....................... જય સહકાર ..........................
આણંદ.
તારીખ: ૦૯/૦૯/૨૦૨૧
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હરે શભાઈ આર. ઠક્કર
મેનજ
ે ીં ગ ડિરે ક્ટરશ્રી
સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓપરે ટીવ બેંક લી., આણંદ

સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓ. બેન્ક લિ; આણંદ
Independent Auditor’s Report
[ANNEXURE-E]
To,
The All the Share-holders and Board of Directors,
Sardarganj Mercantile Co-Op. Bank ltd.,
"Sardar Chambers", Sardargunj,
ANAND.
Report on the Financial Statements
We have been appointed as statutory auditors of your bank for the F.Y. 2020-21 vide Order No. ASN/2460/J-4/355/2020,
dated 09/07/2020 by the Hon’ble Registrar, Co-Operative Society, Gandhinagar, Gujarat State. Subject to the
conditions of the order and guidelines issued from time to time and the information provided by the bank during
the course of our Audit work, We submit the attached Audited Balance Sheet of your Bank as on 31st March, 2021,
Profit & Loss Account of significant accounting policies and other explanatory information. The returns of H.O &
Branches NIL, Audited by us are incorporated in these financial statements.
Opinion
1.

We have audited the accompanying standalone financial statements of Sardarganj Mercantile Co-Op Bank
Ltd, Anand. As on 31st March, 2021, the statement of Profit and Loss Account for the year ended, and other
explanatory information.

2.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid
financial statements together with the Notes thereon, give the information required by the Banking Regulation
Act,1949, including rules made there under, guidelines issued by Reserve Bank of India, applicable Accounting
Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India and accounting principles generally
accepted in India, so far as applicable to Banks, in the manner so required and give true and fair view in
conformity with accounting principles generally accepted in India:
a.

In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Banks as at 31st March 2021;

b.

In case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and

c.

In case of Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion
3.

We conducted our Audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI, Our responsibilities
under those Standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of Ethics issued
by The Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to
our Audit of the financial statements, and we have fulfilled our ethical requirements and the Code of Ethics.
We believe that the Audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis of our opinion.

Key Audit Matters
4.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our Audit
of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our Audit
of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and we do not provide a separate
opinion on these matters.
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Management’s Responsibility for the Financial Statements
5.

Management is responsible for the preparation of these financial statement that gives true and fair view of
the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the provisions of
the Banking Regulation Act,1949, the guidelines issued by Reserve Bank of India including rules made there
under and accounting principles generally accepted in India, so far as applicable to Banks. The responsibility
includes design, implementation and maintenance of internal controls relevant to preparations and presentation
of financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
6.

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.

7.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 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 the effectiveness of the bank’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.

8.

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

Other Matters
9.

Provisions have been made in the accounts of the Bank in respect of:
a.

Terminal permissible benefits to eligible employees on their retirement (including additional retirement
benefits),Gratuity , pension, Liability for leave encashment benefit covered in terms of AS 15 – Employee
Benefits’ issued by the Institute of Chartered Accountants of India;

b.

Arrears of salary/ Wages/allowance, if any, payable to staff;

c.

Staff welfare contractual obligations;

d.

Old unreconciled/unlinked entries at debit under various heads comprising inter branch/office adjustments;

e.

Auditors’ fees and expenses;

f.

Provision for Standard Assets

g.

Provision for Non- Performing Assets [Subject to qualification]

h.

Provision for Current & deferred Tax [Not required as Bank has accumulated loss to be set off]

i.

Provisions for contingencies; [To the extent made known by Bank]

j.

Assigning risk weights to assets other than advances

k.

Provision for country risk, if any.

Report on Other Legal and Regulatory Matters
10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account has been drawn up in forms ‘A’ and ‘B’ respectively of the
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Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and provision of the Gujarat Co-Operative societies Act,
1961 and Gujarat Co- Operative Societies rules, 1965 & Section 29 of the Banking regulation Act, 1949.
11. We Report that;
a.

We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief,
were necessary for the purpose of our audit and found to be satisfactory.

b.

In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears
from our examination of those books.

c.

The transaction of the Bank which came to our notice have been within the powers of the Bank.

d.

The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report, are
in agreement with the books of account and returns.

e.

Since the Bank has not appointed any branch auditors the requirement of considering their report does
not apply.

f.

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 Urban Co- operative Banks.

g.

In our opinion and according to information and explanations given to us, we have not noticed any
material impropriety or irregularity in the expenditure or in the realization of money due to the Bank.

h.

The Management of the bank is conducted/run by the Board of directors of the bank under the provision,
rules & regulation and sub –rules of Co-Operative Societies Act, 1961 in accordance with the provisions of
the Bye-Laws of the Bank.

i.

Analysis of advances is maintained as per the guidelines of RBI in respect of NPAs and provisions have
been made in respect thereof, subject to the notes on account and key Audit matters in our report.

j.

Advance given during the year to the members of the Board of Directors and their relatives are in
accordance with the instruction of the RBI and as per provisions of Gujarat Co-Operative Societies Act,
1961and rules framed there under.

k.

During the accounting year the bank has followed the guidelines issued by RBI and the Department in the
cases of writing off the debts.

l.

In respect of compromise of dues through courts/Bank’s interest is not jeopardized.

m. Report as per Gujarat Co-Operative Societies Act, 1961 (Part I, Part II & Annexure A, B, C, Statements and
Patraks) is annexed hereto.
We believe that the Audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our Audit opinion.
n.

We further report that for the year under Audit, the bank has been awarded “A” classification.
UDIN: 21133936AAAAHO2138

Place: Surat
Date: 25.06.2021

For BAJAJ GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
CA Bhaveshkumar J. Patel
Partner, Penal No.231
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૩૧/૦૩/૨૦૨૦
રકમ ₨

તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ના રોજનું સરવૈયું
ભંડોળ તથા દે વા

૧.

શેર મુડી.
(અ) અધિકૃત શેર ભંડોળ
૭૦૦૦૦૦૦૦.૦૦
૭૦૦૦૦૦ શેર પ્રત્યેક ₨ ૧૦૦ પુરા
૨. ભરપાઈ થયેલ શેર ભંડોળ
૫૭૪૨૨૩૦૦.૦૦
(અ) વ્યક્તિઓ
૫૭૧૯૨૫ શેર પ્રત્યેક ₨ ૧૦૦ પુરા
(બ) સહકારી સંસ્થાઓ
(ક) રાજ્ય સરકાર
૨૬૭૦૮૩૧૧૩.૫૯ ૩. અનામત ફં ડ તથા અન્ય ફં ડો
૭૫૦૨૪૬૬૦.૩૪
૧. અનામત ભંડોળ
૬૮૮૧૫૦૦.૦૦
૨. બિલ્ડીંગ ફં ડ
૧૦૩૦૪૩૪.૦૦
૩. ડિવિડં ડ ઇક્વીલાઇઝેશન ફં ડ
૨૮૮૫૫.૦૦
૪. સહકાર પ્રચાર ફં ડ
૩૪૩૧૬૦.૦૦
૫. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લકચ્એ
યુ શન ફં ડ
૧૨૧૯૧૯૦૭.૦૦
૬. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિપ્રિશિએશન ફં ડ
૪૦૦૯૮૪૬.૨૫
૭. ડૂબત લેણાં ફં ડ
૨૦૦૦૦૦૦.૦૦
૮. સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ ફં ડ
૨૭૯૮૮૧૨૭.૦૦
૯. બેંક બિલ્ડિં ગ રીવેલ્એ
યુ શન ફં ડ
૧૩૭૫૮૪૬૨૪.૦૦
૧૦. એમએમસીબી બેંક ઇન્વે. સેટઓફ ફં ડ

૭૦૦૦૦૦૦૦.૦૦
૫૭૧૯૨૫૦૦.૦૦

૭૫૦૩૨૪૬૦.૩૪
૬૮૮૧૫૦૦.૦૦
૧૦૩૦૪૩૪.૦૦
૨૮૮૫૫.૦૦
૩૪૩૧૬૦.૦૦
૧૨૧૯૧૯૦૭.૦૦
૪૦૦૯૮૪૬.૨૫
૨૦૦૦૦૦૦.૦૦
૨૭૮૫૪૮૦૮.૦૦
૧૩૭૫૮૪૬૨૪.૦૦

૦.૦૦ ૪. મુખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદારી ફં ડ
૬૯૯૭૪૩૭૩૦.૧૫ ૫. થાપણો
(૧) બાંધી મુદત થાપણ.
૩૮૪૮૪૧૭૧૦.૩૪
(અ) વ્યક્તિઓ
૦.૦૦
(બ) મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો
૪૫૮૦૪૨.૦૦
(ક) અન્ય સહકારી મંડળીઓ
(૨) બચત થાપણો
૨૪૯૫૧૮૯૫૧.૦૯
(અ) વ્યક્તિઓ
૦.૦૦
(બ) મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો
૪૮૭૦૨૪.૫૮
(ક) અન્ય સહકારી મંડળીઓ
(૩) ચાલુ થાપણો
૬૪૦૧૭૬૧૫.૭૦
(અ) વ્યક્તિઓ
૦.૦૦
(બ) મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો
૪૨૦૩૮૬.૪૪
(ક) અન્ય સહકારી મંડળીઓ
૧૦૨૪૨૪૯૧૪૩.૭૪
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૩૧/૦૩/૨૦૨૧
રકમ ₨

૨૬૬૯૫૭૫૯૪.૫૯

૦.૦૦
૭૭૯૫૮૦૩૪૭.૨૧
૪૨૧૧૨૬૮૯૮.૯૪
૦.૦૦
૫૬૨૭૫૨.૦૦
૨૮૫૩૨૪૪૬૨.૬૦
૦.૦૦
૫૪૦૫૪૫.૪૦
૭૧૫૯૮૯૭૬.૮૩
૦.૦૦
૪૨૬૭૧૧.૪૪
૧૧૦૩૭૩૦૪૪૧.૮૦

સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓ. બેન્ક લિ; આણંદ
તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ના રોજનું સરવૈયું

૩૧/૦૩/૨૦૨૦
મિલ્કત તથા લેણાં
રકમ ₨
૩૩૫૮૨૭૨૩.૪૦ ૧. રોકડ - હાથ ઉપર સિલક તથા બેંકોમાં
૨૬૧૮૫૮૪.૦૯ (અ) હાથ ઉપર સિલક
(બ) બેંકોમાં સિલક (ચાલુ ખાતા)
૦.૦૦
૧. રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા
૮૩૪૨૧૫૮.૪૩
૨. રાજ્ય સહકારી બેંક
૨૫૦૦૦.૦૦
૩. જીલ્લા સહકારી બેંક
૨૨૫૯૬૯૮૦.૮૮
૪. રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક
૨૪૫૦૨૪૮૯૧.૫૫ ૨. બેંકોમાં સિલક
૩૪૪૦૨૬૭.૫૫
૧. ચાલુ ખાતા - અન્ય બેંક
૨. થાપણ ખાતા
૧૫૦૦૦૦૦૦.૦૦
(અ) રાજ્ય સહકારી બેંક
૩૫૦૦૦૦૦૦.૦૦
(બ) જીલ્લા સહકારી બેંક
૦.૦૦
(ક) રાષ્ટ્રીયક્રુત બેંક
૧૯૧૫૮૪૬૨૪.૦૦
(ડ) અન્ય બેંક
૧૧૪૩૮૮૫૭.૦૦ ૩. કોલ અને ટંુ કી મુદતના રોકાણો
૧૧૪૩૮૮૫૭.૦૦
પેટ્રોફીલ્ડ્સ
૦.૦૦
ડે બ્ટ ફં ડ
૨૦૫૫૩૩૩૬૫.૦૦ ૪. રોકાણો
૨૦૫૪૫૩૩૬૫.૦૦
૧. સરકાર માન્ય જામીનગીરી
૨૦૫૫.૯૦
ફે સ વેલ્યુ - ૨૬૭૪.૬૦
૨૦૯૪.૮૬
માર્કે ટ વેલ્યુ - ૨૬૭૩.૮૦
૨૦૫૪.૫૩
બૂક વેલ્યુ - ૨૬૭૩.૭૫
૦.૦૦
૨. માન્ય રોકાણો
૩. સહકારી બેંકોના શેર્સ
૫૦૦૦.૦૦
(અ) રાજ્ય સહકારી બેંક
૭૫૦૦૦.૦૦
(બ) જીલ્લા સહકારી બેંક
૦.૦૦ ૫. મુખ્ય રાજ્ય ભાગીદારી ફં ડ
૪૫૫૨૯૪૫૩૫.૪૬ ૬. ધિરાણ
૧. ટંુ કી મુદતની લોન પક
ૈ ી
૦.૦૦
(અ) સરકારી અને માન્ય જામીનગીરી સામે
૨૪૩૮૧૭૬૨.૭૬
(બ) અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરી સામે
૭૪૯૦૦૯.૪૦
(ક) જામીન ઉપર ધિરાણ
૨૫૧૩૦૭૭૨.૧૬
સરવાળો
૦.૦૦
૧. તે પૈકી મુદતવિતી
૩૧૧૯૩૭.૨૦
૨. તે પૈકી ડૂબત અને શકમંદ લેણાં
૯૫૦૮૭૪૩૭૨.૪૧

સરવાળો આગળ લઇ ગયા

૪૪૫૧૦૦૦.૦૦
૦.૦૦
૧૩૦૨૬૭૭૨.૫૪
૧૦૦૩૪૨૦૧.૦૦
૧૨૬૪૫૩૧.૦૦
૨૨૪૦૧૦૯૪.૧૮
૧૫૦૦૦૦૦૦.૦૦
૨૪૫૦૦૦૦૦.૦૦
૦.૦૦
૧૯૯૯૮૪૬૨૪.૦૦
૧૧૪૩૮૮૫૭.૦૦
૧૯૯૯૯૦૦૦.૦૪
૨૬૭૩૭૪૬૫૦.૦૦

૩૧/૦૩/૨૦૨૧
રકમ ₨
૨૮૭૭૬૫૦૪.૫૪

૨૬૧૮૮૫૭૧૮.૧૮

૩૧૪૩૭૮૫૭.૦૪

૨૬૭૪૫૪૬૫૦.૦૦

૦.૦૦
૫૦૦૦.૦૦
૭૫૦૦૦.૦૦

૦.૦૦
૪૫૬૧૬૬૪૦૬.૧૪

૩૭૧૫૧૭.૦૦
૨૩૯૯૭૨૦૦.૪૭
૫૫૨૪૦૦.૫૧
૨૪૯૨૧૧૧૭.૯૮
૦.૦૦
૦.૦૦
૧૦૪૫૭૨૧૧૩૫.૯
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તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ના રોજનું સરવૈયું

૩૧/૦૩/૨૦૨૦
રકમ ₨
૧૦૨૪૨૪૯૧૪૩.૭૪

૩૧/૦૩/૨૦૨૧
રકમ ₨
૧૧૦૩૭૩૦૪૪૧.૮

ભંડોળ તથા દે વા
સરવાળો આગળ લાવ્યા

૦.૦૦ ૬. કરજ
૦.૦૦
(અ) રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા
૦.૦૦
(બ) રાજ્ય/મધ્યસ્થ સહકારી બેંક
૦.૦૦
(ક) રાષ્ટ્રીય બેંક (એફ.ડી. સામે)
૦.૦૦
(ડ) અન્ય બેંકો (એફ.ડી. સામે)

૦.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦

૦.૦૦ ૭. બિલ્સ ફોર કલેકશન (કોન્ટ્રા)

૦.૦૦

૦.૦૦ ૮. શાખાના હવાલા

૦.૦૦

૪૧૭૬૧૬૮.૦૫ ૯. મુદતવિતી વ્યાજ અનામત (કોન્ટ્રા)

૩૪૩૬૪૩૬.૦૫

૧૮૯૦૧૦૪૩.૦૦ ૧૦. ચુકવવા પાત્ર વ્યાજ

૧૯૯૦૦૦૧૦.૦૦

૧૮૦૬૮૩૫૭.૪૭ ૧૧. અન્ય જવાબદારીઓ
(પરીશિષ્ટ ૧ મુજબ)
૦.૦૦ ૧૨. નફા નુકશાન ખાતું

૨૩૮૧૧૫૫૯.૭૯
૦.૦૦

૦.૦૦ ૧૩. આકસ્મિક જવાબદારીઓ
૭૨૭૧૪૯૪.૩૨
૦.૦૦

૧૦૬૫૩૯૪૭૧૨.૨૬

અન-ક્ઇ
લે મ ડે ફ ખાતા
લાએબીલીટી - બેન્ક ગેરંટી

કુલ સરવાળો

૦.૦૦
૧૦૮૩૭૧૮૨.૭૨
૦.૦૦
૧૦૮૩૭૧૮૨.૭૨

૧૧૫૦૮૭૮૪૪૭.૬૪

તપાસ્યું અને બરાબર માલુમ પડ્યું છે . અમારા આજ તારીખના ઓડીટ રીપોર્ટ તથા સામાન્ય શેરોને આધિન.
સ્થળ : આણંદ
તારીખ : ૨૫-૦૬-૨૦૨૧

શ્રી બજાજ ગુપ્તા એન્ડએસોસિએટ્સ
ભાવેશકુમાર જે. પટે લ (પાર્ટનર)
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટટ્સ, મેમ્બરશિપ નં: ૧૧૦૪૮૧
સહકારી ઓડિટ પેનલ નંબર - ૩૨૧
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સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓ. બેન્ક લિ; આણંદ
તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ના રોજનું સરવૈયું

૩૧/૦૩/૨૦૨૦
રકમ ₨
૯૫૦૮૭૪૩૭૨.૪૧

સરવાળો આગળ લાવ્યા
૨. મધ્યમ મુદતની લોન પૈકી
(અ) સરકારી અને માન્ય જામીનગીરી સામે
(બ) અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરી સામે
(ક) જામીન ઉપર ધિરાણ
સરવાળો
૧. તે પૈકી મુદતવિતી
૨. તે પૈકી ડૂબત અને શકમંદ લેણાં
૩. લાંબી મુદતની લોન પૈકી
(અ) સરકારી અને માન્ય જામીનગીરી સામે
(બ) અન્ય વાસ્તવિક જામીનગીરી સામે
(ક) જામીન ઉપર ધિરાણ
સરવાળો

૦.૦૦
૨૬૯૮૭૪૬૨૫.૫૦
૮૬૦૦૧૨૪.૦૦
૨૭૮૪૭૪૭૪૯.૫૦
૦.૦૦
૫૪૫૦૯૬૯.૦૦
૦.૦૦
૧૫૧૬૮૯૦૧૩.૮૦
૦.૦૦
૧૫૧૬૮૯૦૧૩.૮૦
૦.૦૦
૧૭૦૧૮૨૦.૨૧
૪૧૭૬૧૬૮.૦૫
૪૬૨૬૩૪૪.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૩૦૧૪૧૧૦૪.૦૦
૧૪૭૦૧૦૯૮.૭૦
૬૦૮૭૫૬૨૫.૧૦
૮૦૬૧૧૦૦૦.
૧૯૭૩૫૩૭૪.૯૦

૩૧/૦૩/૨૦૨૧
રકમ ₨
૧૦૪૫૭૨૧૧૩૫.૯૦

મિલ્કત તથા લેણાં

૧. તે પૈકી મુદતવિતી
૨. તે પૈકી ડૂબત અને શકમંદ લેણાં
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

મુદતવિતી વ્યાજ લેણાં (કોન્ટ્રા)
મળવા પાત્ર વ્યાજ
બિલ્સ રીસીવેબલ (કોન્ટ્રા)
શાખાના હવાલા
સ્થાવર મિલકત (પરિશિષ્ટ ૨ મુજબ)
અન્ય મિલકત (પરિશિષ્ટ ૩ મુજબ)
નફા નુકશાન ખાતે
પાછલી ખોટ
બાદ : ચાલુ વર્ષનો નફો

૧૦૬૫૩૯૪૭૧૨.૨૬

કુલ સરવાળો

૦.૦૦
૨૫૫૪૨૧૨૩૪.૬૬
૩૪૮૪૨૩૨૧.૦૫
૨૯૦૨૬૩૫૫૫.૭૧
૧૫૪૮૦૪૩.૦૦
૬૦૦૭૩૮૭.૦૦
૦.૦૦
૧૪૦૯૮૧૭૩૨.૪૫
૦.૦૦
૧૪૦૯૮૧૭૩૨.૪૫

૪૬૧૧૨૯૫.૦૦

૪૫૩૮૩૩૯.૦૦
૩૪૩૬૯૦૯.૦૫
૬૭૩૦૧૬૫.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૨૯૮૯૬૮૧૫.૦૦
૧૭૬૬૪૯૬૦.૫૪
૪૭૪૨૮૪૬૨.૧૫

૬૦૮૭૫૬૨૫.૧૦
૧૩૪૪૭૧૬૨.૯૫

૧૧૫૦૮૭૮૪૪૭.૬૪

શ્રી મનુભાઈ એ. પટે લ

શ્રી નિશિલભાઈ એમ. પટે લ

શ્રી હરે શભાઈ આર. ઠક્કર

ચેરમેન

વાઈસ ચેરમેન

મેનજીંે ગ ડિરે ક્ટર

શ્રી અમરીશભાઈ એ. પટે લ

શ્રી ચેતનકુમાર બી. જોષી

શ્રી કમલેશભાઈ વી. શાહ

જો.મેન.ે ડિરે ક્ટર

મેનજ
ે ર

એકાઉટન્ટ
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સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧નો 50મો વાર્ષિ ક અહેવાલ

તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું નફા-નુકશાન પત્રક
૩૧/૦૩/૨૦૨૦
ખર્ચ
રકમ ₨
૩૬૨૩૪૪૯૫.૧૪ ૧. થાપણો અને કરજ ઉપર ચુકવેલ વ્યાજ
(પરિશિષ્ટ નંબર - ૧ મુજબ)
૧૧૨૭૯૬૪૪.૦૦ ૨. પગાર, ભથ્થાં, પ્રો.ફં ડ વગેરે
(પરિશિષ્ટ નંબર - ૨ મુજબ)
૦.૦૦ ૩. ડિરે ક્ટર્સ તથા કમિટી સભ્ય મીટીંગ ખર્ચ
૯૬૭૩૮૬.૪૧ ૪. ઓફીસ ભાડું, વિમો, વીજળી વગેરે
(પરિશિષ્ટ નંબર - ૩ મુજબ)
૨૨૦૯૩.૦૦ ૫. લિગલ ફી
૧૦૬૧૨૪.૮૪ ૬. તારટપાલ તથા ટે લિફોન ખર્ચ
૧૮૫૫૦૦.૦૦ ૭. ઓડીટ ફી
૪૪૩૭૮૫.૦૦ ૮. મિલકત મરામત અને ઘસારા ખર્ચ
(પરિશિષ્ટ નંબર - ૪ મુજબ)
૨૭૨૯૩૯.૨૬ ૯. સ્ટેશનરી છાપકામ અને જાહેરાત ખર્ચ
(પરિશિષ્ટ નંબર - ૫ મુજબ)
૦.૦૦ ૧૦. બીન-બેંકિગ
ં માલસામાન વેપાર અથવા લેવડદે વડમાં આવેલ ખોટ
૦.૦૦ ૧૧. જોગવાઇઓ/ખર્ચ
૨૫૪૦૧૭૭.૬૦ ૧૨. અન્ય ખર્ચ
(પરિશિષ્ટ નંબર - ૬ મુજબ)
૦.૦૦ ૧૩. લોસ : સેલ ઓફ સિક્રયુ ીટી
૧૯૭૩૫૩૭૪.૯ ૧૪. ચોખ્ખો નફો સરવૈયામાં લઇ ગયા તે

૩૧/૦૩/૨૦૨૧
રકમ ₨
૩૮૧૭૨૦૨૯.૦૦

૭૧૭૮૭૫૨૦.૧૫

૭૩૬૨૩૭૪૪.૪૮

કૂલ સરવાળો....

૧૩૧૮૧૯૩૫.૦૦
૦.૦૦
૧૦૯૪૪૭૩.૯૦
૧૪૨૫૦.૦૦
૧૭૬૮૫૦.૭૬
૨૧૦૦૯૦.૦૦
૩૭૩૪૯૦.૪૨
૧૭૨૧૫૨.૭૬
૦.૦૦
૦.૦૦
૬૭૮૧૩૦૯.૬૯
૦.૦૦
૧૩૪૪૭૧૬૨.૯૫

તપાસ્યું અને બરાબર માલુમ પડ્યું છે . અમારા આજ તારીખના ઓડીટ રીપોર્ટ તથા સામાન્ય શેરોને આધિન.
સ્થળ : આણંદ
તારીખ : ૨૫-૦૬-૨૦૨૧

શ્રી બજાજ ગુપ્તા એન્ડએસોસિએટ્સ
ભાવેશકુમાર જે. પટે લ (પાર્ટનર)
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટટ્સ, મેમ્બરશિપ નં: ૧૧૦૪૮૧
સહકારી ઓડિટ પેનલ નંબર - ૩૨૧
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સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓ. બેન્ક લિ; આણંદ
તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું નફા-નુકશાન પત્રક

૩૧/૦૩/૨૦૨૦
રકમ ₨
૬૪૩૬૧૩૪૫.૨૪ ૧.

આવક

ધિરાણ અને રોકાણ ઉપર મળે લ વ્યાજ
(પરિશિષ્ટ નંબર - ૭ મુજબ)
૯૧૨૫૯.૧૪ ૨. કમિશન અને દલાલી
૩. સબસીડી અને ડોનેશન
૪. બીન-બેંકિગ
ં માલસામાન વેપાર અથવા લેવડદે વડમાં આવેલ ખોટ
૧૬૫૦૬૧૫.૭૭ ૫. અન્ય આવક
(પરિશિષ્ટ નંબર - ૮ મુજબ)
૫૬૮૪૩૦૦.૦૦ ૬. સિક્યોરિટી વેચાણનો નફો

૭૧૭૮૭૫૨૦.૧૫

૩૧/૦૩/૨૦૨૧
રકમ ₨
૬૭૫૯૫૫૭૫.૫૨
૧૦૨૪૭૦.૦૦

૨૦૭૧૪૯૮.૭૬
૩૮૫૪૨૦૦.૦૦

કૂલ સરવાળો....

૭૩૬૨૩૭૪૪.૪૮

શ્રી મનુભાઈ એ. પટે લ

શ્રી નિશિલભાઈ એમ. પટે લ

શ્રી હરે શભાઈ આર. ઠક્કર

ચેરમેન

વાઈસ ચેરમેન

મેનજીંે ગ ડિરે ક્ટર

શ્રી અમરીશભાઈ એ. પટે લ

શ્રી ચેતનકુમાર બી. જોષી

શ્રી કમલેશભાઈ વી. શાહ

જો.મેન.ે ડિરે ક્ટર

મેનજ
ે ર

એકાઉટન્ટ
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સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧નો 50મો વાર્ષિ ક અહેવાલ

તારીખ: ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના સરવૈયાની માહિતી દર્શાવતા પરિશિષ્ટ
૩૧-૦૩-૨૦૨૦
૧૭૩૭૯૭.૦૦
૧૫૨૦૫૭.૯૨
૩૨૯૬૦.૦૦
૫૬૨૧૪.૦૦
૫૪૪૬૯૦૪.૦૦
૫૪૭૧૦૦.૦૦
૪૨૬૫.૫૫
૨૫૯૦૦.૦૦
૮૬૨૪૧.૦૦
૩૩૦૧૮૧.૦૦
૫૭૮૮૪૨૮.૦૦
૨૮૬૮૧૮૯.૦૦
૨૫૫૬૧૨૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૧૮૦૬૮૩૫૭.૪૭

ક્રમ

મિલકતની વિગત

૧
૨
૩
૪
૫

બેંક બિલ્ડિં ગ
ડે ડ સ્ટોક અને ફર્નિ ચર
લોકર
કોમ્પ્યુટર
વાહન

પરિશિષ્ટ - ૧

અન્ય જવાબદારી
વિગત

બિલ્સ પેએબલ
પરચૂરણ દે વા
શેર અનામત
અનક્ઇ
લે મ પે-ઓર્ડર
સ્ટાફ પેન્સન ફં ડ
ધિરાણ અનામત
જી.એસ.ટી. પેએબલ
કે શ સસ્ન્સ
પે
આર.પી.એફ.સી. પેએબલ
ડીપોઝીટ ટે ક્ષ (ટી.ડી.એસ.) ખાતા
સ્ટાફ ગ્રેજ્યુઇટી ફં ડ
સ્ટાફ લીવ એન્કે શમેંટ ફં ડ
સી ટી એસ ક્લીયરિં ગ ખાતે
સી. જી. એસ.ટી. પેએબલ
એસ. જી. એસ. ટી. પેએબલ
ઇન્કમ ટે ક્ષ પ્રોવિઝન F. Y. ૨૦૨૦-૨૦૨૧
સરવાળો
તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦
બુક વેલ્યુ

પરિશીષ્ટ - ૨

રીવેલ્યુએશન

૫૧૫૦૧૭.૦૦
૧૬૧૬૪૧.૦૦
૧૫૭૯.૫૮
૮૯૦૯૨૦.૦૦
૨૬૦૧૫૯.૦૦ ૨૬૦૮૮૩.૮૪
૧૩૨૪૦.૦૦
૧૮૪૦૯૭૭.૦૦ ૨૬૨૪૬૩.૪૨

સ્થાવર મિલકત
વર્ષ
વર્ષ દરમ્યાન ઘસારો
તા.૩૧-૦૩વર્ષ દરમ્યાન
સબ ટોટલ
રીવે
લ્
એ
યુ
શન
દરમ્યાન
૨૦૨૧ના રોજની
બુક વેલ્યુ
વધારો
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦
વેલ્યુ
ઘટાડો
નેટ બાકી
૨૮૮૧૫૧૪૪.૦૦
૧૩૩૩૧૯ ૨૫૪૨૯.૦૦ ૨૮૬૫૬૩૯૬.૦૦
૩૧૦૦.૦૦
૧૬૩૨૨૦.૫૮
૨૩૪૫૫.૫૮
૧૩૯૭૬૫.૦૦
૮૯૦૯૨૦.૦૦
૮૬૮૬૫.૦૦
૮૦૪૦૫૫.૦૦
૫૮૫૦૦.૦૦
૦
૫૨૧૦૪૨.૮૪
૨૩૫૭૭૧.૮૪
૨૮૫૨૭૧.૦૦
૧૩૨૪૦.૦૦
૧૯૧૨.૦૦
૧૧૩૨૮.૦૦
૬૧૬૦૦.૦૦
૦ ૩૦૪૦૩૫૬૭.૪૨
૧૩૩૩૧૯
૩૭૩૪૩૩ ૨૯૮૯૬૮૧૫.૦૦

પરિશીષ્ટ - ૩ અન્ય મિલકતો
વિગત

14

૩૧-૦૩-૨૦૨૧
૮૯૬૮૭.૦૦
૧૩૨૫૫૭.૯૨
૪૯૮૩૦.૦૦
૫૬૨૧૪.૦૦
૫૮૦૧૯૧૭.૦૦
૫૧૦૬૦૦.૦૦
૦.૦૦
૪૭૯૦૦.૦૦
૯૪૫૨૮.૦૦
૨૭૨૦૩૪.૦૦
૩૪૪૦૭૧૧.૦૦
૨૪૪૪૨૪૫.૦૦
૬૨૯૮૦૮૦.૭૧
૩૬૬૨૭.૫૮
૩૬૬૨૭.૫૮
૪૫૦૦૦૦૦.૦૦
૨૩૮૧૧૫૫૯.૭૯

૩૧-૦૩-૨૦૨૦
૩૧૨૪૯૫.૨૦ પ્રિન્ટેડ સ્ટોક
૨૫૬૫૮.૦૦ એડહેસીવ સ્ટેમ્પ
૧૦૦૦.૦૦ Cersai E - Wallet
૩૦૨.૦૦ લાઇબ્રરે ી બુક્સ
૨૦૭૩૧૦.૦૦ સ્ટાફ ફે સ્ટીવલ એડવાન્સ
૫૪૪૬૫૭૨.૦૦ રીજી. પી,એફ. કમિશનર (સ્ટાફ પી.એફ.)
૫૭૨૯.૦૦ ઇન્કમટે ક્ષ રીફં ડ રીસીવેબલ ૨૦૧૯-૨૦
૩૬૦.૦૦ લવાદી કાર્યવાહી
૫૭૮૮૪૨૮.૦૦ એલ.આઇ.સી. સ્ટાફ ગ્રેજ્યુઇટી
૨૮૬૮૧૮૯.૦૦ એલ.આઇ.સી. સ્ટાફ લીવ એન્કે શમેંટ
૧૯૬૭૧.૦૦ એમ.જી.વી.સી.એલ. ડીપોઝીટ
૦.૦૦ CGST રીસીવેબલ
૦.૦૦ IGST રીસીવેબલ
૦.૦૦ SGST રીસીવેબલ
૫૦૦૦.૦૦ કે ડી સી સી બેન્ક લોકર ડીપો
૪૪૫૩.૫૦ સીકે વાયસી ઇ-વોલેટ
૩૫૯૪.૦૦ એસએમએસ સ્ટોક
૦.૦૦ ઇન્કમ ટે ક્ષ રીસીવેબલ ૨૦20-21
૧૨૩૩૭.૦૦ E Stamping બેલન્સ
ે
૦.૦૦ એક્સ ગ્સ
રે ીયા ઇન્ટરે સ્ટ રિસીવેબલ
૦.૦૦ એડવાન્સ ઇન્કમ ટે ક્ષ ૨૦૨૦-૨૧
૦.૦૦ સેન્ડ્રી ડે બ્ટર્સ
૧૪૭૦૧૦૯૮.૭૦
સરવાળો

૩૧-૦૩-૨૦૨૧
૩૬૦૦૮૦.૪૦
૧૬૪૫૮.૦૦
૧૦૦૦.૦૦
૨૪૫.૦૦
૮૬૬૮૭.૦૦
૫૮૦૧૫૮૫.૦૦
૫૭૨૯.૦૦
૭૦૩૯૫.૦૦
૩૪૪૦૭૧૧.૦૦
૨૪૪૪૨૪૫.૦૦
૧૯૬૭૧.૦૦
૨૪૫૬૩.૮૫
૩૨૫૨૬.૩૮
૨૪૫૬૪.૮૫
૫૦૦૦.૦૦
૩૪૯૫.૪૦
૧૩૦૮૦.૦૦
૭૭૫૧.૦૦
૧૫૪૩૪.૦૦
૨૯૧૭૩૮.૬૬
૫૦૦૦૦૦૦.૦૦
૮૬૬૮૭.૦૦
૧૭૬૬૨૯૬૦.૫૪

સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓ. બેન્ક લિ; આણંદ

તારીખ: ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના નફા-નુકશાનની માહિતી દર્શાવતા પરિશિષ્ટ
પરિશીષ્ટ - ૧ થાપણો અને કરજ ઉપર ચુકવેલ વ્યાજ

૩૧-૦૩-૨૦૨૦

વિગત

૩૬૧૩૮૨૦૪.૩૮ થાપણ ઉપરનું વ્યાજ

૩૧-૦૩-૨૦૨૧
૩૮૧૩૦૯૬૩.૦૦

૮૯૨૮૬.૭૬ બેંકોમાંથી મેળવેલ કરજ ઉપાડ વ્યાજ
૭૦૦૪.૦૦ સી આર આર ડિફોલ્ટ વ્યાજ

૪૦૯૩૩.૦૦
૧૩૩.૦૦

૩૬૨૩૪૪૯૫.૧૪

સરવાળો

૩૮૧૭૨૦૨૯.૦૦

પરિશીષ્ટ - ૨ સ્ટાફ પગાર, ભથ્થાં, પ્રો.ફં ડ વગેરે
૮૮૯૫૩૩૮.૦૦ સ્ટાફ પગાર ખર્ચ

૧૦૬૩૭૧૪૦.૦૦

૧૦૨૩૬૬૨.૦૦ લીવ એન્કે શમેંટ ખર્ચ

૯૮૦૬૧૦.૦૦

૧૧૮૪૯૮૬.૦૦ સ્ટાફ પ્રોવિડન્ડ બેંક ફાળા ખર્ચ

૧૩૨૧૪૧૭.૦૦

૪૯૧૭૩.૦૦ સ્ટાફ એક્સીડન્ટ વીમા પ્રિમિયમ ખર્ચ
૧૨૬૪૮૫.૦૦ સ્ટાફ મેડીકલ વીમા પ્રિમિયમ ખર્ચ
૧૧૨૭૯૬૪૪.૦૦

૧૯૭૪૧૧.૦૦
સરવાળો

પરિશીષ્ટ - ૩

૪૫૩૫૭.૦૦
૧૩૧૮૧૯૩૫.૦૦

ઓફિસ ભાડું, વીમો, વીજળી વગેરે

૬૩૫૫૬.૦૦ ઓફિસ વિમા પ્રિમિયમ ખર્ચ

૦.૦૦

૭૧૩૪૫૯.૪૧ ડીપોઝીટ વિમા પ્રિમિયમ ખર્ચ

૯૨૬૦૨૮.૯૦

૧૯૦૩૭૧.૦૦ વીજળી ખર્ચ

૧૬૮૪૪૫.૦૦

૯૬૭૩૮૬.૪૧

સરવાળો

૧૦૯૪૪૭૩.૯૦

પરિશીષ્ટ - ૪ મિલકત, મરામત અને ઘસારા ખર્ચ
૭૨.૦૦ લાઈબ્રેરી બુક્સ ઘસારા ખર્ચ

૫૭.૦૦

૨૭૧૩૭.૦૦ ડે ડસ્ટોક ઘસારા ખર્ચ

૨૩૪૫૫.૫૮

૨૬૭૫૦.૦૦ બેંક બિલ્ડીંગ ઘસારા ખર્ચ

૨૫૪૨૯.૦૦

૯૬૨૪૯.૦૦ લોકર ઘસારા ખર્ચ

૮૬૮૬૫.૦૦

૨૯૧૩૪૩.૦૦ કોમ્પ્યુટર ઘસારા ખર્ચ

૨૩૫૭૭૧.૮૪

૨૨૩૪.૦૦ વાહન ઘસારા ખર્ચ
૪૪૩૭૮૫.૦૦

૧૯૧૨.૦૦
સરવાળો

પરિશીષ્ટ - ૫

૩૭૩૪૯૦.૪૨

સ્ટે શનરી, છાપકામ અને જાહેરાત ખર્ચ

૧૯૪૬૨૪.૩૦ પ્રિં ટીંગ ખર્ચ

૧૧૧૭૧૯.૨૨

૩૫૮૫૪.૦૦ જાહે રાત ખર્ચ

૨૨૦૧૭.૮૦

૪૨૪૬૦.૯૬ સ્ટેશનરી ખર્ચ

૩૮૪૧૫.૭૪

૨૭૨૯૩૯.૨૬

સરવાળો

૧૭૨૧૫૨.૭૬
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સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧નો 50મો વાર્ષિ ક અહેવાલ

તારીખ: ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના નફા-નુકશાનની માહિતી દર્શાવતા પરિશિષ્ટ
૩૧-૦૩-૨૦૨૦
૧૧૫૩૩૯.૯૪
૧૧૦૦૯૬.૦૦
૧૯૯૫.૭૨
૮૨૬૭૨.૦૦
૨૨૮૭૪.૦૦
૮૫૩૯૫.૦૦
૨૨૦૦.૦૦
૨૫૫૭૮૮.૭૨
૧૬૩૦૫૨.૩૮
૭૦૩૯૯૭.૦૦
૧૯૧૬૦૦.૦૦
૬૭૫૦.૦૦
૨૯૦.૦૦
૬૦૦૦૦.૦૦
૧૦૮૨.૦૦
૨૦૭૭૬૦.૯૬
૫૦૦૦.૦૦
૦.૦૦
૯૬૨૫૭.૭૪
૪૩૮૭૦.૫૦
૩૫૦૪૨૭.૦૬
૨૦૧૪૬.૦૦
૧૩૫૮૨.૫૮
૦.૦૦
૨૫૪૦૧૭૭.૬૦
૪૩૮૮૫૦૫૮.૦૦
૫૯૧૨૫૨૭.૯૫
૧૪૫૫૨૫૦૧.૨૯
૧૧૨૫૮.૦૦
૬૪૩૬૧૩૪૫.૨૪
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૯૭૫૦.૦૦
૦.૦૦
૬૧૨૫.૦૦
૧૨૦૫.૦૦
૩૮૧૮૪૮.૭૭
૩૫૨૭૦.૦૦
૧૯૬૭૧.૦૦
૯૦૫.૦૦
૧૧૩૮૪૫૦.૦૦
૦.૦૦
૨૦૯૧.૦૦
૫૫૩૦૦.૦૦
૧૬૫૦૬૧૫.૭૭

પરિશીષ્ટ - ૬
અન્ય ખર્ચ
વિગત

પરચૂરણ ખર્ચ
વાર્ષિ ક લવાજમ ખર્ચ
સ્ટાફ લીવ એન્કે શમેંટ પ્રિમિયમ ખર્ચ
સ્ટાફ પ્રોવિડં ટ ફં ડ વહીવટી ખર્ચ
ડિપોઝીટ લીંક ઇન્સુરન્સ ફં ડ ફાળો ખર્ચ
વાહન ખર્ચ / મુસાફરી ખર્ચ
ડિપોઝીટ લીંક ઇન્સુરન્સ વહીવટી ખર્ચ
કોમ્પ્યુટર મેઇન્ટે નન્સ ખર્ચ
બેંક બિલ્ડીંગ મેઇંનટે નન્સ ખર્ચ
સ્ટાફ ગ્રેજ્યુઇટી પ્રિમિયમ ખર્ચ
સીક્યોરીટી પ્રિમિયમ ખર્ચ
પ્યુન ડ્રે સ ખર્ચ
ઇન્કમટે ક્ષ ખર્ચ ટી ડી એસ
કન્સલટં સી ખર્ચ
ઇન્કમટે ક્ષ ખર્ચ
સી.ટી.એસ. / એન.પી.સી.આઇ. ચાર્જ
સ્ટાફ ટ્રે નિં ગ ખર્ચ
લોકર બ્રેક ઓપન ખર્ચ
સી જીએસટી ખર્ચ
એસ જીએસટી ખર્ચ
આઇ જીએસટી ખર્ચ
જીએસટી ખર્ચ
મોબાઈલ ટ્રાન્જેક્શન ચાર્જ ખર્ચ
વ્યવસાય વેરા ખર્ચ
કોવિડ -૧૯ ખર્ચ
સરવાળો
પરિશીષ્ટ - ૭
ધિરાણ અને રોકાણ ઉપર મેળવેલ વ્યાજ
ધિરાણ ઉપર મળે લ વ્યાજ
બેંકોની ડિપોઝીટ તથા અન્ય રોકાણોનું વ્યાજ
વ્યાજ આવક (ગર્વ. સીક્યો.)
વ્યાજ આવક - ઇન્કમ ટે ક્ષ
સરવાળો
પરિશીષ્ટ - ૮
અન્ય આવકો
ડિવીડં ડ
શેર ટ્રાન્સફર ફી.
ગોડાઉન ઇન્સપેક્શન ચાર્જ
વારસ નોમીનેશન ફી
ઇન્સીડે ન્સલ ચાર્જ
પરચૂરણ આવક
સોના-ચાંદી વિમા ચાર્જ
કસ્ટડી ચાર્જ
લોકર્સ ભાડા આવક
ડુપ્લીકે ટ શેર સર્ટીફીકે ટ ઇસ્યુ ફી
કમીશન -પ્રધાનમંત્રી જીવન વિમા યોજના
રીકવરી ચાર્જ
સરવાળો

૩૧-૦૩-૨૦૨૧
૮૭૪૮૬.૧૦
૧૬૪૯૧૨.૦૦
૨૧૭૧૦૬.૦૦
૫૨૭૪૨.૦૦
૨૧૩૮૦.૦૦
૪૬૬૬૯.૦૦
૦.૦૦
૩૬૩૨૦૬.૪૮
૧૪૯૯૫૯.૫૦
૭૩૫૭૫૦.૦૦
૧૭૩૭૫૫.૦૦
૧૩૨૦૦.૦૦
૦.૦૦
૬૦૦૦૦.૦૦
૪૫૦૦૦૦૦.૦૦
૪૭૧૪૬.૬૭
૮૮૫.૦૦
૨૫૨૦૦.૦૦
૬૬૭૬.૩૨
૩૩૧૪.૭૭
૮૩૫૨૧.૦૭
૩૪૦૦.૦૦
૭૬૨૪.૭૮
૩૬૪૦.૦૦
૧૩૭૩૫.૦૦
૬૭૮૧૩૦૯.૬૯
૪૪૫૬૮૨૪૮.૦૦
૬૯૯૪૭૭૧.૮૩
૧૬૦૩૨૫૫૫.૬૯
૦.૦૦
૬૭૫૯૫૫૭૫.૫૨
૦.૦૦
૪૨૫.૦૦
૬૨૦૦.૦૦
૧૫૫૦.૦૦
૩૭૧૫૮૫.૭૬
૫૩૦૫૪૬.૦૦
૧૭૪૦૮.૦૦
૬૭૫.૦૦
૯૫૮૩૫૦.૦૦
૫૧૨૦.૦૦
૨૦૦૯.૦૦
૭૫૫૦.૦૦
૨૦૭૧૪૯૮.૭૬

સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓ. બેન્ક લિ; આણંદ
તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજનું બેન્કના રોકાણોનું પત્રક

(એ) એસ, એલ, આર. રોકાણો
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

વિગત
૭.૧૮% M H S D L ૨૦૨૯
૭.૧૪% K A S D L ૨૦૨૯ DEC
૭.૧૭% U P S D L ૨૦૨૯
૬.૪૭% G J S D L ૨૦૩૦
૬.૫૭% G J S D L ૨૦૨૯
૬.૬૦% G J S D L ૨૦૨૯
૬.૧૯% G O I ૨૦૩૪
૬.૫૪% R J S D L ૨૦૩૦
૭.૨૫% A P S D L ૨૦૩૧
૭.૧૧% T N S D L ૨૦૩૧
૭.૧૧% M P S D L ૨૦૩૧
૭.૧૮% M H S D L ૨૦૨૯
૭.૧૮% H R S D L ૨૦૨૬

૧૬

૬.૨૨% G O I ૨૦૩૫
AFS
કુલ સરવાળો .............

૧૪
૧૫

૭.૧૫% A P S D L ૨૦૩૧
૬.૬૪% K A S D L ૨૦૩૨

(બી) અન્ય બેંક રોકાણો
ક્રમ

કે ટે ગરી
HTM
HTM
HTM
HTM
HTM
HTM
HTM
HTM
HTM
HTM
AFS
AFS
AFS
AFS
AFS

વિગત

ચોપડા કિંમત
૧૮૧૨૦૯૦૦
૧૦૦૭૧૭૦૦
૧૦૦૭૮૭૦૦
૨૫૦૪૮૮૦૦
૩૨૧૨૭૬૦૦
૨૫૫૦૦૧૦૦
૨૪૮૭૫૦૦૦
૧૯૫૯૧૦૦૦
૫૧૭૫૦૦૦
૫૦૪૬૨૦૦
૭૩૮૩૭૫૦
૨૪૭૧૭૪૦૦
૨૦૨૨૭૫૦૦

મુળ કિંમત
૧૮૦૦૦૦૦૦
૧૦૦૦૦૦૦૦
૧૦૦૦૦૦૦૦
૨૫૦૦૦૦૦૦
૩૨૦૦૦૦૦૦
૨૫૪૦૦૦૦૦
૨૫૦૦૦૦૦૦
૧૯૪૭૦૦૦૦
૫૦૯૦૦૦૦
૫૦૦૦૦૦૦
૭૫૦૦૦૦૦
૨૫૦૦૦૦૦૦
૨૦૦૦૦૦૦૦

બજાર કિંમત
૧૮૭૨૭૪૦૦
૧૦૨૩૫૦૦૦
૧૦૨૫૩૦૦૦
૨૪૩૬૫૦૦૦
૩૧૬૦૬૪૦૦
૨૫૧૭૧૪૦૦
૨૩૯૧૨૫૦૦
૧૯૦૬૫૦૨૪
૫૨૫૨૩૭૧
૫૧૦૭૦૦૦
૭૬૩૦૫૦૦
૨૫૭૩૨૫૦૦
૨૦૭૮૬૦૦૦

૧૪૩૬૨૦૦૦
૨૬૭૩૭૪૬૫૦

૧૫૦૦૦૦૦૦
૨૬૭૪૬૦૦૦૦

૧૪૩૩૭૦૦૦
૨૬૭૩૮૦૦૯૫

૨૦૦૧૭૫૦૦
૫૦૩૧૫૦૦

વ્યાજ દર

૨૦૦૦૦૦૦૦
૫૦૦૦૦૦૦

૨૦૪૫૮૦૦૦
૪૯૪૧૦૦૦

રકમ રૂપિયા

૧

ગુજરાત સ્ટેટ કો ઓપ બેન્ક લી. અમદાવાદ

૧૫૦૦૦૦૦૦.૦૦

૨

ખેડા જીલ્લા મધ્યસ્થ કો. ઓપ. બેન્ક લી. આણંદ

૨૪૫૦૦૦૦૦.૦૦

૩

આઇ. ડી. બી. આઇ. વિધ્યાનગર

૪

કાલુપુર કોમર્શિ યલ કો ઓપ બેન્ક લી. આણંદ

૫

એકસીસ બેન્ક,

૬

માધવપુરા મર્ક કો. ઓપ. બેન્ક લી. અમદાવાદ

૧૩૭૫૮૪૬૨૪.૦૦

કૂલ સરવાળો ...........

૨૩૯૪૮૪૬૨૪.૦૦

(સી) પી.એસ.યુ. બોન્ડ રોકાણો
ક્રમ
૧
૨
૩
૪

૪.૦૦%
TO
૭.૦૦%

વિગત
વ્યાજ દર
પેટ્રો ફીલ્ડ્સ કો ઓપ લી., વડોદરા
ICICI A SHORT TERM DEBT FUND
HDFC PRUDENTIAL SHORT TERM DEBT FUND
ICICI PRUDENTIAL SAVING DEBT FUND
કૂલ સરવાળો ............
કૂલ રોકાણ રકમ રૂપિયા ............ સરવાળો .......... (એ) + (બી.) + (સી)

૭૫૦૦૦૦૦.૦૦
૩૪૯૦૦૦૦૦.૦૦
૨૦૦૦૦૦૦૦.૦૦

રકમ રૂપિયા
૧૧૪૩૮૮૫૭.૦૦
૯૯૯૯૫૦૦.૦૨
૮૪૯૯૫૭૫.૦૨
૧૪૯૯૯૨૫.૦૦
૩૧૪૩૭૮૫૭.૦૪
૫૩૮૨૯૭૧૩૧.૦૪
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(A) Accounting policy Adopted By Banks

Bank prepares its books of accounts as per mercantile system of accounting proper provision for all the expenses
of the bank including bank interest which are payable at the end of the year is made. Provision for interest
receivable is also made. But as per guidelines interest on NPA is recognized as when it is received.
Use of Estimates:
The Preparation of financial statement requires the management to make estimates and assumptions
considered in the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates
used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results may differ from these
estimates. Any revision to the accounting estimation is recognized prospectively in the current and future periods.
a.

Income :
i.		Interest & other income are accounted as & when they accrued however following accounted on cash basis.
1.

1. Dividend Income on Share

2.

Locker Rent Income

3.

Interest on NPA

b. Fixed Assets :
Building & other F.A. (Furniture, Computer, Electronic items etc.) are shown at reduced balance after deducting
depreciation.
c.

Depreciation :
i.

i.Rates of depreciation on Fixed Assets are calculated as below at WDV Method except computer on Straightline method:
1.

Building				5.00%

2.

Furniture				15.00%

3.

Safe Deposit. Locker		

4.

Computer				33.33%

5.

Vehicle				15.00%

6.

Library Books			10.00%

10.00%

Additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter
are depreciated for half year.
No depreciation is provided on assets sold / disposed of during the year.
ii.		Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets transferred from revaluation
reserve account to profit & loss account.
d. Impairment of Assets :
At each balance sheet, the bank assets whether there is any indication that an assets may be impaired. If
any indication exists, the recoverable amount of the assets is estimated. An impairment loss is recognized
immediately, whenever the carrying amount of an assets exceed its recoverable amount. The recoverable amount
is the greater of net selling price and value in use. In accessing value in use, estimated future cash flows are
discounted to their present value based on appropriate discount factor.
e. Advances :
a) Advances are classified in to Performing and Non-Performing Assets and provision is made as per IRAC
norms of RBI.
b) Advances are stated at gross value while provision for performing & Non-Performing Assets as per RBI
guidelines is shown under the head “Reserve & Other Funds” under sub head “Bad Debts Reserve”.
f.

Investments :
i.
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Investments are classified as following
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ii.

1.

State & Central Govt. Securities

2.

Shares of Coop. Banks

3.

Other Bank / PSU Investments

Investment are further classified as follows
1.

Held to Maturity comprising of investment acquire with the intention to hold them till maturity.

2.

Held for Trading comprising of investment acquire with the intention to trade.

3.

Available for sale comprising of investment, which is not classified in above two categories.

iii. At the time of purchasing the security commission & brokerage expenses are deducted from the cost of
the Investment.
iv. Held to Maturity investments are carried at acquisition cost. If the value of investment is more than the
face value in which case the premium is amortized over the remaining period till its maturity.
v.

Investment classified as HFT and AFS mark to market script wise and the resultant depreciation are
recognized in IDR (Investment Depreciation Reserve) account. Net appreciation is ignored.

vi. Bank having no investment in Held for Trading investment.
g. Taxation:
As there are accumulated C/F losses, Income Tax provision for the current year has not been made. In lieu of
accumulated losses deferred tax asset is require to be recognized, but as taxable profit is not likely to arise
in near future, considering concept of prudence, deferred tax asset has not been recognized.
h. STAFF RETIREMENT BENFITS :
a.

Salaries, paid annual leave, Bonus etc. are accrued in the year in which the services are rendered by
employees.

b.

The bank has defined contribution plans for post employments benefit in forms of Provident Fund. Bank
has made following contribution to RPFC, Ahmedabad and charged to profit and loss accounts.
Particulars		
PF Contribution

c.

31-03-2021
Rs. 13,21,417/-

The bank has defined benefit plans for post-employment benefit in the form of gratuity for all employees
administrated through trust, funded with Life Insurance Corporation of India. Bank has charged to the profit
and loss account, the amount of following contribution under defined contribution plan made to LIC.
Particulars		
Staff gratuity

31-03-2020
Rs. 7,35,750/-

(B) NOTES ON ACCOUNTS:
1.

Previous Year’s figures have been regrouped / rearranged / recast to the extent necessary.

2.

The Bank is registered under the Gujarat State Co-operative Society Act, 1961.

3.

Advances
a.

Balances under the head “Advances”, “Deposits” and other accounts (Liability) “are subject to reconciliation
and confirmation of customers.

b.

The Priority advances are

53.18 % of total advances as against requirement of 40% as per RBI guide lines.

Advances to weaker section are 15.56 % of total advances as against requirement of 10%.
c.
4.

Required provision for standard assets has been made by the bank as per RBI guidelines.

Inter bank accounts are reconciled up to 31st March, 2021 and no provision is required to be made in respect
of items outstanding therein.

5.

Investment in other Bank Fixed Deposits of Rs. 1019.00 lac includes Rs. 303.50 lac under lien with other banks
for various banking arrangements.

6.

Bank has paid DICGC premium of Rs. 5.71lac insuring deposit of Rs. 8068.48 Lacs for the half year ending on

19

સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧નો 50મો વાર્ષિ ક અહેવાલ

30th September, 2021 based on deposit as on 31st March, 2021.
7.

During the year Bank has not revalued any of its assets.

8.

Accounting Standard 6 ( Depreciation Accounting ) :			

Depreciation is not provided for on the assets sold / disposed off during the accounting year, till the time of sell
/ disposal as mandated by the accounting standard.
9.

The bank operations are solely in the banking services industry including investment / treasury operation. As
interest income exceeds 91.81 % of the total revenue of the bank, there is no reportable segment in pursuance
of Accounting Standard – 17 (Segment Reporting) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

10. At the end of the year bank is having unclaimed deposits Rs.1,08,37,182.72 which are transferred to Reserve
Bank of India as per direction issued by them under The Depositor Education and Awareness Fund Scheme
(DEAF).
11. The bank does not pay any remuneration to any of its directors in terms of Reserve Bank of India's circular
dated 29/03/2003.
Disclosure of Information

Details regarding disclosure norms (UBD.CO.BPD.(PCB) Cir. No. 52/12.05.001/2013-14 dated 25-03-2014)
I.

Capital to Risk Weight Asset Ratio(CRAR)

:

21.03%

II.

Movement of CRAR i.e., CRAR as on Balance Sheet

:

2019–20

2020-21

Date For the Current year vis-à-vis previous year		

20.18%

21.03%

III. Investments
SLR investment:Particulars
State Govt. Securities
Cent. Govt. Securities
Approved Trustee Sec.

Total
Non SLR Investment: -

Face Value
955.90
1100.00
0.00

2055.90

As on 31-03-2020
Face Value
958.31
1096.22
0.00

2054.53

Face Value
984.39
1110.47
0.00

2094.86

Face Value
2274.60
400.00
0.00

2674.60

As on 31-03-2021
Book Value
Market Value
2281.38
2291.31
392.37
382.49
0.00
0.00

2673.75

No

Issuer

Amount

Extent of ‘ below
investment grade
securities’

Extent of
‘Unrated
Securities’

Extent of
‘unlisted
Securities

1
2
3
4
5
6

PSUs
FIs
Public Sector Banks
Debt Mutual Funds
Other –shares with State Co-op / DCCBs
Provision held towards Depreciation

114.39
0.00
0.00
200.00
0.80
1497.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Non Performing Non SLR Investment
Particulars

Opening Bal
Addition during the Year
Reduction during the year
Closing Bal

(₨ in lakh)

Amount
1490.24
0.00
10..00
1490.24

iv. Advances against real estate, construction business, housing

:

Rs. 501.62 Lacs

v.

:

Nil

:

Rs. 58.98 Lacs

Advances against shares & debentures

vi.		Advances to Directors , their relatives companies/firms in which
They are interested
a) Fund Based
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(₨ in lakh)
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b) Non-Fund based (Guarantees, L/C, etc.)

:

Rs. 0.00

:

Rs. 4.90%

a) Gross NPAs

:

Rs. 105.46 Lacs

b) Net NPAs

:

Rs. 65.36 Lacs

vii. Cost of Deposits: Average cost of deposits
viii. NPAs:

ix. ix.Movement in NPAs i.e., Gross and net NPAs as on Balance sheet date for the current year vis-avis previous
year. Net NPAs should be arrived at after deducting provisions held, interest suspense account etc.
		

2020

2021

Gross NPA

74.65

105.46

Gross NPA%

1.64%

2.31%

(₨ In Lacs)

Net NPA %
0.77%
1.45%
x. Profitability:
a) Interest income as a percentage of working funds
:
6.77
b) Non-interest income as a percentage of working funds
:
0.60
c) Operating profit as a percentage of working funds
:
1.34
d) Return on Assets
:
1.22
e) Business (Deposits + Advances) per employees
:
Rs. 475.32 Lacs
f) Profit per employees
:
Rs. 6.40 Lacs
xi. Provisions made toward NPAs, Depreciation in investments, Standard Assets : Rs. 00.00 Lacs
xii. Movement in provisions : [i.e., Provisions as on Balance Sheet date for the current year March 31,2021
Vis-avis previous year March 31,2020]
		
2020
2021
(₨ In Lacs)
a) Towards NPAs
2.00
10.00
b) Towards depreciation on investments
0.00
0.00
c) Towards Standard Assets
5.00
0.00
xiii.
Foreign currency assets &liabilities (if applicable) :
N.A
N.A
xiv.
Payment of DICGC insurance Premium : Paid Up to 30.09.2021 of Rs.571181.58 Date: 11.06.2021
xv.		Penalty imposed by RBI		
: NIL
xvi.
Restructured Accounts			
: NIL
xvii.
Fixed-Assets-Valuation/Revaluation
: No
xviii. Fixed Assets – Valuation/Revaluation :
During the period under present Audit for the year ending on 31.03.2021, the Bank has Not revalued any
asset and there is no change in method of calculation of depreciation.
xviii. Unclaimed liabilities (amount transferred to DEAF)
(Ref. Cir. No. DBOD. No. DEAF Cell.BC.114/30.01.002/2013-14 dated 27.05.2014)
(Amounts in Rs. Corer)
Opening Balance of amounts transferred to DEAF
Add : Amounts transferred to DEAF during the year
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims
Closing balance of amounts transferred to DEAF
Place : Anand
Date : 25.06.2021

Current Year
Previous Year
72.71
69.85
38.73
8.93
3.07
6.07
108.37
72.71
For BAJAJ GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants



CA. Bhavesh J. Patel – Partner
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ધિરાણની વિગતવાર માહિતી

ક્રમ
૧.

વિગત

રકમ ₨

ટંુ કી મુદતની લોન
૧. ગર્વમેન્ટ જામીનગિરી સામે ધિરાણ

૩૭૧૫૧૭.૦૦

૨. કે શ ક્રેડીટ

૫૫૨૪૦૦.૫૧

૨૪૯૨૧૧૧૧૭.૯૮

૩. સોના ચાંદીના દાગીના સામે ધિરાણ

૨૦૮૩૭૮૭.૦૦

૪. ફિક્સ ડિપોઝીટ સામે ઓવરડ્રાફ્ટ

૧૫૫૪૨૪૩૮.૪૭

૫. ફિક્સ ડિપોઝીટ સામે લોન
૨.

૬૩૭૦૯૭૫.૦૦

મધ્યમ મુદતની લોન

૨૯૦૨૬૩૫૫૫.૭૧

૧. હાયપોથીકે શન ધિરાણ

૧૨૬૩૯૮૭૭.૦૯

૨. વ્હિકલ હાયરપરચેઝ ધિરાણ

૨૧૪૦૯૫૮૬૧.૫૭

૩. પ્રોપર્ટી મોર્ગેજ કે શક્રેડીટ ધિરાણ

૨૫૧૨૦૯૯૦.૧૫

૪. સ્મોલ સ્કેલ ઈન્ડસ્ટ્રી લોન (એસ.એસ.આઈ.)

૮૦૯૦૪૭.૫૬

૫. ક્લીન લોન

૧૦૦૫૮૩૮૧.૩૦

૬. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મશીનરી લોન (ઈ.એમ.આઈ.)

૧૦૮૫૫૧૦.૫૫

૭. સ્ટાફ લોન

૫૬૨૬૨૪.૦૦

૮. સોલર ઇક્વિપમેન્ટ લોન

૩.

રકમ ₨

૧૧૦૭૩૨૩.૭૪

૯. આત્મ નિર્ભરલોન -૧

૧૮૩૧૬૨૯૧.૭૫

૧૦. આત્મ નિર્ભરલોન -૨

૬૪૬૭૬૪૮.૦૦

લાંબી મુદતની લોન

૧૪૦૯૮૧૭૩૨.૪૫

૧. પ્રોપર્ટી મોર્ગેજ લોન

૧૨૯૭૫૦૫૫૨.૭૩

૨. હોસ્પીટલ લોન

૧૦૪૦૧૫૦.૯૧

૩. હાઉસીંગ લોન EMI

૧૦૧૯૧૦૨૮.૮૧
૪૫૬૧૬૬૪૦૬.૧૪

કુલ ધિરાણ -------

આપણી આ બેંક

•

આપણી બેંકની વેબ સાઇટ www.smcbanand.com ની અવશ્ય મુલાકાત લેવા વિનંતી છે .

•

બેંક દ્વારા મોબાઇલની સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે . તેના રજીસ્ટ્રેશન માટે બેંક્માં રૂબરૂ સંપર્ક કરવા વિનંતી છે . આપણી બેંકની મોબાઇલ
એપ ગુગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર ઉપલબ્ધ છે . જેના થકી આપ આપના ખાતાની માહિતી મેળવી શકશો.

•

બેંકમાં મૂકવામાં આવેલ તમામ પ્રકારની રકમ ₨ ૫ લાખ સુધીની થાપણો વીમાથી સુરક્ષિત છે .

•

આપનો મોબાઈલ નંબર તથા ઇ-મેઈલની બેંકમાં અવશ્ય નોધણી કરાવી ડીઝિટલ બેંકિગ
ં ના સહભાગી બની આપના પ્રત્યેક
ટ્રાન્જેકશનથી માહિતગાર રહી સુરક્ષિત રહો.


* આપનો તમામ નાણાંકીય વ્યવહાર આપણી આ બેંક દ્વારા કરવાનો આગ્રહ રાખવા વિનંતી છે . *
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બેંકનો કામકાજનો સમય સોમવાર થી શનિવાર : સવારે ૧૦.૩૦ થી બપોરે ૪.૦૦ સુધી
(બીજા અને ચોથા શનિવારે રજા રહેશ.ે )

સરદારગંજ મર્ક ન્ટાઈલ કો-ઓ. બેન્ક લિ; આણંદ
બેંકના સર્વે સભાસદો તેમજ ખાતેદારો માટે ખાસ સુચના
 “તમારા ગ્રાહકને ઓળખો” (KYC) – રીઝર્વ બેંકના આદે શ અનુસાર બેંકમાં અગાઉ ખોલાવેલ તેમજ નવા
ખુલતા તમામ ખાતાઓ માટે ખાતેદારનો તાજેતરનો ફોટો, ઓળખનો પુરાવો તેમજ રહેઠાણનો પુરાવો આપવો
ફરજીયાત છે . જે ખાતેદારે KYC પૂર્ણ કરાવેલ ના હોય તેઓના ખાતાના નાણાકીય વ્યવહારો રીઝર્વ બેંકના
આદે શ અનુસાર સ્થગિત કરવામાં આવેલ છે . આવા દરે ક ખાતેદારોને નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાના KYC ડોક્મ
યુ ટેં
બેંકમાં જમા કરાવી દે વા વિનંતી છે .
 KYC ના નિયમો બેંક દ્વારા અપાતી તમામ સેવાઓ માટે લાગુ પડે છે . બેંકના સભાસદો, લોકરધારકો, ખાતેદારો
તેમજ ધિરાણ ધારકો તમામને લાગુ પડે છે . જેથી આ તમામ સેવા મેળવનારે KYC ડોક્મ
યુ ટેં પુરા પાડવાના
ફરજીયાત રહેશ.ે
	કે ન્દ્ર સરકારના બજેટમાં જાહેર થયા મુજબ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી રકમ ₨ ૪૦,૦૦૦/- અને સિનિયર સીટીઝન માટે
₨ ૫૦,૦૦૦/- કે તેથી વધુ ફિક્સ ડિપોઝીટ ઉપરના વ્યાજ ઉપર ટે ક્ષ ડિડકશન એટ સોર્સ (TDS) કાપવો ફરજીયાત
છે . આપ જો TDS ટે ક્ષ કપાતને આવક ધરાવતા ના હો તો જેની ઉમર ૬૦ વર્ષથી ઓછી હોય તેઓએ ૧૫-જી
કે જેઓની ઉમર ૬૦ વર્ષથી વધુ હોય તેઓએ ફોર્મ ૧૫-એચ જે લાગુ પડતું હોય તે મુજબ દર વર્ષે પાન કાર્ડની
કોપી સાથે જમા કરાવવું ફરજીયાત છે . અન્યથા વ્યાજની રકમ ઉપર ટે ક્ષ કાપી લેવામાં આવશે. ઇન્કમ ટે ક્ષ
વિભાગના આદે શ અનુસાર પાન કાર્ડ આપેલ ના હોય તેવા ખાતામાં ૨૦% લેખે ટી.ડી.એસ. કાપવામાં આવશે.
 જે મુદતી થાપણો સગીરના નામે હોય અને તેવી થાપણોના વ્યાજ પર ટીડીએસ કાપવાનો થતો હોય તેવા
સંજોગોમાં સગીરના વાલીનું પાનકાર્ડ રજૂ કર્યેથી ઇન્કમ ટે ક્સના નિયમોનુસાર ૧૦%ના દરે ટીડીએસ કપાત થશે
અન્યથા ૨૦%ના દરે ટીડીએસ કપાત કરવામાં આવશે.
 બેન્કના તમામ ગ્રાહકોને જણાવવાનું કે રીઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાની DEAF યોજના અંતર્ગત તેના નિયમોનુસાર
જે ખાતેદારનું કોઈપણ પ્રકારનું ડિપોઝીટ ખાતું છે લ્લા દશ વર્ષથી ઓપરે ટ થયેલ ના હોય તેવા તમામ ખાતાઓની
જમા રકમ તે ખાતું બંધ કરીને રીઝર્વ બેંકને મોકલી આપવામાં આવે છે . આવા ખાતાઓની વિગત બેન્કની
વેબ-સાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવેલી હોય છે . જે વ્યક્તિની આ જમા રકમો હોય તેણે જરૂરી KYC પુરાવા સાથે
બેંકમાં ક્ઇ
લે મ કરવાથી પરત મળી શકે છે .
 માલ સ્ટોક સામે ધિરાણ મેળવનાર ખાતેદારોને વિનંતી છે કે દર માસે સ્ટોક સ્ટેટમેંટ બેંકમાં જમા કરાવી દે શો.
 માલ સ્ટોક, મશીનરી તેમજ વ્હિકલ ધિરાણ ખાતેદારોને વિનંતી છે કે દર વર્ષે વિમો રીન્યુ કરાવે તેની પોલીસીની
કોપી દર વર્ષે ફરજીયાત બેંકમાં આપી જવી. જે ધિરાણદારના હિતમાં છે .
 પ્રોપર્ટી સામે ઘંધાકીય હેતુ માટે કે શક્રેડીટ ધિરાણ મેળવનાર ખાતેદારે દર ત્રણ માસે સ્ટોક પત્રક જમા કરાવવુ.ં
 જે સભાસદોએ પોતાના શેર સર્ટીફીકે ટ મેળવી લીધેલ ન હોય તેઓને તે મેળવી લેવા વિનંતી છે .
 જે ખાતેદારોના ખાતા MINOR તરીકે ચાલતા હોય અને MINOR ખાતેદાર પુખ્તવયના થઈ ગયેલ હોય તો તેવા
ખાતાઓ MINOR થી Major માં ખાતું તબદીલ કરવાની પ્રકીયા બેન્ક ની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ અચુક પણે
કરાવી લેવી.
 લૉકર ધારક ને વિનતી કે આપણાં લોકરના ભાડાની રકમ આપના બચત ખાતામાં એડવાન્સ જમા રાખવી જેથી
બેન્ક દ્વારા સમયસર ભાડાની વસૂલાત થઈ શકે .
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સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧નો 50મો વાર્ષિ ક અહેવાલ
એનેક્ષર - ૧ (પેટા નિયમ સુધારા)
પેટા

હાલનો નિયમ

સુધારા બાદનો નિયમ

સુધારાનું

નિયમ
૧૫

કારણ
શેરનું પ્રમાણપત્ર :

શેરનું પ્રમાણપત્ર :

દરે ક સભાસદને તેના શેર સારૂ જુદા

દરે ક સભાસદને તેના શેર સારૂ જુદા જુદા ડુપ્લીકે ટ

જુદા નંબરનું શેર સર્ટીફીકે ટ આપવામાં નંબરનું શેર સર્ટીફીકે ટ આપવામાં આવશે શેર
આવશે અને શેર
જવાથી

અગર

સર્ટીફીકે ટ
નાશ

થવાથી

ખોવાઇ અને

શેર

સર્ટીફીકે ટ

ખોવાઇ

જવાથી સર્ટિફિકે ટ

અગર અગર નાશ થવાથી અગર બીજા કોઇ ફી માં

બીજા કોઇ કારણસર મળશે નહી તો ન કારણસર મળશે નહી તો ન દાવાનો કરાર સુધારો
દાવાનો કરાર લખાવી લઇને, ડુપ્લીકે ટ શેર લખાવી લઇને, ડુપ્લીકે ટ શેર સર્ટીફીકે ટ શેર કરવા
સર્ટીફીકે ટ શેર દીઠ રૂ।. ૧૫/- ની ફી

સર્ટીફીકે ટ દીઠ રૂ।. ૧૫/- ની ફી લઇને કાઢી

લઇને કાઢી આપવામાં આવશે.

આપવામાં આવશે.

સભાસદો તથા ગ્રાહકોને વિનંતી
• લોન લીધેલ હોય તેવા સભ્યો અને જામીન થયેલ સભ્યો પોતાના તેમજ જે સભ્યના જામીન હોય તેવા લોનના
હપ્તા નિયમિત ભરપાઈ કરી/કરાવી પોતાની તથા જામીનની શાખ જાળવી રાખો.
•	કરજ લેનાર તથા જામીનો બેન્કના લેણાં માટે સંયક્ત
ુ તેમજ વ્યક્તિગત રૂપે જવાબદાર છે . દરે ક જામીન કરજની
કુલ બાકી રકમ માટે સંપર્ણ
ૂ જવાબદાર છે .
• દરે ક લોકર ધારકો, સભાસદો તથા ખાતેદારો જેમના CKYC પૂતતા ફોર્મ આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ સાથે બાકી હોય
તેમને તાત્કાલિક પૂર્તતા કરાવી જવા વિનંતી છે .
• આપના ખાતામાં નિયમિત વ્યવહાર કરતા રહેશો. ૧૦ વર્ષથી વધુ સમયથી વ્યવહાર કરવામાં નહીં આવનાર
ખાતાની રકમ RBI DEAF ખાતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
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