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सं थापक अ य  क़ै. सदािशव रामचं  मोरे (दाजी) 
न दणी . एस.यु.आर./बी.एन.के./(ओ) १२०                                आर.बी.आय. लायस स न.ं युबीडी/  
सन १९९६-९७ दनांक. २४.१२.१९९६      महा.१३८१ पी. दनांक. २५.०२.१९९७ 

२५ ा वा षक सवसाधारण सभेची नोटीस  
(फ  सभासदासंाठी) 

मनोरमा को-ऑप बँक िल.,सोलापूर या बकेँ या सव सभासदांना कळिव यात येते क , बँकेची २५ वी वा षक सवसाधारण सभा गु वार                                 
द. ३० /०९ /२०२१ रोजी सकाळी ठीक १०.३० वाजता मनोरमा बँक मी टग हॉल,कोटणीस नगर, िवजापूर रोड, सोलापूर येथे होणार आह.े सदर 

सभा िह दरवष  माणे सभासदां या सहभागाने व कोवीड - 19 या अनुषंगाने सहकार कायदा व क  आिण रा य सरकार या अ ावत 
नोटीफ केशननुसार  Other Audio Visual means  ारे आयोिजत केली आह.े सदर सभपेुढील िवषय खालील माणे आहते. सदर सभसे सभासदांनी 
वेळेवर ऑनलाईन उपि थत रहावे, िह िवनंती.  
 
 

१. मागील सवसाधारण सभचेे इितवृ  वाचून कायम करणे. 
२. द. ३१.०३.२०२१ अखेर संपले या आ थक वषाचा अहवाल लेखापरी काने मािणत केललेा ताळेबंद प क व नफा-तोटा प क वाचनू मंजूर 

करणे व सन २०१९-२० चे वधैािनक लेखापरी ण अहवालाची दोष दु ती अहवालासह मािहती घेणे. 
३. सन २०२०-२१ या नफावाटणीस मजंुरी दणेे व लाभांश जाहीर करणे. 
४. सन २०२०-२१ साल या अंदाजप कापे ा जा त झाले या खचास मंजुरी दणेे व सन २०२१-२२ या वषाक रता मा.संचालक मंडळान े

िशफारस केले या खच व उ प ा या अंदाजप कास मंजुरी दणेे. 
५. सन २०२१-२२ या सालासाठी वधैािनक लेखापरी कांची िनयु  करणे व मंजुरीसाठी रझव बँक ऑफ इंिडयाकड ेपाठवणे. 
६. कोरोना कालावधीत कजावरील ाजदरात तसेच कजावरील दडं ाज याम ये सवलत दणेेची मा यता संचालक मंडळास दणेे.   
७. रझ ह बँक ऑफ इंिडयाकड ेबँके या नवीन शाखा उघडणेबाबत परवानगी घणेे. 
८. महारा  सहकारी सं था िनयम १९६१ चे िनयम ४९ नुसार कज िनलखन करणेबाबत िनणय घेणे.   
९. बँके या कमचारी सेवा िनयम/ सरळ सेवा भरती/ बढती ५०-५० ट े  माणे व टा फग पॅटनला मजंुरी दणेे. 
१०. बँके या संचालक व यांचे नातवेाईक यांचेकडील कजाची न द घेणे. 
११. बँके या मु यकायालयासाठी भाडते वावर घे यात आले या जागमे ये मु य कायालयातील िवभाग िश टीग करणेस मा यता दणेे.    
१२. मा.अ य ां या परवानगीन ेआय यावेळी येणा या िवषयावर िवचार करणे. 

 

थळ   : सोलापरू         मा.संचालक मंडळा या आदशेाव न   
दनाकं : १५.०९.२०२१              सौ िश पा मह  कुलकण  

                 मु य कायकारी अिधकारी  
          सचूना :  

१. शासनाने जाहीर केले या ‘कोिवड -१९’ चे िनयमानुसार सदर सभेचे आयोजन कर यात आले आह.े यास अनुस न सदर सभा ही ऑनलाईन प दतीने घेतली जाणार आहे.    
२. या सभासदांना अ ाप आपला मोबाईल मांक बँकेकडे रिज टर केलेला नाही, यांनी आपला मोबाईल मांक बँकेकडे रिज टर करावा, हणजे सभेची लक आपणास 

मोबाईल मांकावर पाठव यात येईल. 
३. सन २०२०-२१ या वषाचा वा षक अहवाल ताळेबंद प क व नफा-तोटा प क बँके या कायालयात नोटीस बोडवर िस  कर यात आला आहे. तसेच बँके या 

वेबसाईटवर देखील अपलोड कर यात आलेला आह.े बँकेची वेबसाईट  www.manoramabank.org  www.manoramabanksolapur.com 
४. या सभासदांना या संदभात काही लेखी सूचना ावया या असतील तर यांनी नोटीस िस  झाले पासून सात दवसात कायालयीन कामकाजा या वेळेम ये बँके या 

मु य कायकारी अिधकारी, मु यकायालय, लॉट नं. ४/५/६/७/८, कोटणीस नगर,िवजापूर रोड,सोलापूर यां याकडे लेखी ा ात.मुदतीनंतर आले या सूचनांचा िवचार  
केला जाणार नाही.  

५. Zoom ारे होणारी सभेस खालीलपमाणे सुचना राहतील. 
१. या सभासदांना उपरो  सभेस   Zoom App ारे हजर रहावयाचे आहे या सभासदांनी  आप या नजीक या शाखेम ये आपले What’s app  Mobile  

Number  शाखािधकारी यांना कळवावेत हणजे Zoom लक आपणास पाठवता येईल. 

२.   कृपया सभे या वेळे या १० िमिनटे अगोदर आपली उपि थती दज  करावी., कृपया सभा सभा चालू झा यापासून सभा संपेपयत सवानी लकवर  उपि थत 
रहावे.  सभा चालू असताने  वत:ला  Zoom या App म ये िनश द Mute करावे.  कृपया हेडफोनचा वापर करावा.  

३. आपण आप या मोबईलवर  Play Store मधून Zoom App Download क न यावे.    

 

सभपेढुील िवषय  
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समाचार चौक    : ३४०/१, समाचार चौक,शु वार पठे,सोलापूर, फोन : ०२१७-२७२६६००, २६२६९०१ 
िवजापरू रोड    : ४,५,६ कोटणीस नगर,िवजापूर रोड,सोलापूर. फोन : ०२१७-२३००८८०. 
अवतंी नगर    : अवंती शॉ पग सटर, जुना पुना नाका, सोलापूर. फोन : ०२१७-२३२०३४४ 
सात र ता    : रे वे लाई स, संगमे र कॉलेज समोर,तडवळकर िजम या खाली,सोलापूर.फोन : ०२१७-२३११३००   
सोमवार पठे, पणु े   : बरके आळी, नरपतगीरी पोलीस टेशन समोर, िशव कं शन,सोमवार पठे,पुण े.फोन : ०२०-२६०६१००३ 
अ लकोट             : कादंा बाजार, मंग ळे कॉ ले स,अ लकोट. फोन : ०२१८१-२२०३००          

 

 
सं थापक अ य  क़ै. सदािशव रामचं  मोरे (दाजी) 

िव मान संचालक मंडळ  
                नावं      पदनाम  मण वनी  

ी. मोरे ीकांत सदािशव   चेअरमन ७०२०६०००२४ 
सौ.गायकवाड अि मता सुरेश   हा. चेअरमन ९४२२४६०६३८ 

ी.धमगंुडे देव  नाग पा   काया य  ९८८११२८८४५ 
ीमती सुरवसे रंजना संभाजीराव   संचािलका ८७६६५३८०९४ 
ी.सुरवसे संतोष नागेश   संचालक ९८२२७९४३४३ 
ी. भोसले काश चं कांत    संचालक ९४२२६०२४४३ 

सौ.मोरे शिशकला दीप   संचािलका ९४२१२७२६६१ 
सौ.पाटील सुनीता शांत   संचािलका ९४२१०३२३१९ 

ी गायकवाड मोहन अंबादास    संचालक ९८९००६८३२९ 
ी. शदे अिभिजत महीपत    संचालक ९४२२०६६६७३ 
ी.डोके रघुनाथ कृ णा    संचालक ९४०५६९०५९४ 
ी. शहा जवाहर मोतीलाल    संचालक ९९७०००९९९० 

सौ. साळंुके उ वला गज     संचािलका ९९२२११८३३८ 
डॉ. मोरे सुिमत ीकांत    संचालक ९७६४४४०७५५ 
सौ.भोसले शुभांगी िम लद   संचािलका ८८८८८९७७३२ 

ी.बेनगी िवलास िशवा पा    संचालक ९२७१८३३६६९ 
सौ.सगर क पना अजय   संचािलका ८४४६८७३२८७ 

ी.वाघचवरे िनळकंठ राजाराम   त  संचालक ९४२३५९०५०१ 
ी.नदाफ मैनु न मेहबूबअली    त  संचालक ९८२२५५७४८७ 
ी. कदम गणपत िपतांबर    त  / आमंि त सचंालक ९४०३७७१४१७ 

 
 

 

शाखा  
 

बकेँच ेिश पकार व मागदशक  
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  प रिश  ‘अ’    
                                                                        (फ  सभासदासंाठी)                                           ( र म पये लाखात ) 
१) सं थेचे/बँकेचे नांव :      मनोरमा को-ऑप बँक िल.,सोलापूर   

२) प ा :     ४,५,६,७,८ कोटणीस नगर,िवजापूर रोड,सोलापूर.       
       फोन नं ०२१७-२३००६८०,२६२६९००,२३०१८८० 

३) रिज ेशन नंबर व तारीख :     रिज.नं.एस.यु.आर./बी.एन.के./(ओ) १२०      
      सन १९९६-९७ दनांक. २४/१२/१९९६                 

४)  आर.बी.आय. नंबर व तारीख  :    युबीडी /महा.१३८१ पी. दनांक. २५/०२/१९९७ 
५)  काय े  :     सोलापूर , पुणे, उ मानाबाद व सांगली िज हा  
६)  तपशील  :     द. ३१ माच २०२१ अखेरचा  
७)  एकूण शाखा मु य कायालयासह (सहा) ६ :     मु य कायालय - िवजापूर रोड शाखा,समाचार चौक शाखा,           

      अवंती नगर शाखा, सात र ता शाखा,  सोमवार पेठ पुणे शाखा    
      व अ लकोट शाखा   

८)  सभासद सं या :     भाग धारक कायम  ५९७१ 
९)  खपलेले व वसूल झालेले भांडवल :                         १०३७.३४ 
१०) एकूण गंगाजळीत व इतर िनधी :                         १११७.७५ 
११) ठेवी  :                       ४१९६०.३८ 

मुदत ठेवी :                       ३९८७१.७४ 
बचत ठेवी :                         १६१७.०७ 
चालू ठेवी :                           ४७१.५७ 

१२) कज  :                       २८३२९.२४ 
तारणी कज :                       २८०२३.८९ 
िवनातारणी कज :                           ३०५.३५ 

माण अ म े ासाठी :                           ७५.७१% 
दबुल घटकांसाठी :                           २८.३१% 

१३)  बँकेने अ य बँकाकडून घेतलेली कज (ठेवी या 
तारणावर) :                             ००.०० 

१४)  गंुतवणूक :                       ११६७८.४१ 
१५) थकबाक  माण :         ०.००% ( . २८६.०३) 
१६) नफा २०२०-२१ :                            १२४.५३ 
१७) खेळते भांडवल :                       ४४६८४.६४ 
१८) कमचारी :                                   ५५ 

पद थायी कमचारी अ थायी कमचारी 
मु य कायकारी अिधकारी १ ० 
सहा यक व थापक २ ० 
व र  अिधकारी/शाखािधकारी १० १ 
िसनीअर लाक  ८ ० 
युिनअर लाक  १९ ० 

िशपाई १४ ० 
एकूण ५४ १ 

 



 
 

ित, 
     स मानिनय सभासद बंधू- भिगन नो, 
         मनोरमा को-ऑप बँक िल.,सोलापूर या आप या बँके या २५ ा वा षक सवसाधारण सभे या आगमन सगंी संचालक 
मंडळा यावतीने आपणा सवाचे वागत करीत आहे. 
              सोलापूर,पुणे,उ मानाबाद व सांगली िज हा हे बँकेच े काय े  असून सोलापूर शहर व िज या  आ थक िवकासाम य े

योगदान दणेारी मनोरमा बँक २४ वष पूण क न २५ ा रो य महो सवी वषात पदापण करीत आहे. बँके या कामकाजाला ९ मे १९९७ 
रोजी अ यतृतीये या शुभमु तावर ाहक सेवेत जू  झाली. मनोरमा बकेँच ेसं थापक अ य  क़ै.स.रा.मोरे (दाजी) यां या सेवाभावी व 
अमु य मागदशनाखाली मागील २४ वष प रवारा या गतीचा आलेख दवस दवस वाढत चाललेला दसून येतो. बँकेन ेठेवी व कज वाटप 
आदी आ थक वहारात उ लेखनीय गती केलेली आहे. ३१ माच २०२१ अखेर संपले या आ थक वषाचा व कामकाजाचा अहवाल, 
ताळेबंद, नफा-तोटा प क आपणापुढे ठेवताना मला िवशेष आनंद होत आहे. आपणा सवा या सहकायाने ‘जो ज ेवाछंील,े तो त ेलाहो’ या 
उ माण ेसु  झाले या आप या बँकेन ेमागील २४ वषात केले या गतीचा आढावा आप या मािहतीसाठी अ ावत सादर करीत आहे. 
याचा तपशील   

अ.ं 
. 

तपशील ९ म े१९९७ माच २००० माच २००५ माच २०१० माच २०१५ माच २०१९ माच २०२० माच २०२१ 

१ वसूल भागभांडवल २०.४३ ३५.५९ ७८.६३ २८८.६८ ७८१.९२ ८८६.३० ९८२.४५ १०३७.३४ 
२ िनधी ०.११ ११.६१ १७०.९१ २८५.६७ ४२३.७८ ८०७.४१ ९१६.९७ १११७.७५ 

३ एकूण ठेवी १०३.०६ ९८३.६२ २५३५.१९ ५५४८.२४ १६०४३.७३ २५२६९.६५ ३०१३७.३१ ४१९६०.३८ 

४ एकूण कज ० ५४१.०६ २०६२.३४ ३१५३.५४ ९६७३.०४ १७२८९.५९ २१५८७.६० २८३२९.२५ 
५ खेळते भागभांडवल १२३.९४ ११०२.८९ ३१३६.९२ ६८४८.०० १७६४४.३८ २७४५७.६७ ३२७३७.२६ ४४६८४.६४ 

६ िन वळ नफा ०.३३ २२.३१ ४६.५६ २१.८८ १३२.४९ १२७.०६ २१०.७० १२४.५३ 

७ लाभांश दर --- १५% १५% १०% १०% १०% @  @@ ७% 

८ लेखापरी ण --- अ अ अ अ अ अ अ 

       @ सन २०२० लाभांश आर.बी.आय या नोटीफ केशन नसुार िनधीस वग  
       @@ सन २०२१ लाभांश िशफारस.  
 
 भागभाडंवल  
        सं थेचे भागभांडवल हे आ थक थैयता दशिवत असते व यामुळे सं था सबलीकरणास मदत िमळते. बँकेचे भागभाडंवल १०३७.३४ 

लाखापयत पोहोचले आहे. माच २०२२ पयत भाडंवल हे १२ कोटी पयत वाढिव याचे ठरले आहे. 
        तसेच येक सहकारी बँकेस भांडवल पया ता ( CRAR) ही रझ ह बँक ऑफ इंिडयान ेठरवून दले या कमान ९% पया ता 

असणे आव यक आहे. ३१/०३/२०२१ अखेर आप या बँकेची भांडवल पया ता १३.५५% इतक  आहे. 
 िनधी 
       द. ३१/०३/२०२० अखेर बँकेकडे एकूण िनधी . ९१६.९७ लाख इतका होता. ३१ माच २०२१ अखेर . १११७.७५ लाख इतका 

झालेला आहे. िनधीम ये  २००.७८ लाख इतक  वाढ झालेली आहे. 
 ठेवी  

द.३१.०३.२०२० अखेर बँके या एकूण ठेवी . ३०१३७.३१ लाख इतक  होती. सदर ठेव म ये वाढ होऊन ३१ माच २०२१ 
अखेर .  ४१९६०.३८ लाख इतक  झालेली आहे. सन २०२०-२१ या आ थक सालाम य ेबंके या ठेव म य े  ११८२३.०७ लाख 
इतक  वाढ झालेली आहे ही बाब िनि तच कौतुका पद आहे. यापढेु आपणा सवाचे सहकाय राहील अशी अपे ा न हे तर खा ी आहे.  

 कज  
       बँ कग िनयमन काय ा वये तसचे आरबीआय या िनयमास अनसु न िविवध े ातील गरजू सभासदानंा यो य तारण घेऊन 

सुरि तता व अ य अनषुंगीय बाब चा सम वय साधून कज पुरवठा केलेला आहे. द.३१/०३/२०२० अखेर बँकेची एकूण कज                   
 २१५८७.६० लाख इतक  होती. तरी ती ३१/०३/२०२१ अखेर  २८३२९.२५ लाख इतक  झालेली आहे. हणजेच 

अहवाला या सालात एकूण कजात . ६७४१.६५ लाख इतक  वाढ झालेली आहे. या कज पुरव ापकै  ७५.७१% अ म े ास 
व २८.३१% कज पुरवठा दबुल घटकांना दलेला आहे. िनयिमत कज भरणा करणा या कजदारास  ाजात सवलत दे याचा िनणय 
संचालक मंडळाने घेत याने याचा कजदाराने लाभ यावा व कज िनयिमत भरणा क न बँकेस सहकाय करावे. 

 



 
 

 गुतंवणकू        
     रझ ह बँके या धोरणानसुार सरकारी कज रो यांम ये आप या बँकेन े पय े ४६०३.८० लाख इतक  गंुतवणूक केलेली आहे. 
बँकेने रझ ह बँक ऑफ इंिडया या िनदशानुसार रोखता व तरलता कायम राखलेली आहे. अहवाल सालात एकूण गंुतवणकू र म 
पये ११६७८.४१ लाख इतक  केलेली आहे.   

 नफा वाटणी    
   चालू अहवाल सालात रझ ह बँके या धोरणानुसार एन.पी.ए. व आयकर तरतदूी वजा जाता माच २०२१ अखेर पये 
१०६.८० लाख एवढा िन वळ नफा बँकेस झालेला आहे.  आप या बँकेचे सन २०२०-२१ या वषात एकूण उ प    ३७०५.९१  
लाख असून ठेवीवरील ाज, बाहेरील कजावरील ाज व एकूण खच पये ३४९६.१९ लाख वजा जाता बँकेचा एकूण ढोबळ 
नफा . २०९.७२ लाख इतका झालेला असून चालू अहवाल सालात बँकेने र म पय े१०२.९२ लाख आयकर भरला असनू तो 
वजा जाता र म पय े१०६.८० लाख िन वळ नफा झालेला आहे व मागीलवष चा िश लक नफा .१७.७३ लाख असा एकूण 
नफा .१२४.५३ आहे. न याची वाटणी खालील माणे कर याची िशफारस मा.सचंालक मंडळान े केलेली आहे. यास मंजुरी 

ावी. सन २०२०-२१ या वषासाठी लाभांश दर  ८% जाहीर कर यात यावा.हे िशफारस आहे. 

नफा वाटणी 
राखीव िनधी २५%  ३१,१३,२६२.०० 
बुडीत व संशियत िनधी ९,६२,६२६.३८ 
इमारत िनधी १,००,०००.०० 
सभासद क याण िनधी १,००,०००.०० 
धमदाय िनधी  १,००,०००.०० 
रौ यमहो सवी िनधी ५,००,०००.०० 
इले शन िनधी  ५,००,०००.०० 
लाभांश समीकरण िनधी  २,००,०००.०० 
लाभांश ७% ६८,७७,१५९.०० 
एकूण १,२४,५३,०४७.३८ 

 
टीप : आर.बी.आय. या नोटीफ केशन नसुार लाभाशं वाटप कर यात यईेल. 

 बकँ वत: या जागते 
    आप या बँकेची समाचार चौक शाखचेी जागा रझ ह बँक ऑफ इंिडया या िनयमास अनुस न मा.सचंालक मंडळा या 
मी टगमधील मंजुरीनसुार बँके या ९ ा वधापन दनािनिम  द. ११/०५/२००५ रोजी थलांतरीत केली आहे व वत: या 
जागेत बँक ाहकसेवेत ज ूझाली आहे. 

 लॉकस   
    बँकेच ेठेवीदार व खातदेार यांना सेफ िडपॉझीट  लॉकस सिुवधा द.०९ मे १९९७ पासून उपल ध क न दलेली आहे. बँके या 
समाचार चौक, िवजापूर रोड, अवंती नगर, सात र ता, सोमवार पेठ पणुे व अ लकोट शाखमे य ेलॉकसची सोय उपल ध केलेली 
आहे. याचा लाभ सभासद व खातदेारांनी यावा.    

 िहशोब तपासणी  
    बँकेचे सन २०२०-२१ या सालाकरीता वैधािनक लेखापरी ण हणून मे. ीग देकर  &  असोिसए स यांनी तपासणी केली 

आहे. सदर तपासणीत के.वाय.सी. नॉमस व ए.एल.एम वर भर देऊन तपासणी क न आरबीआय या धोरणानसुार के.वाय.सी. 
नॉमस घेत याच ेसािंगतले व समाधान  केले व एन.पी.ए. कमी झा याचे सांगून मा.सचंालक मंडळाच ेकौतुक केले आहे.  

 सभासद क याण िनधी 
     बँके या सभासद क याण िनधीची पूव ची िश लक पय े २९,६७,२३७.९० असून न ान े र म पय े ५,००,०००.०० 
तरतूद कर यात आली असून पये ५०००.०० वजा जाता एकूण र म पये ३४,६२,२३७.९० आहे. या रकमेचा िविनयोग 
कर यासाठी िनयमावली तयार कर याचा अिधकार मा.संचालक मंडळास सुपदु कर यात यावा, अशी िशफारस आहे. 
 

 



 
 

 सचंालक मडंळ  
       सन २०२०-२१ या वषात संचालक मंडळा या १४ सभा झा या असून सव सभमधील सव िनणय सवानुमत ेघे यात आलेले 
आहेत. बँके या गतीम य ेसव सचंालक मंडळातील स यांनी, मा. स लागार मंडळ  स यांनी व मा. िहत चतकांनी वेळोवेळी 
सहकाय केलेले आहे  याब ल मी सवाचा आभारी आहे. अहवाल वषाम ये उपा य  हणून सौ. अि मता गायकवाड आिण 
काया य  ी. देव  धमगंुडे यांनी अमू य सहकाय केले आहे. याब ल बँके यावतीने मी यांचा आभारी आहे. 

 सवेकवग व िश ण  
बँ कग े ातील वेळोवेळी होणारे बदल व बदल या आ हानानंा समथपण े आिण त परतेन े त ड दे यासाठी बँकेचा सेवकवग 

िश ीत व  स म असणे आव यक आहे. कोण याही सं थेचा दजा, िवकास व यश कमचा यां या सेवेवर व कायावर अवलंबून 
असते. यांनी केलेले योगदान अ यंत मोलाचे असून बँक उ तीसाठी सव कमचारी वगानी ‘एक च े बळ...िमळत े फळ’ या 
हणी माणे बँकेब ल आ था बाळगून तळमळीने काम केलेले आहे.       

          सन २०२०-२१ या सालाम ये आर.बी.आय.व सोलापूर िज हा अबन को-ऑप बँ स असोिसएशन यावतीन े झाले या 
िश णाम ये बँके या  कमचा यानंी तसेच संचालकानंी िश ण घेतले आहे याचा तपशील पुढील माणे -    

१. द. २७ ऑ ट बर २०२० रोजी रझव बँक ऑफ इंिडया यावतीने “IRAC norms,Investment Guidelines and Priority 

Sector landing ” या िवषयावर ऑन लाईन िश ण आयोिजत केले होते. सदर िश णास बँकेच े कमचारी ी.नीळकंठ 

चं कांत करंडे , ी.अजय रमेश मोरे, ी.महावीर र व   शहा, ी.अजय राजन सगर यांनी सहभाग न दवला.  
२. द. २७ ऑ ट बर २०२० रोजी रझव बँक ऑफ इंिडया यावतीने “Master Direction on KYC and CRR/SLR 

Calculation” या िवषयावर ऑन लाईन िश ण आयोिजत केले होत.े सदर िश णास बँकेच ेकमचारी ी.नीळकंठ चं कांत 

करंडे , ी.अजय रमेश मोरे, ी.महावीर र व   शहा, ी.अजय राजन सगर यांनी सहभाग न दवला.  
३. द. १९ िडसबर २०२० रोजी सोलापूर िज हा अबन को-ऑप बँ स असोिसएशन व Excellent Cyber forensics and web 

Security LLP यां या संयु  वतीने  “Cyber Security” या िवषयावर ऑन लाईन िश ण आयोिजत केले होत.े सदर 

िश णास बँकेचे कमचारी सौ.िश पा मह  कुलकण , ी.नीळकंठ चं कातं करंडे, ी. कमलाकर पजुारी, ी.अजय रमेश मोरे, 

ी.महावीर र व   शहा, ी.अजय राजन सगर, ी. अिजत जामदार यांनी सहभाग न दवला.  
 िश ण ( सचंालक व सभासद ) 

   ९७ ा घटना दरु ती नंतर अि त वात आले या महारा  सहकारी काय ामधील तरतुदीनुसार बँके या सचंालकांना व 
सभासदानंा िश ण दे यािवषयी केले या तरतदुीनुसार सन २०२०-२१ या आ थक वषाम ये खालील माणे िश ण दे यात 
आले. 

१. द. २६ ऑ ट बर २०२० रोजी रझव बँक ऑफ इंिडया यावतीने “Corporation Governance in UCBs, Board of 

Directors and Board of Management” या िवषयावर ऑन लाईन िश ण आयोिजत केले होते. सदर िश णास बँकेच े

चेअरमन ी. ीकांत सदाशीव मोरे, हा.चेअरमन सौ.सिमता सरेुश गायकवाड, सी.ई.ओ. सौ.िश पा मह  कुलकण  यांनी सहभाग 
न दवला.  

२. द. २६ ऑ ट बर २०२० रोजी रझव बँक ऑफ इंिडया यावतीने “Expectations from SA and Recent RBI Circulars 

and its Impact on UCB sector ” या िवषयावर ऑन लाईन िश ण आयोिजत केले होत.े सदर िश णास बँकेच े

लेखापरी क  सी.ए. ी.सुहास जी. ीग देकर यांनी सहभाग न दवला.  

 इतर सवेा सिुवधा  
   आप या बँकेने RTGS व NEFT  ची सुिवधा ाहकांना HDFC, IDBI, AXIS  बँके या मा यमातून सु  केली आहे व 

ाहकांना SMS सुिवधा दली आहे.  चालू आ थक वषाम ये  दो ही सेवेचा लाभ ाहकांना घेतलेला असनू भिव याम ये 
मोबाईल बँ कग सुिवधा दखेील ाहकांना पुरिव याचा मानस आहे.  बँकेने ाहकासंाठी सव शासक य  Online Tax  व इतर 
सव कारचे कर भर याची सोय केली आहे. 

 



 
 

 कोअर बँ कग सो यशुन णाली    
           सन २०१५-१६ या सालाम य ेआप या बँकेन े ाहकािभमुख सेवा दे यासाठी CBS णाली िवजापूर रोड येथील श त 
जागेत सु  केलेली आहे व बँकेचे वताचे डेटा सटर उभारले आहे. 

 खचाची कपात व िनयं ण  
          बँके या थापनपेासनू सं थापक चेअरमन कै. सदािशव रामचं  मोरे (दाजी) यांनी घालून दले या नैितक अिध ानामुळे 
आजपयत बँकेला वैय क गाडी घेतलेली नाही. बँकेने काटकसरीच ेधोरण अवलंबवावे अस ेसािंगत यामुळेच आज अखेर बँकेन े                
. ७०२.९२ लाखाचा वसायाचा ट पा पार पाडून ती कमचारी वसाय ८१२.४४ लाख केलेला आहे.         

 क़ै. स. रा. मोरे थंालय  
          िवजापूर रोड भागातील वाचकांसाठी सव कारच ेसािह य एकाच ठकाणी वाचायला िमळावे या हेतून ेकै. स. रा. मोरे 

ंथालयाची थापना केली. या ंथालयात कथा, कादंबरी, किवतासं ह,  मािसक, सा ािहक,  लिलतलेखसं ह, बालसािह य 
अशा कार या एकूण ५००० पु तकाचंे वतं  ंथालय आहे. 

 सभासदानंा िवनतंी  
           सव सभासद व ाहकांनी कमीत कमी ३ ते ५ हजार पये भाग भाडंवल घेऊन करावे. माच २०२२ अखेर १२ कोटी 
पये भाग भाडंवल सा य करायच ेआहे. यासाठी आपले सहकाय अपेि त आहे.   

 आधार जोडणी व वारस न द  
          सव ाहकांनी आप या खा याशी आपले आधार काड माच २०२२ पयत लक क न यावे. तसेच आप या खा यास जर 
वारस न द केली नसेल तर अशा सव खा यानंा वारस न द क न यावी व आपले मोबाईल नंबर दखेील आप या खा याशी लक 
क न यावेत. 

 आभार  
           द. ०९ मे १९९७ रोजी कै. सदािशव रामचं  मोरे (दाजी) यानंी लावले या रोपाचे आज वटवृ  झालेला दसून येतो. 
गे या २४ वषाम ये बँकेने केलेली गती ही आपण सव सभासद व िहत चतकां या सहकायानचे केलेली आहे. आज मनोरमा 
बँकेचे काय े  सोलापूर, पणुे, सांगली व उ मानाबाद िज हा आहे ते आप या सवा या सहकायानचे महारा  रा य कर याचा 
मानस आहे. बँके या थापनेपासून ऑडीट वग ‘अ’ आहे व  तो यावष  दखेील आपण राखलेला आहे. यावष  िवशेष उ लेख 
करावासा वाटतो क , बँकेचा नेट NPA सलग ितस या वष  देखील  0% इतका रािहलेला आहे. बँकेने सभासदांना आजपयत 

२२८% लाभांश वाटप केलेला आहे. हे सव माननीय सभासद व ाहकां या पाठबळामुळे श य झाले आहे. 
          बँके या या कजदाराने आपले कज िविहत वेळेम य ेपरतफेड केली आहे  यांच ेबँके यावतीने आभार.  तसेच ज ेकजदार 
थक त  आहेत यां यावर १०१ ची कारवाई कर यात येईल व भिव यात अ या कजदारास बँकेकडून कोण याही कारचा 
कजपुरवठा केला जाणार नाही. यांची न द यावी. 

            अहवाल वषात िवभागीय सहिनबंधक मा.देशमुख साहेव लातूर,मा शैलेश कोतिमरे साहेब शासक सोलापूर िज हा म यवत  
 बँक सोलापूर, मा. सुनील िशरपूरकर साहेब सहिनबंधक दु ध पुणे, मा.कंुदन भोळे साहेब िज हा उपिनबंधक सोलापूर, िज हा 
 िवशेष लेखा प र क वग -१ मा.काकडे साहेब या मा यवर  नी बँकेस भेटी द या या सवाच ेआभार तसेच मा.सहकार 
 आयु , िवभागीय सह. िनबंधक पुण े व यां या कायालयामधील सव अिधकारी वग, िवशेष लेखापरी क वग-१, मा.िज हा 
 उपिनबंधक सोलापूर, सोलापूर िज हा बँ स असोिसएशन व बँकेस सहकाय व मदत केले या ात अ ात च े बँके या व 
 तसेच िविवध सं थेचे चेअरमन व संचालक मंडळाचे मी मा. सचंालक मंडळा या वतीने आभार. 
                                                                                                                     ी. ीकातं सदािशव मोरे  
                  चेअरमन  
 
 
 
 

 



 
 

MANORMA CO-OP 
HEAD 

BALANCE SHEET 
31 March 2020 CAPITAL AND LIABILITIES Rupees 31 March 2021 
12,00,00,000.00 Authorized Share Capital 

 
12,00,00,000.00 

    9,82,45,125.00 1. SHARE CAPTIAL 
 

10,37,34,225.00 

 
     Shares of Rs.100/- Each 

  
    9,16,96,501.75 2. RESERVE FUND & OTHERE RESERVES 

 
11,17,75,066.81 

4,45,92,494.55      a) Reserve Fund 5,34,14,989.94 
 43,71,571.20      b) Building Fund 51,47,746.20 
 2,70,25,169.16      c) R.B.D.D. 3,31,28,144.83 
 6,51,447.94      d) Charity Fund 11,51,447.94 
 12,03,500.00      e) Dividend Equilisation Fund 12,03,500.00 
 29,67,237.90      f) Members Welfare Fund 34,62,237.90 
 13,00,000.00      g) Staff Gratuity Fund 13,00,000.00 
 10,50,000.00      h) 25th Year Program Fund 17,50,000.00 
 85,35,081.00      i)  Standard Assets 1,12,17,000.00 
 

    301,37,30,761.76 3. DEPOSITS 
 

419,60,37,947.31 
13,94,91,080.89 a) SAVING DEPOSIT 16,17,07,332.84 

 3,52,18,633.87 b) CURRENT DEPOSIT 4,71,56,576.47 
 2,28,45,21,066.00 c) FIXED DEPOSITS 3,29,97,07,201.00 
 7,33,58,066.00 d) SHORT TERM DEPOSITS 18,89,36,022.00 
 2,70,56,698.00 e) RECURRING DEPOSITS 2,19,75,443.00 
 1,61,956.00 f) PIGMI DEPOSITS 1,61,956.00 
 2,30,62,560.00 g) DAMDUPPAT DEPOSIT 10,28,00,901.00 
 42,43,11,398.00 h) CUMULATIVE TERM DEPOSITS 36,99,84,593.00 
 8,16,132.00 i) AKSHAY DEPOSITS 9,32,110.00 
 37,60,700.00 j) MANOARAMA SHUBHADASHAK YOJANA 9,03,341.00 
 4,59,544.00 k) MANORAMA PENSION YOJANA 4,59,544.00 
 13,12,927.00 l) MANORAMA DHANSANCHAY YOJANA 13,12,927.00 
     2,00,000.00 m) LAKHPATI DEPOSIT - 
 

    0.00    4. BORROWINGS FD/OD 
 

0.00 
0.00    5. BILLS FOR COLLECTION © 

 
0.00 

48,68,882.00    6. OVERDUE INTEREST RESERVE © 
 

53,52,306.00 

    4,39,42,932.56    7. INTEREST PAYABLE ON FDR 
 

3,78,31,667.56 
325,24,84,203.07 Total c/f 

 
445,47,31,212.68 

 



 
 

BANK LTD.,SOLAPUR 
OFFICE 
As On 31 March 2021 
31 March 2020 PROPERTIES AND ASSETS Rupees 31 March 2021 
18,02,02,571.04 1. CASH AND BANK BALANCES 

  1,70,81,120.00 A) Cash on Hand 2,13,25,227.00 35,59,97,167.40 
16,31,21,451.04 B) BALANCE AT BANK  33,46,71,940.40 

 2,09,86,677.29 a) C/A S.B. I. BALIVES BANK 1,38,33,179.24 
 22,210.00 b) STATE BK OF INDIA BALIVES O/D 99.28 
 2,42,065.40 c) S.B.I. BR. AKKALKOT 2,41,416.40 
 1,53,717.32 d) BANK OF INDIA S.C. BR. 2,12,781.42 
 8,71,31,582.80 e) BANK OF MAHARASHTRA RLY. LINE 10,56,62,388.40 
 12,626.41 f) C/A STATE BANK OF INDIA (MYSORE ) 12,626.41 
 38,719.68 g) PUNJAB NATIONAL BANK 38,719.68 
 46,99,126.25 h) IDBI BANK NAVI PETH BR SOLAPUR 46,99122.05 
 7,97,063.10 i) IDBI BANK BR. AKKALKOT 2,96,992.30 
 46,068.68 j) M.S.C. BANK, MUMBAI  51,81,143.19 
 20,02,227.03 k) PUNE DCC BANK LTD PUNE 9,27,782.57 
 5,58,219.00 l) SOLAPUR D.C.C. SIDDRATH BR 2,64,22,730.00 
 1,02,54,512.00 m) SOLAPUR D.C.C. NEHARU NAGAR BR 1,70,38,555.00 
 1,00,32,851.40 n) SOLAPUR D.C.C. STATION ROAD BR 1,30,33,009.00 
 25,00,000.00 o) SOLAPUR D.C.C. BANK AKKALKOT BR. 52,94,919.80 
 4,352.00 p) SOLAPUR D.C.C. BANK SIDHARTH BR O/D 0.00 
 97,85,375.87 q) SOLAPUR D.C.C. BANK HEAD OFFICE 3,30,79,589.87 
 12,152.00 r) SOLAPUR JANATA SAH. BANK 12,152.00 
 2,212.95 s) SOLAPUR JAN.SAH. BANK MUMBAI BR O/D 0.00 
 4,063.00 t) DOMBAVALI NAGARI SAH BANK SARVATRA  89,396.00 
 41,91,674.97 u) AXIS BANK 25,34,351.97 
 17,98,076.00 v) H.D.F.C. BANK SOLAPUR BR ATM A/C 33,88,063.01 
 4,37,534.76 w) H.D.F.C. BANK SOLAPUR BR RTGS/NEFT 1,05,51,555.57 
 74,08,343.13 x) H.D.F.C. BANK PUNE BR 9,10,21,367.24 
 0.00 y) Equitas Small Finance Bank Ltd., Solapur 11,00,000.00 
 81,13,57,993.00 2.    INVESTMENTS 

 
116,78,40,712.00 

    37,18,41,000.00 A) Investment 46,03,80,440.00 
 37,18,41,000.00 a) In Central & State Govt. Security 46,03,80,440.00 
 1,000.00 B) Shares 1,000.00 
 1,000.00 a)  Shares in DCC Ho bank 1,000.00 
 43,95,15,993.00 C) Other Investment 70,74,60,272.00 
 5,63,70,087.00 a) STATE BANK OF INDIA BALIVES 4,46,11,792.00 
 25,00,000.00 b) SOLAPUR D.C.C. M.G.ROAD BR. 75,00,000.00 
 1,50,00,000.00 c) SOLAPUR D.C.C. BANK MAIN BR. 1,50,00,000.00 
 50,00,000.00 d) SOLAPUR D.C.C. NEHRU BRANCH 50,00,000.00 
 4,00,06,924.00 e) SOLAPUR D.C.C. SIDDRATH BR 5,00,06,924.00 
 75,00,000.00 f) SOLAPUR D.C.C.CHATI GALLI BR 75,00,000.00 
 99,15,60,564.04 Total c/f 

 
152,38,37,879.40 

 



 
 

MANORMA CO-OP 
HEAD 

BALANCE SHEET 
31 March 2020 CAPITAL AND LIABILITIES Rupees 31 March 2021 
325,24,84,203.07 Total B/F 

 
445,47,31,212.68 

    50,40,948.98 8.  OTHER LIABILITIES 
 

66,32,114.48 
12,43,491.00 g)  Dividend Payable 2,89,516.00 

 8,66,130.00 h)  T.D.S. Payable 10,64,664.50 
 14,84,281.98 i)  Pay Order Payable 41,28,788.98 
 25,100.00 j)  Telephone Charges Payable 19,033.00 
 9,00,000.00 k)  Municipal Tax Payable 9,00,000.00 
 3,00,000.00 l)  Audit Fees Payable 0.00 
 58,500.00 m)  Electricity Charges Payable 53,500.00 
 1,63,446.00 n)  Staff P.F. 1,76,612.00 
 

    
    2,10,70,233.56 9.  PROFIT & LOSS ACCOUNT(PROFIT) 

 
1,24,53,047.38 

0.00        Last year's Surplus profit 17,72,593.50 
 2,10,70,233.56        Current year's profit 1,06,80,453.88 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    327,85,95,385.61 

  
447,38,16,374.54 

 

 



 
 

BANK LTD.,SOLAPUR 
OFFICE 
As On 31 March 2021 
31 March 2020 Assets Rupees 31 March 2021 
99,15,60,564.04 Total B/F 

 
152,38,37,879.40 

1,50,00,000.00 g) SOLAPUR D.C.C. ASHOK CHOWK BR 1,50,00,000.00 
 1,00,00,000.00 h) SOLAPUR D.C.C. TAKALI BR 1,00,00,000.00 
 50,00,000.00 i) SOLAPUR D.C.C. MANGALWEDHA BR 50,00,000.00 
 25,00,000.00 j) SOLAPUR D.C.C. AKKALKOT BR 25,04,076.00 
 50,00,000.00 k) SOLAPUR DCC BANK LTD MARKET YARD 50,00,000.00 
 25,00,000.00 l) SOLAPUR D.C.C. BANK VALSANG BR 25,00,000.00 
 1,05,00,000.00 m) PUNE D.C.C. BANK PUNE BR 1,05,00,000.00 
 1,50,00,000.00 n) SOLAPUR D.C.C. STATION ROAD BR 1,50,00,000.00 
 12,50,00,000.00 o) TJSB SAHAKARI BANK LTD,SOLAPUR BR 12,50,00,000.00 
 5,00,00,000.00 p) SARASWAT CO-OP BANK LTD SOLAPUR  5,00,00,000.00 
 7,00,00,000.00 q) OSMANABAD JANATA SAH. BANK LTD SOL 0.00 
 26,38,982.00 r) H.D.F.C. BANK LTD SOLAPUR BR 26,36,480.00 
 0.00 s) Saraswat Co-op Bank Ltd,Solapur Branch 13,00,00,000.00 
 0.00 t) Saraswat Co-op Bank Ltd,Pune  Branch 1,00,00,000.00 
 0.00 u) Equitas Small Finance Bank Ltd., Solapur 6,00,00,000.00 
 0.00 v) Jana Small Finance Bank Ltd., Solapur 14,95,00,000.00 
 0.00 w) Suryoday Small Finance Bank Ltd.,Pune  50,00,000.00 
 0.00 x) Suryoday Small Finance Bank Ltd.Solapur 3,00,00,000.00 
 

    215,87,59,577.73 3.  LOANS AND ADVANCES 
 

283,29,24,505.66 

162,59,83,914.21 
A) Short Term Loans, Cash Credits  

Overdrafts & ills Discounted 235,26,89,130.31 
     0.00 a) Govt. & Other Approved Securities 0.00 
 162,59,83,914.21 b) Other Tangible Securities 235,26,89,130.31 
 0.00 c) Unsecured Loans 0.00 
 42,24,76,044.53 B) Medium Term Loans 39,00,78,887.49 
 0.00 a) Govt. & Other Approved Securities 0.00 
 39,03,90,243.53 b) Other Tangible Securities 35,98,43,808.49 
 3,20,85,801.00 c) Unsecured Loans 3,02,35,079.00 
 11,02,99,618.99 C) Long Term Loans 9,01,56,487.86 
 0.00 a) Govt. & Other Approved Securities 0.00 
 11,02,99,618.99 b) Other Tangible Securities 9,01,56,487.86 
 0.00 c) Unsecured Loans 0.00 
 

    
    315,03,20,141.77 

  
435,67,62,385.06 

 

 



 
 

MANORMA CO-OP 
HEAD 

BALANCE SHEET 
31 March 2020 CAPITAL AND LIABILITIES Rupees 31 March 2021 
327,85,95,385.61 Total B/F 

 
447,38,16,374.54 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    327,85,95,385.61 

  
447,38,16,374.54 

  Sou Shilpa Mahendra Kulkarni      Shri. Devindra Nagappa Dhamgunde                  Sou Asmita Suresh Gaikwad 

                   C.E.O.                                                                 Director                                                              Vice Chairman 

 

 



 
 

BANK LTD.,SOLAPUR 
OFFICE 
As On 31 March 2021 
31 March 2020 Assets Rupees 31 March 2021 
315,03,20,141.77 

  
435,67,62,385.06 

    9,96,52,206.20 4. INTEREST RECEIVABLE 
 

9,02,11,144.06 

    23,55,747.44 5. PREMISES LESS DEPRECIATION 
 

22,37,960.07 

    70,46,337.58 6. FURNITURE & FIXTURES 
 

63,41,703.83 

    
    1,34,28,201.62 7. OTHER FIXED ASSETS 

 
1,25,52,714.52 

58,98,874.87 a) Dead Stock 59,22,500.78 
 69,93,606.85 b) Computer Systems 61,48,065.83 
 5,35,719.90 c) Electrical Fittings 4,82,147.91 
 

    57,92,751.00 8. CURRENT ASSETS 
 

57,10,467.00 
0.00 a) Income Tax Paid (Disputed) 0.00 

 45,40,000.00 b) Security Deposit 45,40,000.00 
 12,52,751.00 c) Govt. Securities Premium 11,70,467.00 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    327,85,95,385.61 

  
447,38,16,374.54 

Shri. Shrikant Sadashiv More                                                                            Shrigondekar & Associates 

                                Chairman                                                                                                  Chartered accountants 

 

 



 
 

MANORMA CO-OP 
HEAD 

PROFIT & LOSS 
31 March 2020 EXPENDITURE  Rupees 31 March 2021 

    25,34,66,595.28 1. Interest on Deposit & Borrowings 
 

29,93,56,429.88 
25,09,41,969.00 a. Interest on Deposit 29,88,61,672.16 

 25,24,626.28 b. Interest on Borrowings 4,94,757.72 
 2,78,12,340.00 2. Salaries, Allowances & Provident Fund 

 
2,72,55,773.00 

1,76,260.78 3. Bank Charges, Commission  Etc. 
 

1,03,017.37 
1,23,61,144.00 4. Rent, Taxes,  Insurance, Lighting Etc. 

 
1,29,74,972.80 

3,22,377.00 5. Postage, Telegram & Telephone Exp. 
 

4,13,845.00 
9,16,287.00 6. Audit Fees 

 
3,12,200.00 

28,51,206.22 7. Depreciation & Asset Maintenance 
 

25,83,280.22 
26,70,276.02 8. Stationery, Printing, Advertisement Typing & Xerox  

 
23,60,986.00 

50,000.00 9. Subscription Fee Exp. 
 

41,464.78 
8,13,612.00 10. Meetings, conferences and cultural events Exp. 

 
5,67,378.00 

29,75,954.00 11. Other Expenses  
 

35,66,430.87 
5,51,648.50 a. Miscellaneous expenses and training expenses 4,22,154.00 

 1,80,970.00 b. Traveling , Auto fare, fuel cost Exp. 1,64,995.00 
 22,43,335.50 c. A.M.C. Charges & Other Expenses 29,79,281.87 
 10,82,285.00 12. Provisions  

 
82,284.00 

10,00,000.00 a. BDDR Provisions 0.00 
 82,285.00 b. Govt. Security Premium  82,284.00 
 

    30,54,98,337.30 Total Expenses 
 

34,96,18,061.92 

    
    3,06,14,585.56 13. Net Profit before taxes 

 
2,09,72,460.88 

95,44,352.00 a. Income Tax Paid 1,02,92,007.00 
 2,10,70,233.56 b. Post-tax net profit transfer to balance sheet 1,06,80,453.88 
 

    
        
    
    
    
    
    
    33,61,12,922.86 TOTAL 

 
37,05,90,522.80 

  Sou Shilpa Mahendra Kulkarni  Shri. Devindra Nagappa Dhamgunde              Sou Asmita Suresh Gaikwad 
                    
C.E.O.                                                                           Director                                                       Vice Chairman  

 



 
 

BANK LTD.,SOLAPUR 
OFFICE 
ACCOUNT 01.04.2020 TO 31.03.2021 
31 March 2020 INCOME Rupees 31 March 2021 

    32,96,50,586.78 1. Interest Received 
 

36,40,16,334.66 
26,66,39,892.25 a) Interest Received On Loan  29,02,24,347.38 

 6,30,10,694.53 b) Interest Received On Investment 7,37,91,987.28 
 

    19,56,717.79 2. Commission, Exchange & Brokerage 
 

17,80,791.30 

    45,05,618.29 3. Other Income 
 

47,93,396.84 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    33,61,12,922.86 TOTAL 

 
37,05,90,522.80 

Shri. Shrikant Sadashiv More                                                                Shrigondekar & Associates 
                                
                    Chairman                                                                                              Chartered accountants 
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STATUTORY AUDITOR’S REPORT 
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021 

[ See Section 81 and Rule 69 (3) ] 
 
To, 
The Members, 
Manorama Cooperative Bank Ltd.,Solapur 

  
Report on the Financial Statements 
1. We have audited the accompanying financial statements of Manorama Cooperative Bank Limited (‘the Bank’) 

as at 31 March 2021, which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2021, and the Profit and Loss 
Account, and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting 
policies and other Explanatory information. The returns of 6 branches audited by us are incorporated in these 
financial statements 

 
Management’s Responsibility for the Financial Statements 
2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of 

the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the Banking 
Regulation Act 1949 (as applicable to co‐operative societies), the guidelines issued by the Reserve Bank of 
India and the guidelines issued by the National Bank for Agricultural and Rural Development, the Registrar of 
Cooperative Societies, Maharashtra, the Maharashtra Co‐operative Societies Act, 1960, and the Maharashtra 
Co‐operative Societies Rules, 1961, (as applicable ) 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 preparation of 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 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 misstatements. 
 

4. 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 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. 

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

 
Opinion 
6. 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 there on give the information required by the Banking 
Regulation Act, 1949 (as applicable to co‐ operative societies), the Maharashtra Cooperative Societies Act, 
1960, the Maharashtra Cooperative Societies Rules, 1961 and the guidelines issued by the National Bank 
for Agricultural and Rural Development (as applicable) and guidelines issued by Reserve Bank of India and 
Registrar of Cooperative societies, Maharashtra in the manner so required and give a true and fair view in 
conformity with the accounting principles generally accepted in India: 
(a) In the case of the Balance Sheet, of state of affairs of the Bank as at 31st March 2021; 
(b) In the case of the Profit and Loss Account, of the profit/loss 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 & 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 Maharashtra Co‐operative 
Societies Act, 1960 and the Maharashtra Co‐operative Societies Rules 1961. 

 
8. 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 have 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 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 the Profit and Loss Account dealt with by this report, are in agreement with the 

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

principles generally accepted in India so far as applicable to Banks. 
 

9. The details as required by the Rule 69(6) of Maharashtra Co‐operative Societies Rules 1961 are given in 
the audit memorandum separately. 

 
or 

As per the information and explanations given to us and based on our examination of the books of 
account and other records, we have not come across material instances in respect of the details 
mentioned in the Rule 69(6) of Maharashtra Co‐ operative Societies Rules 1961. 

 
10. We further report that for the year under audit, the Bank has been awarded “A” classification. 

 
 

Place of Signature: Solapur 
Date  : 15.09.2021                                                SHRIGONDEKAR & ASSOCIATES 

 

        Chartered Accountants,   

    

   C.A. Suhas G. Shrigondekar 
             M. No. 031265 
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        उ प ाचा पया असा आला  ☟ 

 
     पया असा खच झाला ☟ 

 

 

कजावर िमळालले े
ाज . ७८.८१ पसै े

गुतंवणकू वर िमळालले े
ाज . १९.९१ पसैे

किमशन व वटाव 
.०.४८ पसैे इतर उ  

.१.२९ पसै े

ठेवी व कजावर ाज             
 ८०.७८ पसै े

शासक य खच            
. ७.४५ पसैे

व थाप कय खच 
.६.११ पसै े

तरतदू . ०.०० पसैे
आयकर  २.७८ पसैे

नफा  २.८८  पसै े


	Report on the Financial Statements
	Management’s Responsibility for the Financial Statements
	Auditor’s Responsibility
	Opinion

