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ગજુરાત રાજ્યની ગોધરા શહરેી સહકારી બેંકનુું નાણાુંકીય કામગીરીનુું વિશ્લેષણ 
 

સહકારી બેંકમાાં તેમની નાણાકીય કામગીરી નુાં ખબુ મહત્વ રહલે ુાં હોય છે અને સહકારી બેન્કનો મખુ્ય 
ઉદેશ એ જ હતો કે ગ્રામીણ અને શહરેી વવસ્તારમાાં રહતા લોકો સધુી ઓછા વ્યાજે વ્યાજે વધરાણની સવુવધા પરૂી 
પાડવી અને આ બેન્કોના નાણાકીય કામગીરીની તપાસ કરવા માટે તેમના નાણાકીય કાયો જેવા કે તેમની પાસે 
કુલ થાપણો નુાં પ્રમાણ કેટલુાં છે તે થાપણો નો ઉપયોગ આ સહકારી બેંક કેમનો કરે છે અને તેમના દ્વારા કેટલા 
સભ્યોનો વધરાણ રૂપે લોન આપી છે અને તેમની બેંકમાાં રહલે થાપણો નુાં વ્યાજ કેટલા પ્રમાણ આપવામાાં આવ્્ુાં 
હત ુાં આમ તેની કાયયક્ષતા અને સાંચાલકીય કામગીરી. બેન્કનુાં કુલ મડૂી રોકાણ અને નફા ખોટ નુાં પ્રમાણ તેના ખચય 
પ્રમાણે કેટલુાં થ્ુાં છે અને તેની નાણાકીય કામગીરી હકારાત્મક છે કે વનષ્ફળ નીવડી છે તેમ ગોધરા શહરેી 
સહકારી સહકારી બેંકની નાણાકીય કામગીરી નુાં વવશ્લેષણ ગોણ માહહતી નો ઉપયોગ કરી આ સાંસોધન આભ્યાસ 
કરવામાાં આવ્યો છે અને આ સાંસોધન પેપર દ્વારા બેંકની નાણાકીય કામગીરી ને ધ્યાન માાં લઈ તારણો અન ે
સચૂનો કરવામાાં આવ્યા છે. 

પરરચય : 

ભારત દેશ ને આજાદી મળી તે પેહલા આં બેંકની સ્થાપના કરવામાાં આવી હતી ખેતી કે્ષતે્ર સાંકળાયલા 
લોકોને વધરાણ ની વ્યવસ્થા પરૂી પાડવા અને તેમની આવક માથી બચત કરે તેવા હતે ુથી ભારત માાં સહકરી 
બેંકની સ્થાપના કરવામાાં આવી હતી અને ગ્રામીણ અને અધય શહરેી વવસ્તારો માાં આ સહકારી બેંકની કામગીરી નુાં 
ખબુ મહત્વ રહ્ુાં હત ુાં આ સહકારી બેંક ઓછા વ્યાજે વધરાણ ધીરે છે આમ સહકારી બેંક ની શરુઆત ૧૯૦૪ થી 
કાયદાકીય રીતે થઈ હતી આજે તેના ૧૦૦ વષય પણૂ થયા છતાાં પણ તેની કામગીરી ખબુ અગત્ય ધરાવે છે અને 
પેહલી સહકારી બેંક ની સ્થાપના વડોદરા જજલ્લા માાં થઈ હતી આમ શહરેી ગ્રામીણ અને મખુ્યત્વે કૃવષ પર વનભયર 
લોકો માટે આ સહકારી બેંકની કામગીરી ખબુ મદદ રૂપ રહી હતી. અને આ સહકારી બેંકો સ્થાપવાનો ખ્યાલ 
મદ્રાસ સરકારને આવ્યો હ્તો ત્યાર થી દરેક રાયોયો માાં અને દરેક જજલ્લાઓમાાં આ સહકારી બેંક સ્થાપવામાાં 
આવી હતી. સર ફેડહરક નીક્લલ્સ  નામના વ્યક્ક્લત જમયની ગયા અને ત્યાાં ખેડોતો ની સમસ્યા માટે કેવી બેંકો 
સ્થાવપત હતેી તેનો અભ્યાસ કરીને તેમણે ૧૮૫૪-૫૫ માાં એક અહવેાલ પ્રસ્તતુ કયો અને તેમના અહવેાલની 
સરકાર સમક્ષ રજુઆત કરવામાાં આવી અને તે અહવેાલનો સરકાર દ્વારા સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો અને ત્યારથી 
ભારતમાાં તમામ રાયોયો અને જજલ્લા અને ગ્રામીણ અને સહરી અમ દરેક વવસ્તારમાાં ધીમે ધીમે સહકારી બેંકો 
સ્થાપવાની શરૂઆત કરી હતી અને આજે દરેક રાયોયો માાં અને જીલ્લા પ્રમાણે આપણે સહકારી બેંકો જોઈ શકીએ 
છીએ તેની કામગીરી શરૂઆતનાાં સમય કતાય તેમાાં સધુારા વધારા કરવામાાં આવ્યા હતા. લોકોની જરૂહરયાત ને 
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ધ્યાન માાં રાખી નવી શાખાઓ નુાં પણ આયોજન કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં આમ ભારતમાાં સહકારી બેન્કનુાં વ્યાપ ઘણા 
મોટા પ્રમાણમાાં જોવા મળ્યો હતો. અને મખુ્યત્વે ગ્રામીણ કે્ષતે્ર સહકારી બેંકની વવશેસ ભવૂમકા રહી હતી ત્યાર બાદ 
શહરેી અને અધય ગ્રામીણ કે્ષતે્ર પણ આ સહકારી બેંક અગત્ય ધરાવે છે. તેની સ્થાપના પછી પણ ઘણા સધુારા 
વધારા કરવામાાં આવ્યા હતા અને આજે પણ ભારત માાં મખુ્યત્વે વત્રસ્તરીય માળખુાં જોવા મળે છે જેમકે કેન્દ્રીય 
રાયોય અને જજલ્લા એમ સહકારી બેન્કોનુાં માળખુાં રહલે ુાં છે. 

સારહત્યની સમીક્ષા  

એ.મીનાક્લદેવી (૨૦૧૫) દ્વારા “ A study on financial performance analysis of selected co-operative urban 

banks in tamilnadu ” વવષય ઉપર સાંશોધન હાથ ધરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં જેમાાં વષય ૨૦૦૩-૦૪ થી ૨૦૧૨-૧૩ નાાં 
વષય દરવમયાન પસાંદગી ્કુ્લત શેહરી સહકારી બેંકની નાણાકીય કામગીરીનુાં વવશ્લેષણ તે સાંસોધનનો મખુ્ય હતે ુ
હતો. તે માટે ગોણ માહહતીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હતો .શેહરી સહકારી બેંકની નાણાકીય કામગીરી નો 
અભ્યાસ કરતા જણાવ્્ુાં હત ુાં કે જજલ્લાઓમાાં ઇરોડ જજલ્લા સહકારી બેન્કનો કેશ ટુ કરન્ટ એસેટ રેવશયો વવશ્લેષણ 
દરવમયાન ઉચો રેવશયો  જોવા મળીયો હતો કરાંટ રેવશયોમાાં નામાાંકલ શેહરી સહકારી બેંકમાાં તેનુાં પ્રમાણ સોથી 
વધારે હત ુાં લીક્લવીડ રેવશયો માાં વતરુપરુ શહરેી સહકરી બેન્કનો ઉચો ગણુોત્તર જોવા મળીયો હતો નેટ વહકિંગ 
કેવપટલ ટુ કરાંટ લાઈબીલીટીશ રેવશયો પણ વતરુપરુ માાં વધારે હતો આમ પસાંદગી્કુ ચાર સહકારી બેંકની 
નાણાકીય કામગીરી વવશ્લેષણ કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં જેમાાં ઉપર મજુબ તારણો તારવવામાાં આવ્યા હતા . 

અભ્યાસના હતેઓુ : 

અભ્યાસના મખુ્ય ઉદેસો નીચે મજુબ છે 

૧) ગોધરા શહરેી સહકારી બેંકની નાણાકીય કામગીરીની ઓળખ  

૨) ગોધરા શેહરી સહકરી બેંકની નાણાકીય કામગીરી નુાં વવશ્લેષણ અભ્યાસ  

મેથડોલોજી : 

આ પેપર એક વવભાવનાત્મક પેપર છે અને તેની માહહતી માટે વવવવધ વેબસાઈટ ,સામયીકો અને સાંસોધન પેપર 
સાથે સહકારી બેન્કના વાવષિક અહવેાલો તેમાાં મખુત્વે થાપણો, વધરાણો, ચોખ્ખો નફો, કુલ એસેટ્સ જેવા પહરબળો 
ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવ્યા છે . 

અભ્યાસની મયાાદા : 

આ અભ્યાસની મયાયદાઓ માટે અને અભ્યાસની સમજ યોગ્ય રીતે થાય તે માટે નીચે મજુબ મયાયદાઓ આપેલી 
છે  

૧) આ અભ્યાસમાાં ગોધરા શહરેી સહકારી બેંકને જ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવી છે  

૨) આ  અભ્યાસમાાં બે વષયના સમય ગાળા ને જ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવ્યા છે  
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૩) આ અભ્યાસ માટે બેન્કના વાવષિક અહવેાલો અને સબાંવધત ઈન્ટરનેટ સ્ત્રોતો માાંથી ગોણ માહહતીનુાં એકત્રીકરણ 
કરવામાાં આવ્્ુાં છે 

 અભ્યાસ નો સમયગાળો 

આ અભ્યાસ માાં ૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭નાાં વષયનો નાણાકીય અહવેાલનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે અને 
અહી બે વષય નાાં સમયગાળાને પસાંદ કરવામાાં આવ્યો છે    

વિશ્લેષણ અને અથાઘટન  

અહી મખુ્યત્વે રેવશયો દ્વારા વવશ્લેષણ કરવાનુાં નક્કી ક્ુાં છે અહી ગોધરા શેહરી સહકારી બેન્કના વાવષિક અહવેાલો 
જેવા કે ૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭નાાં વષયનાાં નાણાકીય અહવેાલનો તલુનાત્મક રેવશયો વવશ્લેષણ કરવાનો છે તે 
માટે નીચે મજુબના ચલોની માહહતી ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવી છે જે નીચે મજુબ દશાયવી શકાય .       

બેલેન્સ શીટ  વિશ્લેષણ 

              (રુ .લાખમાાં) 

્.ુસી.બી. ગોધરા ૨૦૧૫-૧૬  ૨૦૧૬ -૧૭  
માલલકીના ફાંડ ૫૭૮૦.૪૪ ૫૯૨૯.૪૧ 
થાપણો ૪૨૫૯.૧૬ ૪૯૪૯.૪૨ 
વધરાણો ૨૧૪૪.૫૨ ૨૩૦૦.૮૦ 
ટોટલ એસેટ્સ ૪૧૬૯૮.૭૩ ૩૫૧૮૪.૯૯ 
મડૂી ૧૦૧૩૨.૯૬ ૧૧૦૧૬.૩૦ 
મડૂીરોકાણ ૧૩૫૦૦.૦૦ ૧૧૦૧૬.૩૦ 

Source: annual reports of UCB Godhara from 2015-16 to 2016-17 

નફા અને  નકુસાન નુું વિશ્લેષણ  

્.ુસી.બી. ગોધરા ૨૦૧૫-૧૬  ૨૦૧૬ -૧૭  
વ્યાજ ની કમાણી ૧૬૨૬૫.૭૦ ૧૬૨૬૫.૭૧ 
વ્યાજની ચકુવણી ૧૨૪૨૬.૫૦ ૧૪૯૩૯.૯૫ 
નફા અને નકુસાન ૨૮૨૭.૬૯ ૩૨૩૭.૮૬ 

Source: annual reports of UCB Godhara from 2015-16 to 2016-17 

ઉપરોક્લત કોષ્ટક પ્રમાણે માલલકના ફાંડ અને થાપણોમાાં વધારો થતો જોવા મળીયો હતો સાથે કુલ વધરાણ અને 
કુલ એસેટ્સ માાં પણ વધારો થયેલ જોવામળે છે પરાંત ુમડૂીરોકાણમાાં પાછલા વષય કરતા ઘટાડો કરવા છતાય 
નફામાાં ઘટાડો થયો નહી પરાંત ુતેમાાં વધારો થયેલ જોવા મળે છે . 

 



KCG-Portal of Journals 

4 | P a g e  
 

૧) થાપણો થી માલલકીના ફુંડ ગણુોત્તર :- થાપણ/માલલકના ફુંડ *૧૦૦  

વષય થાપણો માલલકીના ફાંડસ  ગણુોત્તર 
૨૦૧૫-૧૬  ૪૨૫૯.૧૬ ૫૭૮૦.૪૪ ૭૩.૬૮ 
૨૦૧૬-૧૭  ૪૯૪૯.૪૨ ૫૯૨૯.૪૧ ૮૩.૪૯ 

 

ઉપરોક્લત કોષ્ટક થી જાણી સકાય છે કે ગયા વષય કરતા પછીના વષે થાપણો અને માલલકીના ફાંડસમાાં વધારો 
થયેલ જોવા મળે છે જેથી કહી શકાય કે ગોધરા શેહરી સહકારી બેંકની થાપણો નાાં ગણુોત્તર માાં વધારો એ તે 
બેંકની મજબતૂાઈ બતાવે છે તે પરથી કહી શકાય કે આ બેંકની નાણકીય ક્સ્થવત સારી છે અને થાપણો અને 
માલલકીના ફાંડસ માાં વધારો તે ગણુોત્તર દ્વારા પ્રવતલબિંલબત થાય છે . 

૨) થાપણ થી મડૂીરોકાણ ગણુોત્તર:- થાપણ/મડૂીરોકાણ *૧૦૦  

વષય થાપણો મડૂીરોકાણ ગણુોત્તર 
૨૦૧૫-૧૬  ૪૨૫૪.૧૬ ૧૩૫૦૦.૦૦ ૩૧.૫૪ 
૨૦૧૬-૧૭  ૪૯૪૯.૪૨ ૧૧૦૧૬.૩૦ ૪૪.૯૨ 

 

ઉપરોક્લત કોષ્ટક મજુબ થાપણોમાાં વધારો જોવા મળે છે પરાંત ુમડૂી રોકાણમાાં ગયા વષય કરતા ઓછાં મડૂીરોકાણ 
કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં છતાાં પણ તેના ગણુોત્તર માાં વધારો થયેલ જોવા મળીયો હતો આથી કહી શકાય કે બને વષય 
માાં ગણુોત્તર ઉંચો છે એટલે કે બેંક થાપણ દારો નાાં હહતને સલામત અને સરુક્ષીત રાખવા માટે સક્ષમ છે  

૩) થાપણો થી વધરાણ ગણુોત્તર:- થાપણો/વધરાણો *૧૦૦  

વષય થાપણો વધરાણો ગણુોત્તર 
૨૦૧૫-૧૬  ૪૨૫૯.૧૬ ૨૧૪૪.૫૨ ૫૦.૩૫ 
૨૦૧૬-૧૭  ૪૯૪૯.૪૨ ૨૩૦૦.૮૦ ૪૬.૪૮ 

 

આ કોષ્ટક થાપણો અને વધરાણો નો ગણુોત્તર દશાયવે છે અને આ ગણુોત્તર માાં વધારો થયેલ જોવા મળે છે જેથી 
બેંક દ્વારા આપવામાાં આવતી લોન નાાં પ્રમાણ માાં પણ વધારો થસે અને આ ગણુોત્તર પર બેંક ની નફાકારકતા 
રહલેી હોય છે તેમાાં વધારો જોવા મળે છે તે આ રેવશયો દ્વારા પ્રવતલબિંલબત કરી સકાય છે . 

૪) થાપણ નો ખચા :- થાપણ પર ચકૂિેલ વ્યાજ/કુલ થાપણો *૧૦૦  

વષય થાપણો  થાપણ  પર ચકૂવેલ વ્યાજ  ગણુોત્તર  
૨૦૧૫-૧૬ ૪૨૫૪.૧૬  ૧૨૪૨૬.૫૦  ૩૪.૨૭  
૨૦૧૬-૧૭ ૪૯૪૯.૪૨  ૧૪૯૩૯.૯૫  ૩૩.૧૨  
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આ કોષ્ટક માાં થાપણો અને થાપણો પર ચકૂવેલ વ્યાજનાાં ગણુોત્તર ને દશાયવવામાાં આવ્્ુાં છે. જેમાાં તેના ગયા 
વષય કરતા નજીવો ઘટાડો થયો (૧.૧૫) પરાંત ુ તે ફાંડ ખચય ને સલૂચત કરે છે જે વધરાણ માટે ઉપલબ્ધ છે 
થાપણોમાાં વધારો હોવાથી થાપણ દારોને ચકુવવામાાં આવતા વ્યાજનાાં પ્રમાણમાાં પણ વધારો થયો છે.  

૫) વ્યાજ કમાણી રેવશયો :-  કુલ લોન્સ/લોન પર મેળિેલ વ્યાજ *૧૦૦  

વષય વધરાણો લોન્સ પર મેળવેલ વ્યાજ ગણુોત્તર 
૨૦૧૫-૧૬  ૨૧૪૪.૫૨ ૧૬૨૬૫.૭૦ ૧૩.૧૮ 
૨૦૧૬-૧૭  ૨૩૦૦.૮૦ ૧૬૨૬૫.૭૧ ૧૪.૧૫ 

અહી કોષ્ટક મજુબ વધરાણો માાં જેમ વધારો થશે તેમ ગ્રાહકો માટે લોનના પ્રમાણમાાં વધારો થશે અહી આપેલ 
લોન પર કમાવેલ વ્યાજના પ્રમાણમાાં પણ વધો થાય છે તેના ગણુોત્તર પરથી પ્રવતબીલબત કરી શકાય છે . 

૬) વધરાણ થી કુલ એસેટ્સ ગણુોત્તર :- વધરાણ/કુલ એસેટ્સ *૧૦૦  

વષય વધરાણ કુલ એસેટસ ગણુોત્તર 
૨૦૧૫-૧૬  ૨૧૪૪.૫૨ ૪૧૬૯૮.૭૩ ૫.૧૪ 
૨૦૧૬-૧૭  ૨૩૦૦.૮૦ ૩૫૧૮૪.૯૯ ૬.૫૩ 

ઉપરોક્લત કોષ્ટક માાં વધરાણ થી કુલ એસેટસ નનો રેવશયો ૫.૧૪ થી વધીન ે૬.૫૩ ટકા થયો છે તે બતાવે છે કે 
વધરાણ માાં પણ વધારો થયો અને કુલ એસેટ્સ માાં ઘટાડો થયેલ જોવા મળેલ છે તે સચૂવે છે કે વધરાણમાાં વધારો 
થશે તો વધારે સારી નફાકારકતા માાં પહરણામસે આમ તેના ગણુોત્તર માાં વધારો જોવા મળે છે  

૭) થાપણો થી મડૂી ગણુોત્તર :- થાપણો/મડૂી * ૧૦૦  

વષય થાપણો મડૂી ગણુોત્તર 
૨૦૧૫-૧૬  ૪૨૫૯.૧૬ ૧૦૧૩૨.૯૬ ૪૨.૦૩ 
૨૦૧૬-૧૭  ૪૯૪૯.૪૨ ૧૧૭૭૦.૭૩ ૪૨.૦૪ 

 

આ રેવશયો થાપણોની ચકુવણી ની આકક્સ્મકતા ને પહોચી વળવા બેન્કોની ક્ષમતા ને સક્ષમ કરે છે તેનો રેવશયો 
૪૨.૦૩ થી ૪૨.૦૪ એમ ક્સ્થર જોવા મળે છે અને તેના વલણ માાં વધારો થતો જોવામળે છે તેમ ખી શકાય છે  

૮) કુલ એસેટ્સ પર િળતર :- ચોખ્ખો નફો/કુલ એસેટ્સ *૧૦૦  

વષય ચોખ્ખો નફો કુલ એસેટ્સ ગણુોત્તર 
૨૦૧૫-૧૬  ૨૮૨૭.૬૯ ૪૧૬૯૮.૭૩ ૬.૭૮ 
૨૦૧૬-૧૭  ૩૨૩૭.૮૬ ૩૫૧૮૪.૯૯ ૯.૨૦ 

ઉપરોક્લત કોષ્ટકમાાં કુલ એસેટ્સ માટે ચોખ્ખા  નફા નો ગણુોત્તર સચૂવે છે અને ચોખ્ખા  નફા માાં વધારો થાય છે 
પરાંત ુકુલ એસેટ્સ માાં ગયા વષય કરતા ૨૦૧૫-૧૬ ઓછાં પ્રમાણ જોવા મલળ્ુાં છે. પરાંત ુતેનો ગણુોત્તર ૬.૭૮ થી 
વધીને ૯.૨૦ થાય છે આમ કુલ એસેટ્સ માાં વધારો કરવાની જ્રુરુર છે . 
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૯) નેટિોથા પર િળતર :- નેટ પ્રોરફટ/નેટ િોથા *૧૦૦  

વષય નેટ પ્રોહફટ  નેટ વોથય  ગણુોત્તર  
૨૦૧૫-૧૬ ૨૮૨૭.૬૯  ૫૭૮૦.૪૪  ૪૮.૯૧  
૨૦૧૬-૧૭ ૩૨૩૭.૮૬  ૫૯૨૯.૪૧  ૫૪.૬૦  

    

ઉપરોક્લત કોષ્ટક પરથી કહી શકાય છે કે તે ઇક્ક્લવટી પર વળતર નો ગણુોત્તર દશાયવે છે તેના ચોખ્ખા નફા માાં 
પણ સતત વધારો થયેલ જોવા મળે છે તેનો ગણુોત્તર ૨૦૧૪-૧૫ માાં ૪૮.૯૧ થી વધી ૫૪.૬૦ ટકા થયો છે 
આમ તેના ગણુોત્તર માાં વધારો તે તેના ઇક્ક્લવટી શેર ધારકો નાાં પ્રમાણમાાં વધારો સચૂવે છે. 

૧૦) નેટ પ્રોરફટ મારજીન :- નેટપ્રોરફટ/કુલ થાપણો *૧૦૦   

વષય નેટ પ્રોહફટ કુલ થાપણો ગણુોત્તર 
૨૦૧૫-૧૬  ૨૮૨૭.૬૯ ૪૨૫૯.૧૬ ૬૬.૩૯ 
૨૦૧૬-૧૭  ૩૨૩૭.૮૬ ૪૯૪૯.૪૨ ૬૫.૪૧   

ઉપરોક્લત ટેબલ દશાયવે છે કે નેટ પ્રોહફટ અને કુલ થાપણો ગણુોત્તર ૨૦૧૫-૧૬માાં ૬૬.૩૯  ટકા થી ઘટીન ે
૬૫.૪૧ ટકા થયો છે વષય ૨૦૧૬-૧૭ તે બેંક ની નબળી કામગીરી સચૂવે છે કારણ કે આ રેવશયો સાંતોષકારક 
નથી અને કુલ અસ્કયામતો માાં ઘટાડો થયેલ છે આ પસાંદગી નાાં વષય દરવમયાન આ પહરક્સ્થવત જોવા મળી હતી. 

સચૂનો  

I. બેંકની નાણાકીય કામગીરીમાાં સધુારો લાવવો જોઈએ  
II. બેંકની કુલ અસ્કયામતો અમ વધારો થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ  

III. બેંક નાાં કમયચારીઓ ને તાલીમ અને વશક્ષણ યોગ્ય પ્રમાણમાાં આપવુાં જોઈએ  
IV. નવી શાખાઓ નુાં આયોજન કરવુાં જોઈએ     
V. લોન માટે યોગ્ય વધરાણ નીતી ઘડવી જોઈએ જેથી તેની પનુઃપ્રાપ્તત સરળતા થી થય શકે . 

તારણો :- 

ઉપરોક્લત ગોધરા શેહરી સહકરી બેન્કના ગણુોત્તર વવશ્લેષણ મજુબ પસાંદગી ્તુ વષય પ્રમાણે થાપણો , 
મડૂી , વધરાણો , માાંલોકીના ફાંડસ માાં વધારો થતો જોવા મળે છે અને પાછલા વષય (૨૦૧૫-૧૬) થી ૨૦૧૬-૧૭ 
નાાં વષય માાં બેન્કે ક્સ્થર વવકાસ કયો છે અને બેંક નાાં કુલ નફામાાં પણ નોધા પાત્ર વધારો જોવા મળીયો હતો પરાંત ુ
વવશ્લેષણ મજુબ બેંક તેના મડૂીરોકાણમાાં ૨૦૧૫-૧૬ની તલુનામાાં ૨૦૧૬-૧૭ માાં ઓછ મડૂીરોકાણ હોવા છતા 
બેન્કના નફામાાં વધારો થયો છે અને કુલ એસેટ્સ માાં ઘટાડો થયો હતો અને કુલ થાપણો નો નફા સાથે ગણુોત્તર 
વવશ્લેષણ કરતાાં ૨૦૧૫-૧૬માાં ૬૬.૩૯ ટકા હત ુાં વષય ૨૦૧૬-૧૭માાં ૬૫.૪૧ ટકા ગણુોત્તર છે તેમ આ બેંક ને 
તેની નાણાકીય કામગીરીમાાં સધુારા કરવાની જરૂર છે અને તેના બેંક કમયચારીઓને વશક્ષણ અને તાલીમ ની જરૂર 
પણ છે તેમ તારણો અને સચૂનો દશાયવી શકાય છે. 
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I. Annual reports of UCB Godhara from 2014-15 to 2015-16 
II. Wikipedia 

III. Google 
IV. Economic political weekly 

V. સહકાર દશયન ભાગ-૧ 
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