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વગ-૧ /૧ અમદાવાદ

પે યલ ઓડટર (િમક) િમક ઓડટ ઓફસ, અમદાવાદ

૨

વગ-૧ /૨ પાલનુર

પે યલ ઓડટર (િમક)િમક ઓડટ ઓફસ, પાલનુર

૩

વગ-૧ /૩ આણંદ

પે યલ ઓડટર (િમક) િમક ઓડટ ઓફસ, આણંદ

૪

વગ-૧ /૪ વડોદરા

પે યલ ઓડટર (િમક)િમક ઓડટ ઓફસ, વડોદરા

૫

વગ-૧ /૫ $ુરત

પે યલ ઓડટર (િમક)િમક ઓડટ ઓફસ, $ુરત

૬

વગ-૧ /૬ વલસાડ

પે યલ ઓડટર (િમક)િમક ઓડટ ઓફસ, વલસાડ

૭

વગ-૧ /૭ મહ)સાણા

પે યલ ઓડટર (િમક)િમક ઓડટ ઓફસ, મહ)સાણા

૮

વગ-૧ /૮ +હ,મતનગર

પે યલ ઓડટર (િમક)િમક ઓડટ ઓફસ, +હ,મતનગર

૯

વગ-૧ /૯ ગોધરા

પે યલ ઓડટર (િમક)િમક ઓડટ ઓફસ, ગોધરા

૧૦

વગ-૧/૧૦ આણંદ(ફ)ડર) શન)

પે યલ ઓડટર (વગ) િમ.મા.ફ)ડ.આણંદ
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વગ-૨ /૧ $ુર)56નગર

પે યલ ઓડટર (િમક) િમક ઓડટ ઓફસ, $ુર)56નગર

૨

વગ-૨ /૨ રાજકોટ

પે યલ ઓડટર (િમક)િમક ઓડટ ઓફસ, રાજકોટ

૩

વગ-૨ /૩ ભ9ચ

પે યલ ઓડટર (િમક) િમક ઓડટ ઓફસ, ભ9ચ

૪

વગ-૨/૪ અમદાવાદ

પે યલ ઓડટર (લી.ર) િનર<ણ અને અ5વેષણ સિમિત,

(વડકચેર)
૫

વગ-૨/૫ અમદાવાદ
(વડકચેર)

સહકાર ખા?ુ,@ુ.રા.અમદાવાદ
પે યલ ઓડટર (લી.ર) િનર<ણ અને અ5વેષણ સિમિત,
સહકાર ખા?ુ,@ુ.રા.અમદાવાદ
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પે યલ ઓ+ડટર,વગ-ર િમક ઓડટ ઓફસ, વડોદરા.
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વગ-૩/ Aેડ-૧ વડોદરા.

ઓ+ડટર Aેડ-૧ લગત પે યલ ઓ+ડટર, (િમક) િમક ઓ+ડટ
ઓ+ફસ વડોદરા
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ઓ+ડટર Aેડ-૨ લગત પે યલ ઓ+ડટર (િમક) િમક ઓ+ડટ
ઓ+ફસ વડોદરા
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ઓ+ડટર Aેડ-૨(લી.ર.) લગત પે યલ ઓ+ડટર (િમક) િમક
ઓ+ડટ ઓ+ફસ વડોદરા
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વગ-૩/ Aેડ-૨/૩ વડોદરા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં.(Bૂ ધ) વડોદરા
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વગ-૩/ Aેડ-૨/૪ વડોદરા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (ટ) ટ) લગત પે યલ ઓ+ડટર (િમક) િમક
ઓ+ડટ ઓ+ફસ વડોદરા
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વગ-૩/ Aેડ-૨/૫ વડોદરા

ઓ+ડટર Aેડ-૨(Bુધસંધ) લગત પે યલ ઓ+ડટર (િમક)
િમક ઓ+ડટ ઓ+ફસ વડોદરા
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વગ-૩/ Aેડ-૨/૬ વડોદરા

ઓ+ડટર Aેડ-૨(Bુધસંધ) લગત પે યલ ઓ+ડટર (િમક)
િમક ઓ+ડટ ઓ+ફસ વડોદરા
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વગ-૩/સ.ઓ/૧

સબ ઓ+ડટર લગત િમક ઓડટ ઓફસ વડોદરા
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સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુધ) સાવલી
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સબ ઓ+ડટર સ.મં.(Bુધસંધ) િમક ઓડટ ઓફસ વડોદરા
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સબ ઓ+ડટર (લી.ર.) િમક ઓડટ ઓફસ વડોદરા
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સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુધ) પાદરા

૬

વગ-૩/સ.ઓ/૬

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુધ) ડભોઈ

૭

વગ-૩/સ.ઓ/૭

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુધ) સંખેડા
8

૮

વગ-૩/સ.ઓ/૮

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુધ) સંખેડા

૯

વગ-૩/સ.ઓ/૯

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુધ) વાધોડયા

૧૦

વગ-૩/સ.ઓ/૧૦

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુધ) િતલકવાડા

૧૧

વગ-૩/સ.ઓ/૧૧

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુધ સંધ) િમક ઓડટ ઓફસ વડોદરા.
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૧

વગ-૨/૧ મહ)સાણા

પે યલ ઓ+ડટર(િમક) વગ-૨ િમક ઓ+ડટ ઓ+ફસ મહ)સાણા

૨

વગ-૨/૨ મહ)સાણા

પે યલ ઓ+ડટર(િમક) વગ-૨ િમક ઓ+ડટ ઓ+ફસ િવFુર-૧

૩

વગ-૨/૩ મહ)સાણા

પે યલ ઓ+ડટર(િમક) વગ-૨ િમક ઓ+ડટ ઓ+ફસ િવFુર-૨

ш-3
 ;-1 
 
  к :- 



(&7к) &7к  8% &(0%

 &0.  к ":-&(0%
અ.નં

પેનલ નંબર

ઓ+ડટ માટ)ની પેનલનો હોGો

૧

વગ-૩,Aેડ-૧/૧ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૧ િમક ઓ+ડટ ઓ+ફસ મહ)સાણા

૨

વગ-૩,Aેડ-૧/૨ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૧ ઓડટર Aેડ-૧ (ટ) ટ) િમક ઓ+ડટ ઓ+ફસ
મહ)સાણા

૩

વગ-૩,Aેડ-૧/૩ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૧ ઓડટર Aેડ-૧ (લીર) િમક ઓ+ડટ ઓ+ફસ
મહ)સાણા

9

૪

ઓ+ડટર Aેડ-૧ ઓડટર Aેડ-૧ (Bુધ સંઘ) િમક ઓ+ડટ ઓ+ફસ

વગ-૩,Aેડ-૧/૪ મહ)સાણા

મહ)સાણા
૫

વગ-૩,Aેડ-૧/૫ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૧ ઓડટર Aેડ-૧ (Bુધ) મહ)સાણા

૬

વગ-૩,Aેડ-૧/૬ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૧ ઓડટર Aેડ-૧ (Bુધ) કડ

૭

વગ-૩,Aેડ-૧/૭ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૧ ઓડટર Aેડ-૧ (૧) સ.મં. (Bુધ) િવજ ૂર

૮

વગ-૩,Aેડ-૧/૮ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૧ ઓડટર Aેડ-૧ (૨) સ.મં. (Bુધ) િવજ ૂર

૯

વગ-૩,Aેડ-૧/૯ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૧ ઓડટર Aેડ-૧ (૧) સ.મં. (Bુધ) િવસનગર

૧૦

વગ-૩,Aેડ-૧/૧૦ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૧ ઓડટર Aેડ-૧ (૨) સ.મં. (Bુધ) િવસનગર

ш-4
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૧

વગ-૩, Aેડ-૨/૧ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ લગત, િમક ઓ+ડટ ઓફસ, મહ)સાણા

૨

વગ-૩, Aેડ-૨/૨ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ લગત િમક ઓ+ડટ ઓફસ, મહ)સાણા

૩

વગ-૩, Aેડ-૨/૩ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં (Bૂ ઘ) (લીર) િમક ઓ+ડટ ઓફસ મહ)સાણા

૪

વગ-૩, Aેડ-૨/૪મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (ટ) ટ) લગત પે. ઓ+ડટર,િમક ઓ+ડટ ઓફસ
મહ)સાણા

૫

વગ-૩, Aેડ-૨/૫ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં. (Bૂ ઘ) (Bુધ સંઘ) મહ)સાણા

૬

વગ-૩, Aેડ-૨/૬ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (૧) સ.મં. (Bૂ ઘ) મહ)સાણા

૭

વગ-૩, Aેડ-૨/૭ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (૨) સ.મં. (Bૂ ઘ ) મહ)સાણા

૮

વગ-૩, Aેડ-૨/૮ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં. (Bૂ ઘ ) કડ

૯

વગ-૩, Aેડ-૨/૯ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં. (Bૂ ઘ ) કલોલ

૧૦

વગ-૩, Aેડ-૨/૧૦ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (૧) સ.મં. (Bૂ ઘ ) ખેરાIુ

૧૧

વગ-૩, Aેડ-૨/૧૧ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (૨) સ.મં. (Bૂ ઘ ) ખેરાIુ

૧૨

વગ-૩, Aેડ-૨/૧૨ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (૧) સ.મં. (Bૂ ઘ ) િવF ૂર

૧૩

વગ-૩, Aેડ-૨/૧૩ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (૨) સ.મં. (Bૂ ઘ ) િવF ૂર

૧૪

વગ-૩, Aેડ-૨/૧૪ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં. (Bૂ ઘ ) પાટણ

૧૫

વગ-૩, Aેડ-૨/૧૫ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં. (Bૂ ઘ ) િવસનગર

૧૬

વગ-૩, Aેડ-૨/૧૬ મહ)સાણા

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં. (Bૂ ઘ ) િસJધ ૂર
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૧

વગ-૩ સ.ઓ./૧/ મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર લગત િમક ઓ+ડટ ઓફસ મહ)સાણા

૨

વગ-૩ સ.ઓ./૨/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર લગત િમક ઓ+ડટ ઓફસ મહ)સાણા

૩

વગ-૩ સ.ઓ./૩/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં. Bૂ ઘ મહ)સાણા

૪

વગ-૩ સ.ઓ./૪/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર (લી.ર)લગત િમક ઓ+ડટ ઓફસ મહ)સાણા

૫

વગ-૩ સ.ઓ./૫/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં(Bૂ ધ-સંઘ)લગત િમક ઓ+ડટ ઓફસ મહ)સાણા

૬

વગ-૩ સ.ઓ./૬/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં(Bૂ ધ-સંઘ)લગત િમક ઓ+ડટ ઓફસ મહ)સાણા

૭

વગ-૩ સ.ઓ./૭/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં. Bૂ ઘ મહ)સાણા-૧

૮

વગ-૩ સ.ઓ./૮/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં. Bૂ ઘ કડ - ૧

૯

વગ-૩ સ.ઓ./૯/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં. Bૂ ઘ ખેરાIુ - ૨

૧૦

વગ-૩ સ.ઓ./૧૦/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં. Bૂ ઘ પાટણ- ૧

૧૧

વગ-૩ સ.ઓ./૧૧/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં. Bૂ ઘ પાટણ- ૨

૧૨

વગ-૩ સ.ઓ./૧૨/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં. Bૂ ઘ િવFુK્

૧૩

વગ-૩ સ.ઓ./૧૩/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં. Bૂ ઘ િસJધુર

૧૪

વગ-૩ સ.ઓ./૧૪/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં.Bૂ ઘ લગત પે.ઓ. વગ-૨ (૧)(Bૂ ઘ) િવF ૂર

૧૫

વગ-૩ સ.ઓ./૧૫/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં.Bૂ ઘ લગત પે.ઓ.વગ-૨(૨)(Bૂ ઘ) િવF ૂર

૧૬

વગ-૩ સ.ઓ./૧૬/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં.Bૂ ઘ મહ)સાણા-૧

૧૭

વગ-૩ સ.ઓ./૧૭/ સ.મં મહ)સાણા

સબ ઓ+ડટર સ.મં.Bૂ ઘ હારજ
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વગ-૨/૧ પાલનુર
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પે યલ ઓ+ડટર વગ-૨ િમક ઓડટ ઓ+ફસ, પાલનુર
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૧

વગ-૩,Aેડ-૧/૧ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૧ (કચેર) પાલનુર

૨

વગ-૩,Aેડ-૧/૨ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૧ (Bૂ ધ સંઘ) પાલનુર

૩

વગ-૩,Aેડ-૧/૩ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૧ સ.મં (Bૂ ઘ) ,પાલનુર
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૧

વગ-૩, Aેડ-૨/૧ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૨ લગત િમક ઓ+ડટ ઓફસ પાલનુર

૨

વગ-૩, Aેડ-૨/૨ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (ટ) ટ) િમક ઓ+ડટ ઓફસ પાલનુર

૩

વગ-૩, Aેડ-૨/૩ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (Bૂ ઘ સંઘ) િમક ઓ+ડટ ઓફસ પાલનુર

૪

વગ-૩, Aેડ-૨/૪ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૨ (લી.ર) લગત િમક ઓ+ડટ ઓફસ પાલનુર

૫

વગ-૩, Aેડ-૨/૫ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં. (Bૂ ઘ) વડગામ

૬

વગ-૩, Aેડ-૨/૬ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં. (Bૂ ઘ) પાલનુર

૭

વગ-૩, Aેડ-૨/૭ પાલનુર

ઓ+ડટર Aેડ-૨ સ.મં. (Bૂ ઘ) ડસા
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૧

વગ-૩ સ.ઓ./૧/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર લગત કચેર (િમક) પાલનુર

૨

વગ-૩ સ.ઓ./૨/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં.(Bુઘ) પાલનુર-૧

૩

વગ-૩ સ.ઓ./૩/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) પાલનુર -૨

૪

વગ-૩ સ.ઓ./૪/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) પાલનુર -૩

૫

વગ-૩ સ.ઓ./૫/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) થરાદ-૧

૬

વગ-૩ સ.ઓ./૬/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) દાંતા-૨

૭

વગ-૩ સ.ઓ./૭/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) ડસા-૧

૮

વગ-૩ સ.ઓ./૮/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) ડસા-૨

૯

વગ-૩ સ.ઓ./૯/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) ઘાનેરા-૨
12

૧૦

વગ-૩ સ.ઓ./૧૦/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) થરાદ-૨

૧૧

વગ-૩ સ.ઓ./૧૧/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) રાઘનુર

૧૨

વગ-૩ સ.ઓ./૧૨/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) િશહોર-૧

૧૩

વગ-૩ સ.ઓ./૧૩/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) +દયોદર-૧

૧૪

વગ-૩ સ.ઓ./૧૪/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) +દયોદર -૨

૧૫

વગ-૩ સ.ઓ./૧૫/પાલનુર

સબ ઓ+ડટર સ.મં. (Bુઘ) િશહોર -૨
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વગ-૨/૧

પે યલ ઓડટર (િમક) િમક ઓડટ ઓફસ, +હ,મતનગર
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૧

વગ-૩ Aેડ-૧/૧

ઓડટર Aેડ-૧ લગત (િમક) િમક ઓડટ ઓફસ, +હ,મતનગર

૨

વગ-૩ Aેડ-૧/૨

ઓડટર Aેડ-૧ લગત (Bુધ સંઘ) +હ,મતનગર.

૩

વગ-૩ Aેડ-૧/૩

ઓડટર Aેડ-૧ (ટ) ટ)લગત િમક ઓડટ ઓફસ, +હ,મતનગર

૪

વગ-૩ Aેડ-૧/૪

ઓડટર Aેડ-૧ સ.મં.(Bૂ ધ) +હ,મતનગર
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૧

વગ-૩, Aેડ-૨ /૧ +હ,મતનગર

ઓડટર Aેડ-૨ લગત િમક ઓડટ ઓફસ, +હ,મતનગર
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