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ગ્રેભોગગનના કાર્ડડપ અને લેરભાાં ભાનસવક આયોગ્મ વેલાઓ 
 
કાર્ડડપ અને લેર એક્વન ખાતે ભાનસવક આયોગ્મ (cavamh) લેફવાઇટને જોલા ભાટે આનો આબાય. 
લેફવાઇટ cavamh ના કામગ અાંગેની ભાસશતી ૂયી ાડે છે અને ગ્રેભોગગનના કાર્ડડપ અને લેરભાાં ભાનસવક 
આયોગ્મ વેલાઓની ડડયેક્ટયીને ઓનરાઇન ઉરબ્ધ ફનાલે છે. 
 
ડડયેક્ટયી ભાનસવક આયોગ્મ જરૂડયમાતોલાા રોકો ભાટે ઉરબ્ધ વેલાઓ અાંગેની ભાસશતી ૂયી ાડે છે. તે 
ફાકો અને મુલાન રોકો, લમસ્કો અને લૃદ્ધ રોકો ભાટેની વેલાઓને આલયી રે છે. 
 
તેભાાં નીચેની ભાસશતીનો વભાલેળ થામ છે: 
 

 કાનૂની ફાફતો - ઉદાશયણ તયીકે ભાનસવક આયોગ્મ અસધસનમભ, ભાનસવક ક્ષભતા અસધસનમભ અને 
વાંબા યાખનાયાઓના અસધસનમભો 

 કામદાકીમ ક્ષેત્ર દ્લાયા ૂયી ાડેરી વેલાઓ, ઉદાશયણ તયીકે કાર્ડડપ અને લેર મુસનલર્સવટી આયોગ્મ 
ફોડગ, ગ્રેભોગગનના કાર્ડડપ અને લેર સ્થાસનક વત્તાતાંત્રો અને ોસરવ 

 ત્રીજા ક્ષેત્રની વાંસ્થાઓ દ્લાયા ૂયી ાડેરી વેલાઓ 
 ટેસરપોન શેલ્રાઇન્વની માદી. 

 
વેલાઓને કેલી યીતે એક્વેવ કયલી 
 
જો તભને પ્રથભ લખત ભાટે વેલાઓની એક્વેવ કયલાની જરૂય શોમ, તો વાભાન્મ યીતે પ્રથભ વભમે તભાયે 
તભાયા વાભાન્મ સચડકત્વકનો વાંકગ કયલો જરૂયી છે. વાભાન્મ સચડકત્વક જરૂડયમાતનુાં ભૂલ્માાંકન કયળે અને 
તભાયા સલસ્તાયને આલયી રેતા શોમ તેલા પ્રાથસભક ભાનસવક આયોગ્મ વશામ વેલા અથલા વાભુદાસમક 
ભાનસવક આયોગ્મ ટીભનો વાંદબગ કયળે. 
જો વાભાન્મ સચડકત્વક તાકીદની (જમાાં વ્મસક્ત ોતે કે અન્મોને ભાટે જોખભ ય શોમ) જરૂડયમાતનુાં ભૂલ્માાંકન 
કયે, તો ઝડી ભૂલ્માાંકનની ખાતયી ભાટે કામગલાશી છે. 
  
બાાની જરૂડયમાત 
 
નીચેની કામદાકીમ એજન્વીઓ જમાયે જરૂય ડે ત્માયે દુબાસમાની વેલાને એક્વેવ કયલા વભથગ શોમ છે: 
 

 કાર્ડડપ અને લેર મુસનલર્સવટી આયોગ્મ ફોડગ (ગ્રેભોગગનના કાર્ડડપ અને ઇસ્ટનગ લેરભાાં ભાનસવક 
આયોગ્મ વેલાઓ ૂયી ાડે છે): દુબાસમાની વેલાઓ ક્માાં તો રૂફરૂ અથલા ટેસરપોન દ્લાયા ૂયી 
ડામ છે. દુબાસમાની વેલા ડદલવના ૨૪ કરાક, અઠલાડડમાનાાં ૭ ડદલવોએ સ્ટાપ ભાટે ઉરબ્ધ 
શોમ છે. 

 ગ્રેભોગગન કાઉસન્વરનો લેર - ક્માાં તો રૂફરૂ અથલા ટેસરપોન દ્લાયા દુબાસમાઓને એક્વેવ કયલા 
વભથગ શોમ છે 

 કાર્ડડપ કાઉસન્વર 
 અફેટગલે બ્રો ભોગગનવ્ગ મુસનલર્સવટી આયોગ્મ ફોડગ (ગ્રેભોગગનના લેસ્ટનગ લેરને આલયે છે) 
 વાઉથ લેલ્વ ોસરવ - ડદલવના ૨૪ કરાક, અઠલાડડમાનાાં ૭ ડદલવોએ ક્માાં તો રૂફરૂ અથલા 

ટેસરપોન દ્લાયા દુબાસમાઓને એક્વેવ કયલા વભથગ શોમ છે 
 
ભાનસવક આયોગ્મ (cavamh) ભાટે કાર્ડડપ અને લેર એક્વન ભાટે પ્રસતબાલ 
અભે આ લેફવાઇટ અને ડડયેક્ટયી અાંગે કોઇણ પ્રસતબાલને આલકાયીળુાં જેથી અભે તેને વુધાયલાનુાં ચારુ 
યાખી ળકીએ. આનો આબાય. 


