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Missouri રિપાટનર્મેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સપોટે શન
એક્સટનનલ ત્તસત્તવલ િાઇટ્સ રિત્તવઝન
Missouri રિપાટન ર્મેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સપોટે શન (MoDOT) એ સુત્તનત્તિત કિવા ર્માટે પ્રત્તતબદ્ધ છે કે 1990ના અર્મેરિકન્સ વીથ રિસેબબબલરટઝ એક્ટ (ADA)
દ્વાિા પ ૂિી પાિવાર્માં આવતી ક્ષર્મતાના આધાિે કોઇપણ વ્યક્ક્તને ભાગ લેવાથી બાકાત િાખવાર્માં ના આવે અથવા તેર્મની સેવાઓના ફાયદાઓ
ં ી ફરિયાદો ભેદભાવનો આિોપ કયાનની તાિીખથી 180 રદવસની અંદિ નોંધવાર્માં આવવી જોઇએ.
આપવાનું નકાિવાર્માં ના આવે. ADA સંબધ
એવી ઘટના જેર્માં કોઇ વ્યક્ક્તને લાગે કે રિપાટન ર્મેન્ટની કોઇ સેવા, પ્રોગ્રાર્મ અથવા પ્રવ ૃત્તિર્માં ભાગ લેવા ર્માટે સર્માન ઍક્સેસ પ ૂરું પાિવાનું નકાિવા
અથવા તેના ફાયદાઓ આપવાનું નકાિવા દ્વાિા આ રિપાટન ર્મેન્ટ 1973ના િીિેબબબલટેશન એક્ટના ADA અને/અથવા સેક્શન 504ના ટાઇટલ IIનું
પાલન કિવાર્માં ત્તનષ્ફળ િહ્ું છે તો, તેવા કેસર્માં એક વ્યક્ક્ત અથવા વ્યક્ક્તઓનો સમ ૂિ આ રિપાટન ર્મેન્ટર્માં ફરિયાદ કિી શકે છે .
કોણ ફરિયાદ નોંધાવી શકે
એવી કોઇપણ વ્યક્ક્ત ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે જે ર્માનતી િોય કે MoDOT, MoDOTના પેટા-પ્રાપ્તકતાન, MoDOT સલાિકાિ અથવા MoDOTના
કોન્ટ્રાક્ટિ ત્તવકલાંગતાના આધાિ પિ તે વ્યક્ક્ત અથવા કોઇ ચોક્કસ વગનના વ્યક્ક્તઓ સાર્મેના ભેદભાવ સાથે સંકળાયેલ છે .
ં ી ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રરિયા નીચે મુજબ છે :
ADA સંબધ
1.

ફરિયાદ પત્રક ભિીને નીચેના સિનાર્માં પિ ADA કોઓરિિનેટિ પાસે સબત્તર્મટ કિવુ.ં
આ રિપાટન ર્મેન્ટના ADA ફરિયાદ પત્રકના ઉયોગથી એક લેબખત ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે . આ ફરિયાદ પત્રક MoDOTની વેબસાઇટ
www.modot.orgના → એક્સટનનલ ત્તસત્તવલ િાઇટ્સ→ ADA પ્રોગ્રાર્મ ટેબ િેઠળ ઉપલબ્ધ છે [programs → External Civil Rights → ADA].
તે ઉપિાંત, નીચેના સિનાર્માં પિ લેબખત અિજી આપવા દ્વાિા આ પત્રકની એક નકલ પ્રાપ્ત કિી શકાય છે :

Missouri Department of Transportation
External Civil Rights
P.O. Box 270
Jefferson City, MO 65102
Attn: ADA Coordinator
(573)526-2978 પિ આ રિપાટન ર્મેન્ટનો સંપકન કિી અને ADA કોઓરિિનેટિની પ ૂછા કિીને એક ર્મૌબખક ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે .
તર્માિી ફરિયાદ ત્તવષે વાતબચત કિવા ર્માટે જો દુ ભાત્તષયા અથવા વૈકલ્પપક ફોર્મેટ જેવી કોઇ વાજબી ગોઠવણ કિવી જરૂિી િોય તો, કૃપા
કિીને ફરિયાદ પત્રકર્માં તેનો ઉપલેખ કિશો અને તર્મને તેવી ગોઠવણ કિી આપવાર્માં આવશે. (800)735-2966 અથવા 711 (ટોલ ફ્રી –
ં ી સિાય ઉપલબ્ધ કિી શકાય છે .
TTY) પિ Missouri િીલેને કૉલ કિવા દ્વાિા બોલી અથવા સાંભળી ના શકતા લોકો સંબધ

ઍક્સેત્તસબલ ફોર્મેટો: આ દસ્તાવેજને ત્તવનંતી કિવા પિ ઍક્સેત્તસબલ ફોર્મેટોર્માં ઉપલબ્ધ કિી આપવાર્માં આવે છે . આ ફરિયાદ પ્રરિયાઓ તેર્મજ આ ઍક્સેત્તસબલ ફોર્મેટો
ં ી ર્મારિતીની પેપિ નકલો પ્રાપ્ત કિવા ર્માટે (573)526-2978 પિ MoDOTના એક્સટનનલ ત્તસત્તવલ િાઇટ્સ રિત્તવઝનને કૉલ કિો. સાંભળવાની સર્મસ્યાઓ ધિાવતા
સંબધ
ં ી સિાય ર્મેળવવા ર્માટે (800)735-2966 પિ Missouri િીલે સેવાનો સંપકન કિી શકે છે .
લોકો કૉલ સંબધ
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તર્મે ફરિયાદ કિી િહ્ાં િો તે ભેદભાવની ઘટના બન્યા પછી 180 રદવસની અંદિ લેબખત અથવા ર્મૌબખક િીતે ફરિયાદ નોંધાવવાર્માં
આવવી જોઇએ. ફરિયાદને અિીં ર્મોકલો:

Missouri Department of Transportation
External Civil Rights
P.O. Box 270
Jefferson City, MO 65102
Attn: ADA Coordinator
અથવા અિીં ઇર્મેઇલ કિો:
ADA@modot.mo.gov
2.

તર્માિી ફરિયાદ ત્તવષે ચચાન કિવા ર્માટે ADA કોઓરિિનેટિને ર્મળો
તર્માિી ફરિયાદ ત્તવષે ચચાન કિવા ર્માટે, આ રિપાટન ર્મેન્ટને ફરિયાદ ર્મળ્યા પછી કાર્મના 10 રદવસની અંદિ ADA કોરિિનેટિ ફરિયાદ સાથે
તર્મને ર્મળશે અથવા એક ટેલીફોત્તનક ર્મીરટિંગની ગોઠવણ કિશે.

3.

ADA કોઓરિિનેટિ ર્મીરટિંગ અને ADA ફરિયાદ પત્રકર્માંની ર્મારિતીનો એક રિપૉટન ર્માં સર્મન્વય કિશે અને ફરિયાદના તથ્યોની સર્મીક્ષા અને
સંર્મત્તત ર્માટે પ ૂિા કિે લા રિપૉટન ને ફરિયાદી પાસે ર્મોકલશે. જો ફરિયાદી સંર્મત થાય કે તે દસ્તાવેજ ફરિયાદને યોગ્ય િીતે િજૂ કિી િહ્ો છે
તો, તેઓ તે દસ્તાવેજ પિ સિી કિશે અને તાિીખ લખશે. ADA કોઓરિિનેટિ પણ તે પત્રક પિ સિી કિશે અને તાિીખ લખશે. જો
ફરિયાદી તે રિપૉટન સાથે સંર્મત ના થાય તો, ફરિયાદ સંતષ્ુ ટ ના થાય તયાં સુધી તેર્માં સુધાિો કિવાર્માં આવશે. જો ફરિયાદી દ્વાિા આ
રિપૉટન પિ સિી કિવાનું નકાિવાર્માં આવે તો, તે રિપૉટન પિ તેર્મ દશાનવતી એક નોંધ કિવાર્માં આવશે.

4.

ફરિયાદની તપાસ
સિી કિે લ રિપૉટન ર્મળ્યાના 60 રદવસની અંદિ ADA કોઓરિિનેટિ ફરિયાદની તપાસ કિશે. તપાસ થઇ ગયા બાદ તાિણો ત્તવષે,
ફરિયાદનો ઉકેલ કેવી િીતે લાવવાર્માં આવશે અને ફરિયાદનો ઉકેલ લાવવા ર્માટેના સર્મયગાળાની ચચાન કિવા ર્માટે ADA કોઓરિિનેટિ
ફરિયાદીનો સંપકન કિશે. ADA કોઓરિિનેટિ ફરિયાદીને એક સિી અને તાિીખવાળા એક લેબખત ત્તનણનયના ફોર્મેટર્માં તાિણો પ ૂિા પાિશે.
ADA કોઓરિિનેટિનો ત્તનણનય આ ત્તવભાગનો અંત્તતર્મ ત્તનણનય િિેશે અને કોઇ ભેદભાવ થયો િોવાનું ર્માનવા તેર્મજ તે ફરિયાદને ઉકેલવા
ર્માટે MoDOT દ્વાિા કોઇ કાયનવાિી કિવાનું ર્માનવા પાછળ “કાિણ િોવાનુ”ં અથવા “કાિણ ના િોવાનુ”ં તાિણ તેર્માં સર્માત્તવષ્ટ કિવાર્માં
આવશે.

5.

જો ફરિયાદનો ઉકેલ ના થાય તો
ં ી આ રિપાટન ર્મેન્ટના ત્તનણનય સાથે અસંર્મત થાય તો, ફરિયાદી યોગ્ય ફેિિલ એજન્સીર્માં એક ફરિયાદ
જો ફરિયાદી મ ૂળ ફરિયાદ સંબધ
નોંધાવી શકે છે : ફેિિલ િાઇવે એલ્મર્મત્તનસ્ટ્રેશન (FHWA), ફેિિલ ટ્રાલ્ન્ઝટ એલ્મર્મત્તનસ્ટ્રેશન (FTA), ફેિિલ એત્તવએશન એલ્મર્મત્તનસ્ટ્રેશન
(FAA) અથવા ફેિિલ ર્મોટિ કૅરિઅિ સેફ્ટી એલ્મર્મત્તનસ્ટ્રેશન (FMCSA).

6.

ફરિયાદ નોંધાવવાના અન્ય ત્તવકપપો
ઉપિ વણનવ્યા મુજબ MoDOTની ADAની ફરિયાદ પ્રરિયાના ઉપયોગથી ફરિયાદ નોંધાવવાનું કોઇપણ િીતે કોઇપણ વ્યક્ક્ત અથવા
વ્યક્ક્તઓના સમ ૂિને Missouri કત્તર્મશન ઓન હ્ુર્મન િાઇટ્સ, Missouri એટની જનિલની ઑરફસ, FHWA, FTA, FMCSA અથવા
FAAના ત્તસત્તવલ િાઇટ્સ રિત્તવઝન, યુ.એસ. રિપાટન ર્મેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સપોટે શન અથવા યુનાઇટેિ સ્ટેટ્સ રિપાટન ર્મેન્ટ ઓફ જસ્સ્ટસર્માં એક
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ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવતા િોકતું નથી. અન્ય કોઇપણ એજન્સીર્માં ફરિયાદ નોંધાવતા પિેલાં ફરિયાદીએ MoDOTની ફરિયાદ પ્રરિયા
પ ૂિી કિવી જરૂિી નથી.
7.

િે કોિન ની જાળવણી
ં ી ફરિયાદ અને સંબત્તં ધત દસ્તાવેજોને અંત્તતર્મ ઉિિની તાિીખથી 20 વષન સુધી જાળવી
આ રિપાટન ર્મેન્ટના ADA કોઓરિિનેટિ ADA સંબધ
િાખશે.
ફરિયાદની પ્રરિયાનું સર્મયપત્રક
180 રદવસની અંદિ

ફરિયાદ નોંધાવવાર્માં આવવી જોઇએ

કાર્મના 10 રદવસની અંદિ ADA કોઓરિિનેટિ

ફરિયાદીને ર્મળે છે

60 રદવસની અંદિ ફરિયાદની

તપાસ કિવાર્માં આવે છે

30 રદવસની અંદિ

અંત્તતર્મ ત્તનણનય લેવાર્માં આવે છે

ફરિયાદના િે કોિન અને ત્તવગતવાિ સાિાંશને

20 વષન સુધી જાળવી િાખવાર્માં આવે છે

પ ૃષ્ઠ 3 ઓફ 3

