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તર્કસગંત ફરેફારો/અનરુ્લૂનો 

Reasonable Modifications/Accommodations 
 

વિનંતી ર્રિાથી VTA સંચાલન નીવતઓ, પ્રણાવલર્ાઓ અને ર્ાર્કપદ્ધવતઓમાં રુ્એસના પરરિહન વિભાગ (United 

States Department of Transportation) ના અંવતમ વનર્મ થી 49 CFR ભાગ 27 અને 37 અનુસાર 

તર્કસંગત ફેરફારો ર્રીને બસ અને લાઇટ રેલ સેિાઓનો ઉપર્ોગ ર્રીને અસમથકતા ધરાિતા મુસાફરોને સગિડ ર્રી આપે 

છે. 

  

તર્કસંગત ફેરફારોમાં મુસાફરોને ભાડા પેટીઓમાં પૈસા નાખિામાં મદદ ર્રિાનો, મુસાફરોને તબીબી સમસ્ર્ા ટાળિા માટે 

ટ્રાવઝિટ િાહન પર ખાિા, પીિા રે્ દિા લેિાની પરિાનગી આપિાનો, અને મુસાફર સાધનની ગવતન ેવનરં્વિત ર્રી શર્તા 

હોર્ ત્ર્ારે મુસાફરોને તેમના ગવતશીલતા સાધનો પરથી અલગથી ચઢિાની પરિાનગી આપિાનો સમાિેશ થઈ શરે્ છે. 

 

મુસાફરો અગાઉથી અથિા તેની જરૂર હોર્ તે િખતે ફેરફારો માટ ેવિનંતી ર્રી શરે્ છે. મુસાફરો અનુર્ૂલન માટે વિનંતી 

ર્રતા હોર્ ત્ર્ારે તેઓએ “તર્કસંગત ફેરફાર” ર્હેિાની જરૂર નથી. જો નીવત, પ્રણાવલર્ા રે્ ર્ાર્કપદ્ધવતલક્ષી ફેરફાર માટેની 

વિનંતી પૂરી ન ર્રી શર્ાર્ તો VTAના ર્મકચારીઓ મુસાફરોની સુલભતા જરૂરરર્ાતો અંગે સગિડ ર્રી આપિાનો િૈર્વપપર્ 

અવભગમ શોધિા માટે તેમની સાથે ર્ામ ર્રશે. 

  

તર્કસંગત અનુર્ૂલન માટે વિનંતી ર્રિા, ર્ૃપા ર્રીને VTAની ગ્રાહર્ સેિા (VTA Customer Service) નો સંપર્ક ર્રો. 

  

ગ્રાહર્ સેિા: 

 (408) 321-2300 

 સ્િચાવલત માવહતી અંગ્રેજી અને 

 સ્પૅવનશમાં 24 ર્લાર્ ઉપલબ્ધ 

 (800) 894-9908 સાઝટા ક્લેરા ર્ાઉઝટીની બહાર 

 (408) 321-2330 TTY 

 customer.service@vta.org 

  

VTAની તર્કસંગત અનુર્ૂલન નીવત/ર્ાર્કપદ્ધવત (VTA Reasonable Accommodation Policy/Procedure) 



અસમર્થતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ માટ ેપરરવહન 

 VTAની તર્થસગંત ફરેફાર નીક્ત અન ેર્ાયથપદ્ધક્ત 

Transportation for Individuals with Disabilities; 

VTA Reasonable Modification Policy and Procedure 

નીક્ત 

(Policy) 

 દસ્તાવજે નબંર: OPS-PL-0060 

 આવકૃ્િ નબંર:: 01 

 

 મળૂ તારીખ:  સધુારણાની તારીખ:  
પાન 6  પૈકી 1  

 8/25/15 લાગ ુપડતુું નથી  

Gujarati 3/09/2016 

 

1.0 હેત:ુ 

13 જુલાઈ, 2015 ર્ી અમલમાં આવતો અસમર્થતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ સંબંક્ધત યુએસના પરરવહન ક્વભાગ (US Department of 

Transportation)ના અસમર્થતા ધરાવતા અમેરરર્નો માટેના અક્ધક્નયમ (Americans with Disabilities Act)નો અંક્તમ ક્નયમ; 

નીક્તઓ અને પ્રણાક્લર્ાઓના તર્થસંગત ફેરફાર માટે જરૂરી છે ર્ ેટ્રાક્ઝિટ પ્રદાતાઓ તેમના સંચાલન ક્નયમો અને ર્ાયથપદ્ધક્તઓમાં તર્થસંગત 

ફેરફારો ર્રે જેર્ી વધુમાં ખાતરી ર્રી શર્ાય ર્ ેસેવાઓ અસમર્થતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને સુલભ રહે (જુઓ ફેડરલ રક્જસ્ટર/અંર્ (Federal 

Register/Vol.) 80, ન.ં 49 (80 FR 13253, 13 માચથ, 2015. ફેડરલ ટ્રાક્ઝિટ એક્મમક્નસ્ટ્રેશન (Federal Transit 

Administration)નો પરરપત્ર FTA C 4710.1, §2.10 અને §2.11 પર અંક્તમ ક્નયમનો વધુ ખુલાસો આપ ેછે). 

આ નીક્ત યુએસના પરરવહન ક્વભાગ (US Department of Transportation)ના અસમર્થતા ધરાવતા અમેરરર્નો માટેના અક્ધક્નયમ 

(Americans with Disabilities Act)ના તર્થસંગત ફેરફાર અંગેના અંક્તમ ક્નયમ સાર્ે વૅલી પરરવહન સિાક્ધર્ારી (Valley 

Transportation Authority) (VTA)ના સંચાલન ક્નયમો અને ક્વક્નયમો સમાક્વષ્ટ ર્રે છે, અને તેના પરરણામે અસમર્થતા ધરાવતી 

વ્યક્તતઓ માટે VTAની બસો, લાઇટ રેલ વાહનો, અને પેરાટ્રાક્ઝિટ સેવાઓની સુલભતા બહોળી બનાવે છે.  

2.0 વ્યાપ: 

અસમર્થતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને VTAની બસ, લાઇટ રેલ  ,શટલ ર્ે પેરાટ્રાક્ઝિટ સેવાઓનો વપયોગ ર્રવા દેવું જરૂરી અને યોટ્રય હોય કયારે 

VTA અને તેના ર્ોઝટ્રાતટરો સંચાલન ક્નયમો, નીક્તઓ અને ર્ાયથપદ્ધક્તઓમાં ફેરફારો/અનુર્ટલનો ર્રવા માટે જ વાબદાર રહેશે. 

3.0 જવાબદારીઓ: 

3.1 ર્ોચ ઑપરેટરો, લાઇટ રેલ ઑપરેટરો, ભાડા ક્નરીક્ષર્ો, રફલ્ડ સુપરવાઇિરો, ટ્રાક્ઝિટ પૅટ્રોલ ડેપ્યુટીિ, અને VTAના સુરક્ષા ર્મથચારીઓને 

તર્થસંગત અનુર્ટલનની ક્વનંતીઓના નીચેનાં વદાહરણઓનો સામનો ર્રવો પડી શર્ે છે. આ યાદી સંપટણથ નર્ી ર્ારણ ર્ ેનીક્ત, ક્નયમ ર્ ે

ર્ાયથપદ્ધક્તમાં અણધાયાથ ફેરફારો ર્રવાની અઝય ક્વનંતીઓ હોઈ શર્ે છે જેની વ્યવસ્ર્ા ર્રવી જરૂરી બનશે. 

 

3.1.A ક્વનંતી ર્રવાર્ી ભાડાની વ્યવસ્ર્ા ર્રવા અંગે સહાય પટરી પાડવામા ંઆવશે (ર્ોચ ઑપરેટરનું ક્નયમ પુસ્તર્ 7.11). ઑપરેટર 

ભાડાની વ્યવસ્ર્ા ર્રવા અંગ ેસહાય ર્રવા પૈસા ર્ ેભાડાનુ ંમાધ્યમ મેળવવા માટે મુસાફરના પાર્ીટ, પસથ, સામાન ર્ ેર્પડાંને અડશે 

નહીં. 

3.1.B ક્વપરીત તબીબી પરરક્સ્ર્ક્તન ેટાળવા માટ ેમુસાફરોએ ટ્રાક્ઝિટ વાહન પર ખાવુ-ંપીવુ.ં (ર્ોચ ઑપરેટરનું ક્નયમ પુસ્તર્ 8.12; 

જુઓ VTA વટહુર્મ 98.1 અનુભાગ 4 (b) 7) 

3.1.C ટ્રાક્ઝિટ વાહન પર મુસાફરોએ જાતે દવા લેવી (ર્ોચ ઑપરેટરનું ક્નયમ પુસ્તર્ 8.13). ઑપરેટર મુસાફરને દવા આપવામાં મદદ 

નહીં ર્રે. મુસાફરો તેમની તબીબી સામગ્રીનો ક્નર્ાલ ર્રવા માટ ેજવાબદાર છે અને તેઓ ર્ોઈપણ તબીબી સામગ્રી (અણીદાર 

વસ્તુઓ, ક્સરરંજો, પરીક્ષણ પટ્ટીઓ, દવા, ર્ ેઅઝય સંબંક્ધત વસ્તુઓ) ટ્રાક્ઝિટ વાહન પર ર્ ેપરરવહન સુક્વધા (લાઇટ રેલ 

પ્લેટફૉમથ, ગ્રાહર્ સેવા ર્ેઝર, ટ્રાક્ઝિટ સેઝટર, બસ ર્ોભા ર્ ેર્ોરિયા) ખાતેના ર્ચરાના પાત્રમાં નહીં ફેંર્ે.   
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3.1.D મુસાફરો તેમના ગક્તશીલતા સાધનો પરર્ી અલગર્ી ચિી શર્ે છે (ર્ોચ ઑપરેટરનું ક્નયમ પુસ્તર્ 8.9.1). ઑપરેટર ગક્તશીલતા 

સાધનનાં સંચાલનમાં મદદ નહીં ર્રે. 

3.1.E જરૂરી હોય તે મુજબ અર્વા ક્વનંતી ર્રવાર્ી ઑપરેટર નતર્ી ર્રે ર્ ેતેમ ર્રવુ ંસુરક્ક્ષત છે કયાર ેઅવરોધોન ેટાળવા માટે ર્ોચીસને, 

ર્ોચ સ્ટૉપ પર ર્ ેતેની નજીર્ ઊભી રાખવામા ંઆવશે (ર્ોચ ઑપરેટરનું ક્નયમ પુસ્તર્ 5.16). 
 

વધુ માગથદશથન માટ,ે ઑપરેટરો VTAના સંચાલન ક્નયંત્રણ ર્ેઝર (Operations Control Center)નો સંપર્થ ર્રશે જો તેઓ 

ક્વનંતી ર્રેલ અનુર્ટલન પટરં ન પાડી શર્ે. તર્થસંગત ફેરફારો પટરા પાડવા માટે ર્ોઈ અક્તરરતત ડેટા રરે્ોર્ડિંગની જરૂર નર્ી. 
 

3.2 રફલ્ડ સુપરવાઇિરો 

3.2.A ઑપરેટરોને એ નતર્ી ર્રવામા ંસહાય ર્રશે ર્ ેક્વનંતી ર્રેલ તર્થસંગત ફેરફાર/અનુર્ટલન પટરં પાડી શર્ાય ર્ ેર્ેમ.   

3.2.B એ વાતની ખાતરી ર્રવા મુસાફરો સાર્ે વાત ર્રશે ર્ ેતેઓ તર્થસંગત ફેરફારન ેલગતા ક્નણથયો લેવા ર્ ેક્વનંતી ર્રેલ સુલભતા પટરી 

પાડતા વૈર્ક્લ્પર્ અક્ભગમો નતર્ી ર્રવા ર્ર્ી VTAની સેવાઓનો વપયોગ ર્રી શર્ે છે.  
 

3.3 ગ્રાહર્ સેવા/  RS ર્મથચારીઓ  

3.2.A VTA ગ્રાહર્ સેવા/ISR ર્મથચારીઓ નીક્ત, ર્ાયથપદ્ધક્તલક્ષી ર્ ેક્નયમમાં ફેરફારો માટેની ગ્રાહર્ની ક્વનંતીઓ ગ્રાહર્ સેવા પ્રક્તભાવ 

ટ્રૅરર્ંગ પ્રણાલી (Customer Service feedback tracking system) માં દાખલ ર્રશેઆ ક્વનંતીઓ તર્થસંગત ફેરફારની 

ક્વનંતીઓ (Reasonable Modification Requests) તરીર્ે ઓળખવામાં આવશે. આ ક્વનંતીઓ ગ્રાહર્ સેવા 

વ્યવસ્ર્ાપન/સુપરવાઇિરી ર્મથચારીઓ (Customer Service Management/Supervisory staff) ને મોર્લવામાં 

આવશે. 

3.2.B જો VTA ગ્રાહર્ સેવા/ISR ર્મથચારીઓને VTAની સેવાઓનો વપયોગ ર્રતી વખતે નીક્ત, ર્ાયથપદ્ધક્તલક્ષી ર્ ેક્નયમમાં ફેરફાર 

માટેની ક્વનંતીને નર્ારવા ક્વશે ગ્રાહર્ની ફરરયાદ મળ,ે તો તે ફરરયાદ ગ્રાહર્ સેવા પ્રક્તભાવ ટ્રૅરર્ંગ પ્રણાલી (Customer Service 

feedback tracking system) મા ંદાખલ ર્રવામાં આવશે અને તેન ેતર્થસંગત ફેરફાર માટેની ક્વનંતીના નર્ાર તરીર્ે ક્ચક્નનત 

ર્રવામાં આવશે. 
 

3.4 ગ્રાહર્ સેવા વ્યવસ્ર્ાપન (Customer Rervice Management) 

3.4.A 3.4.A(1)ગ્રાહર્ સેવા વ્યવસ્ર્ાપન (Customer Service Management) ર્મથચારીઓ નીક્ત, ર્ાયથપદ્ધક્તલક્ષી ર્ ેક્નયમમાં 

ફેરફારો માટેની ગ્રાહર્ની ક્વનંતીઓ યોટ્રય VTA ર્મથચારીઓને મોર્લશે. ગ્રાહર્ સેવા વ્યવસ્ર્ાપન (Customer Service 

Management) ક્વનંતીનો ક્નર્ાલ VTAના જવાબદાર ર્મથચારીઓની દોરવણી પ્રમાણે ગ્રાહર્ સેવા ડેટાબેિમાં નોંધશે. 

3.4.B ગ્રાહર્ સેવા વ્યવસ્ર્ાપન (Customer Service Management) ર્મથચારીઓ તર્થસંગત ફેરફારની ક્વનંતીના જણાવેલ 

નર્ારના CCTV ડેટા-પૅર્ વીરડયો માટે ક્વનંતી ર્રશે. સંબંક્ધત ઘટના અંગેના ડટેા પૅર્ ક્વશેની માક્હતી સાર્ે નર્ાર અંગ ેગ્રાહર્નો 

અહેવાલ VTAના ADA ર્ોર્ડથનેટર (ADA Coordinator) ને મોર્લવામાં આવશે. જણાવેલ ઘટનના વધુમાં વધુ 14 રદવસ 

પછી http://thehub.vta.org/divisions/protectiveservices/Documents/Forms પરર્ી રક્ષાકમર્ સેવાઓનું 

CCTV ડેટા-પૅર્ ક્વનંતી ફૉમથ (CCTV Data-Pack request form) ભરીને CCTV ડેટા-પૅર્ વીરડયો માટે ક્વનંતી ર્રી 

શર્ાય છે. 
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3.5  VTAના જવાબદાર ર્મથચારીઓ 

ગ્રાહર્ની ક્વનંતી અંગે ક્નણથય લેવા માટે VTAના જવાબદાર ર્મથચારીઓ પાસે ક્વનંતીની તારીખર્ી 14 ર્ૅલેઝડર રદવસ રહેશે.  

3.5.A જો ક્વનંતી મજટ ર ર્રવામા ંઆવે, તો ગ્રાહર્ોને લેક્ખતમાં જણાવવામા ંઆવશે.   

3.5.B જો ક્વનંતી નર્ારવામા ંઆવે, તો જે ર્મથચારીએ ક્નણથય લીધો હોય તે નર્ારનું ર્ારણ, લેક્ખતમાં આપશે અને શતય હોય તો ક્વર્લ્પ 

આપશે.   

3.5.C જો ગ્રાહર્ નર્ાર ર્ ેઆપેલ ક્વર્લ્પ અંગ ેઅસંમત હોય, તો ગ્રાહર્ અપીલ ર્રી શર્ે છે.  VTAની નર્ાર સંબંક્ધત નોરટસ ગ્રાહર્નો 

સંદભથ નંબર સમાક્વષ્ટ ર્રશે અને ગ્રાહર્ને જણાવશે ર્ ેતેઓ પાસે VTAના ADA ર્ોર્ડથનેટર (ADA Coordinator) સમક્ષ 

લેક્ખતમાં ર્ ેગ્રાહર્ સેવા ર્ેઝર (customer service center) ને ફોન ર્રીન ેઅપીલ ર્રવા માટે નર્ારની નોરટસની તારીખર્ી 

21 ર્ૅલેઝડર રદવસ રહેશે.  અપીલ દાખલ ર્રતી વખતે ગ્રાહર્ોએ તેમના સંદભથ નંબરનો વપયોગ ર્રવો જોઈએ.   

 

3.6 ADA ર્ોર્ડથનેટર (ADA Coordinator) 

ADA ર્ોર્ડથનેટર (ADA Coordinator) ગ્રાહર્ની અપીલની સમીક્ષા ર્રશે અને અપીલ સમીક્ષા સક્મક્ત (Appeals Review 

Committee) (ARC) ને ક્વચાર ર્રવા માટે એર્ પૅર્ેટ તૈયાર ર્રશે. અપીલ પૅર્ેટમા ંક્વનંતી ર્રેલ અનુર્ટલનનો સાર, ક્વનંતી ર્રેલ અનુર્ટલન 

અંગે શા માટે નર્ાર આપવામાં આવ્યો તેનુ/ંતેનાં ર્ારણ(ણો), ગ્રાહર્ની અપીલ, VTAના સંબદ્ધ ક્નયમો, સામેલ ઑપરેટર/રફલ્ડ સુપરવાઇિરો 

પાસેર્ી મળેલી માક્હતી, અને જણાવેલ ઘટનાનો ર્ોઈ ડેટા પૅર્ વીરડયો હોય છે. 
 

ARC નીચેના ક્વભાગોમાંર્ી 3 સભ્યોની બનેલી છે: 
 

3.6.A ADA ર્ોર્ડથનેટર (ADA Coordinator), અર્વા ક્નર્દથષ્ટ વ્યક્તત  

3.6.B ક્વષયવસ્તુના ક્નષ્ણાત (એર્ ર્મથચારી ર્ે જે ફેરફારની ક્વનંતી નર્ારવાના પ્રારંક્ભર્ ક્નણથયમાં સામેલ ન હતા) 

3.6.C ગ્રાહર્ સેવા (Customer Rervice)  

 

જરૂર પડે તો તર્થસંગત ફેરફાર/અનુર્ટલનની ક્વનંતીના નર્ાર સંબંક્ધત અપીલના ક્નર્ાલની ભલામણ ર્રવા અને તેની સમીક્ષા ર્રવા ASCના 

સભ્યો અઝય ર્મથચારીઓની સલાહ લેશે. 

 

અપીલ સમીક્ષા સક્મક્ત (Appeals Review Committee) અપીલની તારીખર્ી 21 ર્ૅલેઝડર રદવસની અંદર લેક્ખતમાં જવાબ આપશે. 

જો નર્ારને વલટાવી દેવામાં આવ,ે તો ARC તેના ક્નણથયનો ખુલાસો આપતાં, લેક્ખતમાં, ગ્રાહને જવાબ આપશે. જો નર્ારનું સમર્થન 

ર્રવામાં આવ,ે તો ARC લેક્ખતમાં ક્વગતવાર ખુલાસો આપશે ર્ ેશા માટે અનુર્ટલન ન ર્રી શર્ાય. ક્વનંતી ર્રેલ અનુર્ટલન દ્વારા જે સેવાની 

સુલભતા મેળવવાની અપેક્ષા છે તેને હાંસલ ર્રવા માટેના એર્ વૈર્ક્લ્પર્ અક્ભગમની ગ્રાહર્ને ભલામણ ર્રવામાં આવશે. ARC દ્વારા લેવામાં 

આવેલ ક્નણથય અંક્તમ રહેશે. 
 

તર્થસંગત ફેરફારો માટેની ગ્રાહર્ની ક્વનંતીઓ અને અપીલો અંગેની બધી માક્હતી ગ્રાહર્ સેવા પ્રક્તભાવ ટ્રૅરર્ંગ પ્રણાલી (Customer 

Service feedback tracking system) માં દાખલ ર્રવામાં આવશે. 
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4.0 નીક્ત: 

બધા મુસાફરો માટે પરરવહન સેવાઓ સુલભ રહે તેની ખાતરી ર્રવા VTA તનેી સંચાલન નીક્તઓ, પ્રણાક્લર્ાઓ અને ર્ાયથપદ્ધક્તઓમાં 

તર્થસંગત ફેરફારો/અનુર્ટલનો ર્રશે.   

 

ટ્રાક્ઝિટ એજઝસીઓએ એવા ફેરફારો ર્રવાની જરૂર નર્ી ર્ે જે અતર્થસંગત ગણવામાં આવતા હોય, તેમ છતાં અકં્તમ ક્નયમ તેમને તર્થસંગત 

ક્વર્લ્પો શોધવા માટે ગ્રાહર્ો સાર્ે ર્ામ ર્રવાની ફરજ પાડે છે. 

 

જ્યારે સંચાલન નીક્ત, પ્રણાક્લર્ા ર્ ેર્ાયથપદ્ધક્તમાં ફેરફારો/અનુર્ટલનો ર્રવાની ક્વનંતી અતર્થસંગત હોવાનું નતર્ી ર્રાય, કયારે ગ્રાહર્ VTAની 

પરરવહન સેવાઓનો વપયોગ ર્રી શર્ે તે માટે વૈર્ક્લ્પર્ નીક્ત, પ્રણાક્લર્ા ર્ ેર્ાયથપદ્ધક્તલક્ષી સમાયોજન શોધવા માટે VTA ક્વનંતી ર્રનાર 

ગ્રાહર્, અર્વા ક્નર્દથષ્ટ પ્રક્તક્નક્ધ(ઓ) સાર્ે સહયોગ ર્રશે. 

 

નીચે અનુર્ટલન માટેની એવી ક્વનંતીઓની યાદી છે જેને URDOT એ અતર્થસંગત હોવા તરીર્ે ઓળખ્યા છે. ટ્રાક્ઝિટ ઑપરેટરોએ આ 

અનુર્ટલનો પટરા પાડવાની જરૂર નર્ી. 

 

આ યાદી સંપટણથ નર્ી ર્ારણ ર્ે અઝય અણધાયાથ પરરદૃશ્યો હોઈ શર્ે છે જેની સગવડ પટરી પાડી શર્ાય તેમ નર્ી.   

 

4.1 ઑપરેટર દ્વારા વ્યક્તતગત સંભાળ પરરચર (Personal Care Attendant) (PCA) સહાય 

4.2 સામાન અને પૅર્ેજીસ બાબતે સહાય 

4.3 ઑપરેટરો દ્વારા ભાડાની ચુર્વણી, ર્ ેક્બન-ચુર્વણી 

4.4 સેવા આપનારા પ્રાણીઓ માટ ેઑપરેટર સંભાળ 

4.5 મુસાફરોન ેઊંચર્ીને લઈ જવા 

4.6 વાહનો અર્વા વાહનમાં ખાસ સાધનસામગ્રીનુ ંક્વક્શષ્ટ વણથન 

4.7 અનઝય ર્ ેઘટાડેલ ક્ષમતા વાળો પેરાટ્રાક્ઝિટ (એર્લ મુસાફર) ફેરો 

4.8 વ્યાખ્યાક્યત સેવા ક્વસ્તાર ર્ ેસંચાલન ર્લાર્ો બહારના ADAના પેરાટ્રાક્ઝિટ ફેરા 

4.9 ADAના પેરાટ્રાક્ઝિટ ફેરા દરક્મયાન મધ્યસ્ર્ સ્ર્ળે ર્ોભવુ ંઅન ેપ્રક્તક્ષા ર્રવી 

4.10 વાહન, ઑપરેટર ર્ ેઅઝય મુસાફરો માટે જોખમ ઊભું ર્રે તેવી ક્વનંતી 

4.11 ક્વક્શષ્ટ ડ્રાઇવર માટેની ક્વનંતી 

4.12  ADAના પેરાટ્રાક્ઝિટ ફેરા પર અઝય મુસાફરોન ેટાળવાની ક્વનંતી 
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5.0 તાલીમની જરૂરરયાતો: 

VTAના ર્મથચારી તાલીમ અને ક્વર્ાસ ક્વભાગ (Employee Training and Development Department)ની દોરવણી હેઠળ, 

વ્યવસ્ર્ાપન તેમના પોતપોતાના ર્મથચારીઓને તર્થસંગત ફેરફારો/અનુર્ટલનો માટનેી ગ્રાહર્ની ક્વનંતીઓનો ર્ેવી રીત ેજવાબ આપવો તેના ક્વશે 

તાલીમ આપવા જવાબદાર રહેશે. ર્મથચારીઓને પ્રારંક્ભર્ અને સતત તાલીમ આપવામાં આવશે. 

 

5.1 ર્ોચ અને લાઇટ રેલના ઑપરેટરોને પ્રારંક્ભર્ તાલીમ દરક્મયાન અને તેમના પોતપોતાના ટેક્તનર્લ ટ્રેઇનનંગ રરફ્રેશર તલાસીસ 

દરક્મયાન તાલીમ આપવામાં આવશે. 

5.2 રફલ્ડ સુપરવાઇિરો, અધીક્ષર્ો અને રેરડયો રડસ્પેચસથ તર્થસંગત ફેરફારો/અનુર્ટલનો સંબંક્ધત ક્વક્નયમો અંગે પ્રારંક્ભર્ તાલીમ 

મેળવશે .જરૂર પડે તે પ્રમાણે સંચાલન ર્મથચારીઓ દ્વારા મુદતી રરફ્રેશર તાલીમ આપવામાં આવશે .  

5.3  ભાડા ક્નરીક્ષર્ો અને ટ્રાક્ઝિટ પૅટ્રોલ ડેપ્યુટીિ તર્થસંગત ફેરફારો/અનરુ્ટલનો સંબંક્ધત ક્વક્નયમો અંગે પ્રારંક્ભર્ તાલીમ મળેવશે. જરૂર 

પડે તે પ્રમાણે, રક્ષાકમર્ સેવા વ્યવસ્ર્ાપન (Protective Services management) દ્વારા ક્નર્દથષ્ટ ર્યાથ મુજબ સંચાલન 

ર્મથચારીઓ દ્વારા મુદતી રરફ્રેશર તાલીમ આપવામાં આવશે. 

5.4 ગ્રાહર્ સેવા ર્મથચારીઓ તર્થસંગત ફેરફારો/અનુર્ટલનો સંબંક્ધત ક્વક્નયમો અંગે પ્રારંક્ભર્ તાલીમ મેળવશે. જરૂર પડે તે પ્રમાણે, 

ગ્રાહર્ સેવા વ્યવસ્ર્ાપન (Customer Service management) દ્વારા મુદતી રરફ્રેશર તાલીમ આપવામાં આવશે. 

5.5 અપીલ સમીક્ષા સક્મક્ત (Appeal Review Committee)ના સભ્યોને તર્થસંગત ફેરફારો/અનુર્ટલન અંગેની ફરરયાદ પ્રરિયા 

અને અપીલ સમીક્ષાની માક્હતી અપાય તેની ખાતરી ર્રવા ADA ર્ોર્ડથનેટર (ADA Coordinator) ગ્રાહર્ સેવા વ્યવસ્ર્ાપન 

(Customer Service management) અને ક્નર્દથષ્ટ સંચાલન ર્મથચારીઓ સાર્ે ર્ામ ર્રશે. 

6.0 વ્યાખ્યાઓ: 

6.1 તર્થસંગત ફેરફાર/અનુર્ટલન: અસમર્થતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને સાવથજક્નર્ પરરવહનનો વપયોગ ર્રવામાં સક્ષમ બનાવવા માટે 

સંચાલન નીક્ત, પ્રણાક્લર્ા ર્ે ર્ાયથપદ્ધક્તમાં ર્રાતો ફેરફાર. 

6.2 અતર્થસંગત ફેરફાર/અનુર્ટલન: સંચાલન નીક્ત, પ્રણાક્લર્ા ર્ ેર્ાયથપદ્ધક્તમાં ર્રાતો ફેરફાર જે ઑપરેટર ર્ ેઅઝય લોર્ો માટે ખતરો 

ઊભો ર્ર,ે જે સેવાની સુલભતા પ્રાપ્ત ર્રવા માટે જરૂરી નર્ી, જે બોજારૂપ હોય, અર્વા સેવાના પ્રર્ારમાં નોંધપાત્ર રીત ેફેરફાર ર્રે. 

 

7.0 ફરેફારોનો સાર: 

   આ નીક્તનું પ્રારંક્ભર્ ક્વમોચન. 
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8.0 મજંટ રીની માક્હતી: 

તયૈાર ર્રનાર:  સમીક્ષા ર્રનાર: મજંટ ર ર્રનાર: 

ડેક્વડ લેડક્વિ (David Ledwitz) 

વ્યવસ્ર્ાપન ક્વશ્લેષર્ (Management Analyst) 

સેવા અને ર્ામગીરીઓનું આયોજન (Service & 

Operations Planning) 

 

ર્મીલ સી. ક્વક્લયમ્સ (Camille C. Williams) 

સુલભ સેવા ર્ાયથિમ વ્યવસ્ર્ાપર્ (Accessible 

Rervices Program Manager)/ 

ટાઇટલ V  પ્રોજેતટ મેનેજર (Title VI Project 

Manager) 

 

 

 

 

~સહી 

 

 

ઇનેિ ઇવાઝસ, મુખ્ય સંચાલન અક્ધર્ારી (Inez 

Evans, Chief Operating Officer) 

 

 

 

 

~સહી 

 

 

નુરરયા આઇ. ફનાથઝડેિ (Nuria I. 

Fernandez) 

મહાવ્યવસ્ર્ાપર્ (General Manager) 
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