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ઇલિનૉય એન્વાયનનમેન્ટિ પ્રોટેક્શન એજન્સી િેંગ્વેજ એક્સેસ પ્િાન 
 

ઇલિનૉય એક લવશાળ અને લવલવધ વસ્તીન ું ઘર છે જમેાું િગભગ એક-અને-ત્રણ-ક્વાટનર લમલિયન લવદેશી મળૂના 

રહેવાસીઓ છે. જ ેવ્યલિઓ તેમની પ્રાથલમક ભાષા તરીકે અુંગે્રજીનો ઉપયોગ કરતા નથી અને અુંગે્રજી વાુંચવા, 

િખવા, બોિવાની અથવા સમજવાની મયાનલદત ક્ષમતા ધરાવે છે તેઓને મયાનલદત અુંગે્રજી પ્રવીણ (LEP) ગણવામાું 

આવે છે.  િગભગ ત્રણ લમલિયન રહેવાસીઓ ઘર ેઅુંગે્રજી લસવાયની અન્ય ભાષા બોિ ેછે અન ેએક લમલિયનથી વધ  

િોકો “ખૂબ સારી” કરતાું ઓછ ું  અુંગે્રજી બોિ ેછે, જ ેતેમને મયાનલદત અુંગે્રજી લનપ ણ તરીકે વગીકૃત કર ેછે1.આ 

દસ્તાવેજ Illinois Environmental Protection Agency (ઇલિનૉય EPA અથવા એજન્સી) ના કમનચારીઓને 

સુંસાધનો અને ઓળખાયેિ LEP વ્યલિઓ સાથે વાતચીત કરવા માટે પ્રોટોકોિ પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કર ેછે. 

વધ માું, આ દસ્તાવેજ એજન્સીની નીલતને પ્રલતલબુંલબત કર ેછે કે જ્યાર ેવ્યલિઓન ેઇલિનૉય EPA કાયનક્રમો અથવા 

ઇવેન્ સમાું અથનપણૂન રીતે ભાગ િેવા માટે ભાષા સહાયની જરૂર હોય, ત્યાર ેઆવી સહાય માટેની તકો ઓળખવામાું 

આવશે અન ેજ્યાર ેસુંજોગો આ યોજનાની માગનદલશનકાન ેપૂણન કર ેછે ત્યાર ેતેન ેઅન સરવામાું આવશે. 
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કાનૂની સત્તા 
 

આ એજન્સી ફેડરિ નાણાકીય સહાય પ્રાપ્તકતાન છે. ફેડરિ ભુંડોળના કરાર આધાલરત પ્રાપ્તકતાન તરીકે, 

ઇલિનૉય EPA 1964 ના નાગલરક અલધકાર અલધલનયમ (શીષનક VI) ના શીષનક VI સલહત ભેદભાવન ે

પ્રલતબુંલધત કરતી ફેડરિ નાગલરક અલધકાર કાયદા અને નીલતઓની િાગ  જોગવાઈઓન ું પાિન કરવા 

માટે બુંધાયેિ છે. 42 U.S.C. § 2000d. શીષનક VI ખાસ કરીન ેપ્રાપ્તકતાનઓને જાલત, રુંગ અથવા રાષ્ટ્ર ીય 

મૂળના આધાર ેભેદભાવ કરવાથી પ્રલતબુંલધત કર ેછે. ય .એસ. સ પ્રીમ કોટે Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 

(1974) માું આયોલજત કયો હતો કે ફેડરિ ફું ડેડ પ્રોગ્રામ દ્વારા કરવામાું આવેિી લક્રયાઓ જ ેLEP વ્યલિઓ 

પર અપ્રમાણસર નકારાત્મક અસર કર ેછે, જમેાું LEP વ્યલિઓને અથનપૂણન તકનો ઇનકાર કરવાનો 

સમાવેશ થાય છે. સુંબુંલધત કાયનક્રમમાું ભાગ િેવા માટે, રાષ્ટ્ર ીય મૂળના ભેદભાવ સામે શીષનક VI લનષેધ 

દ્વારા પ્રલતબુંલધત છે. આમ, ફેડરિ નાણાકીય સહાયના પ્રાપ્તકતાનઓ ભાષા અવરોધોને ઘટાડવાની 

જવાબદારી ધરાવ ેછે જ ેLEP વ્યલિઓ દ્વારા સરકારી સેવાઓમાું અથનપૂણન ઍક્સેસન ેઅટકાવી શકે છે. 
 

 
1  ય એસ સેન્સસ બ્ય રો, અમેલરકન કોમ્ય લનટી સવે 2015 - 2019 પાુંચ વષનનો અુંદાજ   
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વધ માું, એલક્િક્ય લટવ ઓડનર 13166 (ઑગસ્ટ 11, 2000), મયાનલદત અુંગે્રજી પ્રાવીણ્ય ધરાવતા વ્યલિઓ 

માટે સેવાઓની ઍક્સેસમાું સ ધારો કરવા માટે, દરકે ફેડરિ એજન્સીને જરૂરી છે કે જ ેપ્રાપ્તકતાનઓને LEP 

વ્યલિઓને અથનપૂણન ઍક્સેસ પ્રદાન કરવા માટે શીષનક VI હેઠળ તેમની જવાબદારીઓ અુંગે માગનદશનન 

લવકસાવવા નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. ય .એસ. લડપાટનમેન્ટ ઓફ જલસ્ટસ (DOJ) એ એક સાથે 

એલક્િક્ય લટવ ઓડનરના અમિીકરણ પર ફેડરિ એજન્સીઓને સામાન્ય માગનદશનન (DOJ ગાઇડન્સ) જારી 

કય ું. 65 FR 50123 (ઓગસ્ટ 16, 2000). ત્યારબાદ, ય .એસ. EPA એ રાષ્ટ્ર ીય મૂળના ભેદભાવ સામે LEP 

વ્યલિઓને અસર કરતા શીષનક VI પર પ્રલતબુંધ પર સુંઘીય ભુંડોળ પ્રાપ્તકતાનઓને પોતાન ું માગનદશનન 

(EPA માગનદશનન) જારી કય ું. (69 FR 35602, જૂન 25, 2004).  
 

એ જ રીતે, 2003નો ઇલિનૉય લસલવિ રાઇ્સ એક્ટ, જ ેશીષનક VI પછી તૈયાર કરવામાું આવ્યો છે, રાજ્ય, 

કાઉન્ટી અન ેસ્થાલનક સરકારના એકમોને, જાલત અથવા રાષ્ટ્ર ીય મૂળના આધાર ેઅિગ અસર ધરાવતા 

માપદું ડો અથવા વહીવટની પદ્ધલતઓનો ઉપયોગ કરવાથી, ઇરાદાને ધ્યાનમાું િીધા લવના, પ્રલતબુંલધત 

કર ેછે. જ ઓ 740 ILCS 23/5. 
 

ઇલિનૉય EPA પ્રોગ્રામ એસેસમેન્ટ  
 

આ LEP યોજના લવકસાવતી વખતે, ઇલિનૉય EPA એ સામાન્ય રીતે EPA માગનદશનન માું આપેિી 

ભિામણોન ું પાિન કય ું છે. EPA માગનદશનન DOJ માગનદશનન માું મ ખ્ય ઘટકોને સુંબોધે છે અન ેસમાલવષ્ટ્ કર ે

છે.  આ યોજના લનયમનકારી સુંચાર, જ ેઉદ્યોગ અથવા નગરપાલિકાઓ પર કેલન્િત હોય છે, જમે કે 

લનયમનકારી સુંસ્થાઓ સાથેના સુંચાર, ને બદિે, એવી પ્રવૃલત્તઓ પર ધ્યાન કેલન્િત કર ેછે કે જ ેસામાન્ય 

વસ્તી અથવા ચોક્કસ વ્યલિઓ માટે િલક્ષત હોય. અસરગ્રસ્ત પ્રવૃલત્તઓમાું પરવાનગી આપવી, 

ઉપચારાત્મક/સફાઈ પ્રવૃલત્તઓ, શૈક્ષલણક પ્રવૃલત્તઓ, લનયમોનો લવકાસ અને ઈલિનૉયના રહેવાસીઓની 

પૂછપરછનો પ્રલતસાદ આપવાનો સમાવેશ થાય છે. EPA માગનદશનન સ્પષ્ટ્ કર ેછે કે ઈલિનૉય EPA જવેા 

પ્રાપ્તકતાનઓ "LEP સેલટુંગમાું તેમની શીષનક VI કાનૂની જવાબદારીન ું પાિન કેવી રીતે કરવ ું ત ેનક્કી 

કરવામાું નોુંધપાત્ર સ ગમતા ધરાવ ેછે." (69 FR 35613).  EPA માગનદલશનકામાું વણનવેિ ચાર-પલરબળ 

લવશ્લેષણ અન સાર વ્યલિગત મૂલયાુંકન કરીન ેએજન્સીઓને તેમની LEP જવાબદારીઓની હદ નક્કી 

કરવા માટે પ્રોત્સાલહત કરવામાું આવ ેછે. આકારણીનો અુંલતમ હેત  ચાર પલરબળોન ું યોગ્ય સુંત િન હાુંસિ 

કરવાનો છે.  
 

નીચ ેદશાનવ્યા મ જબ, ઇલિનૉય EPA એ EPA માગનદલશનકામાું પ્રસ્ત ત ચાર પલરબળોન ું મૂલયાુંકન કય ું છે. 
 

પરિબળ 1: LEP વ્યરિઓની સંખ્યા અથવા પ્રમાણ જ ેસેવા આપવા માટે પાત્ર છે અથવા તેની 

સામ ેઆવી શકે છે 
 

EPA માગનદલશનકા સૂચવે છે કે અથનપૂણન ઍક્સેસ પ્રદાન કરવા માટેના વાજબી પગિાું નક્કી કરવ ું એ િોકોની 

સુંખ્યા અથવા પ્રમાણ પર આધાર રાખે છે જમેને ભાષાના અવરોધોને કારણે બાકાત રાખવામાું આવશે. 

લવસ્તારમાું LEP વ્યલિઓની સુંખ્યા અથવા પ્રમાણ જટેિ ું વધાર ેછે, તેટિી વધ  સુંભલવત ભાષા સેવાઓની 

જરૂર છે. ઇલિનૉય EPAએ સેવા કે્ષત્ર સમગ્ર ઇલિનૉય રાજ્ય સ ધી લવસ્તરિેો છે, જ્યાું આશર ે23 ટકા વસ્તી 

ઘર ેઘર ેઅુંગે્રજી લસવાયની અન્ય ભાષા બોિે છે અન ેઆશર ે8.4 ટકા વસ્તી મયાનલદત અુંગે્રજી લનપ ણ છે 

(અમેલરકન કોમ્ય લનટી સવે 2020). ઇલિનૉય EPA આમ અન માન કરી શકે છે કે વસ્તીનો અમ ક લહસ્સો 

https://www.federalregister.gov/documents/2004/06/25/04-14464/guidance-to-environmental-protection-agency-financial-assistance-recipients-regarding-title-vi
https://www.federalregister.gov/documents/2004/06/25/04-14464/guidance-to-environmental-protection-agency-financial-assistance-recipients-regarding-title-vi
https://www.federalregister.gov/documents/2002/06/18/02-15207/guidance-to-federal-financial-assistance-recipients-regarding-title-vi-prohibition-against-national
https://www.federalregister.gov/documents/2002/06/18/02-15207/guidance-to-federal-financial-assistance-recipients-regarding-title-vi-prohibition-against-national
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અથવા LEP વ્યલિઓના પલરવારો ઇલિનૉય EPA પ્રોગ્રામ્સનો સામનો કરી શકે છે. સાઇટ-લવલશષ્ટ્ LEP 

જરૂલરયાતો સુંબુંલધત માલહતી નીચેના સ્ત્રોતોમાુંથી ઉપિબ્ધ હોઈ શકે છે: સમ દાય, સ્થાલનક સરકાર, 

શાળા, ધાલમનક અન ેસામ દાલયક સુંસ્થાઓ, કાનૂની સહાય સુંસ્થાઓ, વસ્તી ગણતરી ડેટા, USEPA અન ે

ઇલિનૉય EPA GIS સાધનોનો અન ભવ ધરાવતા ઇલિનૉય EPA કમનચારીઓ. આ સ્ત્રોતો એવી વસ્તીને 

ઓળખવામાું મદદ કરી શકે છે કે જનેા માટે વધારાની ભાષા સેવાઓની જરૂર છે અન ેજનેા માટે વસ્તી 

અન વાદ સેવાઓ સૌથી વધ  ફાયદાકારક રહેશ.ે 
 

ઇલિનૉયમાું, સૌથી મોટી LEP વસ્તી સ્પેલનશ બોિતી છે, જ ેરાજ્યની વસ્તીના આશર ે5% અન ેસમગ્ર LEP 

વસ્તીના આશર ે60% બનાવ ેછે. પછીના સૌથી મોટા ભાષા જૂથો પોલિશ (LEP વસ્તીના આશર ે7.4%), 

ચાઈનીિ (મેન્ડલરન અને કેન્ટોનીિ સલહત) (LEP વસ્તીના આશર ે5%), અરબી (LEP વસ્તીના આશર ે

2.3%), ટાગાિોગ (LEP વસ્તીના આશર ે2.2%), કોલરયન (LEP વસ્તીના આશર ે2.1%), રલશયન (LEP 

વસ્તીના આશર ે1.9%), અન ેગ જરાતી (LEP વસ્તીના આશર ે1.8%) બોિે છે. આ આુંકડાઓની ગણતરી 

અમેલરકન કોમ્ય લનટી સવે (ACS) ડેટા ટેબિ શીષનક 5 વષન અન ેતેથી વધ  વયની વસ્તી માટે અુંગે્રજી 

બોિવાની ક્ષમતા દ્વારા ઘર પર બોિાતી ભાષાનો ઉપયોગ કરીન ેકરવામાું આવી હતી (ઇલિનૉય, વષન 

2020). ઇલિનૉયની ક િ LEP વસ્તીની ટકાવારી દરકે ભાષા જૂથના િોકોની સુંખ્યા માટે ACS ના 

અુંદાજોના સરવાળામાુંથી ગણવામાું આવી હતી કે જઓે "ખૂબ સારી" કરતાું ઓછી અુંગે્રજી બોિ ેછે. 

ત્યાર બાદની ટકાવારીની ગણતરી આ LEP ક િ વસ્તી, અન ેઉલિેલખત ભાષાની વસ્તીમાુંથી દરકે અુંદાજ 

જ ે"ખૂબ જ સારી" કરતા ઓછ ું  અુંગે્રજી બોિે છે, નો ઉપયોગ કરીન ેકરવામાું આવી હતી.  
 

એ નોુંધવ ું જોઈએ કે, જ્યાર ેમોટા ભાગના લકસ્સાઓમાું નાની LEP વસ્તી સાથે, ત્યાું તેમની ક િ વસ્તીનો 

એક ઊું ચો લહસ્સો છે જ ે"ખબૂ સારી" કરતાું ઓછ ું  અુંગે્રજી બોિે છે. આ વસ્તીમાું કોલરયન, ખ્મેર, 

લવયેતનામીસ, થાઈ, િાઓ, અન્ય તાઈ-કડાઈ ભાષાઓ અન ેએલશયાની અન્ય ભાષાઓનો સમાવેશ થાય 

છે. આમાુંની પ્રત્યેક વસ્તી 50% અથવા તેથી વધ  LEP છે, જનેાથી ઓછા સભ્યો અથવા સુંભવતઃ 

પલરવારમાું કોઈ પણ વ્યલિ અુંગે્રજીમાું લનપ ણ ન હોય તેવી શક્યતા વધી જાય છે.    
 

પરિબળ 2: LEP વ્યરિઓ સાથે સંપકક ની આવતકન 
 

EPA માગનદલશનકા અન સાર, અણધારી અથવા અવારનવાર સુંપકનની સરખામણીમાું જો LEP વ્યલિઓ 

સાથે વધ  વારુંવાર સુંપકન  કરવામાું આવ ેતો ઇલિનૉય EPA જવેા પ્રાપ્તકતાનની LEP જવાબદારીઓ વધ  હોય 

છે. EPA માગનદશનન વધ માું સૂચવે છે કે LEP સુંપકનની આવતનન અન ેએજન્સી સહાયની પલરણામી 

જરૂલરયાતન ું મૂલયાુંકન ભાષા-લવલશષ્ટ્ ધોરણે કરી શકાય છે. બીજા શબ્દોમાું કહીએ તો, ફેડરિ ફું લડુંગ 

મેળવનાર ચોક્કસ ભાષા જૂથ સાથે જટેિો વધ  વારુંવાર સુંપકન  કર ેછે, ત ેભાષામાું ઉન્નત ભાષા સેવાઓની 

જરૂર પડવાની શક્યતા વધ  હોય છે. 
 

LEP વ્યલિઓ સાથેના સુંપકનની આવતનન ઇલિનૉય EPA પ્રોગ્રામ્સ અન ેતઓે જ્યાું પ્રવૃલત્તઓ કર ેછે તે 

ચોક્કસ સ્થાનોમાું નોુંધપાત્ર રીતે બદિાય છે.  એજન્સીના મોટાભાગના કાયનક્રમોની પ્રકૃલત અન ે

લનયમનકારી જરૂલરયાતોને િીધે, કોઈપણ ચોક્કસ LEP સમ દાય સાથેનો સુંપકન  અવારનવાર અને 

અણધારી હોય છે. આનો મ ખ્ય અપવાદ વાહન લનરીક્ષણ અન ેજાળવણી કાયનક્રમનો છે, જ ેરાજ્યના જ ે

લવસ્તારોમાું આ કાયનક્રમ અમિમાું છે ત્યાું રહેતા રહેવાસીઓ માટે િોકો સાથે વધ  પ્રત્યક્ષ સુંડોવણીન ું 

વિણ હશ.ે   

https://data.census.gov/cedsci/table?q=illinois&t=Language%20Spoken%20at%20Home&tid=ACSDT5Y2020.B16001
https://data.census.gov/cedsci/table?q=illinois&t=Language%20Spoken%20at%20Home&tid=ACSDT5Y2020.B16001
https://data.census.gov/cedsci/table?q=illinois&t=Language%20Spoken%20at%20Home&tid=ACSDT5Y2020.B16001
https://data.census.gov/cedsci/table?q=illinois&t=Language%20Spoken%20at%20Home&tid=ACSDT5Y2020.B16001
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પરિબળ 3: કાયકક્રમની પ્રકૃરત અન ેમહત્વ 
 

EPA માગનદશનન સૂચવે છે કે ભાષા સેવાઓની જરૂલરયાત પ્રાપ્તકતાન દ્વારા લક્રયાના મહત્વ સાથે સુંબુંલધત છે. 

ઉદાહરણ તરીકે, EPA જણાવે છે કે તાત્કાલિક પાણીના સ્ત્રોતના દૂષણથી અથવા હવામાું િેરી રસાયણોના 

અચાનક પ્રકાશનથી પ્રલતકૂળ અસર થઈ શકે તેવી વ્યલિને માલહતી પહોુંચાડવાની જવાબદારી 

લરસાયલ્િુંગન ેવધારવાના પ્રયાસો અુંગેની માલહતી પૂરી પાડવાથી સુંબુંલધત કરતાું અિગ છે. આ 

માગનદશનનન ેધ્યાનમાું રાખીને, LEP સેવાઓની જરૂલરયાત નોુંધપાત્ર રીત ેબદિાઈ શકે છે, કારણ કે 

ઈલિનૉય EPA કાયનક્રમો દ્વારા કરવામાું આવેિી લક્રયાઓ તાકીદ અન ેસુંભલવત પલરણામોના સુંદભનમાું 

વ્યાપક સ્પેક્ટરમને આવરી િે છે. એજન્સી તેની LEP સહાયને પ્રાથલમકતા આપશે 1) તે જલટિ અને 

આરોગ્ય સ રક્ષા સેવાઓ, દા.ત. ખાતરી કરવી કે બોઇિ ઓડનર યોગ્ય ભાષા(ઓ)માું જારી કરવામાું આવે 

છે અથવા એવી પલરલસ્થલતઓમાું જ્યાું લનયમનકારી સ્તરથી ઉપર દૂલષત એક્સપોિરનો લનકટવતી ભય 

હોય છે, અન ે2) સામાન્ય વસ્તીમાુંથી ઉત્પાલદત અન ેિલક્ષત માલહતી, જમે કે માલહતી પ્રદાન કરતી ચોક્કસ 

ફેક્ટશી્સ અન ેબ્રોશસન સામાન્ય જનતા માટે, અન ે3) ત ેકાયનક્રમો કે જ ેસામાન્ય જનતા માટે િાયસલન્સુંગ 

પ્રકૃલતના હોય અથવા જાહેર જનતા માટે િાઇસન્સ મેળવવા માટે જરૂરી હોય, જમે કે વાહન લનરીક્ષણ 

અન ેજાળવણી કાયનક્રમ, માટે.   
 

પરિબળ 4: ઉપલબ્ધ સંસાધનો 
 

EPA માગનદલશનકા એ નક્કી કરવા માટે ઉપિબ્ધ એજન્સી સુંસાધનોની સુંભલવત અસરની ચચાન કર ેછે કે 

LEP લચુંતાઓન ેદૂર કરવા માટે કયા વાજબી પગિાુંની રચના કરવામાું આવશે. સારાુંશમાું, માગનદશનન 

જણાવે છે કે મોટા બજટે ધરાવતી એજન્સીઓ નાના બજટે ધરાવતી એજન્સીઓ કરતાું વધ  ભાષા 

સેવાઓ પ્રદાન કર ેતેવી અપેક્ષા રાખવામાું આવશે. વધ માું, EPA માગનદલશનકા જણાવે છે કે જ્યાું ખચન 

નોુંધપાત્ર રીતે િાભો કરતાું વધી જાય ત્યાું ‘વાજબી પગિાું’ વ્યાજબી બનવાન ું બુંધ કરી શકે છે. ઇલિનૉય 

EPA બ-ેપગિાની પ્રલક્રયા સ્થાલપત કરશ ેજ ે1) યોગ્ય દસ્તાવેજોન ું ભાષાુંતર અન ેજરૂલરયાત મ જબ 2) 

યોગ્ય સેલટુંગ્સમાું અથનઘટન કરશ.ે ઇલિનૉય EPA આ યોજનાની માગનદલશનકા સાથે સ સુંગત LEP સેવાઓને 

અસરકારક રીતે પ્રદાન કરવા માટે ઇન-હાઉસ સ્ટાફ, ટે્નોિોજી-આધાલરત (દા.ત. અન વાદ સોફ્ટવેર) 

અન ેબહારના ઠેકેદારો સલહતની તકનીકોના લમશ્રણનો ઉપયોગ કરશ.ે 
 

LEP યોજના અને અમિીકરણ 

 

ઉપરોિ ચાર-પલરબળ આકારણીના આધાર,ે ઇલિનૉય EPA એ તેના LEP િક્ષ્યો હાુંસિ કરવા માટે 

અમિીકરણ માટેની યોજના લવકસાવી છે. ઇલિનૉય EPA, LEP વ્યલિઓને અથનપૂણન ઍક્સેસ પ્રદાન 

કરવાની યોજના હોવાના ફાયદાન ેસ્વીકાર ેછે, કારણ કે તે ઇલિનૉય EPA ની પયાનવરણીય ન્યાય (EJ) નીલત 

દ્વારા આગળના લહતો સાથે સુંકળાયેિ ું છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે એજન્સી લનણનય િેવામાું તેના 

કાયનક્રમોના વહીવટમાું પયાનવરણીય સમાનતાને ધ્યાનમાું િેવામાું આવે છે.  આવા આયોજન અને 

અમિીકરણે એ પણ ખાતરી આપવી જોઈએ કે હાિમાું ય .એસ. EPA દ્વારા પૂરા પાડવામાું આવેિ ફેડરિ 
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ભુંડોળ એજન્સી કાયનક્રમોના વહીવટ દ્વારા અસરગ્રસ્ત LEP વ્યલિઓના પલરણામોને ધ્યાનમાું િેવામાું 

લનષ્ફળ રહેવાથી સુંભલવત રૂપે સમાધાન કરવામાું આવશે નહીું.   
 

આ યોજનાની પ્રકૃલત કેસ-દર-કેસ આધાર ેઅમિમાું મૂકવામાું આવશે પરુંત  અન્ય રાજ્યો દ્વારા સુંબુંલધત 

લવકાસને પ્રલતલબુંલબત કરતાું વધ  ઉદે્દશ્ય-આધાલરત અલભગમ પ્રદાન કરવા માટેના પસુંદગીના માપદું ડો 

દ્વારા સહાલયત કરવામાું આવશે.   ઇલિનૉય EPA ની LEP યોજના ઇલિનૉય EPA ની લનયમનકારી અન ે

પ્રોગ્રામેલટક ફરજોના સામાન્ય અભ્યાસક્રમ દ્વારા, યોગ્ય તરીકે, લવકાસ કરવાન ું ચાિ  રાખશ.ે આ અલભગમ 

શીષનક VI ની જરૂલરયાતો સાથે સ સુંગત છે. EPA માગનદશનન જણાવે છે: "જ્યાર ેતમામ પ્રાપ્તકતાનઓએ 

એવી લસસ્ટમો બનાવવા તરફ કામ કરવ ું જોઈએ કે જ ેLEP વ્યલિઓ માટે ઍક્સેસની ખાતરી કરશ,ે EPA 

સ્વીકાર ેછે કે LEP વ્યલિઓને સેવા આપવા માટે એક વ્યાપક લસસ્ટમનો અમિ એ એક પ્રલક્રયા છે અન ેતે 

લસસ્ટમ સમયાુંતર ેલવકલસત થશ ેકારણ કે ત ેઅમિમાું આવશે અન ેસમયાુંતર ેપ નઃમૂલયાુંકન થશ.ે" 69 FR 
35612. 
 

ભાષા સહાયની જરૂિ હોય તેવા LEP વ્યરિઓને ઓળખવા  
 

ઉપરોિ પ્રથમ અન ેબીજા પલરબળો હેઠળન ું લવશ્લેષણ એ LEP વ્યલિઓ નક્કી કરવા માટે પ્રારુંલભક 

લબુંદ  પ્રદાન કર ેછે જઓે એજન્સી પ્રોગ્રામ્સના સુંદભનમાું ભાષા સહાય માટે પાત્ર હોઈ શકે છે. કારણ કે 

ઇલિનૉય EPA ની લક્રયાઓ અન ેજાહેર પહોુંચ ઘણીવાર સમ દાય આધાલરત હોય છે, LEP વ્યલિઓની 

ઓળખ ચોક્કસ સમ દાયની વસ્તી પર આધાલરત હશ.ે સમગ્ર રાજ્યમાું અસુંખ્ય સમ દાયો સાથેના તેના 

અન ભવન ેઆધાર,ે ઇલિનૉય EPA સુંભલવત રીતે અસરગ્રસ્ત સમ દાયોમાું LEP વ્યલિઓ લવશ ેતેની 

જાગૃલત વધારવા માટે સમ દાયના નેતાઓ અને સભ્યો સાથે સહયોગ કરવાન ું ચાિ  રાખશ.ે આ હાુંસિ 

કરવા માટે ઘણીવાર ઇલિનૉય EPA પ્રોગ્રામ સ્ટાફ, ઇલિનૉય EPA ઑલફસ ઑફ કમ્ય લનટી લરિેશન્સ 

(OCR) અને ઇલિનૉય EPA એન્વાયનનમેન્ટિ જલસ્ટસ પ્રોગ્રામ વચ્ચે સુંકિનનો સમાવેશ થાય છે. ઇલિનૉય 

EPA સ્ટાફ દ્વારા ઓળખવા માટે કે શ ું સમ દાયમાું સુંભલવત LEP વસ્તી છે અથવા વ્યલિઓ કે જમેને 

ભાષા સહાયની જરૂર છે, ઉપયોગમાું િેવાતા વધારાના સુંસાધનો, ઇલિનૉય EPAન ું EJ સ્ટાટન  મેલપુંગ ટૂિ, 

સેન્સસ અન ેઅમેલરકન કોમ્ય લનટી સવે ડેટા, USEPAન ું EJ સ્ક્રીન ટૂિ અને સમ દાયના સભ્યો અન ેસમ દાય 

સુંસ્થાઓ સાથે ઐલતહાલસક અન ેવતનમાન લક્રયાપ્રલતલક્રયાઓનો સમાવેશ થાય છે.  

મહત્વપૂણન દસ્તાવેજો  
 

મહત્વપૂણક દસ્તાવેજોની વ્યાખ્યા 

લડપાટનમને્ટ ઓફ જલસ્ટસ માગનદશનન સચૂવ ેછે કે દસ્તાવેજ "મહત્વપણૂન" છે જો તે "માલહતી ધરાવે છે જ ે[ફેડરિ] 

સેવાઓ અને/અથવા િાભો મેળવવા માટે મહત્વપૂણન છે અથવા કાયદા દ્વારા જરૂરી છે... દસ્તાવેજ (અથવા તે જ ે

માલહતી માુંગે છે) તે "મહત્વપણૂન" છે કે નહીું તે પ્રોગ્રામ, માલહતી, એન્કાઉન્ટર અથવા તેમાું સામેિ સેવાના મહત્વ 

અને LEP વ્યલિના પલરણામ પર આધાર રાખે છે જો પ્રશ્નમાુંની માલહતી ચોક્કસ રીતે અથવા સમયસર પૂરી 

પાડવામાું ન આવી હોય." 

ઇલિનૉય EPA તેના કાયનક્રમો અને પ્રવલૃત્તઓને અથનપણૂન ઍક્સેસ પ્રદાન કરવા માટે વાજબી પગિાું િઈ રહ્ ું છે તેની 

ખાતરી કરવા માટે LEP યોજના અન સાર મહત્વપણૂન દસ્તાવેજોની સમીક્ષા, ઓળખ અને અન વાદ કરવાન ું ચાિ  

રાખશે. નીચ ેઓળખાયેિ દસ્તાવેજો ઇલિનૉય EPA ના વેબપેજ પર પ્રકાલશત થઈ શકે છે અથવા, જાહેર નોલટસના 



6 | પૃષ્ઠ 
 

લકસ્સામાું, િાગ  કાયદા અન ેલનયમો અન સાર લવતલરત પણ થઈ શકે છે.  અન વાદ માટે હાિમાું જ ેદસ્તાવેજોની 

ઓળખ કરવામાું આવી છે તેમાું નીચનેાનો સમાવશે થાય છે: 

• જાહેર સૂચનાઓ (અન વાદ માટે LEP પ્િાન માપદું ડોને પણૂન કરતા સમ દાયોમાું લસ્થત સ્રોતો માટે)  

• પ્રદૂષણ ફલરયાદ ફોમન 

• ભાષા ઍક્સેસ ફલરયાદ ફોમન  

• પયાનવરણીય ન્યાય નીલત 

• પયાનવરણીય ન્યાય જાહેર ભાગીદારી નીલત 

• FOIA લવનુંતી વેબ ફોમન 

• ક્ષણભુંગ ર ડસ્ટ ફલરયાદ િૉગ  

• ગુંધ િૉગ શી્સ 

• જાણવા માટે યોગ્ય (રાઈટ-ટ -નો) સૂચનાઓ (અન વાદ માટે LEP પ્િાન માપદું ડોને પૂણન કરતા સમ દાયોમાું 

લસ્થત સ્રોતો માટે)   

• પયાનવરણીય ન્યાય ફલરયાદ પ્રલક્રયા 

• વાહન ઉત્સજનન પરીક્ષણ કાયનક્રમ 

• IEPA ઓપન બલનુંગ પરલમટ ફેક્ટ શીટ 

• પીવાના પાણીની સતકનતા  

• પીવાના પાણીની માલહતી 

• િીડ માલહતીપ્રદ સચૂના 

• ઇમરજન્સી રીિીિ નોલટલફકેશન ફેક્ટ શીટ 

• સ્વચ્છ ઉજાન જોબ એક્ટ રીબટે માલહતી 

• ઓછી આવક રહેણાુંક ઊજાન કાયનક્ષમતા કાયનક્રમ  

 

LEP એસેસમેન્ટ 
 

ખાસ કરીન,ે સાવનજલનક સૂચનાઓ અન ેપરવાનગી આપવા અન ે્િીન-અપ પ્રોગ્રામ્સ સુંબુંલધત અન્ય 

સૂચનાઓ જવેી સાઇટ લવલશષ્ટ્ લક્રયાઓ માટે, ઇલિનૉય EPA કરશ:ે 

1. પ્રશ્નમાું સાઇટના 1-માઇિ લત્રજ્યામાું LEP વસ્તીન ું મૂલયાુંકન કરવા માટે ઉપરોિ સ્ક્રીની ુંગ 

સાધનોનો ઉપયોગ કરો; જ્યાું સ ધી એજન્સી પાસ ેપલરમાણપાત્ર પ રાવાના આધાર ેલવશ્વાસ 

કરવાન ું કારણ ન હોય કે આકારણી કરિે લવસ્તાર મોટો કે નાનો હોવો જોઈએ.   

2. ઇલિનૉય EPA ભાષા સહાયની લવનુંતીઓન ું મૂલયાુંકન કરશ ેઅને સાઇટ અથવા અન્ય નજીકની 

સાઇ્સ માટે સમ દાયમાું અગાઉની લક્રયાપ્રલતલક્રયાઓનો ઉપયોગ કરશ.ે   

3. અગાઉની લવનુંતીઓ અન ેઉપયોગની તપાસ અને મૂલયાુંકન કયાન પછી, જો ક િ LEP વસ્તી 

નોુંધપાત્ર છે (અહીું 20% થી વધ  અથવા સમાન તરીકે વ્યાખ્યાલયત કરવામાું આવી છે), ઇલિનૉય 

EPA મૂલયાુંકનના કે્ષત્રમાું સમ દાય દ્વારા બોિાતી સુંભલવત ભાષા(ઓ) નક્કી કરવા માટે સેન્સસ 

અમેલરકન કોમ્ય લનટી સવે ડેટાનો ઉપયોગ કરશ.ે 
 

ભાષા સહાયતાના પગલાં  
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EPA માગનદશનન જણાવે છે કે LEP વ્યલિઓને સેવા આપવાની બે મ ખ્ય પદ્ધલતઓ મૌલખક અન ેિેલખત 

ભાષા સેવાઓ પૂરી પાડે છે. મૌલખક ભાષા સેવાઓમાું એક ભાષામાું કુંઈક સાુંભળીને અન ેબીજી ભાષામાું 

મૌલખક રીતે અન વાદ કરીને અથનઘટનનો સમાવેશ થાય છે. જ્યાર ેમોટી સુંખ્યામાું LEP વ્યલિઓ 

નોુંધપાત્ર જાહેર કાયનક્રમમાું હાજરી આપશે ત્યાર ેઆમાું સાઇટ પર દ ભાલષયા પરૂા પાડવાનો સમાવેશ થઈ 

શકે છે. િેલખત ભાષા સેવાઓમાું એક ભાષાના િેલખત ટેક્સ્ટન ેબીજી ભાષામાું સમકક્ષ િેલખત ટેક્સ્ટમાું 

બદિીને ભાષા અન વાદનો સમાવેશ થાય છે. તે સુંપૂણન દસ્તાવેજના અન વાદથી િઈન ેદસ્તાવેજના ટૂુંકા 

અથવા વણનનાત્મક સારાુંશના અન વાદ સ ધીનો હોઈ શકે છે. 
 

એ નોુંધવ ું જોઈએ કે, મૌલખક અન ેિેલખત બુંને માટે, પરુંત  ખાસ કરીન ેિેલખત અન વાદો માટે, ભાષામાું 

સહજ તમામ રૂલિપ્રયોગ, રૂપક અથવા અન્ય ભાષાકીય ઉપકરણોનો સીધો અન વાદ કરી શકાતો નથી 

અન ેઆ રીત ેભાષાુંતર ક્યારયે સુંપૂણન અથવા સીધ ું પ્રલતલનલધત્વ બની શકશે નહીું અન ેતે સૂક્ષ્મતાનો 

ઉપયોગ વાતચીત કરવામાું આવી રહેિા લવચારોના અથનઘટન માટે થવો જોઈએ. કાયદેસર રીતે િાગ  કરી 

શકાય તેવા દસ્તાવેજોનો અન વાદ ન કરવાના લનણનયમાું આ લવચારણા છે.   
 

પ્રોગ્રામ એસેસમેન્ટ 
 

પલરબળ 2 અન ે3 હેઠળના કાયનક્રમો: મોટી સુંખ્યામાું પ્રભાલવત વ્યલિઓ અન ેકાયનક્રમની પ્રકૃલત 

1. વાહન લનરીક્ષણ અન ેજાળવણી (VIM): લશકાગો અન ેમેટર ોપોલિટન સેન્ટ િ ઇસ નોન-એટેન્શન 

એલરયામાું લનલદન ષ્ટ્ વાહનો ધરાવતા મોટરચાિકોએ દર બ ેવષે ઉત્સજનન પરીક્ષણ માટે તેમના 

વાહનોને વાહન ઉત્સજનન પરીક્ષણ સ્ટેશનમાું િાવવાની જરૂર છે. વાહનચાિક વાહનની નોુંધણી 

અથવા િાઇસન્સ પ્િેટ સ્ટીકરન ું નવીકરણ કરવા માટે આ વાહનોએ ઉત્સજનન પરીક્ષણ પાસ કરવ ું 

આવશ્યક છે.  આ મોટરચાિકોનો ઇલિનૉય EPA ના કોન્ટર ાક્ટર સાથે સુંપકન  છે જ ેવાહન ઉત્સજનન 

પરીક્ષણ સ્ટેશનોન ું સુંચાિન કર ેછે.   

પલરણામે, આ VIM પ્રોગ્રામ સુંપકનની આવતનન અન ેપ્રોગ્રામના મહત્વ બુંન ેમાપદું ડોન ેપૂણન કર ેછે.  

ઉપિબ્ધ સુંસાધનો અન ેરાજ્યમાું સ્પેલનશ-ભાષાની વ્યલિઓની નોુંધપાત્ર ટકાવારી (રાજ્યમાું 

LEP સ્પીકસનની <50%)ને ધ્યાનમાું રાખીને, VIM પ્રોગ્રામમાું મોટરચાિકની પૂછપરછનો જવાબ 

આપવા માટે સ્પેલનશ-ભાષાની હોટિાઇન અન ેસ્પેલનશ બોિતા પ્રલતલનલધઓનો સમાવેશ થાય 

છે. 

 

2. EPA માગનદલશનકા એક િવચીક અન વાદ ધોરણન ું પણ વણનન કર ેછે અન ેસ્વીકાર ેછે કે અન વાદ 

માટે ભાષાઓની ઓળખ કરતી વખતે વારુંવાર સામનો કરવામાું આવતી અન ેઓછી સામાન્ય 

રીતે આવતી ભાષાઓ વચ્ચ ેતફાવત કરી શકાય છે અન ેથવો જોઈએ. આ માટે, સ્પેલનશ-ભાષા 

સમ દાય ઇલિનૉયમાું અત્યાર સ ધીનો સૌથી મોટો LEP સમ દાય છે.  સામાન્ય પૂછપરછ અને 

સમસ્યાઓ માટે કે જ ેસ લવધા અથવા સાઇટ લવલશષ્ટ્ નથી, એજન્સી સ્પેલનશ બોિતા LEP 

વ્યલિઓ માટે સુંપકન  લબુંદ  સ્થાલપત કરશ.ે   
 

3. સામાન્ય પ્રકૃલતના ભલવષ્યના દસ્તાવેજો અન ેરાજ્યવ્યાપી પ્રેક્ષકોને લનદેલશત કરવા માટે, દા.ત. 

પયાનવરણીય માલહતી સાથે રાજ્યવ્યાપી ફેક્ટશી્સ જમે કે “ઓપન બલનુંગ” ફેક્ટશી્સ, 

એજન્સી દસ્તાવેજોના સ્પેલનશ અન વાદો પ્રદાન કરશે. ઇલિનૉય EPA આ પ્રકારના વતનમાન 
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દસ્તાવેજોને સમય જતાું સ્પલેનશ અન વાદોમાું અન વાલદત કરવા માટે કામ કરશે. અન્ય ભાષાઓ 

માટે, ઇલિનૉય EPA કેસ-દર-કેસ આધાર ેદસ્તાવેજોના અન વાદ માટેની લવનુંતીઓ પર લવચાર 

કરશ.ે 
 

અવારનવાર સુંપકન  સાથે પલરબળ 2 અન ે3 હેઠળના કાયનક્રમો 

1. એજન્સીના અન્ય પ્રોગ્રામેલટક લવસ્તારોમાું કોઈ ચોક્કસ સમ દાય, પડોશી અથવા નગરપાલિકા 

સાથે અણધારી અથવા અવારનવાર સુંપકન  હોય છે. જો સમ દાયમાું કામ કરતી વખતે, ઉપર 

વણનવેિ LEP વ્યલિઓન ું મૂલયાુંકન, મૂલયાુંકન કરિે લવસ્તારમાું LEP વ્યલિઓની નોુંધપાત્ર 

ટકાવારી (20%) ઓળખે છે, તો ઇલિનૉય EPA જાહેર જનતાને િલક્ષત લબન-કાનૂની દસ્તાવેજો 

દા.ત. જાહેર સૂચનાઓ, ફેક્ટશી્સ, અને જરૂલરયાત મ જબ અથનઘટન સહાય માટે અન વાદ 

સહાય પૂરી પાડશે. 
 

કાયદાકીય રીતે બુંધનકતાન દસ્તાવેજો, દા.ત. પરવાનગીઓ, કોટનના આદેશો, લનયમો અને 

લનયમોન ું ભાષાુંતર કરવામાું આવશે નહીું કારણ કે આ કાનૂની જરૂલરયાતોને િગતી મૂુંિવણ 

ઊભી કરી શકે છે. 

ઇરલનૉય EPA સ્ટાફની તાલીમ 
 

ઇલિનૉય EPA સ્ટાફને તાિીમ આપવામાું આવશે, ખાસ કરીન ેએવા કમનચારીઓ પર ધ્યાન કેલન્િત કરીન ે

કે જઓે LEP વ્યલિઓનો સામનો કર ેતેવી શક્યતા છે. તાિીમમાું LEP યોજના અન ેસુંબુંલધત સુંસાધનો, 

નીલતઓ અન ેપ્રલક્રયાઓ લવશેની માલહતી શામેિ હશે. જ ેસ્ટાફ લનયલમત રીત ેLEP વ્યલિઓનો સામનો 

કર ેછે તેમન ેલરફે્રશર તાિીમ અન ેએજન્સીના LEP પ્િાન પર પ્રલતસાદ આપવાની તક આપવામાું આવશે.  
 

મેનેજરો: એજન્સીના તમામ મેનેજરો અન ેવલરષ્ઠ સ્તરના કમનચારીઓને તાિીમ આપવામાું આવશે જથેી 

તેઓ LEP યોજનાની સામગ્રી અન ેLEP વ્યલિઓ સાથે લક્રયાપ્રલતલક્રયા કરવા માટે લનણનય િેવાની 

પ્રલક્રયાન ેસમજી શકે.  
 

સમ દાય સુંબુંધો અન ેપયાનવરણીય ન્યાય: LEP યોજનાને અમિમાું મૂકવાની જવાબદારી બ્ય રો મેનેજમેન્ટ 

સાથે કામ કરતા OCR અન ેEJ સ્ટાફની રહે છે.  OCR અન ેEJ સ્ટાફન ેસુંભલવત LEP વસ્તીને ઓળખવા, LEP 

સેવાઓ મેળવવા અને અમિમાું મૂકવા માટેની પ્રલક્રયાઓને કેવી રીતે અસરકારક બનાવવી તે અુંગે 

તાિીમ આપવામાું આવશે.   
 

સ્ટાફ: જાણવ ું છે કે એજન્સી પાસ ેLEP પ્િાન છે અન ેતમેના મેનેજમેન્ટ દ્વારા લનદેલશત LEP પ્રયાસોમાું મદદ 

કરવા માટે. 
 

LEP વ્યરિઓને નોરટસ આપવી 
 

ઇલિનૉય EPA સલક્રય બનવાનો પ્રયત્ન કર ેછે અને LEP વ્યલિઓને જાણ કર ેછે કે ભાષા સેવાઓ 

ઉપિબ્ધ છે. ઇલિનૉય EPA દરકે પલરલસ્થલતમાું યોગ્ય તરીકે નીચેની પદ્ધલતઓનો ઉપયોગ કરશ.ે 
 

• લચહ્નો 
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• દસ્તાવેજો 

• ભાષા સહાય સેવાઓની ઉપિબ્ધતા સલહત, ઇલિનૉય EPA દ્વારા ઓફર કરવામાું આવતી 

સેવાઓની LEP વ્યલિઓને જાણ કરવા સમ દાય-આધાલરત સુંસ્થાઓ અન ેઅન્ય લહતધારકો 

સાથે કામ કરવ ું.  

• ટેલિફોન વૉઇસ મેઇિ મેનનૂો ઉપયોગ કરીન.ે મેન ૂસૌથી સામાન્ય અન ભવાતી ભાષાઓમાું હોઈ 

શકે છે. તે ઉપિબ્ધ ભાષા સહાય સેવાઓ અન ેતે કેવી રીતે મેળવવી ત ેલવશ ેમાલહતી આપવી 

જોઈએ.  

• નોલટસ 
 

LEP પ્લાનન ં રનિીક્ષણ અને અપડેટ કિવ  ં
 

ભાષા સહાયતાના પગિાું અન ેસ્ટાફની તાિીમ અસરકારક છે કે કેમ ત ેલનધાનલરત કરવા ઇલિનૉય EPA 

સમયાુંતર ેઆ LEP યોજનાની સમીક્ષા કરવાનો ઇરાદો ધરાવ ેછે. યોજનાની અસરકારકતા અન ેવધારાના 

પગિાુંની જરૂલરયાતન ું મૂલયાુંકન કરવા માટે, ઇલિનૉય EPA, LEP વ્યલિઓ સલહત, એજન્સી સ્ટાફ અન ે

જાહેર જનતાના પ્રલતસાદન ું મૂલયાુંકન કરશ.ે  

 
 

ફેડરિ LEP માગનદશનન દસ્તાવજેો 

 

પ્રાપ્તકતાકઓ માટે શીષકક VI માગકદશકન 
https://www.lep.gov/ 
 

એન્વાયનકમેન્ટલ પ્રોટેક્શન એજન્સી (EPA):  
https://www.federalregister.gov/documents/2004/06/25/04-14464/guidance-to-
environmental-protection-agency-financial-assistance-recipients-regarding-title-vi 
 

રડપાટકમેન્ટ ઓફ જરસ્ટસ (DOJ):  
https://www.federalregister.gov/documents/2002/06/18/02-15207/guidance-to-federal-
financial-assistance-recipients-regarding-title-vi-prohibition-against-national 
 

રડપાટકમેન્ટ ઓફ એનજી (DOE):  
https://www.federalregister.gov/documents/2004/08/16/04-18636/nondiscrimination-in-
federally-assisted-programs-enforcement-of-title-vi-of-the-civil-rights-act-of 
 

 

https://www.lep.gov/
https://www.federalregister.gov/documents/2002/06/18/02-15207/guidance-to-federal-financial-assistance-recipients-regarding-title-vi-prohibition-against-national
https://www.federalregister.gov/documents/2002/06/18/02-15207/guidance-to-federal-financial-assistance-recipients-regarding-title-vi-prohibition-against-national
https://www.federalregister.gov/documents/2004/08/16/04-18636/nondiscrimination-in-federally-assisted-programs-enforcement-of-title-vi-of-the-civil-rights-act-of
https://www.federalregister.gov/documents/2004/08/16/04-18636/nondiscrimination-in-federally-assisted-programs-enforcement-of-title-vi-of-the-civil-rights-act-of

