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બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવુ ંજોઈએ 

ન્યુ જર્સી લો અગેસ્ટ ડિસ્સરિમિનેશન (LAD) ર્ાિાન્ય રીતે ભેદભાવ અને નોકિીદાતાઓ અને મજૂિ સગંઠનો 
દ્ાિા વયના આધાિે પજવણીન ેપ્રતતબતંધત કિે છે. આનો અથ્થ એ છે કે નોકિીદાતાઓ કોઈને કામે િાખવાનો 
અથવા બઢતી આપવાનો ઇનકાિ કિી શકશ ેનહીં, કોઈને નોકિીમાથંી કાઢી શકે, અથવા કોઈને ઓછ ંપગાિ આપી 
શકે, અને સઘં મયા્થરદત સજંોગો તસવાય, કોઈને નોકિીમાથંી કાઢી અથવા હટાવી શકે નહીં, (નોકિીદાતા 70 વર્થની 
ઉપિની કોઈ વયક્તન ેનોકિી પિ િાખવાની અથવા બઢતી આપવાનો ઇનકાિ કિી શકે છે).

જ્યારે રોજગાર અમિમન્યિ (ADEA) િા ંફેિરલ વા્ય ભેદભાવ 40 વર્ષથી વધયુ ઉંિરના વ્યક્તઓને આવરી 
લે છે, LAD કોઈપણ ઉિરિા ંવ્યના ભેદભાવને પ્રમતબમંિત કરે છે. તેથી જો 38 વર્થની વયની વયક્તન ે20 ના 
દાયકાની શરૂઆતમા ંકોઈની તિફેણમા ંનોકિી નકાિી કાઢવામા ંઆવી છે કાિણ કે નોકિીદાતા “યવુાન દેખાવ” 

િજૂ કિવા માગેં છે, તો તેઓ LAD હઠેળ વયના ભેદભાવ માટે દાવો લાવી શકે છે. LAD નોકિીદાતાઓને લાયક 

વયક્તઓને નોકિી પિ લેવાની ના પાડી શકે છે કાિણ કે તેઓ માને છે કે તેઓ નોકિી માટે “ખબૂ નાના” છે, તસવાય 

કે તેઓ 18 વર્થથી ઓછી વયના હોય.

નોકરીદાતાઓ કોઈને બઢતી આપવા િા્ેટ ઇનકાર કરી શકતા નથી કારણ કે તેઓ િાને છે કે વ્યક્ત ટૂંક 
ર્િ્યિા ંમનવમૃતિ લેશે, , અથવા જાહિેાત પોસટ કિો જેમા ં“યવુાન” કમ્થચાિીઓની પસદંગી દશા્થવવામા ંઆવશ.ે 

અને જો કોઈ નોકિીદાતા જાણે છે અથવા જાણવામા ંઆવ ેકે કોઈની ઉંમિને કાિણે કોઈને પજવણી કિવામા ંઆવી 
િહી છે, જે પ્રતતકળૂ કાય્થ વાતાવિણ બનાવ ેછે, તો ત ેસતામણી િોકવા માટે વાજબી પગલા લેવા જોઈએ.

આ ઉપરાતં, રહઠેાણ પ્રદાતાઓ ર્ાિાન્ય રીતે કોઈને તેિના 18 વર્ષથી ઓછી ઉંિરના બાળકો હોવાના 
કારણે મિલકત ભાિે આપવા અથવા પટ્ ેઆપવાનો ઇનકાર કરી શકશે નહીં. આ તનયમમા ંઅપવાદ છે, તેમ 

છતા,ં વદૃ્ધ વયક્તઓ માટે તનયુ્ ત આવાસો માટે, જેમ કે આવાસ જે ઓછામા ંઓછા 55 વર્થની વયની વયક્તઓ 

માટે બનાવાયેલ છે.

LAD હઠેળ આ અથવા અન્ય કોઈપણ અતધકાિોનો ઉપયોગ કિવા અથવા તેનો ઉપયોગ કિવાનો પ્રયાસ કિવા 
માટે કોઈ વયક્ત સામે બદલો લેવો ગેિકાયદેસિ છે.

ન્યુ જર્સીિા ંવ્યના ભેદભાવ ર્ાિે રક્ષણ


