
૯-૧૧ પછીની તી� નકારાત્ક  �તત��ા �િવષ તતપપક 

ઓ. એસ. સી. 
ઓફીસ ઓફ સપષ�િ�ય કકસષય ફફર  �્મષિન રીયષે ષે   

અનફષર અમ્યફ� ષ્મે  ષ ેીસીસ 
�સ�િય રા ટસ ેીિીીન 
�ુ. એસ. મ�ા� �િવાા. 

 . .ઓ.સી. 
  િય એમ્યફ� ષ્મે ઓપફટ�ુોનીેી ક�્િન 

્ૂળ :  www.eeoc.gov/facts/backlash-
employee.htm 

અ�ધકાર કષપ : 
�નવષધક િતોન : તફેા અપિાદફ બાદ કરતા, નફકરીએ રાખિા, 
કાઢિા અનષ પૈસા ય નષ વરતી અતિા વયા્ણ  કરતા 
નાાતરતક / આ િાસ �સત�ત અનષ રા�િ� ્ૂળ �િવ�ી 
વષદવાિ, રફજાાર  �ફગ�તાની ખાપી કરિાની અમ�ા�પૂણો 
દસતાિષે   તાઓ અનષ બદયફ યષિફ. 
સ્ા�િ� �ન�ફ તા : ચાર અતિા િધારષ ક ો્ચારીઓ રાખનાર 
�ન�ફ તાઓ નાાતરતક / આ િાસ �સત�ત �િવ�ી વષદવાિ 
અનષ અમ�ા�પૂણો દસતાિષે   તાઓ સા ષ્ના નષવષધ્ાધ 
સ્ા�િ� છષ. ચાર તી ચકદ ક ો્ચારીઓ રાખનાર �ન�ફ તાઓ 
રા�િ� ્ૂળ �િવ�ી વષદવાિ સા ષ્ના નષવષધ્ાધ સ્ા�િ� છષ. 
સ્ા�િ� વ�� ત : અ ષ્તરકી નાાતરકફ અનષ કા્ કરિા ્ા ષે 
અ�ધકૃત વ�� તઓ રા�િ� ્ૂળ �િવ�ી વષદવાિ અનષ 
દસતાિષે  દુુ પ�ફા સા ષ્ સધર�કત છષ. અ ષ્તરકી નાાતરકફ, 
નિીન કા�દષસર કા�્ી રહષિાસીઓ, િરણાત�ઓ અનષ 
હધાા્ી રહષિાસીઓ નાાતરતક / આ િાસ �સત�ત �િવ�ી 
વષદવાિ સા ષ્ સુર�કત છષ. 

અ�ધકાર કષપ : 
�નવષધક િતોન : રફજાાર સધબધધી,  િરતફ અનષ �ન�્ફ સ�હત 
ધા�્ક, રા�િ� ્ૂળ, ��ત, ઉ્ર, અક્તા, સાવાોિસતા 
અનષ િધિ વષદવાિ. 
 
 
સ્ા�િ� �ન�ફ તા : પધદર અતિા િધારષ ક ો્ચારીઓ રાખનાર 
�ન�ફ તાઓ. 
 
 
સ્ા�િ� વ�� ત : આ િાસન �સતતી નફ  �ાય ક�ાો િાર 
કફ  પણ વ�� ત 

રફજાારી  વષદવાિના  દાખયા : 
ધા�્ક વષદવાિ : અનિર, એક  ે્તદષિનફ િરણાત�, એક 
નાણાકી� સષિા આપતી કધપની્ાધ નફકરીની અરે કરષ છષ .  
એ અ ષ્તરકી નાાતરક નતી અનષ એની પાસષ મીન કા ોે નતી તષ 
કારણષ કધપની નફકરી આપિા અસધ્ તી દિાોિષ છષ . તફ અનિરષ 
િુધ કરિુધ જફ એ? 
 અનિર ઓ.એસ.સી. પાસષ નાાતરતક / આ િાસ �સત�ત 
�િવ�ી વષદવાિ બદય ફતર�ાદ ન�ધાિી િકષ છષ.  
તષઓ અ ષ્તરકી નાાતરક અતિા કા�દષસર કા�્ી રહષિાસીઓ 
નતી અતિા તષઓ પાસષ મીન કા ોે નતી એ કારણષ �ન�ફ તાઓ 
િરણાત�ઓનષ નફકરી આપિા નકારી ના િકષ; �સિા� કષ આ 
નાાતરતક �સત�ત વષદવાિ કા�દાતી, �ન�્ફ  ્ાણષ અતિા 
સરકારી કરાર ્ુજબ જુરી છષ. 
�ન�ફ તાઓએ દરષક નિા રાખષયા ક ો્ચારીની, એ અ ષ્તરકી 
નાારીક હફ� કષ નહી, રફજાાર પાપતાની, ફફ ો્ આ -૯ વરી 
ખાપી કરિી જુરી છષ.  
વ�� તઓ સિીકારિા �ફગ� દસતાિષજફની �ાદી્ાધતી, 
સફ�સ�ય સી �ુરીેી પપક અનષ િાહન ચાયક પપ સહીત, કિુધ 
પણ પસધદ કરી િકષ છષ. �ન�ફ તાઓ આ ્ા ષે બીનનાાતરક 
પાસષ મીન કા ોેની ્ાધાણી ના કરી િકષ. 
 

રફજાારી વષદવાિના દાખયા : 
 
ધા�્ક વષદવાિ : 
નર�દર, એક દ�કણ એ�િ�ાનફ �િખ જષ પાપેી પહષરષ છષ, તષણષ 
એક રફકતે�ાની નફકરી ્ા ષે અ.બ.ક. કધપની્ાધ અરે કરી છષ. 
તષની અરે નકારાઈ કારણ કષ કધપની નષ ેર છષ કષ નર�દરના 
ધા�્ક પફવાકતી કધપનીના માહકફનષ તકયીફ તિષ. તફ અ.બ.ક. 
એ િુધ કરિુધ જફ એ?  
અ.બ.ક. તી માહકફની ધા�્ક પફવાકની પસધદાીનષ �યધષ 
નર�દરનષ નફકરી નકારા  ના િકા�. તષ ાષરકા�દષસર ધા�્ક 
વષદવાિ તા�. તષ નર�દરનષ િીખ હફિાના કારણષ નફકરી 
નકારિા બરાબર ાણા�. કા�ોસતળ્ાધ વ�� ત સાતષ તષના ધ ો્, 
�તી કષ રા�િ� ્ૂળ પર આધારીત પૂિોમહનષ યીધષ પ�તકૂળ 
િતાોિ કરિફ ાષરકા�દષસર છષ. 



૯-૧૧ પછીની તી� નકારાત્ક  �તત��ા �િવષ તતપપક 

દાખયાઓ   ચાયુ 

નાાતરતક / આ િાસ  �સત�ત  �િવ�ી  વષદવાિ : 
* એક આ�ફ તા એક પાતે�ુધ યાા ષે છષ જષના ઉપર ય �ુધ છષ કષ 
અ ષ્ ફ ત અ ષ્તરકીઓનષ જ નફકરી આપીએ �છએ. 
* એક �ન�ફ તા એક અરજદારનષ નફકરી આપિા નકારષ છષ 
કારણ કષ તષ "અ ષ્તરકી નાાતરક" જષિફ/જષિી નતી 
યાાતફ/યાાતી. 
* એક �ન�ફ તા ક ો્ચારીઓનષ નફકરી્ાધતી કાઢી ્ુકષ છષ જષઓ 
અ ષ્તરકી નાારીક નતી અતિા જષઓ �િદષિી જષિા દષખા� છષ. 
રા�િ� ્ૂળ  �િવ�ી  વષદવાિ  : 
એક �ન�ફ તા નફકરીના અરજદારફનષ નકારષ છષ કારણ કષ તષઓ 
આરબ અતિા દ�કણ એ�િ�ાના છષ કષ તષિા યાાષ છષ. 
એક �ન�ફ તા એક ક ો્ચારીનષ નફકરી્ાધતી કાઢી ્ુકષ છષ જષ 
્ાતા પર દપુટેફ, બુરખફ અતિા પાપેી પહષરષ છષ. 
એક �ન�ફ તા એિા કફ નષ નફકરીએ રાખિા નકારષ છષ જષઓના 
ઉચચારણ �િદષિી છષ. 
એક �ન�ફ તા એક પાતકસતાન્ાધ જમ ષ્યા ક ો્ચારી સધબધધી 
સતત ��ત� કયધતકત વાવા િાપરષ છષ જષનષ યીધષ એ ક ો્ચારીનષ 
રાેના્ુ આપિા ફરજ પ ષે છષ. 
અમ�ા�ી  દસતાિષે   તાઓ : 
એક �ન�ફ તા આરબ અ ષ્તરકી વ�� તઓએ અ ષ્તરકા્ાધ 
રફજાાર પાપતા પુરિાર કરિા આપષયા દસતાિષજફની (ફફ ો્ 
આઈ-૯) ીીણિે પુિોક તપાસ કરીનષ બી� નિા ક ો્ચારીઓ 
કરતા િધારષ િાર નકારષ છષ.  
એક �ન�ફ તા બધા દ�કણ એ�િ�ાના ક ો્ચારીઓ પાસષ નિુધ 
ફફ ો્ આ -૯ વરાિષ છષ જ�ારષ બી� ક ો્ચારીઓ પાસષ નતી 
વરાિતા. 
એક �ન�ફ તા ્ુસયી્ દષખાતા અરજદારફ અતિા નિા 
ક ો્ચારીઓ પાસષ અ ષ્તરકી નાાતરકતા પુરિાર કરતા 
દસતાિષજફની ્ાધાણી કરષ છષ જ�ારષ બી� અરજદારફ પાસષ 
આ -૯ ફફ ો્ વરિા ્ા ષે કા�દષસર �સિકૃત કફ  પણ 
દસતાિષજ (જષિા કષ સફિી�ય સી �ુરીેી પપક અતિા િાહન 
ચાયક પપક) ચયાિી યષ છષ. 
એક �ન�ફ તા બીન નાારીક પાસષ ફફ ો્ આ -૯ વરિા ્ા ષે 
બી� કા�દષસર �સિકૃત (સફ�િ�ય સી �ુરીેી પપક અતિા 
િાહન ચાયક પપક સ�હત્) કફ  પણ દસતાિષજફ બતાિિાની 
તક આપિાનષ બદયષ આ .એન.એસ. અતિા ેી.એચ.એસ. 
એ આપષયા દસતાિષજની ્ાધાણી કરષ છષ  

દાખયાઓ   ચાયુ 

ધા�્ક  વષદવાિ : 
બી� ધ ો્ના ક ો્ચારીઓની જષ્ ્ુ�સય્ ક ો્ચારીઓનષ પણ 
સાિેફ જફ એ જષ્ કષ ધા�્ક ર�ઓ અતિા પફવાક કષ 
િષિવવૂાના �ન�્ફ. 
અ.બ.ક. કધપનીના ્ુ�સય્ ક ો્ચારીઓ તષ્ ના ઉપરીનષ 
દરખાસત કરી કષ તષ્ નષ ન્ાજ ્ા ષે સાતષના ્કાન્ાધ રહષયા 
સવા ્ા ષેના ઓરેાનફ ઉપ�ફા કરિા દષ. ત�ાર સુધી આ 
ક ો્ચારીઓ તષ્ ના કા�ોસતળ પર ન્ાજ પઢતા હતા. તફ 
અ.બ.ક. એ િુધ કરિુ જફ એ. 
જ�ારષ ઓરેાની ધધધા ્ા ષે જુરત હફ� ત�ારષ અ.બ.ક. તષનફ 
અધાત ધ�્ક ઉપ�ફા ્ા ષે ના પાેી િકષ છષ . પરધતુ પ�ધ કરતા 
ક ો્ચારીઓનષ ન્ાજ ્ા ષે સવાખધે નફ ઉપ�ફા કરિા 
દષિા્ાઅધ અ.બ.ક. નષ કફ  ખાસ તકયીફ નતી પેિાની. એિી 
જ રીતષ ન્ાજ �િરા્ સ્�ષ પણ પઢી િકા� છષ ્ા ષે કા્ના 
સ્� દર�્�ાન પુરતફ સ્� ન્ાજ ્ા ષે ફાળિતા કફ  ખાસ 
તકયીફ નતી પેતી. જફ બી� ્કાન પર જિા ્ા ષે �િરા્ 
સ્� કરતા િધુ સ્� યાાષ તફ પણ ક ો્ચારીઓની સાિે 
સાચિી િકા� છષ જફ કા્ નફ  કાર સ્ા�ફજ� હફ�. 
અ.બ.ક. ક ો્ચારીઓનષ ધા�્ક કારણફસર ાુ્ ાિષયા સ્�નષ 
િાળી યષિાનુ કહી િકષ છષ. 
કા�ોસતળ  પર  સતા્ણીના  દાખયા  : 
્ુહધ્ દ અ.બ.ક. કધપની્ાધ કા્ કરષ છષ. ્ુહધ્ દ એના ઉપરીનષ 
્ળષ છષ અનષ ફતર�ાદ કરષ છષ કષ �બય, એનફ એક સહકા�ોકતાો 
તષનષ �ન�્ીત રીતષ "�ે સિાર", "સતા�નક આતધકિાદી" અનષ 
"આ�ાતફલયા" જષિા ના્ફતી બફયાિષ છષ અનષ  રાદાપુિોક 
માહકફની સ્ક તષનષ નાયા�ક કહીનષ નીચાજફ� ક�ુો છષ . તફ 
ઉપરીએ િુધ જિાબ આપિફ જફ એ? 
કા�ોસતળ પર ધા�્ક કષ ��ત� ્ૂળ �િવષ, તષ્ ના �ન�ધપણ 
નીચષના કફઈ પણ ક ો્ચારીતી તતા િાધધાજનક િતાોિ સા ષ્ 
પાયા યષિાની જિાબદારી વ�િસતાપકફ અનષ ઉપરીઓની છષ. 
જફ એ વ�િસતાપક પફતષ ્ુહધ્ દનફ ઉપરી ના હફ� તફ તષણષ 
�ફગ� વ�િસતાપક સુધી ્ુહધ્ દની ફતર�ાદ પહ�ચાેિી 
જફ એ. જફ અ.બ.ક. ન કી કરષ કષ સતા્ણી તઈ છષ તફ તષણષ 
�બય �િુદધ �િસતની એેયી કા�ોિાહી કરિી જફ એ કષ 
સતા્ણી ચાયુ ના રહષ. 

ઓ.એસ.સી. નફ સધપકો  
ઓ.એસ.સી. બાબત આરફપ ફફ ો્ સ�હત િધુ �ણકારી ્ા ષે   
અતિા ઓ.એસ.સી. ના બીનિુલક ક ો્ચારી હફેયા ન ૧ 
૮૦૦-૨૫૫-૭૬૮૮ (ેી.ેી.ેી. ૧-૮૦૦-૨૩૭-૨૫૧૫) 
ઉપર �ઓ. આરફપ ્ુજબ વષદવાિના  સધાના ૧૮૦ 
તદિસની અધદર આરફપના્ુ વરિુધ જુરી છષ. 

ઈ.ઈ.ઓ.સી. નફ સધપકો 
ઈ.ઈ.ઓ.સી. �િવષ િધુ �ણકારી ્ા ષે www.eeoc.gov 
પર �ઓ અતિા ૧-૮૦૦-૬૬૯-૪૦૦૦ (ેી.ેી.િા� ૧-
૮૦૦-૬૬૯-૬૮૨૦) પર ફફન કરફ આરફપ ્ુજબ 
વષદવાિના  સધાના ૧૮૦ તદિસની અધદર આરફપના્ુ વરિુધ 
જુરી છષ. 

 


