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ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ # 77A: ਿਨਰਪੱਖ ਲੇਬਰ ਮਾਨਕ ਐਕਟ (FLSA) ਦੇ ਤਿਹਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ 
ਉੱਤੇ ਰੋਕ 

ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੂੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਉੱਤੇ FLSA ਦੀ ਰੋਕ ਤ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ 

ਿਜਨੇ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਜਾਂਚ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 
ਲੇਬਰ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ FLSA ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤ ੇਕਾਰਜ ਘੰਟੇ ਤ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤ 
ਆਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਛਟੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰ ੇਸਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਚਾਲੂ ਸੰਘੀ 
ਿਨਯੂਤਨ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਅਤ ੇਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰ ੇਸਮਾਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਇਮ, ਿਨਯਿਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦਾ 
ਡੇੜ ਗੁਣਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਅਤੇ ਘੰਡ ੇਿਡਵੀਜ਼ਨ FLSA ਦੇ ਉੱਲੰਘਨੋਂ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਆਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਿਨਦੇਿਸ਼ਤ ਜਾਂਚ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇਰਾਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਰਕੋ 

 
FLSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (a)(3) ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, “ਿਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤ ਹਟਾ ਦਣੇਾ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਪਰ੍ਕਾਰ 
ਤ ਉਸਦ ੇਿਵਰੂੱਧ ਭਦੇਭਾਵ ਕਰਣਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਿਹਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਸਬੰਧਤ ਕਈੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹ ੈਜਾਂ ਕਈੋ 
ਕਾਰਵਾਹੀ ਸ਼ਰੁ ੂਕੀਤੀ ਹ ੈਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸ ੇਕਾਰਵਾਹੀ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਣੇ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਉਦਯਗੋ 
ਕਮਟੇੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ ੈਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਹ”ੈ,  ਇਸ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 
 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਲਈ ਦੀ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਅਿਧਕਰਤ ਕਰੋਟਾਂ ਨੇ ਿਵਵਸਥਾ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈਿਕ ਿਨਯਕੋਤਾ ਨੰੂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਂਿਰਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। 
 
ਕਵਰਜੇ 

ਹਾਲਾਂਿਕ ਧਾਰਾ 15(a)(3) ਿਵੱਚ “ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ” ਉੱਤੇ “ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ” ਦੇ ਿਵਰੂੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਿਹਫਾਜ਼ਤ 
ਿਕਸੇ ਿਨਯੋਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 
ਿਨਯੋਕਤਾ FLSA ਦੇ ਤਿਹਤ ਨਹ  ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  
 
FLSA ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਬਾਰ ੇਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 14 ਵਖੇੋ 
http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs14.htm 
 
ਧਾਰਾ 15 (a)(3) ਉਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨਹ  ਹ;ੈ  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,  ਇਹ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਪਰੂਬਲੇ ਿਨਯੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਵਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

FS 77A PUN 



 
 
ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜਸਨੰੂ “ਕੰਮ ਤ ਹੱਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਉਸਦ ੇਿਵਰੂੱਧ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤ ਭਦੇਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ”ੈ,  ਿਕਉਂਿਕ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਜਾਂਚ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਮਜ਼ਦਰੂੀ 
ਅਤੇ ਘੰਟ ੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਕਰ ਉੱਿਚਤ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਹਾਲੀ,  ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਤਿਰਕਤ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 
ਮੰਗ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ,ੈ  ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ  ਹੈ। 
 
 ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ ੋਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ  
  
ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੁਰੀ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ http://www.wagehour.dol.gov ਵਖੇੋ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਾਡੇ 
ਟੋਲ ਫਰ੍ੀ ਸਚੂਨਾ ਅਤੇ ਹੇਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਤਹੁਾਡੇ ਟਾਇਮ ਜੋਨ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ  1-866-

4USWAGE (1-866-487-9243). 
 
ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨੰ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਿਧਕਾਿਰਕ ਕਥਨ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  
 
U.S. Department of Labor 
Frances Perkins Building 
200 Constitution Avenue, NW 
Washington, DC 20210 

1-866-4-USWAGE
 TTY: 1-866-487-9243

Contact Us

 


