
NEW JERSEY નો કાયદો કામદારના  
િમસ+લાિસિફકેશન (ખોટંુ વગ6કરણ) નો િનષેધ કર ેછ 

કમ#ચારીના અિધકારોને લગતી નોિટસ 
નોકરીદાતાની જવાબદારીઓ 

િમસ$લાિસિફકેશન શું છે? 
• િમસ$લાિસિફકેશન એક એવી /ણાલી છે જમેાં નોકરીદાતા 8ારા કમ9ચારીઓને ખોટી રીતે એક >વતં? કો@ટA ેBટર તરીકે વગDકૃત 
કરવામાં આવે છે.  

• િમસ$લાિસિફકેશન કામદારોને તેમના મૂળભૂત અિધકારો, સંરLણો અને કમ9ચારીઓના બાંયધરીકૃત લાભોથી ગેરકાયદેસર રીતે વંિચત 
રાખી શકે છે જમે કે, !યૂન%મ વેતન ઓવરટાઈમની ચુકવણી, વેતનનો સમય અને ચુકવણીની રીત સુરLા, સુરLા સામે ગેરકાદેસર 
કપાતો ચુકવણી સામે, બેરાજગારીની ભરપાઈ, અ=થાયી િવકલાંગતા સંબંધી લાભો, પાિરવારીક રC માટે મળતી રકમ સંબંધી 
લાભો, કામદારનંુ વળતર, પાિરવારીક રC અને મળવાપાE માંદગી સંબંધી રC. 

• અવારનવાર કામદારોને Qાર ે“સRાવાર નોધં કયા9 િવના” રોકડ ચુકવણી કરવામાં આવે છે, જ ેિમસ$લાિસિફકેશન અથવા રોજગાર 
સંબંધી અ@ય કાયદેસર જવાબદારીઓને છુપાવવા માટેની એક રીત હોય શકે છે. 

હંુ એક કમ1ચારી છંુ કે એક 5વતં8 કો:ટ<ે=ટર છંુ? 
• New Jersey ના બેરોજગારી વળતરના કાયદા, વેતન અને કલાકના કાયદા, વેતનની ચુકવણીના કાયદા, વેતનની ઉઘરાણીના 
કાયદા, અ>થાયી િવકલાંગતા સંબંધી લાભોના કાયદા (પાિરવારીક રVનો વીમો પૂરો પાડતા િવભાગો સિહત) અને /ાW કરલેી 
માંદગીની રV સંબંધી કાયદા હેઠળ, જો તમારા 8ારા કોઇ સેવા આપવામાં આવી હોય અને તેનંુ વેતન ચુકવવામાં આZયંુ હોય અને જો 
નોકરીદાતા નીચેની Eણેય બાબતો સાિબત ના કરી શકે તો, તમે એક કમ9ચારી હોવાનંુ માનવામાં આવે છે: 

(A) કોઇ સેવા કરાર અને વ>તુતઃ બ\ે હેઠળ, તમને આ સેવાની કામગીરી પરના િનયં?ણ અથવા સંચાલનથી મુ] રાખવામાં 
આવેલ હોય અને રાખવામાં આવશે અને 

(B)  આપવામાં આવેલી આવી કોઇ સેવા, Zયવસાયની િનયિમત કામગીરીના અવકાશ બહાર હોય અથવા તો આપવામાં 
આવેલી આવી કોઇ સેવા એ@ટર/ાઇઝના Zયવસાયના બધા >થળોની બહાર આપવામાં આવી હોય અને 

(C)  તમે _િઢગત રીતે >વતં?પણે >થાિપત વેપાર, ધંધો, Zયવસાય અથવા વેપાર સાથે સંકળાયેલા હોય. 

• New Jersey માં >વતં? કો@ટA ેBટરની િ>થિત માટે આનો સંદભ9 “ABC પિરIણ” _પે આપવામાં આવે છે. 

• ઉપરના ?ણેય પિરLણોમાંના દરકે પિરLણ માટે bયાનમાં લેવામાં આવતા પિરબળો િવષે Vણવા માટે કૃપા કરીને 
www.myworkrights.nj.gov પર Vવ. 
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GUJARATI

http://www.myworkrights.nj.gov


 

શું માર ેસાિબત કરવું જ@રી છે કે હંુ એક કમ1ચારી છંુ? 
• નહી.ં જો તમે કામ કયુd હોય અને તેનંુ વેતન ચુકવવામાં આZયંુ હોય તો, તમને એક કમ9ચારી માનવામાં આવે છે. ABC પિરLણના ?ણેય 
ભાગોને સંતોષવામાં આવે તે નોકરીદાતાની જવાબદારી છે.  

• જો નોકરીદાતા ABC પિરLણના Eણેય ભાગોને સંતોષવાની તેમની જવાબદારી પૂરી ના કરી શકે તો, ઉપરો] દાયદાઓ હેઠળ તમે એક 
કમ9ચારી હોવાનંુ અને એક કમ9ચારીને મળતા અિધકારો, સંરLણો અને લાભો /ાW કરવાનો હક ધરાવતા હોવાનંુ માનવામાં આવશેNew 
Jerseyના કાયદાઓ. 

• જો તમે માનતા હો કે તમને િમસ$લાિસફાઇડ કરવામાં આZયા છે તો, misclass@nj.dol.gov પર ઇમેઇલ કરો. 

  
જો મને IRS ફોમ1 W-2ને બદલ ેIRS ફોમ1 1099 આપવામાં આવે તો, તેનાથી કોઇ ફરક પડે છે? 

• નહી.ં આવકનો અહેવાલ આપવા માટે નોકરીદાતા eા ફેડરલ ટેBસ ફોમ9નો ઉપયોગ કર ેછે તેનાથી કોઇ ફરક પડતો નથી.  

• નોકરીદાતા સાથેના તમારા કામના સંબંધની આસપાસના તfયો અને  
તે તfયો પર ABC પિરLણ લાગુ કરવાથી ફરક પડે છે. 

જો મારા નોકરીદાતા Gારા મને નોકરીમા ંલેતા પહેલાં એક 5વતં8 કો:ટ<ે=ટરના કરાર પર મારી સહી લેવામાં આવે 
તો, શું તે મને એક 5વતં8 ઠેકેદારકો:ટ<ે=ટર બનાવ ેછે? 

• નહી.ં ABC પિરLણ હેઠળ તમારા અને નોકરીદાતા વgચેના કામના સંબંધની આસપાસના બધા તfયોના િવhેષણના આધાર ેતમારી 
રોજગારની િ>થિત િનધા9િરત કરવામાં આવે છે.  

• NJ DOL તમે સહી કરલેા કરારની સમીLા કરશે પરંતુ તમારા રોજગાર સંબંધને મા? આ કરાર 8ારા જ િનધા9િરત કરવામાં આવશે નહી.ં  

• New Jersey ની અદાલતોએ ચુકાદો આiયો છે કે જો અિ>તjવમાં હોય તો, ફ] આ કરારને જ bયાનમાં લેવો અને નોકરીદાતા સાથેના 
તમારા સંબંધની આસપાસના તfયોની સંપૂણ9તાને bયાનમાં ના લેવા એ “iલેસ ફોમ9 ઓવર સબ>ટ@સ” માટે હશે, જ ેખોટંુ છે તેમ 
અદાલત જણાવે છે. 

Iાર ેકોઇ 5ટેટ એજ:સી અથવા કોટ1 ને એવું Kણવા મળે કે કોઇ નોકરીદાતાએ એક કમ1ચારીને એક 5વતં8 
ઠેકેદારકો:ટ<ે=ટર તરીકે @પે િમસ$લાિસફાઇડ કરલે છે Nયાર ેશું થાય છે? 
New Jerseyના વેતન, લાભ અથવા કરના કાયદા (ઉદાહરણ તરીકે, જમેને કાયદેસર @યૂનRમ વેતન અથવા રાQ વેતન અને કલાકના કાયદાના 
ઉkલંઘનમાં ઓવરટાઇમની /ીિમયન ચુકવણીથી ગેરકાયદેસર રીતે વંિચત રાખવામાં આવેલ હોય અથવા જમેનંુ વેતન રાQ વેતન ચુકવણીના 
કાયદાના ઉkલંઘનમાં ગેરકાયદેસરની કપાતોને આિધન હોય તેવા િમસ$લાિસફાઇડ કરલેા કમ9ચારીને ચુકવણી પાછી આપવી) અંતગ9ત 
નોકરીદાતાના ઉkલંઘન માટે િમસ$લાિસફાઇડ કમ9ચારી અથવા સંપૂણ9 >ટેટ એજ@સીને ઉપાય અથવા ઉપાયો આપના ઉપરાંત, New Jerseyનો 
કાયદો િડપાટ9મે@ટ ઓફ લેબર એ@ડ વક9ફોસ9 ડેવલપમે@ટને કમ9ચારીઓને િમસ$લાિસફાઇડ કયા9 હોય તેવા નોકરીદાતા સામે પગલાંઓ લેવા અને 
દંડ ફટકારવા પણ સશ] બનાવે છે. જમેાં િનચે મુજબની બાબતો સમાિવm છે: 

• નોકરીદાતા Kારા િમસLલાિસફાઇડ કરલેા કમOચારીને ચુકવવામાં આવતો દંડ  
કામદારની છેkલા 12 મિહનાઓની કુલ આવકના 5 ટકાથી વધુ ના હોય શકે. 

• પહેલાં ઉRલંઘન માટે િમસLલાિસફાઇડ કમOચારી દીઠ $250 સુધી હોય છે અને Uયારબાદ  
VUયેક અનુગામી ઉRલંઘન માટે િમસLલાિસફાઇડ કમOચારી દીઠ $1,000 સુધી હોય શકે.  

• રાQ વેતન, કમ9ચારીઓના િમસ$લાિસિફકેશન સંબંધી લાભ અથવા કર કાયદાઓના ઉkલંઘન માટે,  
નીચે મુજબની કાય9વાહી કરવામાં આવશે  

}  વકO  ઑડOર રોકવામાં આવશે. 

}  નોદરીદાતા Kારા મેળવવામાં આવેલા એક અથવા વધુ પરવાનાઓ,  
જ ેનોકરીદાતાના Zયવસાયને સંચાિલત કરવા માટે જ_રી હોય તેને >થિગત અથવા રદ કરવામાં આવશે. 

}  આ િવભાગને ચૂકવવાપાE વધારાનો દંડ અને ફી અને જો કમ9ચારીનંુ વેતન દેવાનંુ બાકી હોય તો વેતનના બાકી દેણાંના 
200 ટકાથી અિધક નહી ંએટલી કમOચારીના નુYશાનને ચૂકવવા પાE વધારાની રકમ વસૂલવામાં આવશે. 

  



 

િમસ$લાિસિફકેશનની Kણ કરવા માટે મારા નોકરીદાતા Gારા લેવામાં આવતા Pિતકાર સામે શું મને સુરQા 
આપવામાં આવે છે? 

• નોકરીદાતા 8ારા રાQ વેતન, લાભ અથવા કર સંબંધી કાયદાના કોઇપણ સંભિવત ઉkલંઘનની બાબતે કમ9ચારીઓ 8ારા કિમશનર 
ઓફ લેબર અથવા કોઇ અિધકૃત /િતિનિધ પાસે તેમના નોકરીદાતા સામે કોઇ પૂછપરછ અથવા ફિરયાદ કરવા માટે તેમના 
નોકરીદાતાઓ 8ારા લેવામાં આવતા /િતકાર સામે કમ9ચારીઓ સુરિLત છે, જમેાં િમસ$લાિસિફકેશન સમાિવm હોય તેવી પૂછપરછો 
અથવા ફિરયાદો અથવા રાQ વેતન, લાભ અથવા કરના કાયદા હેઠળ અથવા સંબંિધત કોઇપણ કાય9 માટે કમ9ચારી >થાિપત થવો 
અથવા >થાિપત થવા જઇ રnા હોવાને કારણે અથવા આવા કોઇ કાય9 િવષે કમ9ચારીએ પુરાવો આiયો હોય અથવા આપવા જઇ રnો 
હોય તે બધંુ સમાિવm છે. 

• Qાર ેઆવો કોઇ /િતકાર કરવામાં આવે jયાર ેનોકરીદાતા િવ_o વહીવટી દંડ ફટકારવા માટે આ િવભાગ કાયદા 8ારા અિધકૃત છે; 
જો કે, પૂવ9વત્ કરવાનો અને/અથવા ચુકવણી પાછી કરવાનો આદેશ દેવા માટે ફ] અદાલતો જ કાયદાકીય રીતે અિધકૃત છે. 

િમસ$લાિસિફકેશનની Kણ કરવી 
જો તમને િમસ$લાિસફાઇડ કરવામાં આવેલ હોય અને ફિરયાદ કરવા માંગતા હો તો, તમે અહી ંકરી શકો છો:  
https://wagehour.dol.state.nj.us/default.htm 

વધુ માિહતી મેળવવા માટે અહી ંસંપક9  કરો: 

ઇમેઇલ કરો: 
misclass@dol.nj.gov 

કૉલ કરો: 
609-292-2321 

ફે*સ કરો: 
609-292-7801 

અહી ંલખો:   
Employer Accounts 
Subject – Misclassification 
NJ Department of Labor and Workforce Development 
1 John Fitch Plaza P.O. Box 942 
Trenton, NJ 08625-0942 

 

• તમે કોઇપણ રીતે અમારો સંપક9  કરવાનંુ પસંદ કરી શકો છો, અમારા બહુભાષી કમ9ચારીઓ તમને મદદ_પ થઇ શકશે અને જ_રીયાત 
અનુસાર ભાષાંતર સેવા ઉપલqધ કરી આપવામાં આવશે 

• િમસ$લાિસિફકેશન િવષે વધુ માિહતી મેળવવા માટે તમે www.myworkrights.nj.gov ની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. 

આ પો5ટર નજર ેપડે તેવી જRયા પર રાખશો 
 

NJ.GOV/LABOR

MW-899b.4 (7/20)

જો મને IRS ફોમ1 W-2ને બદલ ેIRS ફોમ1 1099 આપવામાં આવે તો, તેનાથી કોઇ ફરક પડે છે? 

• નહી.ં આવકનો અહેવાલ આપવા માટે નોકરીદાતા eા ફેડરલ ટેBસ ફોમ9નો ઉપયોગ કર ેછે તેનાથી કોઇ ફરક પડતો નથી.  

• નોકરીદાતા સાથેના તમારા કામના સંબંધની આસપાસના તfયો અને  
તે તfયો પર ABC પિરLણ લાગુ કરવાથી ફરક પડે છે. 

જો મારા નોકરીદાતા Gારા મને નોકરીમા ંલેતા પહેલાં એક 5વતં8 કો:ટ<ે=ટરના કરાર પર મારી સહી લેવામાં આવે 
તો, શું તે મને એક 5વતં8 ઠેકેદારકો:ટ<ે=ટર બનાવ ેછે? 

• નહી.ં ABC પિરLણ હેઠળ તમારા અને નોકરીદાતા વgચેના કામના સંબંધની આસપાસના બધા તfયોના િવhેષણના આધાર ેતમારી 
રોજગારની િ>થિત િનધા9િરત કરવામાં આવે છે.  

• NJ DOL તમે સહી કરલેા કરારની સમીLા કરશે પરંતુ તમારા રોજગાર સંબંધને મા? આ કરાર 8ારા જ િનધા9િરત કરવામાં આવશે નહી.ં  

• New Jersey ની અદાલતોએ ચુકાદો આiયો છે કે જો અિ>તjવમાં હોય તો, ફ] આ કરારને જ bયાનમાં લેવો અને નોકરીદાતા સાથેના 
તમારા સંબંધની આસપાસના તfયોની સંપૂણ9તાને bયાનમાં ના લેવા એ “iલેસ ફોમ9 ઓવર સબ>ટ@સ” માટે હશે, જ ેખોટંુ છે તેમ 
અદાલત જણાવે છે. 

Iાર ેકોઇ 5ટેટ એજ:સી અથવા કોટ1 ને એવું Kણવા મળે કે કોઇ નોકરીદાતાએ એક કમ1ચારીને એક 5વતં8 
ઠેકેદારકો:ટ<ે=ટર તરીકે @પે િમસ$લાિસફાઇડ કરલે છે Nયાર ેશું થાય છે? 
New Jerseyના વેતન, લાભ અથવા કરના કાયદા (ઉદાહરણ તરીકે, જમેને કાયદેસર @યૂનRમ વેતન અથવા રાQ વેતન અને કલાકના કાયદાના 
ઉkલંઘનમાં ઓવરટાઇમની /ીિમયન ચુકવણીથી ગેરકાયદેસર રીતે વંિચત રાખવામાં આવેલ હોય અથવા જમેનંુ વેતન રાQ વેતન ચુકવણીના 
કાયદાના ઉkલંઘનમાં ગેરકાયદેસરની કપાતોને આિધન હોય તેવા િમસ$લાિસફાઇડ કરલેા કમ9ચારીને ચુકવણી પાછી આપવી) અંતગ9ત 
નોકરીદાતાના ઉkલંઘન માટે િમસ$લાિસફાઇડ કમ9ચારી અથવા સંપૂણ9 >ટેટ એજ@સીને ઉપાય અથવા ઉપાયો આપના ઉપરાંત, New Jerseyનો 
કાયદો િડપાટ9મે@ટ ઓફ લેબર એ@ડ વક9ફોસ9 ડેવલપમે@ટને કમ9ચારીઓને િમસ$લાિસફાઇડ કયા9 હોય તેવા નોકરીદાતા સામે પગલાંઓ લેવા અને 
દંડ ફટકારવા પણ સશ] બનાવે છે. જમેાં િનચે મુજબની બાબતો સમાિવm છે: 

• નોકરીદાતા Kારા િમસLલાિસફાઇડ કરલેા કમOચારીને ચુકવવામાં આવતો દંડ  
કામદારની છેkલા 12 મિહનાઓની કુલ આવકના 5 ટકાથી વધુ ના હોય શકે. 

• પહેલાં ઉRલંઘન માટે િમસLલાિસફાઇડ કમOચારી દીઠ $250 સુધી હોય છે અને Uયારબાદ  
VUયેક અનુગામી ઉRલંઘન માટે િમસLલાિસફાઇડ કમOચારી દીઠ $1,000 સુધી હોય શકે.  

• રાQ વેતન, કમ9ચારીઓના િમસ$લાિસિફકેશન સંબંધી લાભ અથવા કર કાયદાઓના ઉkલંઘન માટે,  
નીચે મુજબની કાય9વાહી કરવામાં આવશે  

}  વકO  ઑડOર રોકવામાં આવશે. 

}  નોદરીદાતા Kારા મેળવવામાં આવેલા એક અથવા વધુ પરવાનાઓ,  
જ ેનોકરીદાતાના Zયવસાયને સંચાિલત કરવા માટે જ_રી હોય તેને >થિગત અથવા રદ કરવામાં આવશે. 

}  આ િવભાગને ચૂકવવાપાE વધારાનો દંડ અને ફી અને જો કમ9ચારીનંુ વેતન દેવાનંુ બાકી હોય તો વેતનના બાકી દેણાંના 
200 ટકાથી અિધક નહી ંએટલી કમOચારીના નુYશાનને ચૂકવવા પાE વધારાની રકમ વસૂલવામાં આવશે. 

  

http://nj.gov/labor
https://wagehour.dol.state.nj.us/default.htm
http://www.myworkrights.nj.gov

