
இ்தியா-ஜ்பா் சூக பாுகா்ு 
ஒ்ப்த் 

ஜூலை 20, 2016 

1. இ்தியா ம்ு் ஜ்பா் இடையய சூக பாுகா்ு 
ஒ்ப்த் நவ்ப் 16, 2012 அ்ு யைா்கியயாவி் 
டகயயு்திை்ப்ைு. யவளிவிவகார அடம்ு (ுதீு, 

யதாழி்ு்ப், ஊ்ுவி்ு ம்ு் எிச்தி பாுகா்ு பிிு), 
யப்ுவா்்டதகு்கான துதிவா்்த அதிகார ுு ம்ு் 
தீ்மானி்க்ப்ை சூக பாுகா்ு நி்வாக் (SSAs) ஊழிய் 
யசமலாப அடம்ுை் (EPFO) இடை்ு அமு்ு ுடழய 
ஒ்ப்த் ுடைகடள நிடைு யச்து 

2. இு நாுகு்ு் இடையய உை்பாு யசய்பு்த்பை 
சூக பாுகா்ு நி்வாக் (எ்எ்ஏ) கீ் யசய்பு்த் 
அடமு ம்ு் நி்வாக அடமு 9 ஜூ் 2016 அ்ு 
பிமாைி் யகா்ல்ப்ைு.  ஒ்ப்த் அமு்ு 
உ்ள ீ் ி்காக யதடவயான அ்த்த அரசியலடம்ு ம்ு் 
ச்ை நடைுடைக் நிடைடவ அைிவி்ு் ஒ்ப்த் பிிு 
28்ு ஏ்ப ு்னதாக இ்ு இர்ு ப்க்கு் ுைி்ு 
வா்யமாழிடய பிமாைி்யகா்ைு. கை்த அைிவி்ு 
கிடை்த யததியிலிு்ு யதாை்்ு இ்த உை்பாு 
நா்காவு மாத்தி் ுத் நாளிலிு்ு அமு்ு 
ுடழு் என பிிு 28 ுைி்பிுகி்ைு. எனயவ, இ்தியா 
ம்ு் ஜ்பா் இடையய சூக பாுகா்ு ஒ்ப்த் 
அ்யைாப் 1,2016 இ் இு்ு அமு்ு ுடழு். 

3. இ்திய யதாழி் யநைிஞ்க், யவளிநா்ி் யவடல யச்ு் 
திைடமயான யதாழிலாள்க் ஆகியயாுடைய நல்கடள 
பாுகா்க பி்வு் ந்டமக் வழ்ுவத் ூல் ம்ை 
நாுகுை் இுதர்ு SSAs ுிவடைு்: 



a) இர்ி்பாக் சூக பாுகா்ு ப்களி்ுகடள யச்ு 
தவி்்த்: ஒு எ்எ்ஏ இ்தியா ம்ு் ஒு 
யவளிநா்ு இடையய டகயயு்தான பி், இ்திய 
யதாழிலாளி (யவளிநா்ி் ுுகிய கால ஒ்ப்த்க் 
கீ் யவடல யச்ு்) யவளிநா்ு நா்ி் ஒு சூக 
பாுகா்ு ப்களி்ு யச்வத்ு வில்களி்கிைு. இ்த 
வில்ு, இ்திய யதாழிலாளி இ்திய சூக பாுகா்ு 
அடம்ு கீ் அை்க்ப்ைா் ம்ு் யவளிநா்ு 
ஒ்ப்த் கால்தி் அவரு / அவரு ப்களி்ு 
யசு்த யதாை்கிைு எ்ைா் ம்ுயம 
வழ்க்புகிைு. 

b) எளிதாக பை அு்புீ ந்டமக் (ஏ்ுமதி யசய்): 
இ்தியா / ூ்ைா் நா்ி்ு இைமா்ை் எ்ை 
வழ்கி், ஒு யவளிநா்ு நா்ி் யச்ய்ப்ை 
அவரு / அவரு திர்ை்ப்ை சூக பாுகா்ு 
ப்களி்ு யதாடகடய இடை்ு அு்ப இ்தியா 
ம்ு் ஒு யவளிநா்ு நா்ி்கிடையய உ்ள ஒு 
எ்எ்ஏ சா்தியமா்ுகிைு. 

c) ப்களி்ு கால்கடள ஒு்கிடை்த் (இு 
நாுகளிு்) ந்டமக் இழ்டப து்க 
(ஒு்கிடை்த்): ஓ்ூதிய நல்கு்ு துதி யபை 
இ்தியா ம்ு் யவளிநா்ு நாுகளி் இ்திய 
யதாழிலாளி / யதாழி்ப்ப்ைவ் யச்த சூக 
பாுகா்ு ப்களி்பி் வதிவிை கால்கடள 
ஒ்ைிடை்க ஒு எ்எ்ஏ அுமதி்கிைு. 

4. இ்டைய யததியி், இ்தியா 15 நாுகு்ு இடையி் 
இயதயபா்ை விிவான சூக் பாுகா்ு ஒ்ப்த்க் (SSAs) 
டகயயு்தி்ு ம்ு் நடைுடை்பு்திு் வுகிைு 
அடவ யப்ஜிய், கனைா, யச் ுியரு, யை்மா்், 
பி்லா்ு, பிரா்், ஹ்யகி, ல்ஸ்ப்், யநத்லா்ு, 



நா்யவ, ்வைீ், ுவி்ச்லா்ு, யத் யகாியா, 
ஆ்திியா, ம்ு் ஆ்தியரலியா ஆகியடவ ஆு். 
யபா்்ுக்ுை் நடைுடை்பு்தி் யகா்ு் 
நைவி்டகயி் ஈுப்ு்ள ஒு விிவான எ்எ்ஏு் 
நா் டகயயு்தி்ு்யளா். ூுதலாக, ஏ்கனயவ 
இய்க்பு் யஜ்மனிுை் ஒு புதியளவான எ்எ்ஏ 
நா் யகா்ு்யளா். 

5. அ்யைாப் 1, 2016 ுத் யசய்பா்ு்ு வு் யபாு 
இ்தியா ம்ு் ஜ்பா் இடையிலான விிவான எ்எ்ஏ, 
யவளிநா்ி் யதாழி் யச்யவாுடைய யசலடவ 
ுடை்பத் ூல், இர்ு நாுகளி் உ்ள யவளிநா்ு 
நைவி்டககுை் இ்தியா ம்ு் ஜ்பன ீ்  
நிுவன்களி் இலாப ம்ு் யபா்ி நிடலயி் சாதகமான 
தா்க்டத ஏ்பு்ு். ஜ்பா் ம்ு் இ்தியாவி் 
பைிுிு் ஆயிர்கை்கான இ்திய ம்ு் ஜ்பன ீ்  
யதாழிலாள்க் இ்த ஒ்ப்த் யகா்ு பயனடைவா்க். 
த்க் உ்ப்தி ுதீுகு்ு ஒு இைமாக ஜ்பன ீ்  
நிுவன்க் யமு் இ்தியாடவ கு்தி் யகா்ள இ்த 
எ்எ்ஏ உது். 

ுு ி்ைி, 

ஜுலை 20, 2016  


