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1. ��ర� మ��య� జ�ా� ల మధ� �� ష� ��క!���ట# అ%�&'(ం* ట+,-� ల. 
నవంబ2 16, 2012 న సంతకం 5యేబ78ం9:.  SSAs లను చ��Aంచట�B,C 
మ��య� ఖ�ారE 5యేట�B,C త%�న అF:,ారం కG%�న H9ేI వ�వJ�ాల 
మంKLM లయం (O�టPQ బ78, �ాం,RSక ��M KLTహం మ��య� ఎన�WX భదMKL 
H��గం) ఎం�ా] ^_ �Mా H7ెం* ఫంb ఆరdefజౖRష� (EPFO) Kk కG�ి ఈ 
అం%W,ారం అమలn ల.,C �ావట�B,C అవసర'(oన HFLeLలను పq��r 5�ెారE.  

2. �sండu 9ేvాల మధ� SSA ,C&ంద అమలn ఏ�ాxటP మ��య� అం%W,ా�ాBy 
అమలn 5యే�టకn ప���ాలన ఏ�ాxటP పKLM లను 9 {� 2016 న 
మ|రEAకneLyరE.  ఈ �}� ఇంత,C&తం, ఇరE ప��లn అం%W,ారం ల.B ఆ��Qక� 
28 ను అనుస��ం� అ%�&'(ం* అమలn ల.,C �ావట�B,C అవసర'(oన �ాజ�ంగ 
మ��య� చటQ పర'(oన HFLeLలn పq��r అ^న Hషయ|�y Kెలnప�త�నy 
e�* ��ర��T ను మ|రEAకneLyరE.  �వ�� e�ట��ి,Rష� అం9:న Kే9: తరE�ాత 
eLలnగవ efల �దట� �}�న ఈ అ%�&'(ం* అమలn ల.,C వసుr ందB క!7L 
ఆ��Qక� 28 సూ�సుr ం9:.  ఆ Hధం%ా, ��ర�-జ�ా� ల మధ� �� ష� 
��క!���ట# అ%�&'(ం* 1 అ,-Q బ2 2016 నుం78 అమలn ల.,C వసుr ం9:. 

3. ఇతర 9ేvాలKk ఖ�ారE 5ే�ిన 9ై��ా�8క SSA లn H9ేvాలల. పB5ేసుr నy 
��రత Bప�ణ�లn మ��య� ,�సల� ,ా���కnల పM�జeLలను, ఈ ,C&ంద 
Hవ��ం�న ల|��లKk, ర�8సుr ం9:: 
 

(అ) �� ష� ��క!���ట# ,ాంట�Mబ��ష� �sండu �ారE]  ఇచుAట B�ా��ంచుట: 
ఒక�ా�� ��ర� మ��య� ఒక H9ేశం మధ� SSA సంతక'(oన తరE�ాత, ఆ 
9ేశమ�ల. పB5ేసుr నy ��రత ,ా���కnడu (H9ేvాలల. స�లx ,ాGక 
,ాంట�M కnQ O�ౖ పB5ేసుr నy �ారE) అక�డ  �� ష� ��క!���ట# ,ాంట�Mబ��ష� 



ఇవ�టం నుం78 �నJ^ంప బడKLడu.  ఈ �నJ^ంప� ,Rవలం ఆ 
��ర�య ,ా���కnడu ��రత �� ష� ��క!���ట# �ిసQం ,C&ంద న�దు 
అ^వ�ం78, H9Iే ,ాంట�M కnQ  ల. పB5సేుr నy సమయమ�ల. క!7L 
అతB/ఆ'( ,ాంట�Mబ��ష� ��ర� ల. ఇవ�టం ,�న�ా%�ం�నప�xడu 
దకn�త�ం9:.  
(ఆ) సులభ'(oన పM�జeLల 5ెG]ంప� (ఎ,-T�� రట�Gట�): ��ర� మ��య� 
ఒక H9ేశమ� మధ� SSA, ఆ 9ేశమ�ల. ��రత ,ా���కnడu/Bప�ణ�డu 
5ెG]ం�న �తrం �� ష� ��క!���ట# ,ాంట�Mబ��ష� ను, అతను ��ర� ,ాB 
మ�Rతర 9ేvాB,C మ|రEత�నy సమయమ�ల. అక�డ,C పంపట�B,C �లn 
కGxసుr ం9:.  
(ఇ) పM�జeLల నషQ B�ారణ,s  ,ాంట�Mబ��ష� ,ాల అవధులను (�sండu 
9ేvాలల.) కలnప�ట: పదH Hరమణ పM�జeLలకn అర¡త �¢ ం9ేందుకn %ాను 
��రత ,ా���కnడu/Bప�ణ�డu ��ర� ల. మ��య� ఇతర 9ేశమ�ల. Bవ�ిసూr  
5ెG]ం�న  �� ష�  ��క!���ట# ,ాంట�Mబ��ష� KLల!కn ,ాల అవధులను కGO£ 
అవ,ాvాBy SSA కGxసుr ం9:.   

4. ఈ �}�న, ��ర� 15 9ేvాలKk ఇటPవంట� సమగ& �� ష� ��క!���ట# అ%�&'(ం* 
లను సంతకం 5ే� ిఅమలn ల.,C Kె�Aం9:.  ఆ 9ేvాలn బ¥GXయం, ,sన7L, 5ె¦ 
��ప�] ¦, 7ెeL�2�, �eిL] ంb, §Mా �T, హe�d ��, ల,sTంబ¨ 2d , e�Kేర]�© ª, eL�R�, 
�ీ�డ�, �ి�టX�ా] ంb, �¬� ,���య|, ఆ�ిQ య| మ��య� ఆ�£Q Gయ|.  �� రEr గ� 
Kk క!7L మనం ఒక సమగ& SSA O� ౖ సంత,ాలn 5�ేామ� మ��య� అ9: 
అమలn ల.,C K5ెేA పM,C&య ల. వ�ం9:.  అదనం%ా, జర�� Kk మనకn �ా�8క 
SSA వ�ం9: మ�� అ9: ఇపxట�,R అమలn ల. వ�ం9:. 

5. 1 అ,-Q బ2 2016 న ��ర� మ��య� జ�ా� ల మధ� అమలn ల.,C వసుr నy 
ఈ సమగ& SSA, H9vేాలల. �ాణ®జ� ఖరEAలను త%�dంచటం 9L��ా ��రత 
మ��య�  జ�ా� కంపBల ల|��లO� ౖ  మ��య� �ా�� �� ట� �ా¯ eLలను 
�ానుక!లం%ా పM��Hతం 5యేగలదు.  ��లమం9: ��ర� ల. మ��య� జ�ా� 



ల. పB 5ేసుr నy ��రత మ��య� జ�ా� ,ా���కnలn ఈ అ%�&'(ం* 9L��ా 
పM�జనం �¢ ందగలరE.  తమ తయ|�� O�టPQ బడuలకn ��రత ఒక గమ�ం%ా 
జ�ా� కంO��లn ఆల.�ంచట�B,C క!7L ఈ SSA సJయపడగలదు.   
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