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1. இநத்ியா மற்றும் ப ாரத்த்ுக்கல் இடையிலான  ஒரு சமூக 

 ாதுகா ்பு உைன் ாடு (எஸ்எஸ்ஏ)  புது தில்லியில் 4 மாரச் ்

2013 அன்று டகயயழுதத்ிை ் ைை்து. 7 பி ்ரவரி 2017 அன்று, 

ப ாரச்ச்ுகல் யதாைரப்ுடைய அரசியலடம ்பு மற்றும் 

சைை்ரதீியான முடறகடை நிடறவு யசய்தது யதாைரந்த்ு 

எஸ்எஸ்ஏ விடன அமலுக்கு யகாண்டு வர தயாராக 

உை்ைது என் டத இநத்ிய தர ்புக்கு யதரிவிதத்து. 

அநத்நத் கைச்ிகைின் உை் முடற ் டி நிடறவு கிடைதத் 

திகதியிலிருநத்ு பததியிடன யதாைரந்த்ு, எஸ்எஸ்ஏ விதி 22 

 டி, எஸ்எஸ்ஏ யதாண்ணூறு நாைக்ைில் அமலுக்கு வரும் . 

அதன் டி, இநத்ியா மற்றும் ப ாரத்த்ுக்கல் இடைபய 

எஸ்எஸ்ஏ பம மாதம் 8 ம் பததி 2017 அன்று அமலுக்கு வரும். 

2. இரு மைங்கு சமூக  ாதுகா ்பு  ங்கைி ்ட  தவிரக்்க 

உதவி யசய்வதன் மூலம் இருதர ்பு சமூக  ாதுகா ்பு 

ஒ ் நத்ங்கை் யதாழில் யநறிஞரக்ைின், யவைிநாைட்ில் 

வாழும் திறடமயான யதாழிலாைரக்ை் ஆகிபயாரின் 

ஆரவ்தத்ிடன  ாதுகாக்கும்; எைிதாக  ண அனு ்பீடு 

யசயல் டுதத்ல் (ஏற்றுமதி) ; நன்டமகை் இழ ்ட  தடுக்க 

(totalization)  ங்கைி ்பு காலங்கைில் (இரு நாடுகைிலும்) 

பசகரமாக்கல் ஆகியவற்றிற்கு உதவும். 

3. ப ாரச்ச்ுக்கலுைன் உை்ை எஸ்எஸ்ஏ ப ாரச்ச்ுகலில் 

 ணிபுரியும் இநத்ிய பிரடைகளுக்கு பின்வரும் 

நன்டமகடை வழங்கும்: 

o குறுகிய கால ஒ ் நத்தத்ிற்காக, 5 ஆண்டுகை் வடர, 

அவரக்ை் இநத்ியாவில் சமூக  ாதுகா ்பு 

யகாடு ் னவுகடைச ் யதாைரந்த்ு வழங்குவாரக்ை் 

எனில், ப ாரத்த்ுகீசியம் சைை்தத்ின் கீழ் 

தனிதத்ுநிற்கிற யதாழிலாைரக்ை் மூலம் எநத் சமூக 

 ாதுகா ்பு  ங்கைி ்பும் யசலுதத் ் ை பவண்ைாம். 

ஒரு மூன்றாம் நாைட்ில் இருநத்ு. இநத்ிய நிறுவனம் 

ப ாரச்ச்ுகல் குடியரசுக்கு அதன் ஊழியரக்டை 

அனு ்புகிறது ப ாது கூை பமபல கூற ் ைை் 

நன்டமகை் கிடைக்கும்.  

o அவரக்ை் ப ாரச்ச்ுகலில் தங்கை் பசடவ முடிநத் 

பிறகு இநத்ியாவிற்கு இைம்ய யரவ்ார ்எனில் இநத்ிய 

யதாழிலாைரக்ை் சமூக  ாதுகா ்பு நன்டம ஏற்றுமதி 

உரிடம ய றமுடியும். ப ாரத்த்ுகலில் உை்ை சுய 



யதாழில் யசய்யும் இநத்ியரக்ை், இநத்ியாவிற்கு 

தாங்கை் இைம்ய யரவ்ார ்எனில் சமூக ்  ாதுகா ்பு 

நன்டம ஏற்றுமதிக்கு உரிடம டுதத் ் டுவர.் 

o சமூக  ாதுகா ்பு நலன்களுக்கு தகுதி வாய்நத்தா 

என  தீரம்ானி ் தற்காக ஒரு ஒ ் நத் மாநிலதத்ில் 

உை்ை  ங்கைி ்பு காலம் இரண்ைாவது ஒ ் நத் 

மாநிலதத்ில்  ங்கைி ்பு காலதத்ுைன் பசரக்்க ் டும். 

4. இன்டறய பததியில் , இநத்ியா 17 நாடுகளுைன் "விரிவான" 

சமூக ்  ாதுகா ்பு ஒ ் நத்ங்கடை (எச.்எச.்ஏ) 

டகயயழுதத்ிைை்து மற்றும் நடைமுடற ் டுத ் உை்ைது -

ஆஸ்திபரலியா, ஆஸ்திரியா, ய ல்ஜியம், கனைா, யசக ்

குடியரசு, யைன்மாரக்், பின்லாநத்ு, பிரான்ஸ், ஹங்பகரி, 

ை ் ான், லக்சம் ரக்், யநதரல்ாநத்ு, நாரப்வ, ப ாரச்ச்ுகல், 

ஸ்வீைன், சுவிசச்ரல்ாநத்ு, மற்றும் யதன் யகாரியா 

ஆகியன் ஆகும். நடைமுடற ் டுதத்க்பகாடும் 

நைவடிக்டகயில் ஈடு ைட்ுை்ை யைரம்னியுைன் ஆன ஒரு 

எஸ்எஸ்ஏவும் இநத்ியாவிைம் உை்ைது. 

5. இநத்ியா மற்றும் ப ாரத்த்ுக்கல் இடைபய, பம மாதம் 8 ம் 

பததி 2017 முதல் யசயல் ாைட்ுக்கு வர உை்ை விரிவான 

எஸ்எஸ்ஏ யவைிநாைட்ில் யதாழில் யசய்பவாரின் தங்கை் 

வணிக யசலவிடன  குடற ் தன் மூலம் இரண்டு 

நாடுகைின் யவைிநாைட்ு நைவடிக்டககளுைன் இநத்ிய 

மற்றும் ப ாரத்த்ுகீசியம் நிறுவனங்கைின் இலா  மற்றும் 

ப ாைட்ிகர சநட்த ஸ்தானதத்ில் சாதகமான தாக்கதட்த 

ஏற் டுதத்ும். இநத் எஸ்எஸ்ஏ இரு நாடுகளுக்கும் 

இடைபய அதிக முதலீடுகடை ஊக்குவிக்க உதவும். 

 

புது தில்லி 

பிப்ரவரி 17, 2017 


