
 

         

News Release 
ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਾਮਿਕ ਸੁਰੱਮਿਆ ਉੱਤੇ ਸਿਝੌਤਾ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 
 

ਿੁਲਾਈ 29, 2015   ਔਟਵਾ, ਓਂਟੈਰੀਓ   ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਾਮਿਕ ਮਵਕਾਸ, ਕੈਨੇਡਾ  
 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਜਕ ਜਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਅਰ ਪੋਇਲੀਐਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਜਮਆਨ ਸਮਾਜਜਕ ਸੁੁੱ ਰਜਿਆ ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸਮਝੌਤਾ 1 ਅਗਸਤ, 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼੍ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਮਲਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਜਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਰਜਹ ਚੁੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਓਲਡ 
ਏਜ ਜਸਜਕਓਜਰਟੀ’ (ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੁੱ ਜਿਆ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼੍ਨ ਪਲੈਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਜਿਚਲੇ ਪੈਨਸ਼੍ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿੁੱ ਚ ਜਲਆਂਦਾ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ।  
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਜਿਚਲੇ ਿਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਜਹਯੋਗ ਜਿੁੱ ਚ ਿੀ ਿਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। 
 
 

ਕੁੁੱ ਝ ਤੁੱ ਥ 

 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਹੇਠ ਜਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਹੋਿੇਗਾ:  
 ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼’ ਪੈਨਸ਼੍ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਜਹਤ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਲਡ ਏਜ ਜਸਜਕਓਜਰਟੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 

ਪੈਨਸ਼੍ਨ ਪਲੈਨ ਦੇ ਤਜਹਤ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੁੱ ਿਆ, ਅਪਾਜਹਜ ਲਾਭ ਅਤੇ ਿਾਜਰਸ ਲਾਭ ਆਜਦ ਿਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ 
ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼੍ਨ ਜਸਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਨੀ; 

 ਭਾਰਤ ਜਿੁੱ ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਪੈਨਸ਼੍ਨ ਪਲੈਨ ਜਿੁੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਦੰਦੇ ਰਜਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਮਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼੍ਨ ਜਸਸਟਮ ਜਿੁੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ 
ਛੂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੁੱ ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਉਹੀ ਲਾਭ 
ਜਮਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਿੇਗਾ ਜਕ ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿੇਤਰ ਜਿੁੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਬੁੱ ਚਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿੁੱ ਚ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

 

Quotes 
 

“ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੁੱ ਜਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੁੱ ਧ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੁੱ ਚ ਰਜਹ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਦੇਸ਼੍ਾਂ 
ਜਿੁੱ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਜਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟਨਰਜਸ਼੍ਪ ਅਤੇ ਸਜਹਯੋਗ ਦੀ ਜਨਰੰਤਰ ਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਪਰਦਰਜਸ਼੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਜਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਜਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਪਾਏ ਗਏ ਿਡਮੁੁੱ ਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
 

- ਿਾਣਯੋਗ ਪੀਅਰ ਪੋਇਲੀਐਵਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਾਮਿਕ ਮਵਕਾਸ ਿੰਤਰੀ  
 

ਸਹਾਇਕ ਜਲੰਕ  
<http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/international/countries/india.shtml>  

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/international/countries/india.shtml
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ਮਪਛਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 

 
 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਓਲਡ ਏਜ ਜਸਜਕਓਜਰਟੀ’ (ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੁੱ ਜਿਆ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼੍ਨ ਪਲੈਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਜਿਚਲੇ ਪੈਨਸ਼੍ਨ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿੁੱ ਚ ਜਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 
 

ਇਹ ਸਮਝਤੌਾ ਨਿੰਬਰ, 2012 ਜਿੁੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਿਨ ਹਾਰਪਰ ਿੁੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਜਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪਰੈਲ, 2015 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ।   
 

ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਤੁੱ ਕ 59 ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਸਮਾਜਜਕ ਸੁਰੁੱ ਜਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਜਲਿੇ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੁੱ ਜਕਆ ਹੈ:  
 

  
 Antigua and Barbuda 
 Australia 
 Austria 
 Barbados 
 Belgium 
 Brazil 
 Bulgaria 
 Chile 
 Croatia 

   
  Hungary 
  Iceland 
  India 
  Ireland 
  Israel 
  Italy 
  Jamaica 
  Japan 
  Jersey/Guernsey 

  
 Norway    
 Philippines 
 Poland 
 Portugal 
 Romania  
 St. Kitts and Nevis 
 Saint Lucia 
 Saint Vincent and the Grenadines 
 Serbia 

mailto:media@hrsdc-rhdcc.gc.ca
https://twitter.com/@Jobs_Emplois
https://www.facebook.com/pages/Seniors-in-Canada-A%C3%AEn%C3%A9s-au-Canada/1471831713076413?sk=timeline


  

 Cyprus 
 Czech Republic 
 Denmark 
 Dominica 
 Estonia 
 Finland 
 France 
 Germany 
 Greece 
 Grenada 

  Korea 
  Latvia 
  Lithuania 
  Luxembourg 
  Republic of 
  Macedonia 
  Malta 
  Mexico 
  Morocco 
  Netherlands 
  New Zealand 
   

 Slovak Republic 
 Slovenia 
 Spain 
 Sweden 
 Switzerland 
 Trinidad and Tobago 
 Turkey 
 United Kingdom 
 United States 
 Uruguay 

 

ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਿੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੋਤੇ ਿੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਰੋਸੈੈੱਸ ਮੁਕੰਲ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ।  
 


