
Translation of “Booklet on Seasonal Workers” 

SIDE 1 

Sr. 
No. 

Content Translation in vernacular language (Vernacular) 

1 WHO IS ELIGIBLE FOR PENSION? పెన్షన్కు్ఎవరు్అరుు లు? 

2 Any member of the EPS 1995 becomes eligible 
for pension on attaining the age of 58 years 
with 10 years of eligible service.  
 

ఇపిఎస్ 1995 లోని ప్రతి సభ్యుడు 10 సంవత్సరాల అర్హత్ 

గల సరవీసుతో 58 సంవత్సరాల వయసుస మీరిన త్ర్వాత్ 

పెనషన్ ప ందుటకు అర్హహ లవుతార్హ. 

 
3 Yes! You are eligible for pension అవున్ు!్మీరు్పెన్షన్ప ొందటానికి్అరుు లు. 
4 A member, if not in employment can also opt 

for reduced pension, if he/she attains the age 
of 50 years with 10 years of eligible service. 
 

ఒక చందాదార్హ, ఉదయుగమయలో లేనటలయితే, అత్ను/ఆమె 
50 సంవత్సర్మయల వయసుస నిండిన త్ర్హవాత్ 10 
సంవత్సర్మయల అర్హత్ కల సరవీసు కలిగి యయననట్లల తే, 

త్గిగంచిన పింఛను ను ఎంచుకోవచుును. 
 

5 What is eligible service? అరుత్కలిగిన్్సర్వీసు్అొంటే్ఏమిటి? 

6 It is  a period of service for which the 
contribution under EPS’95 has been received 
or is receivable. 

ఇపిఎస్ 95 క ంద చందా స్వీకరించిన లేదా 

స్వీకరించవలసి్న కాలానిన అర్హమైెన సరవీసు అందుర్హ. 

 
7 WHAT DO YOU NEED TO KNOW AS A 

“SEASONAL EMPLOYEE”? 

“కాలాన్ుగుణ్కారి్ికులు” గా్మీరు్ఏమి్తెలుసుకోవాలి? 

 

8 For eligibility, the contributory service in  
any year will be treated as full year, even 
 if contributory period is less than a year. 
 

చందా చెలిలంచిన కాలమయ  ఒక సంవత్సర్ం కన్ాన త్కుువ 

ఉననప్పటికీ, అర్హత్ కోసం,  కంటిరబ్యుటరవ సరవీసు, ప్ూరిి 

సంవత్సర్ంగా ప్రిగణ ంచబ్డుత్ ంది.  

 
9 Example: 

If an employee has a contributory service  
of 4 months in year 2016 then the entire  
year 2016 is counted as eligible service.   
It will not be restricted to 4 months but  
treated as one year for eligibility 
 

ఉదాహరణ: 

ఒక ఉదయ ుగిక , 2016 సంవత్సర్ంలో 4 నె్లల చందా 

చెలిలంచిన సరవీసు ఉంటే, 2016 మొతి్ం సంవత్సర్ం  అర్హత్ 

సరవీసుగా లెక ుంచబ్డుత్ ంది. ఇది 4 నె్లలకు ప్రిమిత్ం 

చేయబ్డదు,  అర్హత్ కోసం ఒక సంవత్సర్ంగా 

ప్రిగణ ంచబ్డుత్ ంది 

 



10 Follow us on: మమమలిన అనుసరించండి: 
11 Visit us on : మమయమలను దరిశంచండి: 
12 Employees’ Provident Fund  

Organisation 
Ministry of Labour and Employment 

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14 Bhikaji Cama 
Place, New Delhi 110066 

ఉదయుగయల భ్విష్ునిధి సంసథ  
కారిమక మరియయ ఉపాధి శాఖ  
14 , బిక ైజి కామా పలల స్, 

నయు ఢిల్లల - 110066 

 

SIDE 2: 

Sr. 
No. 

Content Translation(Vernacular) 

1 Yes, you are eligible for pension after 10 years 
of membership if you  
work in any of these seasonal factories and 
establishments even if you  
work only for part of the year 

అవును, ఏదైెన్ా ఈ కాలానుగయణ కరామగారాలలో  

మరియయ సంసథలలో మీర్హ సంవత్సర్ంలో క ంత్కాలం 

ప్నిచేసి్నప్పటికీ  మీర్హ 10 సంవత్సరాల సభ్ుత్ీం 

త్ర్హవాత్ పెనషన్ ప ందటానిక  అర్హహ లు. 

 
2 “I am a seasonal worker and I am eligible for 

pension”. 

నే్ను కాలానుగయణ కారిమకురాలిని మరియయ పెనషన్ 
ప ందుటకు అర్హహ రాలిని 

 

3 Tea తేయాకు 
4 Sugar చక ుర్ 

5 Turpentine టర పంట్ైన్ 

6 Oil Milling   ఆయిల్ మిలిలంగ్ 

7 Licensed Salt లెైస్ెన్స ప ందిన సాల్్ 

8 Jute Baling  & pressing జనప్న్ార్ బే్లింగ్ మరియయ పెరసి్సంగ్ 

9 Rubber                              ర్బ్బర్హ 

10 Rosin మైెనం 

11 Indigo ఇండిగో 

12 Fireworks బ్ాణసంచా 
13 Percussion cap పెర్ుష్న్ కాుప్ 

14 Ice Industry ఐస్ ఇండస్వ్  ీ

15 Fruit Preservation ప్ండల  సంర్క్షణ 

16 Vegetable Preservation కూర్గాయల సంర్క్షణ 



17 Ice-cream Industry ఐస్ కీీమ్ ప్రిశ్ీమ 

18 Cotton Ginning Baling and pressing కాటన్ జినినంగ్, బ్ాలింగ్  మరియయ పెరసి్సంగ్ 

19 Tea Plantation తేయాకు తోటలు 
20 Rice  Milling                                                            బియుం మిలిలంగ్ 

21 Dal Milling    ప్ప్ుప  మిలిలంగ్ 

22 Cashew nut Industry జీడిప్ప్ుప ప్రిశ్ీమ 

23 Coffee Plantation కాఫవ తోటలు 

24 Coffee Curing కాఫవ కూురింగ్ 

25 Cardamom Plantation ఏలకుల తోటలు 
26 Tobacco Leaf ప గాకు ప్రిశ్ీమ 

27 Tile టై్ల్స ప్రిశ్ీమ 

28 Hosiery అలిలక ప్రిశ్ీమ 

29 Pepper Farm మిరియాల వువసాయం 

30 Fireclay or Gypsum ఫైెర్ కలల జిప్సం ప్రిశ్ీమ 

31 lac లకు 

 


