
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         കേരള സ൪ക്കാ൪ 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

 

 1948-ലെ ഏറ്റവ ം ക റഞ്ഞ കൂെി ആകറ്്റിലെ (1948-ലെ 11-ാം കകന്ദ്ര ആക്റ്റ)്  

3-ാം വക പ്പ ്(1)-ാം ഉപവക പ്പ ്(ബി) ഖണ്ഡവ ം 5-ാം വക പ്പ ്(2)-ാം  ഉപവക പ്പ ം കൂട്ടിവായിച്ച 

ന്ദ്പകാരം      സ൪ക്കാരിൽ    നിക്ഷിപ്തമായ    അധികാരങ്ങൾ   വിനികയാഗിച്ച ലകാണ് ം 

2011 ഏന്ദ്പിൽ 26-ാം തീയതിയിലെ സ. ഉ. (കക.) 58/2011/ലതാഴിൽ നമ്പരായി 

പ റലപ്പട വിച്ചത ം 2011 ഏന്ദ്പിൽ 26-ാം തീയതിയിലെ 914-ാം നമ്പ൪ കകരള അസാധാരണ 

ഗസറ്റിൽ എസ്. ആ൪. ഒ. 283/2011 നമ്പരായി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ചത മായ വിജ്ഞാപനലെ 

തിര വനന്തപ രം,   2019 ജൂകെ 18
 1194 ക൪ക്കടകം  2. 

 സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പ൪ 65/2019/ലതാഴിൽ. 

ലതാഴിെ ം  കനപ ണയവ ം  (ഇ)  വക പ്പ് 
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അതിെംഘിച്ച ലകാണ് ം ന്ദ്പസ്ത ത ആക്റ്റിലെ 5-ാം വക പ്പ ് (1)-ാം ഉപവക പ്പ ്  (ബി) 

ഖണ്ഡം ആവശ്യലപ്പട ന്ന ന്ദ്പകാരം 2018 കമയ ്22-ാം തീയതിയിലെ 1343-ാം നമ്പ൪  കകരള 

അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച 2018 കമയ ് 10-ാം തീയതിയിലെ 

394/ഇ1/2017/ലതാഴിൽ നമ്പരായി പ റലപ്പട വിച്ച ന്ദ്പാഥമിക വിജ്ഞാപനെികേെ ള്ള 

ആകക്ഷപങ്ങള ം നി൪കേശ്ങ്ങള ം പരിഗണിച്ചകശ്ഷവ ം ന്ദ്പസ്ത ത ആക്റ്റിലെ 7-ാം 

വക പ്പ ് ന്ദ്പകാരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം കവതന ഉപകേശ്ക സമിതിയ മായി 

കൂടിയാകൊചിച്ചകശ്ഷവ ം, കകരള സ൪ക്കാ൪, സംസ്ഥാനലെ വന കമഖെയിൽ കജാെി 

ലചയ്യ ന്ന വിവിധ വിഭാഗം ലതാഴിൊളികൾക്്ക നൽകകണ്തായ  ഏറ്റവ ം ക റഞ്ഞ കൂെി 

നിരക്ക കൾ ഇകതാലടാപ്പം കച൪െിരിക്ക ന്ന പട്ടികയിൽ നി൪കേശ്ിച്ചിരിക്ക ന്ന ന്ദ്പകാരം 

ഇതിനാൽ പ ത ക്കി നിശ്ചയിക്ക ന്ന . ഈ വിജ്ഞാപനം ഔകേയാഗിക ഗസറ്റിൽ 

ന്ദ്പസിദ്ധീകരിക്ക ന്ന തീയതി മ തൽ പ ത ക്കിയ നിരക്ക കൾ ന്ദ്പാബെയെിൽ 

വര ന്നതാണ്. 

പട്ടിേ 

എ. അടിസ്ഥാനകേതനം 

 I.  ടടം കേറ്റഡ ്ക ാലി 

    

ന്ദ്ഗൂപ്പ/്വിഭാഗം/കജാെി 

8 മണിക്കൂ൪ ഡ്യൂട്ടിക്ക ളള അടിസ്ഥാന  
കവതനം (രൂപ) 

  സാധാരണ 
ന്ദ്പകേശ്ം 

േ ൪ഘട 
ന്ദ്പകേശ്ം 

അതീവ 
േ ൪ഘട 
ന്ദ്പകേശ്ം 

  (1) (2) (3) (4) 

 

1. അതികവേഗദ്്ധയമ ള്ളവ൪ 
   

(1) ആനക്കാരൻ 

752.00 865.00 978.00 

(2) തടി കയറ്റിറക്കിൽ എ൪ലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന           
ലതാഴിൊളികൾ 

(3) കകാടാെി ഉപകയാഗിച്ച ്മരം   
ലവട്ട ന്നയാൾ 

(4) കാ൪പ്പെ൪മാ൪ 

(5) കമസ്തിരിമാ൪ 

(6) കമ്പയൂട്ട൪   ഓപ്പകററ്റ൪മാര ം/ 
ജൂനിയ൪   കന്ദ്പാന്ദ്ഗാമ൪മാര ം 
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(1) (2) (3) (4) 
 

2. കവേഗദ്്ധയമ ള്ളവ൪    

(1) തടിയറപ്പ കാരൻ 

721.00 829.00 937.00 

(2) നേികളിെൂലട തടി ലകാണ് കപാക ന്ന  
കജാെിയിൽ   ഏ൪ലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന  
ലതാഴിൊളികൾ 

(3) പാറ ലപാട്ടിക്ക ന്ന കജാെിയിൽ 
ഏ൪ലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ലതാഴിൊളികൾ 

(4) ഏജെ്/സൂപ്പ൪കവസ൪/ 
കമസത്ിരിമാ൪ 

(5) വനെിനകകൊ വനവ മായി       
ബന്ധലപ്പകട്ടാ കകാൺന്ദ്ടാക്ട൪  
മ ഖാന്തിരം കജാെി ലചയ്യ ന്ന     
അക്കൗണ്െ/്ക്ലാ൪ക്്ക/കടപ്പിസ്റ്റ/് 
ഡ്ാറ്റാ എൻന്ദ്ടി ഓപ്പകററ്റ൪/         
ന്ദ്ഡ്ാഫ്്ററ്റസ്മ്ാൻമാ൪ 

(6) ആനക്കാരോര ലട അസിസ്റ്റെ ്

(7) തടി അട്ടിയായി അട ക്കൽ 

(8) കതൻ കശ്ഖരണം 

(9) വാക്കാകമക്കിംഗിൽ ഏ൪ലപ്പട്ടിട്ട ള്ള 
ലതാഴിൊളികൾ 

(10) തടി ലവട്ട ന്നയാൾ 
  

  

 

3.  അര്ദ്ദ്ധ വിേഗ് ദ്ധ ലതാഴിൊളികൾ 

674.00 775.00 876.00 

(1) ഈറ്റ, മ ള,  ചൂരൽ 
കശ്ഖരിക്ക ന്നതിൽ  
ഏര്ദ്ലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ലതാഴിൊളികൾ 

(2) കൽക്കരി കെിക്ക ന്നതിൽ 
ഏര്ദ്ലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ലതാഴിൊളികൾ 

(3) ന്ദ്ഡ്ാഗ ്കറാപ ്ലകട്ട ന്ന കജാെിയിൽ 
ഏര്ദ്ലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ലതാഴിൊളികൾ 

(4) വിറക ്കയറ്റിറക്ക ന്നതിൽ 
ഏ൪ലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ലതാഴിൊളികൾ 

(5) ചിസൽ നമ്പറിംഗിൽ ഏ൪ലപ്പട്ടിട്ട ള്ള 
ലതാഴിൊളികൾ 

(6) ചങ്ങാടം ഉണ്ാക്ക ന്നതിൽ 
ഏ൪ലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ലതാഴിൊളികൾ 
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 (1) (2) (3) (4) 

4.  അവിേഗ് ദ്ധ ലതാഴിൊളികൾ    

(1) പ്ലാകെഷനിലെയ ം കഫ്റാറസ്റ്റ ്

നഴ്സറിയിലെയ ം മസ്േൂ൪, 

വാച്ച൪മാ൪ ഉൾലപ്പലടയ ള്ള 

ലതാഴിൊളികൾ 

659.00 758.00 857.00 

(2) വിറക ്ച മക്ക ന്ന കജാെിയിൽ 

ഏ൪ലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ലതാഴിൊളികൾ 

(3) അതിര ്ലതളിയിക്ക ന്നതിെ ം തീയിൽ 

നിന്ന ള്ള സംരക്ഷണന്ദ്പവൃെികളിൽ  

ഏ൪ലപ്പട്ടിട്ട ളളവര ം 

(4) മണ്ണിലെ കജാെികളിൽ ഏ൪ലപ്പട്ടി 

ട്ട ളളവ൪  (ക ഴിയ ണ്ാക്കൽ 

ത ടങ്ങിയവ) 

(5) കറാക്ക ്കമക്കിംഗിൽ ഏ൪ലപ്പട്ടി 

ട്ട ള്ളവ൪  (പാറലപാട്ടിക്കൽ ഒഴിലക) 

(6) മരങ്ങളിൽ  അടയാളം 

കരഖലപ്പട െ ന്ന കജാെിയിൽ 

ഏ൪ലപ്പട്ടിട്ട ളളവ൪ 

(7) വനെിനകകൊ, വനവ മായി 

ബന്ധലപ്പകട്ടാ കകാൺന്ദ്ടാക്ട൪ 

മ ഖാന്തിരം കജാെി ലചയ്യ ന്ന 

ശ്ിപായിമാ൪, വാച്ച൪മാ൪, തൂപ്പ കാ൪ 

(8) കതലനാഴിലകയ ള്ള  ലചറിയതരം 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കശ്ഖരിക്ക ന്ന 

കജാെിയിൽ ഏ൪ലപ്പടാതിരിക്ക ന്നവ൪ 

(9) ടാംഗിയ കൃഷിയിൽ  ഏ൪ലപ്പട്ടിട്ട ളള 

ലതാഴിൊളികൾ. 
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II.   പീസ ്കേറ്റഡ ്േ൪ക്കിംഗ ്ോറ്റഗേി  (മിനിമം പീസ ്കേറ്റ്സ)് 

1. കകാടാെിലകാണ് ്മരം മ റിക്ക ന്നയാൾ 

മരെടികഷ്ണ 
ങ്ങള ലട വയാപ്തി 

ആവശ്യമായ 
മന ഷയാധവാനം 

കയ ബിക് മീറ്ററിന ള്ള  നിരക്ക് (രൂപ) 

സാധാരണ 
ന്ദ്പകേശ്ം 

േ ൪ഘട 
ന്ദ്പകേശ്ം 

അതീവ 
േ ൪ഘട 
ന്ദ്പകേശ്ം 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(എ) മരം മുേിപ്പ,് രൂപമാറ്റം േരുത്തുേ ആേശ്യാനുസരണം തടിക്കഷണങ്ങളള 
തരംതിരിച്ച് ളേട്ടുേ, കോസ് േുഡ,് അയണി, പ്ലാേ് തുടങ്ങിയ തടിേളിളല 
ളേളള  മാറ്റുന്നതിനായി ഉളിളോണ്ട് നമ്പ൪ ഇടുന്നതിന ്

(1) 
 

1/2 കയ ബിക് മീറ്ററ ം 
അതിന് താലഴയ ം 

കകാടാെി ലകാണ്് 
മ റിക്ക ന്ന 3 കപര്ദ് 

 
2255.00 

 
2593.00 

 
2931.00 

(2) 1/2 കയ ബിക ്
മീറ്ററിന് മ കളിൽ 

കകാടാെി ലകാണ്് മരം 
മ റിക്ക ന്ന 1.5 കപര്ദ് 

 
1127.00 

 
1296.00 

 
1465.00 

(ബി) മരം മുേിക്കലും ഹാര്ഡ് േുഡ് തയാറാോക്കലും  

(എ) ലതാെി കളകയണ്തല്ലാെ തടി 

(1)   
 

1/2  കയ ബിക ്മീറ്ററ ം 
അതിന് താലഴയ ം 

 
0.7519 ആക്സ് മാൻ 

 
573.00 

 
659.00 

 
745.00 

(2) 1/2  കയ ബിക ്
മീറ്ററിന് 
മ കളിൽ 

 
0.3759 ആക്സ് മാൻ 

 
283.00 

 
325.00 

 
368.00 

(ബി) ലതാെികളകയണ് തടി 

(1)   
 

1/2  കയ ബിക ്മീറ്ററ ം 
അതിന് താലഴയ ം 

 
1  ആകസ്് മാൻ 

 
752.00 

 
865.00 

 
978.00 

(2)   
1/2  കയ ബിക ്
മീറ്ററിന് മ കളിൽ 

 
0.5 ആകസ്് മാൻ 

 
376.00 

 
432.00 

 
489.00 

(സി) മരം മുേിക്കലും കസാഫ്റ്റ്റ് േുഡ് തയാറാോക്കലും 

(എ) ലതാെി കളകയണ്തല്ലാെ തടി  

(1)   
 

1/2  കയ ബിക ്മീറ്ററ ം 
അതിന് താലഴയ ം 0.5639 ആക്സ് മാൻ  

424.00 
 

488.00 
 

551.00 

(2)   1/2  കയ ബിക ്
മീറ്ററിന് 
മ കളിൽ 

 
0.1410 ആക്സ് മാൻ 

 
106.00 

 
122.00 

 
138.00 
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 (1) (2) (3) (4) (5) 

(ബി) ലതാെി കളകയണ് തടി 

(1)   
 

1/2  കയ ബിക ്മീറ്ററ ം  
അതിന് താലഴയ ം 

 
0.75 ആകസ്് മാൻ 

 
564.00 

 
649.00 

 
733.00 

(2)   1/2  കയ ബിക് 
മീറ്ററിന് മ കളിൽ 

 
0.375 ആക്സ് മാൻ 

 
282.00 

 
324.00 

 
367.00 

 

2. കഫ്റാറസ്റ്റ് നഴ്സറിയികെയ ം  പ്ലാകെഷന കളികെയ ം ലതാഴിൊളികൾ 
 

നമ്പ൪ കജാെിയ ലട ഇനം യൂണിറ്റ ്
മന ഷയ 

അദ്ധവാനം 

ഓകരാ യൂണിറ്റിന മ ള്ള  നിരക്ക ്
(രൂപ) 

സാധാര
ണ 

ന്ദ്പകേശ്ം 

േ ര്ദ്ഘട 
ന്ദ്പകേശ്ം 

അതീവ 
േ ര്ദ്ഘട 
ന്ദ്പകേശ്ം 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(എ)  കതക്കിനായ ള്ള     
നഴ്സറി ലബഡ്് 
തയ്യാറാക്ക ന്നത് മ ള 
കശ്ഖരണലമാഴിലക 

സ്കവയര്ദ് 
മീറ്റ൪ 

0.1958 
അവിേഗ് ദ്ധ 
ലതാഴിൊളികൾ 

  129.00 148.00      168.00 

(ബി) നഴ്സറി 
ലബഡ് കളിൽ 
കതക്കിൻ വിെ കൾ 
വിതയ്ക്ക ന്നത്  

സ്കവയര്ദ് 
മീറ്റ൪ 

0.0333 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

22.00 25.00   29.00 

(സി) അട ക്കി 
വയ്ക്ക കയ ം 
ക റ്റിനിര്ദ്െി 
അതിരിട ന്നത ം          
(2 മീ. x  2 മീ. ) 

ഒര  
ലെക്ട൪ 

2.469 വിേഗ് ദ്ധ 
ലതാഴിൊളികൾ  

+ 4.938 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

4918.00 5656.00 6393.00 

(ഡ്ി) കതക്കിൻ കതകൾ 
ഇളക്കി 
എട ക്ക കയ ം (ഒര  
വര്ദ്ഷം ന്ദ്പായമായ) 
ക റ്റികൾ 
തയ്യാറാക്കെ ം 
 
 

100 
ക റ്റികൾ 

0.2041 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

134.00 154.00 174.00 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(ഇ)  കതക്കിൻ കതകൾ 
ഇളക്കി   എട ക്ക  
കയ ം (രണ്് വര്ദ്ഷം 
ന്ദ്പായമായ) ക റ്റികൾ 
തയ്യാറാക്കെ ം 

100 
എണ്ണം 

0.2645 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

174.00 200.00 226.00 

(എഫ്്റ)  പാര  ഉപകയാഗിച്ച ള്ള 
ക ഴികളിൽ കതക്കിൻ 
ക റ്റികൾ നട ക 

100 
എണ്ണം 

0.2437 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

161.00 185.00 209.00 

(ജി)  യൂക്കാെിപ്റ്റസ് 
കതകൾക്കായി 
വിെ് തടങ്ങൾ 
തയ്യാറാക്ക ന്നത്  

സ്കവയര്ദ് 
മീറ്റ൪ 

0.0854 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

56.00 64.00 73.00 

(എച്ച)്  ഒര  ചത രെിന്      
30 െിറ്റ൪ എന്ന 
കണക്കിൽ 
യൂക്കാെിപസ്്  
കതകൾക്ക ്ലവളളം 
ഒഴിക്ക ന്നത് 

സ്കവയര്ദ് 
മീറ്റ൪ 

0.291 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

19.00 22.00 25.00 

(ഐ) കപാളിെീൻ 
ബാഗ കളിൽ 
നിറക്ക ന്നതിനായി 
കാട്ടിലെ മണ്ണ് 
കശ്ഖരണവ ം 
അരിക്കെ ം  

ഒര  
കയ ബിക്  

മീറ്റ൪ 
മണ്ണിന് 

1.6395  
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

1080 1243 1405 

100 
കപാളി
െീൻ 
ബാഗ  
കൾക്ക ്

0.1 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 
 

66.00 76.00 86.00 

(ലജ) 100 കഗജ് 
കനെിെ ള്ള 12x18 
സി.സി. കപാളിെീൻ 
ബാഗ കൾ 
നിറയ്ക്ക കയ ം 
സസയങ്ങൾക്ക ്
ആവശ്യാന സരണം   
ലവളളം നനയക്്ക  
കയ ം ലചയ്യ ന്നത് 
 
 
 
 
 

100 
കപാളി
െീൻ 
ബാഗ  
കൾ 

0.3526 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

232.00 267.00 302.00 

7

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(ലക) 
 
 
 
 

നഴ്സറി ബഡ് കളിൽ 
നിന്ന ം  
യൂക്കാെിപ്റ്റസ് 
കതകൾ ഇളക്കി 
എട ക്ക കയ ം 
കപാളിെീൻ 
ബാഗ കളിൽ  മാറ്റി 
നട ന്നതിന ം 

100 
കതകൾ 

0.1062 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

70.00 80.00 91.00 

(എൽ)  സാധാരണ വന 
കമഖെയിൽ ലചടി 
നട ന്നതിനായ ള്ള 
ക ഴികൾ 25x25x25 
ലസ.മീ. അളവിെ ള്ള 
മഴക്ക ഴികൾക്ക ്
കശ്ഷം  2 ½ മീറ്റ൪ 
ഇടവിട്ട് 
എട ക്ക ന്നതിന്  

100 
ക ഴികൾ 

0.5312 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

350.00 402.00 455.00 

(എം)  മഴക്കാെകശ്ഷം 
30x30x30 ലസ.മീ. 
അളവിൽ ക ഴികൾ 
എട ക്ക ന്നതിന്  

100 
ക ഴികൾ  

0.9229 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

608.00 699.00 790.00 

(എൻ)  വരണ് 
കാൊവസ്ഥയിൽ 
25x25x25 ലസ.മീ. 
അളവിൽ ക ഴികൾ 
എട ക്ക ന്നതിന്  

100 
ക ഴികൾ  

1.1104 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

731.00 841.00 950.00 

(ഒ)  വരണ് 
കാൊവസ്ഥയിൽ 
30x30x30 ലസ.മീ. 
അളവിൽ ക ഴികൾ 
എട ക്ക ന്നതിന്  

100 
ക ഴികൾ  

1.8182 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

1198.00 1378.00 1557.00 

(പി)  മഴക്കാെകശ്ഷം 
പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ 
മണ്ണിൽ 25x25x25 
ലസ.മീ. അളവിൽ 
ക ഴികൾ 
എട ക്ക ന്നതിന്  

100  
ക ഴികൾ 

0.6600 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

435.00 500.00 565.00 
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(കയൂ) മഴക്കാെകശ്ഷം 
പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ 
നിറഞ്ഞ മണ്ണിൽ 
30x30x30 ലസ.മീ. 
അളവിൽ ക ഴികൾ 
എട ക്ക ന്നതിന്  

100 
ക ഴികൾ  

1.3015  
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

857.00 986.00 1114.00 

(ആ൪)  വരണ് 
കാൊവസ്ഥക്ക  
കശ്ഷം 
പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ 
നിറഞ്ഞ മണ്ണിൽ 
25x25x25  ലസ.മീ. 
അളവിൽ ക ഴികൾ 
എട ക്ക ന്നതിന്  

100 
ക ഴികൾ 

1.3380  
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

879.00 1011.00 1143.00 

(എസ)്  വരണ് 
കാൊവസ്ഥയിൽ 
പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ 
നിറഞ്ഞ  മണ്ണിൽ 
30x30x30 ലസ.മീ. 
അളവിൽ ക ഴികൾ 
എട ക്ക ന്നതിന്  

100 
ക ഴികൾ  

2.5641  
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

1689.00 1942.00 2196.00 

(റ്റി) കപാളിെീൻ 
ബാഗിെ ള്ള 
കതകൾ നടാന ള്ള 
സ്ഥെങ്ങളികെക്ക് 
വെിച്ച ലകാണ്  
കപാക ന്നതിന ം 50 
മീറ്റര്ദ് േൂരം വലര 
വിതരണം 
ലചയ്യ ന്നതിന ം  

100 
കതകൾ 

  

0.1166 
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

77.00 89.00 100.00 

(യ ) കതകൾ നട ന്ന 

25x25x25 ലസ.മീ. 

അളവിെ ള്ള 

ക ഴികൾക്ക് ച റ്റ ം 

കവര്ദ് ലചയ്യ ന്നത്  

100 
ക ഴികൾ 

0.4104  
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

270.00 310.00 351.00 
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(വി) സഞ്ചിയിെ ള്ള 
കതകൾ നട ന്നതിന്  
(യ ), (വി) എന്നീ 
രണ്ിനം 
കജാെികൾക്ക ം കൂടി  

100  
കതകൾ  

0.2350  
അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികൾ 

155.00 
425.00 

178.00 
489.00 

201.00 
552.00 

(ഡ്ബ്ല്യൂ) 2½ x  2½ മീറ്റര്ദ് 
അളവിൽ അട ക്കി 
വയ്ക്ക ന്നത ം ക റ്റി 
നിര്ദ്െി 
അതിരിട ന്നതിന ം  

ഒര  
ലെക്ട൪ 

2 വിേഗ് ദ്ധ 
ലതാഴിൊളികള ം 
+4 അവിേഗ് ദ്ധ 

ലതാഴിൊളികള ം 

3984.00 4582.00 5179.00 

 

III.  പ്പകതയേ നിരക്കുളള ക ാലി  

കജാെിയ ലട സവഭാവം  
ക്ഷാമബെ ഉൾലപ്പലട കയ ബിക് 

മീറ്ററിന ള്ള   കൂെി നിരക്ക്  

20 മീറ്റ൪ വയാസാര്ദ്ഥെിൽ അട്ടി 
വച്ചിരിക്ക ന്ന തടികലള വാെനെിൽ 
കയറ്റ ന്നതിന ം കയ൪ലകാണ്് 
ലകട്ട ന്നതിന ം 

1,320 രൂപ (സാധാരണ ന്ദ്പകേശ്ങ്ങളിെ ം 
േ ര്ദ്ഘട ന്ദ്പകേശ്ങ്ങളിെ ം) (മാറ ന്ന 
ക്ഷാമബെ ബാധകമല്ല) 

ബി. ക്ഷാമബത്ത  

 (1) കമൽപ്പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന കവതനെിന പ റലമ േിവസ  കവതന 
ലതാഴിൊളികൾക്ക ം പീസ്കററ്റ ്  ലതാഴിൊളികൾക്ക ം  കകരള സ൪ക്കാരിലെ  
ഇക്കകണാമിക്സ ് ആെ ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ ് വക പ്പ ് അതാത ് ജില്ലാ കകന്ദ്രെിന കവണ്ി 
ന്ദ്പസിദ്ധീകരിക്ക ന്ന ഉപകഭാക്തൃ സൂചികയ ലട (1998-99=100) 280 കപായിെിന കമൽ 
വ൪ദ്ധിക്ക ന്ന ഓകരാ കപായിെിന ം ഒര  േിവസം 1 രൂപ (1 രൂപ) നിരക്കിൽ 
ക്ഷാമബെയ ം നൽകകണ്താണ.്   

 (2) ഇക്കകണാമികസ് ് ആെ ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികസ് ് വക പ്പ ് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിക്ക ന്ന ഏറ്റവ ം 
പ തിയതായ ഉപകഭാക്തൃ വിെസൂചികയ ലട അടിസ്ഥാനെിൽ എല്ലാ ഏന്ദ്പിൽ, 
ഒകക്ടാബ൪ മാസങ്ങളിലെയ ം ആേയ േിവസെിൽ ക്ഷാമബെ കണക്കാകക്കണ്താണ.് 

 (3) കമൽ പറഞ്ഞിട്ട ള്ളതിൽ എന്ത തലന്ന അടങ്ങിയിര ന്നാെ ം, പീസ് കററ്്റ  
ലതാഴിൊളികൾക്്ക, ഒര  പൂ൪ണ്ണ  മന ഷയാദ്ധവാനെിന് ഒര  ക്ഷാമബെ, പരമാവധി ഒര  
േിവസകെയ്ക്ക ് ഒര  ക്ഷാമബെ  എന്ന നിെയ്ക്ക,് അവ൪ ലചയ്യ ന്ന കജാെിക്ക ്
ആന പാതികമായ ക്ഷാമബെ അന വേനീയമാണ.്   
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സി. ഗാരന്റീഡ ്ടടം കേറ്റുേൾ 

 പീസ ്കററ്്റ ലതാഴിൊളികൾക്്ക പൂ൪ണ്ണമായ ബാക്ക ്കവജസ ്എന്നത് അടിസ്ഥാന 
കവതനെിലെ 50%-വ ം പൂ൪ണ്ണ ക്ഷാമബെയ മായിരിക്ക ം. 

ഡി. ഉയ൪ന്ന കേതന നിരക്കുേൾക്കുള്ള  സംരക്ഷണം  

 പ ത ക്കി നിശ്ചയിക്ക ന്ന ക റഞ്ഞ  കവതന നിരക്ക കകളക്കാൾ ഉയ൪ന്ന കവതനം 
ഏലതങ്കിെ ം ന്ദ്പകേശ്െ ള്ള ലതാഴിൊളികൾക്്ക െഭിച്ച ലകാണ്ിരി ക്ക ന്ന ലണ്ങ്കിൽ 
അവ൪ക്്ക ന്ദ്പസ്ത ത ഉയ൪ന്ന കവതനം ത ട൪ന്ന ം  െഭയമാകക്കണ്താണ്. 

ഇ.  മാസ കേതനം  

 േിവസ കവതന ലതാഴിൊളികൾക്്ക അടിസ്ഥാന കവതനെിലെയ ം 
ക്ഷാമബെയ ലടയ ം 26 ഇരട്ടിയായിരിക്ക ം മാസ കവതനമായി നൽക ക. 

 എഫ്റ.് പ്പകേശ്ങ്ങളുളട തരംതിരിേ ് 

 ഈ വിജ്ഞാപനെിലെ ഉകേശ്കാരയങ്ങൾക്കായി ന്ദ്പകേശ്ങ്ങലള സാധാരണ 
ന്ദ്പകേശ്ങ്ങൾ, േ ൪ഘട ന്ദ്പകേശ്ങ്ങൾ, അതീവ േ ൪ഘട ന്ദ്പകേശ്ങ്ങൾ എന്ന ്താലഴ പറയ ം 
ന്ദ്പകാരം തരം തിരിക്ക ന്ന : 

കറഞ്ചിലെ കപര്   

സര്ദ്ക്കിളിലെ 
കപര ്

സാധാരണ ന്ദ്പകേശ്ം േ ര്ദ്ഘട ന്ദ്പകേശ്ം 
അതീവ  േ ൪ഘട     

ന്ദ്പകേശ്ം 

(1) (2) (3) (4) 

സകതൺ 
സര്ദ്ക്കിൾ, 
ലകാല്ലം 

1. കകാന്നി 

2. പാകൊട ്

3. പര െിപ്പള്ളി 

4. ക ളെൂപ്പ ഴ 

5. അഞ്ചൽ 

6. പെനാപ രം 

1. നട വെ മൂഴി 

2. റാന്നി 

3. വടകേരിക്കര 

4. ലതേെ 

5. ആരയൻകാവ ്

1. മണ്ണാരപ്പാറ 

2. ഗ ന്ദ്ഡ്ിക്കൽ 

3. അച്ചൻകകാവിൽ 

4. കണയാ൪ 

5. കല്ലാ൪ 

 

കെകറഞ്ച് 
സര്ദ്ക്കിൾ, 
കകാട്ടയം  

     ഇല്ല 1. കകാതമംഗെം 
2. മ ല്ലരിങ്ങാട ്
3. കാളിയാ൪ 
4. കനരിയമംഗെം 
5. അടിമാെി 
6. ക മിളി 
7. മറയൂ൪  
 

1. ലതാട പ ഴ 
2. മൂന്നാ൪  
3. കേവിക ളം  
4. നഗരംപാറ 
5. മാങ്ക ളം 
6. ആനക്കയം  
7. എര കമെി 
8. അയ്യപ്പൻകകാവിൽ 
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(1) (2) (3) (4) 

ലസെന്ദ്ടൽ 
സര്ദ്ക്കിൾ, 
തൃേൂ൪  

1. വടക്കകഞ്ചരി  
2. മച്ചാട ്
3. പട്ടിക്കാട ്
4. പരിയാരം 

1. പാെപ്പിള്ളി 
2.ലവള്ളിക്ക ളങ്ങര 
3. കകാടനാട ്
4. ത ണ്െിൽ 

1. കാെടി  
2. ക ട്ടമ്പ ഴ 
3. ചര്ദ്പ്പ  
4. വാഴച്ചാൽ 
5. ലകാല്ലാെിര കമട ്
6. കഷാളയാ൪ 
7. അതിരപ്പള്ളി 

ഈകസ്റ്റൺ 
സര്ദ്ക്കിൾ, 
പാെക്കാട ്

1. നിെമ്പൂ൪ 
2. ഒറ്റപ്പാെം  
3. വാളയാ൪ 
4. ലകാല്ലകങ്കാട ്
5. ആെെൂ൪ 

1. കര ളായി 

2. കളിക്കാവ ്

1. ലനല്ലിയാമ്പതി 

2. മണ്ണാര്ദ്ക്കാട്  

3. ഒെവകക്കാട്  

4. അഗളി 

5. എടവണ്ണ 

6. അട്ടപ്പാടി 

7. വഴിക്കടവ ്

കനാര്ദ്കെൺ 
സര്ദ്ക്കിൾ, 
കണ്ണൂ൪ 

   ഇല്ല 1. കാസര്ദ്കഗാഡ് ്
2. ലബഗ ൪ 

3. കചോെെ ്

4. ലപര വണ്ണാമൂഴി 

5. ക റ്റയാടി 

6. കൽപ്പറ്റ 

7. താമരകേരി 

8. മാനന്തവാടി  

9. ലകാട്ടിയൂ൪ 

10. ലപരിയ 

11. കണ്ണവം 

1. തളിപ്പറമ്പ ്
2. കമപ്പാടി 
3. പാമ്പാ൪ 

അഗസ്തയ 
വനം, 
തിര വനന്ത 
പ രം 

1. ലനയ്യാ൪ 
2. കപപ്പാറ 
3. അഗസ്തയവനം   
   ബകയാളജിക്കൽ       
   പാര്ദ്ക്ക്  
 

1. ലശ്ന്ത ര ണി ഇല്ല 
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(1) (2)  (3) (4) 

 
ഫ്റീൽഡ്് 
ഡ്യറക്ട൪, 
കകാട്ടയം  

 
  ഇല്ല 

 
1. കന്ദ്പാജക്ട ്

കടഗറിന് 
കീഴിെ ളള 
കറഞ്ച കൾ, 
കതക്കടി,   
പീര കമട ്

2. തകട്ടക്കാട ് 
3. ചിന്നാ൪ 

 
1. ഇട ക്കി 
2. ഇരവിക ളം 

കവൽഡ്് 
കെഫ്്റ 
സര്ദ്ക്കിൾ, 
പാെക്കാട ്

1. പീച്ചി 
2. ചിമ്മിണി 

1. ആറളം  
2. സ ൊൻ  
   ബകെരി  
3. മ െങ്ങ 
4. ക രിച്ചിയാട്ട്  

1. സ ങ്കം 
2. പറമ്പിക്ക ളം 
3. കരിമെ 
4. ഒര ലകാമ്പൻ 
5. കസെെ് വാെി 
6. കതാൽലപ്പട്ടി 

   

 

                     ഗവ൪ണ്ണറ ലട ഉെരവിൻന്ദ്പകാരം, 

        കഡ്ാ. ആഷ കതാമസ്,                                                                                    
             ഗവൺലമെ് അഡ്ീഷണൽ ചീഫ്്റ ലസന്ദ്കട്ടറി. 

 

േിശ്േീേരണക്കുേിപ്പ് 

(ഇത ് വിജ്ഞാപനെിലെ ഭാഗമാക ന്നതല്ല, എന്നാൽ അതിലെ ലപാത  ഉകേശ്യം 

ലവളിലപ്പട െ ന്നതിന് ഉകേശ്ിച്ച ലകാണ് ള്ളതാണ.്) 

സംസ്ഥാനലെ വനകമഖെയിൽ കജാെി ലചയ്യ ന്ന വിവിധ വിഭാഗം 

ലതാഴിൊളികള ലട ഏറ്റവം ക റഞ്ഞ കവതന നിരക്ക ് 2011 ഏന്ദ്പിൽ  26-ാം തീയതിയിലെ 

സ. ഉ. (കക) 58/2011/ലതാഴിൽ നമ്പരായി പ റലപ്പട വിച്ചത ം 2011 ഏന്ദ്പിൽ 26-ാം 

തീയതിയിലെ 914-ാം നമ്പ൪ കകരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ എസ.് ആ൪. ഒ. നമ്പ൪  

283/2011 ആയി  ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ചത മായ വിജ്ഞാപനന്ദ്പകാരം നിശ്ചയിച്ചിര ന്ന .  
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2018  കമയ ്  22-ാം  തീയതിയിലെ  1343-ാം നമ്പ൪ കകരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ  

2018 കമയ ്10-ാം തീയതിയിലെ 394/ഇ1/2017/ലതാഴിൽ നമ്പരായി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ന്ദ്പാഥമിക 

വിജ്ഞാപനെിലെ നി൪കേശ്ങ്ങളികേെ ള്ള ആകക്ഷപങ്ങള ം നി൪കേശ്ങ്ങള ം 

പരിഗണിച്ചതിന കശ്ഷവ ം, 1948-ലെ ഏറ്റവ ം ക റഞ്ഞ  കൂെി  ആക്റ്റിലെ  (1948-ലെ 11-ാം 

കകന്ദ്ര ആക്റ്റിലെ)  7-ാം വക പ്പ ് ന്ദ്പകാരം ഈ ആവശ്യെിനായി രൂപീകരിച്ച മിനിമം 

കവതന ഉപകേശ്ക കബാ൪ഡ് മായി കൂടിയാകൊചിച്ചകശ്ഷവ ം കകരള സ൪ക്കാ൪, 

സംസ്ഥാനലെ വനകമഖെയിൽ കജാെി ലചയ്യ ന്ന വിവിധ വിഭാഗം ലതാഴിൊളികൾക്ക ് 

നൽകകണ്തായ നിെവിെ ള്ള ഏറ്റവ ം ക റഞ്ഞ കവതന നിരക്ക കൾ പ ത ക്കി 

നിശ്ചയിക്ക വാൻ തീര മാനിച്ച . 

ന്ദ്പസ്ത ത െക്ഷയം നിറകവറ്റ ന്നതിന് ഉകേശ്ിച്ച ലകാണ് ള്ളതാണ ് ഈ വിജ്ഞാപനം. 
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G. O. (P) No. 65/2019/LBR.                      Dated, Thiruvananthapuram, 18th July, 2019 

                          2nd Karkadakam, 1194. 

 

 

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the 

Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948), read with sub-section (2) of section  

5 thereof, and in supersession of the notification issued under G. O. (Ms.) No. 58/2011/LBR 

dated 26th April, 2011 and published as S. R. O. No. 283/2011 in the Kerala Gazette 

Extraordinary No. 914 dated 26th April, 2011, the Government of Kerala, after considering 

the objections and suggestions received on the draft proposals published under notification  

No. 394/E1/2017/LBR dated 10th May, 2018 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 1343 

dated 22nd  May, 2018 as required under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said 

Act and in consultation with the Minimum Wages Advisory Board constituted under section 

7 of the said Act, hereby revise the minimum rates of wages payable to the classes of 

employees employed in the Forest sector in the State of Kerala as specified in the Schedule 

annexed hereto and fix the date of publication of this notification in the Gazette as the date 

from which the revised rates shall come into force.  
 

SCHEDULE 

A. BASIC WAGES 

I. Time rated working  

   

Group/category/work 
Basic daily wages for 8 hours duty 

(`) 

  

 Ordinary 

Area 

Difficult 

Area 

Most Difficult 

Area 

  

 
(1) (2) (3) (4) 

  

 
1. Highly Skilled: 

 

 

 

           

     752.00 

 

 

 

 

865.00 

 

 

 

 

978.00 

  

 
(1) Mahouts  

  

 (2) Workers engaged in timber loading and 

unloading 

  

 (3) Axeman   

 (4) Carpenters   

 (5) Masons   

 (6) Computer Operators and Junior 

Programmers 

 

  

S. R. O. No. 512/2019
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                 (1)                                                  (2)     (3)                 (4)    

 
2. Skilled Workers 

 

   

 (1) Sawyer  

 

 

 

 

 

 

 

    721.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   829.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  937.00 

  

 (2) Workers engaged in river transport of 

timber 

  

 (3) Workers engaged in rock breaking   

 (4) Agents/Supervisors/Maistries   

 (5) Accountant, Clerk, Typist, Data Entry 

Operator and Draftsmen employed for 

work by contractors inside and, or in 

connection with forests  

  

 (6) Assistant to Mahouts   

 (7) Timber Stacking   

 (8) Honey Collection    

 (9) Workers engaged in Vacca making   

      (10) Wood cutter    

 3. Semi-Skilled Workers      

 (1) Workers engaged in collection of 

bamboos, reeds and rattan 

 

    

 (2) Workes engaged in charcoal burning  

  

    

 (3) Workers engaged in tying of drag-rope  

    674.00 

 

775.00 

 

876.00 

  

 (4) Workers engaged in loading and 

unloading of firewood 

     

 (5) Workers engaged in Chisel numbering      

 (6) Workers engaged in raft making       
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(1) (2) (3) (4) 

 

 
4. Unskilled Workers: 

   

 (1) Forest Nursery and Plantation Workers  

including Mazdoor Watchers 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

659.00 

 

758.00 

 

857.00 

 
      (2) Workers engaged in carrying       

            headload of firewood 

 
      (3) Workers engaged in boundary   

            clearing and fire protection work 

 
      (4) Workers engaged in earth work (pit  

           making etc.) 

 
      (5) Workers engaged in rock making/    

           (except rock breaking) 

 
      (6) Workers engaged in marking of  

           trees 

 
      (7) Peons, Watchers and Sweepers  

            employed for work by contractors 

            inside and or in connection with  

           forests 

 
      (8) Workers engaged in collection of  

            minor products except honey 

 
      (9) Workers engaged in Taungya     

           cultivation  

    II. Piece rated working category (Minimum piece-rates) 

1. Axeman 

Volume of  logs 
Man power 

required 

Rate per cubic metre 

Ordinary Area Difficult Area Most Difficult 

Area 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(A) Felling, conversion, classification including drag holding, wherever necessary  

       and chisel numbering for rosewood, ayini, jack etc. where removal of sapwood   

       is to be done  

(1) ½ Cubic Metre  

     and below 

3 Axeman 2255.00 2593.00 2931.00 

(2) Above ½ Cubic 

      Metre 

1.5 

Axeman 

1127.00 1296.00 1465.00 

(B) Felling and preparation of Hard wood 

(a)  Logs not to be debarked  

(1) ½ Cubic  

     Metre and below 

0.7519 

Axeman 

573.00 659.00 745.00 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

(2) Above ½  

     Cubic Metre                                                                                               

0.3759 

Axeman 

283.00 

 

325.00 

 

368.00 

   (b) Logs to be debarked 

(1)  ½ Cubic Metre  

      and below 

1 Axeman 752.00 865.00 978.00 

(2) Above ½  

      Cubic Metre 

0.5 

Axeman 

376.00 432.00 489.00 

(C) Felling and preparation of ‘Soft wood’ 

(a) Logs not to be debarked 

(1) ½ Cubic  

  Metre and below 

0.5639 

Axeman 

424.00 488.00 551.00 

(2) Above ½   

     Cubic Metre 

0.1410 

Axeman 

106.00 122.00 138.00 

(b) Logs to be debarked 

(1) ½ Cubic  

  Metre and below 

0.75 

Axeman 

564.00 649.00 733.00 

(2) Above ½   

    Cubic Metre 

 

0.375 

Axeman 

282.00  324.00 367.00 

2. Forest Nursery and Plantation Workers 

Sl. No. Item of work Unit 
Man 

power 

Rate per Unit (`)  

Ordinary 

Area 

Difficult 

Area 

Most 

Difficult 

Area 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

     (a) Formation of 

Nursery bed 

for teak 

excluding 

collection of 

bamboos 

Square 

Metre 

0.1958 

Unskilled 

Workers 

129.00   148.00 168.00  

(b) Sowing Teak 

seeds in 

Nursery bed 

Square 

Metre 

0.0333 

Unskilled 

workers 

22.00 25.00 29.00  
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(1)    (2)    (3)  (4) (5) (6) (7)  

(c) Aligning and 

staking  

(2m x  2m) 

   One   

   Hectare 

2.469 

Skilled 

workers 

+4.938 

Unskilled 

workers 

4918.00 5656.00 6393.00  

(d) Pulling out 

Teak seedling 

(One year old) 

and preparation 

of stumps 

100 stumps 0.2041 

Unskilled 

workers 

134.00 154.00 174.00  

(e) Pulling out 

Teak seedling 

(Two years 

old) and 

preparation of 

stumps 

100 

Numbers 

0.2645 

Unskilled 

workers 

174.00 200.00 226.00  

(f) Planting of 

Teak stumps in 

crowbar holes 

100 

Numbers 

0.2437 

Unskilled 

workers 

161.00 185.00 209.00  

(g) Preparation of 

seed bed 

Nursery of 

Eucalyptus 

Square 

Metre 

0.0845 

Unskilled 

workers 

56.00 64.00 73.00  

(h) Watering 

Eucalyptus 

nursery at the 

rate of 30 litre 

per square  

Square 

Metre 

0.291 

Unskilled 

workers 

19.00 22.00 25.00  

(i) Collection and 

sieving of 

forest soil for 

filling 

polythene bags 

Per cubic 

metre of 

soil  

1.6395 

unskilled 

workers 

1080.00 1243.00 1405.00  

Per 100 

Polythene 

bags 

0.1 

unskilled 

workers 

 

 

 

66.00 76.00 86.00  

19

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



(1)      (2)    (3)     (4) (5) (6) (7)  

(j) Filling 

Polythene bags 

12 x  18 c.c100 

gauge 

thickness and 

watering to 

facilitate 

planting  

100 

Polythene 

bags 

0.3526 

Unskilled 

workers 

 

232.00 

 

267.00 

 

302.00 

 

(k) Pulling out 

Eucalyptus 

seedling from 

nursery bed 

and 

transplanting 

into polythene 

bags 

100 

seedling  

0.1062 

Unskilled 

workers 

70.00 80.00 91.00  

(l) Digging, 

planting pits 

ordinary forest 

soil after rain 

pits of size  

25 x  25 x25cm 

at a spacing of     

2 ½  metre 

100 pits 0.5312 

Unskilled 

workers 

350.00 402.00 455.00  

(m) Digging pits of 

dimension  

30 x  30 x30cm 

after rains 

100 pits 0.9229 

Unskilled 

workers 

608.00 699.00 790.00  

(n) Digging pits of 

Dimension  

25 x  25 x25cm 

during dry 

 weather 

100 pits 1.1104 

Unskilled 

workers 

731.00 841.00 950.00  

(o) Digging pits of 

dimension  

30 x  30 x30cm 

during dry 

 weather 

 

100 pits 1.8182 

Unskilled 

workers 

1198.00 1378.00 1557.00  
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(1)         (2)    (3)     (4) (5) (6) (7)  

(p) Digging pits of 

dimension  

25 x  25 x25cm 

after rains in 

bouldery soil 

100 pits 0.6600 

Unskilled 

workers 

435.00 500.00 565.00  

(q) Digging pits in 

bouldery soil of 

dimension 30 x  

30 x30cm after 

rains 

100 pits 1.3015 

Unskilled 

workers 

857.00 986.00 1114.00  

(r) Digging pits in 

bouldery soil of 

dimension 25 x  

25 x25cm after 

dry weather 

100 pits 1.3380 

Unskilled 

workers 

879.00 1011.00 1143.00  

(s) Digging pits in 

bouldery soil of 

dimension  

30 x  30 x  30 cm 

during dry 

weather 

100 pits 2.5641 

Unskilled 

workers 

1689.00 1942.00 2196.00  

(t) Transport of 

seedling in 

polythene bags 

to planting sites 

and distribution 

upto a lead of 50 

metres 

100 

seedlings 

 

0.1166 

Unskilled 

workers 

77.00 89.00 100.00  

(u) Covering 

planting pits of 

dimension  

25 x  25 x25cm 

holes 

100 pits 0.4104 

Unskilled 

workers 

270.00 310.00 351.00  

(v) Planting bagged 

seedling for both 

the works under 

items (u) and (v) 

above 

100 plants  0.2350 

Unskilled 

workers 

155.00 

  

425.00 

178.00 

 

489.00 

201.00 

 

552.00 

 

(w) Aligning and  

staking  

2½ x  2½  metres  

One Hectare 2 Skilled 

workers + 4 

Unskilled 

workers 

3984.00 4582.00 5179.00  
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III. Special Rated Work 

Nature of work Rate of wages including Dearness 

Allowance per cubic metre 

Loading timber stacked within 20 metre 

radius into the vehicle and tying with 

ropes 

Rs. 1320 (Ordinary and difficult areas) 

(Variable Dearness Allowance not 

applicable) 

 

 
 
 

B.  Dearness Allowance 

 

(1) In addition to the basic wages mentioned above, the daily-rated workers and  

piece-rated workers shall be paid dearness allowance at the rate of  Re .1 (One Rupee 

only) per day for every increase of one point above 280 points (1998-99=100) of the 

Consumer Price Index Numbers published for the concerned district headquarters by 

the Economics and Statistics Department, Government of Kerala.  

(2) The dearness allowance shall be calculated every 1st  April and 1st October on the 

basis of the latest available Consumer Price Index Number published by the 

Economics and Statistics Department.   

(3) Notwithstanding anything contained above, the dearness allowance admissible to the 

piece-rated workers shall be proportionate to the work done at the rate of one dearness 

allowance for one full man power, subject to a maximum of one dearness allowance 

for one day.  

  

C.  Guaranteed Time-Rates 

 Full back wages for piece-rated workers shall be 50% of the basic wages plus full 

 dearness allowance. 

 

D.  Protection for Higher Rate of Wages 

 In case the workers in any area are actually in receipt of higher wages than the  

 revised minimum wages, they shall continue to get the benefits of such higher rate 

 of wages.   
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E.  Monthly Wages 

 The monthly rate of wages of daily-rated workers shall be the sum of daily basic 

 wages and dearness allowance  multiplied by 26.   

 

F. Classification of Areas 

 For the purpose of this notification, the ordinary, difficult and most difficult areas are 

 classified as shown below: 

Name of Ranges 

Name of Circle Ordinary Area Difficult Area Most Difficult Area 

(1) (2) (3) (4) 

Southern Circle, 

 Kollam 

1. Konny  1. Naduvathumoozhy  1. Mannarappara 

 2. Palode  2. Ranni  2.  Goodrical 

 3. Paruthipally  3. Vadasserikkara  3. Achaencoil  

 4. Kulathupuzha  4. Thenmala  4. Kanayar 

 5. Anchal  5. Aryankavu    5. Kallar 

 6. Pathanapuram   

High Range 

Circle, 

Kottayam 

 1. Kothamangalam 1. Thodupuzha 

  2. Mullaringad 2. Munnar 

  3. Kaliyar 3. Devikulam 

 Nil 4. Neriamangalam 4. Nagarampara 

  5. Adimali 5. Mankulam 

  6. Kumily 6. Anakkayam 

  7. Marayoor 7. Erumeli 

   8.Ayyappancoil 
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     (1)    (2)      (3)      (4) 

Central Circle, 

 Thrissur 

1. Wadakkanchery 1. Palappilly 1. Kalady 

 2. Manchad 2. Vellikulangara 2. Kuttampuzha 

 3. Pattikkad 3. Kodanad 3. Charpa 

 4. Pariyaram 4. Thundathil  4. Vazhachal  

   5.Kollathirumedu  

   6. Sholayar  

   7. Athirappally 

Eastern Circle, 

 Palakkad 

1. Nilambur 1. Karulai 1. Nelliampathy 

 2. Ottappalam 2.Kalikavu 2. Mannarkkad 

 3. Walayar  3. Olavakkode 

 4. Kollamgode  4. Agali 

 5. Alathur  5. Edavanna 

   6. Attappady 

   7. Vazhikadavu  

Northern Circle, 

 Kannur 

 1. Kasaragode 1. Thaliparamba  

  2. Begur 2. Meppady 

  3. Chedalath 3. Pambar  

  4. Peruvannamoozhy  

 Nil 5. Kuttiady  

  6. Kalpatta  

  7. Thamarassery  

  8. Mananthavady  

  9. Kottiyoor  

  10. Peria   

  11.Kannavam  
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       (1)     (2)         (3) (4) 

Agasthyavanm, 

Thiruvanantha- 

puram 

1. Neyyar 1. Shendruney Nil 

 2. Peppara   

 3. Agasthyavanam 

Biological Park 

  

Field Director, 

Kottayam  

Nil 1. Ranges under 

project Tiger 

Thekkady and 

Peerumedu 

1. Idukki 

2. Eravikulam 

  2. Thattekkadu  

  3. Chinnar  

Wildlife Circle, 

Palakkad 

1. Peechi 

2. Chimmony 

1. Aralam 

2. Sulthan Bathery 

3. Muthanga 

4. Kurichiat 

1. Sungam 

2. Parambikulam 

3. Karimala 

4. Orukomban 

5. Silent Valley 

6. Tholpetty  

 

          

         By order of the Governor, 

                                                   DR. ASHA THOMAS,                                                                                        

              Additional Chief Secretary to Government.  
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Explanatory Note  

 

 (This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general 

purport.) 

 Government have decided to revise the existing minimum rates of wages payable to 

the classes of employees employed in the Forest sector in the State of Kerala fixed as per 

notification issued under G. O. (Ms.) No. 58/2011/LBR, dated 26th April, 2011 and 

published as S. R. O. No. 283/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 914 dated  

26th April, 2011 after considering the objections and suggestions received on the draft 

proposals published as per notification No. 394/E1/2017/LBR, dated 10th May, 2018 in the 

Kerala Gazette Extraordinary No. 1343 dated 22nd May, 2018 and on the advice of the 

Minimum Wages Advisory Board constituted under section 7 of the Minimum Wages  

Act, 1948 (Central Act 11 of 1948). 

 The notification is intended to achieve the above object. 
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