
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

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

കൂട്ടിവായിച്ച ന്ദ്പകാരും സ൪ക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ 

വിനികയാഗിച്ച ലകാണ് ും 2010 ആഗസ്റ്റ് 4- ാംാം തീയതിയിലെ ജി. ഒ. (എും എസ്.) 

തിര വനന്തപ രും , 2019 ജൂലെ 29 
 1194 ക൪ക്കടകും 13. 

 

സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പ൪ 71/2019/ലതാഴിൽ. 

വിജ്ഞാപനും 

കേരള സ൪ക്കാ൪  

 

 

ലതാഴിെ ും ലനപ ണ്യവ ും (ഇ) വക പ്്പ 
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87/2010/ലതാഴിൽ നമ്പരായി പ റലപ്പട വിച്ചത ും 2010 ആഗസ്റ്റ് 4-ാം തീയതിയിലെ 

1786- ാംാം നമ്പ൪ കകരള അസാധാരണ് ഗസറ്റിൽ എസ്. ആ൪. ഒ. നമ്പ൪ 766/2010 

ആയ ും 2011 ജൂലെ 1-ാം തീയതിയിലെ ജി. ഒ. (എും എസ്.) 81/2011/ നമ്പരായി 

പ റലപ്പട വിച്ചത ും 2011 ജൂലെ 5-ാം തീയതിയിലെ 1297-ാം നമ്പ൪ കകരള 

അസാധാരണ് ഗസറ്റിൽ എസ്. ൪ആ . ഒ. നമ്പ൪ 411/2011 ആയി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ചത മായ 

വിജ്ഞാപനങ്ങലള അതിെുംഘിച്ച ലകാണ് ും,  ന്ദ്പസ്ത ത ആക്റ്റിലെ 5 -ാം   വക പ്പ ് 

(1)-ാം ഉപവക പ്പ് ൪(ബി) ഖണ്ഡും ആവശ്യലപ്പട ന്ന ന്ദ്പകാരും 2018 ഒകടാബ  21-ാം 

തീയതിയിലെ ഇ1/181/2018/ലതാഴിൽ നമ്പരായി പ റലപ്പട വിച്ചത ും 2018 ഒകടാബ൪  

24-ാം തീയതിയിലെ 2635-ാം നമ്പ൪ കകരള അസാധാരണ് ഗസറ്റിൽ 

ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ചത മായ ന്ദ്പാഥമിക വിജ്ഞാപനത്തിലെ കരട് നി൪കേശ്ങ്ങളിൻകമെ ള്ള 

ആകക്ഷപങ്ങള ും അഭിന്ദ്പായങ്ങള ും പരിഗണ്ിച്ചകശ്ഷവ ും ന്ദ്പസ്ത ത ആക്റ്റിലെ 7-ാം 

വക പ്പ് ന്ദ്പകാരും രൂപീകരിച്ച മിനിമും കവതന ഉപകേശ്ക സമിതിയ ലട ഉപകേശ്വ ും 

പരിഗണ്ിച്ച കശ്ഷവ ും കകരള സ൪ക്കാ൪ സുംസ്ഥാനലത്ത പാറ ഉടയ്ക്കൽ, പാറ 

ലപാട്ടിക്കൽ, കറാഡ ് നി൪മ്മാണ്വ ും ലകട്ടിടനി൪മ്മാണ്വ ും അറ്റക റ്റപ്പണ്ികള ും, 

നേികളിൽ നിന്ന ും മണ്ൽ വാരെ ും അതിലെ കയറ്റിറക്ക ും കമഖെകളിൽ കജാെി 

ലെയ്യ ന്ന ലതാഴിൊളികൾക്ക് നൽകകണ്തായ ഏറ്റവ ും ക റഞ്ഞ കൂെി നിരക്ക കൾ 

ഇകതാലടാപ്പും കെ൪ത്തിരിക്ക ന്ന പട്ടികയിൽ പറയ ന്ന ന്ദ്പകാരും ഇതിനാൽ പ ത ക്കി 

നിശ്ചയിക്ക കയ ും ഈ വിജ്ഞാപനും ഗസറ്റിൽ ന്ദ്പസിദ്ധീകരിക്ക ന്ന തീയതി 

പ ത ക്കിയ ഏറ്റവ ും ക റഞ്ഞ കൂെി നിരക്ക കൾ ന്ദ്പാബെയത്തിൽ വര ന്ന തീയതിയായി 

നിശ്ചയിക്ക കയ ും ലെയ്യ ന്ന . 
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പട്ടിക 

1.   കേട്ടിട നി൪മ്മാണ പ്രവൃത്തിേൾ (ടടൈം കേറ്റ)്    

ന്ദ്കമ 
നമ്പ൪ 

കജാെി 
അടിസ്ഥാനകവതനും 

(8 മണ്ിക്കൂ൪ കജാെിക്ക)്  
(`) 

(1) (2) (3) 

I. 

 

ലൈെിസക്ിൽഡ ്

1.  ബിൽഡിുംഗ്ലന്ദ്കയിൻ ഓപ്പകററ്റ൪ 

2. ലജ  .൪സി. ബി./ലന്ദ്പാലെയിൻ ഓപ്പകററ്റ  

3. ലപൽ ലന്ദ്ഡവിുംഗ ്

  

 

940 

II. സ്കിൽഡ ്
   
1. കകാൺന്ദ്കീറ്്റ മികസ്ിുംഗ് ഓപ്പകററ്റ൪ 
2.  കകാൺന്ദ്കീറ്്റ കൺലവയ൪ ഓപ്പകററ്റ൪ 
3.  െിഫ്്ററ്റ് ഓപ്പകററ്റ൪ 
4.  ലമറ്റൽ റൂഫ്്റ ലവൽഡ൪  `890 
5.  കരിങ്കല്ല് കമസ്തിരി 
6.  കകാൺന്ദ്കീറ്്റ കമസ്തിരി 
7.  ലടൽ /ബിൾ/ന്ദ്ഗാലന൪മാ റ്റ് കമസ്തിരി 
8.  കകാൺന്ദ്കീറ്്റ അന ബന്ധ വിേഗ്ദ്ധ 

കജാെിക്കാ൪ )കമ്പി മ റിക്കൽ, കമ്പി  
വളയ്ക്കൽ, പെക/ഷീറ്്റ തറയ്ക്കൽ, കമ്പി 
വിരിക്കൽ/കമ്പി ലകട്ടൽ(  

9.  ലെങ്കൽ ലവട്ട ന്ന വിേഗ്ദ്ധ കജാെിക്കാ൪ 

  

 

 

 

 

890 

III. ലസമിസക്ിൽഡ ്
 
1. ഇഷ്ടിക കമസ്തിരി  
2. ലെങ്കല്്ല കമസ്തിരി 
3.   ൪അെൂമിനിയും കഫ്റന്ദ്ബികക്കറ്റ    
4.  മര ആശ്ാരി    
5.  ഇെന്ദ്ടീഷയൻ  

 .6 പ്ലുംബ൪ 
7.  ലപയിെ൪ 
 

  

 

 

820 
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2.  കോഡ ് നി൪മ്മാണൈം (ടടൈം കേറ്റ)് 

ന്ദ്കമകജാെി 
നമ്പ൪ 

 

അടിസ്ഥാനകവതനും 
(8 മണ്ിക്കൂ൪ കജാെിക്ക)്  

(`) 

(1)                                 (2)  (3) 

I. ലൈെിസ്കിൽഡ ്

1. ലന്ദ്പാലെയിൻ/ലജ. സി. ബി. ഓപ്പകററ്റ൪ 
2. കറാഡ് കറാള൪ ലന്ദ്ഡവ൪ 
3. ൈീറ്റ൪ ഓപ്പകററ്റ൪ 

 

 
940 

 

II. സ്കിൽഡ ്
   
      1.  ൈീറ്റ൪മാൻ 
 2  .ടാ൪ സ്കന്ദ്പമാൻ 
 
III. ലസമിസ്കിൽഡ ്
   
1.  കരിങ്കൽ ലമറ്റൽ കകാര ന്ന കജാെി 

2.  കരിങ്കൽ ലമറ്റൽ വിരി /ലമറ്റൽ    നിരത്ത ന്ന 

കജാെി 

3. സ്കന്ദ്പലെയ്യാൻ ടാ൪ ലകാട ക്ക ന്ന കജാെി 

4. പ്ലാെികെക്ക ് ടാ൪ ലകാട ക്കൽ 

5. പ്ലാെികെക്ക ് ലമറ്റൽ ലകാട ക്കൽ 

6. വണ്ിയിൽ നിന്ന ും മിന്ദ്ശ്ിതും ഇറക്കൽ 

3  

 
 

890 
 
 
 
 
 
 
 

820 

(1)                                                      (2)                                               (3) 

IV.  അൺ സ്കിൽഡ ്
 

1. കകാൺന്ദ്കീറ്്റകജാെി (ലമറ്റൽ    കകാരൽ,  മണ്ൽ, സിമെ ്
എന്നിവയ ലട െ മട്ട കജാെി, കകാൺന്ദ്കീറ്്റമിന്ദ്ശ്ിതും 
തയ്യാറാക്കൽ, കകാൺന്ദ്കീറ്്റമിന്ദ്ശ്ിതും െ മക്കൽ, 
കകാൺന്ദ്കീറ്്റലെയ്യൽ, ലവള്ളും നി൪ത്താൻ ബണ് വയ്ക്കൽ) 

2.  (എ)    ലജ. സി. ബി. ലൈൽപ്പ൪ 
    (ബി)   കടത്ത കാരൻ 
    (സി)    ലൈൽപ്പ൪ 

 
 
 
 

770 

 
 
 
 

730 
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IV. അൺ സ്കിൽഡ ്
 
 

(1)                                 (2)  (3) 
 

1.    (എ)   റാക്ക ് പിടിക്കൽ 

൪(ബി)  കറാള വീൽ പിടിക്കൽ  

2. മറ്റ് അവിേഗ്ദ്ധ കജാെികൾ 

 

 

770 
 
 

730 

3.  രാേ കരാട്ടിക്കൽ, േരിങ്കല്ലുടയ്ക്ക്കൽ ക ാലിേൾ  

I. ലടും കററ്റ ്

ന്ദ്കമ                           കജാെി 

നമ്പ൪ 
 

അടിസ്ഥാനകവതനും 
(8 മണ്ിക്കൂ൪ കജാെിക്ക)്  

(`) 

(1)                                 (2)  (3) 

1. ന്ദ്കഷ൪ ഓപ്പകററ്റ൪ 

2. ജാക്ക് ൈാമ൪ ഓപ്പകററ്റ൪ 

 3. പാറ ലപാട്ടിക്കൽ, , കരിങ്കല്ല ടയ്ക്കൽ 
എന്നിവയ മായി ബന്ധലപ്പട്ട് കൊറിയി 

കക്കാകെ  കബാട്ടികെകക്കാ മറ്റ് വാൈനങ്ങളി 
കെയ്കക്കാ വാൈനങ്ങളിൽ നികന്നാ 
അല്ലാലതകയാ ഉള്ള കയിറ്റിറക്്ക, 
കയറ്റിറക്ക് സൈായ കജാെികൾ ലെയ്യ ന്ന 
ലതാഴിൊളികൾ 

 

 

940 
 

890 
 

 

 

 
770 

 

II.  പീസ്കററ്്റ 

ന്ദ്കമ 
നമ്പ൪ കജാെി  

അടിസ്ഥാന 
കവതനും 

ഒര േിവസലത്ത 
അദ്ധവാനഭാരും 

(1) പാറ ലവടിലവച്ച  
ലപാട്ടിക്ക ന്നതിന ും  
പാറ ത ളയ്ക്ക ന്നതിന ും 

ഓകരാ 30. 5  
ലസ  .മി.  നീളമ ള്ള 
േവാരത്തിന ും 

` 145 
 

6 േവാരങ്ങൾ 

   (2) 

 

പാറ െ റ്റിക ഉപകയാഗിച്ച് 
ലപാട്ടിക്ക ന്നതിന് 

ഓകരാ 28. 3 
കയ് ബിക് ലഡസി 
മീറ്റ൪ പാറ 
കഷണ്ത്തിന ും 

` 415 
 

2.25 എണ്ണും 
നി൪േിഷ്ട 

കഷണ്ങ്ങൾ 

(3) കട പ്പമ ള്ള പാറ വെിയ 
ഘനമ ള്ള െ റ്റിക 
ഉപകയാഗിച്ച് 
ലപാട്ടിക്ക ന്നതിന് 

ഓകരാ 28. 3 കയ ബിക് 
൪ലഡസി മീറ്റ പാറ 

കഷണ്ത്തിന ും  

` 447 
 

2.25 എണ്ണും 
നി൪േിഷ്ട 

കഷണ്ങ്ങൾ 
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(4)  പാറ ലമറ്റൊയി ഉടയ്ക്ക ന്നതിന് 
 

ന്ദ്കമ 
നമ്പ൪ 

മില്ലി മീറ്റ൪  
ലസസിന് 

ഓകരാ 28.34 
കയ ബിക ്

ലഡസി. മീ 
അളവിന ും 

(`) 

ഒര  
േിവസലത്ത 

അദ്ധവാനഭാരും 
(അളവ്) 

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

(i) 12.07 121 6.5 

(ii) 19.05 90 8.5 

(iii) 38.1 50 15.5 

(iv) 50.8 45 17.5 

(v) 63.5 28 28 

(vi) 
72. 2 മി. മീ. മ തൽ 
152.4 മി. മീ. വലര. 

 
10 79.5 

 
ക റിപ്പ്:—ലമറ്റൊയി ഉടയക്്ക ന്നതിന ള്ള പാറകഷണ്ങ്ങൾ കജാെി സ്ഥെത്ത ് 

   ലതാഴിെ ടമ നൽകകണ്ത്. 
 
4.  രുഴമണൽ  കേഖരിക്കുന്നതിന ്(രീസ്കേറ്റ)് 

ന്ദ്കമ 
നമ്പ൪ 

കജാെി/വിഭാഗും 
അടിസ്ഥാന 

കവതനും 
കജാെി 
ഭാരും 

1 പ ഴ മണ്ൽ കശ്ഖരണ്ും ` 1080 5 ടൺ 

2 മണ്ൽ കയറ്റ കയ ുംഇറക്ക കയ ും 

(എ) വാൈനത്തിൽ കയറ്റ ന്നതിന് 

(ബി) വാൈനത്തിൽനിന്ന ും/വഞ്ചിയിൽ നിന്ന ും/ 
കതാണ്ിയിൽ നിന്ന ുംഇറക്കി 50 മീറ്റ൪ 
േൂരുംവലരവൈിച്ച ലകാണ് കപാക ന്നതിന് 

(സി) വാൈനത്തിൽ നിന്ന ും/വഞ്ചിയിൽ 
നിന്ന ും/കതാണ്ിയിൽ നിന്ന ും കനരിട്്ട 
ഇറക്ക ന്നതിന് 

 

` 1010 

 

` 1010 

 

` 1010 

 

 

5 ടൺ 

 

5 ടൺ 

 

10 ടൺ 
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5. ക്ഷാമബത്ത 
കമൽ ന്ദ്പതിപാേിച്ച അടിസ്ഥാന കവതനത്തിന് പ റലമ, എക്കകണ്ാമിക്സ ് ആെ ്

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികസ് ് വക പ്പ ് ഓകരാ ജില്ലാ കകന്ദ്രത്തിന ും കവണ്ി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിക്ക ന്ന 
ഉപകഭാകതൃ വിെസൂെികയ ലട (1998-99=100) 300 കപായിെിന് മ കളിൽ വര ന്ന ഓകരാ 
കപായിെിന ും േിവസകവതനക്കാ൪ക്്ക 1.00 രൂപ (ഒര  രൂപ) നിരക്കിെ ും 
മാസശ്മ്പളക്കാ൪ക്്ക 26 രൂപ (ഇര പത്തിയാറ ് രൂപ) നിരക്കിെ ും ക്ഷാമബത്ത 
നൽകകണ്താണ്.് 

പീസ ് കററ്റ കാ൪ക്്ക പട്ടികയിൽ നിശ്ചയിച്ച കജാെി ഭാരും പൂ൪ത്തീയാ 
ക്ക ന്നവ൪ക്കാണ് ് പൂ൪ണ്ണ ക്ഷാമബത്തയ്ക്ക ് അ൪ൈത, നി൪േിഷ്ട അദ്ധവാനഭാരും 
പൂ൪ത്തിയാക്കാത്ത ലതാഴിൊളികൾക്ക് പൂ൪ത്തീകരിച്ച കജാെിയ ലട 
ആന പാതികമായ ക്ഷാമബത്തയ്ക്ക ്  മാന്ദ്തും അ൪ൈതയ ണ്ാക ന്നതാണ്.് 
ആഴ്െയിൽ 6 േിവസലത്ത ലമാത്തും കജാെിക്കന സൃതമായി പരമാവധി 6 ഡി. എ. 
എന്നകതാതിൽ ക്ഷാമബത്ത നൽകകണ്താണ്.് ഒര  േിവസലത്ത നിശ്ചിത കജാെി ഭാരും 
പൂ൪ത്തിയാക്ക ന്നതിനാവശ്യമായ കജാെി െഭയമാക്ക ന്നതിന് ലതാഴിെ ടമയക്്ക് 
കഴിയാത്തപക്ഷും അദ്ധവാനഭാരും കണ്ക്കിലെട ക്കാലത ന്ദ്പസ്ത ത േിവസലത്ത പൂ൪ണ്ണ 
ക്ഷാമബത്ത നൽകകണ്താണ്.് 

6. മാസകവതനൈം 

ഈ പട്ടികയിൽ േിവസകവതനും നിശ്ചയിച്ചിട്ട ള്ള ഏലതങ്കിെ ും 
ലതാഴിൊളിക്ക ് മാസകവതനും കണ്ക്കാകക്കണ്ി വരികയാലണ്ങ്കിൽ അടിസ്ഥാന 
കവതനവ ും ക്ഷാമബത്തയ ും കെ൪ന്ന ത കലയ 26 ലകാണ്  ഗ ണ്ിച്ച  മാസകവതനും 
കണ്ക്കാകക്കണ്താണ്.് 

7. ഹിൽ പ്ടാേ്റ്റസ്ിനു അധിേകവതനൈം 

സ൪ക്കാ൪ ജീവനക്കാ൪ക്്ക ബാധകമായിട്ട ള്ളകകരള സ൪വ്വീസ ് െട്ടങ്ങളിൽ 
ൈിൽ ന്ദ്ടാക്റ്റസ് ്എന്ന  വിവരിച്ചിട്ട ള്ള ന്ദ്പകേശ്ങ്ങളിൽ കജാെി ലെയ്യ ന്ന എല്ലാ വിഭാഗും 
ലതാഴിൊളികൾക്ക ും ലമാത്തും േിവസകവതനത്തിലെ 15 ശ്തമാനും വര ന്ന ത ക 
അധികമായി ന്ദ്പകതയക ൈിൽ ന്ദ്ടാക്റ്റ ്അെവൻസായി നൽകകണ്താണ്.് 

8. ഉയ്ക൪ന്ന കവതനത്തിന ്സൈംരക്ഷണൈം 

ഈ കമഖെയിൽ എവിലടലയങ്കിെ ും ലതാഴിൊളികൾക്ക ് കമൽപ്പറഞ്ഞ 
അടിസ്ഥാനകൂെിയിെ ും ക്ഷാമബത്തയിെ ും നിന്ന ും ഉയ൪ന്ന അടിസ്ഥാനകൂെിയ ും 
ക്ഷാമബത്തയ ും െഭിക്ക ന്ന ലണ്ങ്കിൽ അന്ദ്പകാരും ഉയ൪ന്ന അടിസ്ഥാനകൂെിയ ും 
ക്ഷാമബത്തയ ും ത ട൪ന്ന ും നൽകകണ്താണ്.് 

ഈ കമഖെയിലെ ഏലതങ്കിെ ും കജാെികൾ പട്ടികയിൽ 
ഉൾലപ്പട ന്നില്ലാലയങ്കിൽ അത്തരും കജാെികൾക്ക ് സമാനലതാഴിെ കൾക്ക ്
നിശ്ചയിച്ചിട്ട ള്ള കവതനത്തിലെ അകത നിരക്ക ്ബാധകമായിരിക്ക ന്നതാണ്.് 

 

ഗവ൪ണ്ണറ ലട ഉത്തരവിൻ ന്ദ്പകാരും, 

കഡാ. ആഷ കതാമസ,് 
                                                               ഗവൺലമെഅ്ഡീഷണ്ൽ െീഫ്്റലസന്ദ്കട്ടറി. 
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വിശ്േീകരണ്ക്ക റിപ്പ് 

 
(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഭാഗമാക ന്നതല്ല. എന്നാൽ അതിലെ ലപാത  ഉകേശ്യും 

ലവളിലപ്പട ത്ത ന്നതിന് ഉകേശ്ിച്ച ലകാണ് ള്ളതാക ന്ന .) 
 
കകരള സുംസ്ഥാനലത്ത പാറ ഉടയ്ക്കൽ, പാറ ലപാട്ടിക്കൽ, കറാഡ ്നി൪മ്മാണ്വ ും 

ലകട്ടിടനി൪മ്മാണ്വ ും അറ്റ ക റ്റപ്പണ്ികള ും, നേികളിൽ നിന്ന ും മണ്ൽ വാരെ ും 
അതിലെ കയറ്റിറക്ക ും കമഖെകളിൽ കജാെി ലെയ്യ ന്ന ലതാഴിൊളികൾക്ക ്
നൽകകണ്തായ ഏറ്റവ ും ക റഞ്ഞ കൂെി നിരക്ക് 2010 ആഗസ്റ്റ ് 4-ാം തീയതിയിലെ 
ജി. ഒ. (എുംഎസ.്) 87/2010/ലതാഴിൽ നമ്പരായി പ റലപ്പട വിച്ചത ും 2010 ആഗസ്റ്റ ്
4-ാം തീയതിയിലെ 1786-ാം നമ്പ൪ കകരള അസാധാരണ് ഗസറ്റിൽ എസ്. ആ൪. ഒ. 
നമ്പ൪ 766/2010 ആയ ും 2011 ജൂലെ 1-ാം തീയതിയിലെ ജി. ഒ. (എുംഎസ.്) 
81/2011/ലതാഴിൽ നമ്പരായി പ റലപ്പട വിച്ചത ും 2011 ജൂലെ 5-ാം തീയതിയിലെ 
1297-ാം നമ്പ൪ കകരള അസാധാരണ് ഗസറ്റിൽ എസ.് ആ൪. ഒ. നമ്പ൪ 411/2011 ആയ ും 
ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ചത മായ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ ന്ദ്പകാരും സ൪ക്കാ൪ പ ത ക്കി 
നിശ്ചയിച്ചിര ന്ന . 1948-ലെ  ഏറ്റവ ും ക റഞ്ഞ കൂെി ആക്റ്റിലെ (1948-ലെ 11-ാം കകന്ദ്ര 
ആക്റ്റ)് 5-ാം വക പ്പ ് (1)-ാം ഉപവക പ്പ ് ഖണ്ഡത്തിെ ും (2)-ാം ഉപവക പ്പിെ ും വയവസ്ഥ 
ലെയ്തിരിക്ക ന്ന നടപടിന്ദ്കമങ്ങൾ പാെിച്ച ലകാണ്്പ ന്ദ്പസ്ത ത വയവസായ 
കമഖെയിലെ നിെവിെ ള്ള ഏറ്റവ ും ക റഞ്ഞ കവതന നിരക്ക കൾ പ ത ക്കി 
നിശ്ചയിക്ക വാൻ സ൪ക്കാ൪ തീര മാനിച്ചിരിക്ക ന്ന . 

 
കമൽപ്പറഞ്ഞ െക്ഷയും നിറകവറ്റ ന്നതിന് ഉകേശ്ിച്ച ലകാണ് ള്ളതാണ് ് ഈ 

വിജ്ഞാപനും. 
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G. O. (P) No. 71/2019/LBR                                           Dated, Thiruvananthapuram,  29th July, 2019 

          13th 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 Notifications issued under G. O. (Ms) No. 87/2010/LBR., 

dated 4th August, 2010 and published as S. R. O. No. 766/2010 in the Kerala Gazette 

Extraordinary No. 1786 dated  4th August, 2010 and  G. O. (Ms.)No. 81/2011/LBR,  dated  

1st July, 2011 and published as  S. R. O. No. 411/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary  

No. 1297 dated  5th July, 2011, the Government of Kerala after considering the objections and 

suggestions received on the draft proposal previously published under Notification  

No. E1/181/2018/LBRD.,  dated 21st October, 2018 in the Kerala Gazette Extraordinary  

No. 2635 dated 24th October, 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 employees 

employed in stone crushing, quarrying, construction and maintenance of roads and buildings, 

river  sand  collection and its loading and unloading sectors in the State of Kerala as specified in 

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

the date from which the revised rates shall come into force. 

 

 

S. R. O. No. 554/2019
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SCHEDULE  

1. Building Construction Works (Time Rate) 
 

Sl. 
No. 

Work 
Basic Wages 

(8 hours work) 
` 

(1) (2) (3) 

I. 

. 

Highly Skilled 

1 Building Crane Operator 

2 J.C.B./ Proclain Operator 

3 Pile Driving 

 

 

940 

II. 

. 

Skilled 

1 Concrete Mixing Operator 

2 Concrete Conveyer Operator  

3 Lift Operator 

4 Metal Roof welder 

5 Granite Mason 

6 Concrete Mason 

7 Tile / Marble/ Granite Mason 

8 Concrete associated Skilled Workers ( Bar Cutting,  Bar 
Bending, Board/Sheet fixing, Paving of bar, Tying of bar) 

9 Skilled Workers cutting Laterite Blocks 

 

 

 

 

 

890 

 

 

III. 

 

Semi Skilled 

1 Brick Mason 

2 Laterite Mason 

3 Aluminium Fabricator  

4 Carpenter 

5 Electrician 

6 Plumber 

7 Painter 

 

 

 

 

820 

 

 

IV. 

 

 

 

Un Skilled 

1  Concrete Work (Metal Shovelling, Loading Sand and Cement, 
Concrete Mixture Preparation,  Loading Concrete Mixture, 
Concreting,  Bund for  stopping water) 

 2 (A)   JCB Helper 

     (B)   Boatman 

     (C)   Helper  

 

 

770 

 

 

730 
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2. Construction of  Roads (Time Rate) 

 

Sl. 
No. 

Work 
Basic Wages 

( 8 hours work) 
` 

(1) (2) (3) 

I. 

 

Highly Skilled 
1 Proclain / JCB Operator 

2 Road  Roller  Driver 

3 Heater  Operator 

 

 

940 

II. 

 

Skilled 

1 Heaterman 

2 Tar  Sprayman 

 

890 

III. 

.  

Semi Skilled 

1 Shovelling Granite Metal 

2 Paving Granite Metal / Spreading Metal 

3 Supplying Tar for Spraying 

4 Supplying Tar to Plant 

5 Supplying Metal to Plant 

6 Unloading Mixture from Vehicle 

 

 

 

820 

 

 

IV. 

. 

Un Skilled 
1 (A)  Holding Racks 

   (B)  Holding Roller Wheel 

2 Other Unskilled Works 

 

770 

 

730 

3. Stone Breaking, Stone Crushing Working 

I. Time Rate 

Sl. 
No. 

Work 
Basic Wages 

( 8 hours work) 
` 

(1) (2) (3) 

1 Crusher  Operator 940 

2 Jack  Hammer  Operator 890 

3 Labourers helping the loading and unloading works related to 
stone breaking and stone crushing to Lorry, Boat or other 
vehicles, from vehicle or otherwise. 

770 
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II. Piece  Rate 

1. Stone crushing  with explosives, 
Rock Drilling 

Per 30.5 cm long 
holes 

` 145 6 holes 

2. Breaking Rock with Hammer Per  28.3 Cubic 
Decimetre rock piece 

` 415 2.25 number 
specific pieces 

3. Breaking Hard Stone with heavy 
Hammer 

Per  28.3 Cubic 
Decimetre rock piece 

` 447 2.25 number 
specific pieces 

4.  Crushing Rock to metal: 

No. Millimetre size 
For each 28.34 Cubic  

Deci metre (`) 
Workload per day 

(Amount) 

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

(i)  12.07 121 6.5 

(ii)  19.05 90 8.5 

(iii)  38.1 50 15.5 

(iv)  50.8 45 17.5 

(v)  63.5 28 28 

(vi)  72.2 mm to 152.4 mm 10 79.5 

Note:— The employer should supply rock pieces to be crushed to metal at the workplace. 

4.  River  Sand  Collection (Piece Rate) 

No. Work/Class 
Basic Wages  

(`) 
Workload  

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

1  River Sand Collection 1080 5 Ton 

2  Loading and Unloading of Sand: 

(A)   Loading to Vehicles 

(B)   Unloading from Vehicles/boats/small boats  and 
  carrying up to 50m. 

(C)   Unloading directly  from Vehicle/boats/small  
   boats                      

 

1010 

1010 

 

1010 

 

5 Ton 

5 Ton 

 

10 Ton 
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5. Dearness Allowance 
 

In addition to the basic rates of wages, the monthly waged employees and the daily  

wages employees shall be paid Dearness Allowance @ ` 26 (Rupees Twenty six only)  

and @ Re. 1 (Rupee One only) respectively for every increase of one point above 300 points in 

the New Series ie. 1998-99=100 of the Consumer Price Index published by the Department of 

Economics and Statistics for concerned District headquarters. 

The piece rated labourers/employees who complete the daily workload stated in the 

schedule will be eligible for full Dearness Allowance. Those employees who had not completed 

the workload will be eligible for Dearness Allowance in proportion to the completed work.  

For  6 days work in a week, maximum 6 DA shall be given in accordance with the workload.  

If the employer could not provide sufficient work for a complete day, the employees should be 

given full Dearness Allowance without considering the workload. 

6. Monthly Wages 

The monthly wages in respect of employees whose daily wages are fixed, shall  

be calculated by multiplying the consolidated amount of basic wage and Dearness  

Allowance with 26. 

7. Additional wages for Hill tracts 

Special hill tract allowances at the rate of 15% of the total daily wages shall be given to all 

categories of employees working in those areas which are specified as hill tract in the Kerala 

Service Rules applicable to the Government Employees. 

8. Protection for Higher Wages 

In case the employee are at present getting higher basic wages and Dearness Allowance 

than the basic wages and Dearness Allowances in this sector, he shall further be entitled to get 

such higher rate. 
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If any work in this sector does not come under the Schedule, such works shall be eligible 

for basic wages prescribed for equivalent works. 

 

 

   By order of the Governor, 

   DR. ASHA THOMAS, 
   Additional Chief Secretary to Government. 

 

Explanatory Note 
 

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

Government had earlier revised the minimum rates of wages payable to the  

employees employed in stone crushing, quarrying construction and maintenance of  

roads and buildings, river sand collection and its loading and unloading sectors in the  

State of Kerala as per the Notifications issued under G. O. (Ms.) No. 87/2010/LBR, dated  

4th August, 2010 and published as S. R. O. No. 766/2010 in the Kerala Gazette Extraordinary 

No. 1786 dated 4th August, 2010 and G. O. (Ms.) No. 81/2011/LBR. dated 1st July, 2011  

and published as S. R. O. No. 411/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 1297 dated  

5th July, 2011. The Government have now decided to revise the existing minimum rates  

of wages in the said industry sector following the procedure laid down in clause (b) of  

sub-section (1) and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948  

(Central Act 11 of 1948). 

The notification is intended to achieve the above object. 
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