
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT OF KERALA

NOTIFICATION

The  following  proposals  regarding  the  revision  of  minimum  rates  of  wages  which  the

Government of Kerala proposes to make 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 clause (b)

of sub-section (1) of section 5  thereof  and in  supersession  of the notification issued under G.O.(P)

No. 76/2016/LBR dated  17th May, 2016 and published as S.R.O. No.374/2016 in the Kerala Gazette

Extraordinary No.953 dated 18th May, 2016 payable to the classes of employees employed in Plantation

Sector  in  the  State  of  Kerala  as  specified  in  the  schedule  below  are  hereby  published  for  the

    Labour and Skills (E) Department
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information of all persons likely to be affected thereby as required by clause (b) of sub section (1) of

section 5 of the said act.

Notice is hereby given that the proposal will  be taken up for consideration on or after  two

months from the date of publication of the notification in the Official Gazette and that the objections

and suggestions, if any, that may be received from any persons with respect to the said proposals on or

before the specified above, will be considered by the Government.  All objections and suggestions shall

be addressed to the Additional Chief Secretary to Government,  Labour and Skills (E) Department,

Government Secretariat, Thiruvananthapuram - 695 001. 

SCHEDULE-I

 TEA PLANTATIONS 

1. Time Rated Work

Minimum Time Rates 

(Basic Wages)

                         `

(a) Field Workers 304.01

(b) Factory Workers 307.26

The term 'Factory' for this purpose means any place where a manufacturing process  is
carried on irrespective of the number of workers employed.

     

2. Piece Rated work

(A)  Hand Plucking 

      (i) Standard Output                 : (1) In the months of January, February and August –   
     16Kgs of leaves per day.
(2) In the remaining months of the year 21 Kgs per 
     day.

     (ii) Guaranteed Time Rate        : Rs. 182.41 per day.

     (iii) Minimum Piece Rate         : Pluckers in the plantations shall be paid the following piece 
rates over and above the guaranteed time rates.
(1) Rs. 7.607 per Kg for the 16 Kgs of harvested 
     leaves during a day in January, February and   
     August.
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(2) Rs. 5.795 per Kg for the 1st 21 Kgs of leaves 
      harvested a day in the other months of the year.
(3) 80 paise per Kg for the first 14 Kgs over and 
     above the standard output and 110 paise per Kg for 
     the next 14 Kgs and 150 paise per Kg thereafter.

    (iv) Adjustments of piece rates  :  Where the plucking average for  an estate  over  a month is
found to be less than the standard output, the wages for the
month shall be paid at a revised piece rate calculated on the
basis of the actual average for the month which should be
taken as  the  standard.   The rate  should  be  such that  after
deducting  10%  from  the  revised  standard  output,  the
remaining quantity will be the standard output of the worker
and an amount equal to the difference between the minimum
wages and the guaranteed time rate of the worker shall be
paid.  A plucker shall be entitled to receive this rate for the
leaves harvested on every day of that month up to the revised
standard daily output for the month.

(B)  Shear Plucking 

      (i) Standard Output                : (1) In the months of January, February and August –   
     16 Kgs of leaves per day.
(2) In the remaining months of the year 27 Kgs per 
     day.

      (ii) Guaranteed Time Rate      : Rs. 182.41 per day.

      (iii) Minimum Piece Rate       : Pluckers in the plantations shall be paid the following piece 
rates over and above the guaranteed time rates.
(1) Rs. 7.607 per Kg for the 16 Kgs of harvested 
     leaves during a day in January, February and   
     August.
(2) Rs. 4.508 per Kg for the 1st 27 Kgs of leaves 
      harvested a day in the other months of the year.
(3) 80 paise per Kg for the first 14 Kgs over and 
     above the standard output and 110 paise per Kg for 
     the next 14 Kgs and 150 paise per Kg thereafter.

    (iv) Adjustments of piece rates :  Where the plucking average for  an estate  over  a month is
found to be less than the standard output, the wages for the
month shall be paid at a revised piece rate calculated on the
basis of the actual average for the month which should be
taken as  the  standard.   The rate  should  be  such that  after
deducting  10%  from  the  revised  standard  output,  the
remaining quantity will be the standard output of the worker
and an amount equal to the difference between the minimum
wages and the guaranteed time rate of the worker shall  be
paid.  A plucker shall be entitled to receive this rate for the
leaves harvested on every day of that month up to the revised
standard daily output for the month.
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3. Supervisors & Selected Special Categories

Category Scale of Pay 

(1) (2)

1. Supervisors

2. Mechanic

3. Electrician           9335-47-9817-53-10145-59-10449-

4. Wireman           66-10845-73-11283-81-11769-90-

5. Laboratory Technician         12309-99-12903-109-13557

6. Fitters

7. Drivers 
    (Lorry/Tractor/Ambulance/Car/Jeep/Engine)

4. Other Special Categories 

1. Carpenters

2. Masons

3. Blacksmiths

4. Midwives 

5. Teachers in Schools in Plantations which 
    are not recognized and which do not 
    receive any grant from the Department of 
    Education 

       9355-47-9637-53-9955-59-10309-66-  
       10705-73-11143-81-11629-90-12169-
       99-12763-109-13417     

6. Balasevikas and those doing other similar
    works

       

7. Medical Orderlies

8. Ward Boys & Ward Girls

9. Plumbers 

10. Pump Operators doing at least some 
      maintenance work

11. Tappal man 

12. Estate Office Peon

13. Permanent Cook in Hospitals 
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5. Creche Attendant                              :     9225-47-9507-53-9825-59-10179-66-
    10575-73-11013-81-11499-90-12039-99- 
    12633-109-13287

SCHEDULE-II

 RUBBER PLANTATIONS 

1. Time Rated Work

Minimum Time Rates 

(Basic Wages)

                         `

(a) Field Workers 384.01*

(b) Factory Workers 388.88

The wage differential of the time rated tappers shall be Rs.7.00 per day.

*Tapping task fixed for Rubber Plantations is 400 trees (As per Plantation Labour committee
decision dated 15th December 1966 to accept recommendations of the Central Wage Board for Rubber
Plantations Industry as accepted by the Government of India in their Resolution Number WB-8(18)/66
dated 29th September 1966).

Additional Incentive

The  Rubber  Tappers  who are  tapping  more  than  the  tapping  task  fixed  above  will  get  an
Additional Incentive of 60 paise per tree over and above the task mentioned.  All statutory benefits are
applicable to the above incentive.

2. (i) The classification of rubber fields and standard output are shown below:-

Classification of fields Standard Output

Class-I     Annual yield below 170 Kgs 2 Kgs per day

Class-II    Annual yield from 171 Kgs to 270 Kgs 4 Kgs per day

Class-III   Annual yield from 271 Kgs to 400 Kgs 6.5 Kgs per day

Class -IV  Annual yield above 400 Kgs 8 Kgs per day
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   (ii) For the purpose of computation of annual yield, the yield obtained from normal tapping for 6 days
per week will alone be taken into account.

     (iii)  For the purpose of classification of fields, one hundred tapping trees will be reckoned as one
acre. 

3. The over kilo rate for latex in Class I, II and III rubber fields will be Rs. 5.25 per Kilogram and that
for Class IV rubber fields it will be Rs. 7.25 per Kg.

4. The over kilo rate for scrap will be Rs. 1.60 per kg.

5. The guaranteed time rate shall be Rs. 230.41 per day.

6.  Tappers in Rubber Plantations shall be paid piece rates at the following rates over and above the
guaranteed time rates.

Class -I Rs. 76.912 per Kg

Class -II Rs. 38.456 per Kg

Class -III Rs. 23.665 per Kg

Class -IV Rs. 19.228 per Kg

7. Supervisors and Selected Special Categories 

Class Scale of Pay

(1) (2)

1. Supervisors

2. Mechanics 

3. Electricians

4. Wireman       12010-77-12472-83-12970-89-13504-

5. Laboratory Technician       96-14080-103-14698-111-15364-120-  

6. Fitters       16084-129-16858-139-17692

7. Drivers 
   (Lorry/Tractor/Ambulance/Car/Jeep/    
    Engine)
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8. Other Special Categories

1. Carpenters

2. Masons

3. Blacksmiths

4. Midwives

5. Teachers in Schools in Plantations which 
     are not recognized and which do not 
    receive any grant from the Department of 
    Education

      11795-77-12257-83-12755-89-13289- 
      96-13865-103-14483-111-15149-120-  
      15869-129-16643-139-17477

6. Balasevikas and those doing other similar
    works

      

7. Medical Orderlies

8. Ward Boys & Ward Girls

9. Plumbers

10. Pump Operators doing at least some 
      maintenance work

11. Tappal man 

12. Estate Office Peon

13. Permanent Cook in Hospitals 

9. Creche Attendants :   11625-77-12087-83-12585-89-13119-96-
    13695-103-14313-111-14979-120-15699-
    129-16473-139-17307

SCHEDULE-III

 COFFEE  PLANTATIONS 

1. Time Rated Work

Basic Wages 

             Minimum Time Rates
                         `

                     304.01

In addition to the above basic wages of Rs. 304.01/- a further sum of Rs. 5/- per day will be 
paid as special allowance in pure coffee plantations alone.  The Rs. 5/- will not have any other fringe 
benefits.
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2. Piece Rated Work

150 paise per Kilo of Coffee, picked over and above 60 kilos per day.

3. Supervisors and Selected Special Categories

Class Scale of Pay 

(1) (2)

1. Supervisors

2. Mechanics

3. Electricians          9535-47-9817-53-10135-59-10489-66-

4. Wireman         10885-73-11323-81-11809-90-12349-

5. Laboratory Technician                  99-12943-109-13597

6. Fitters

7. Drivers     
   (Lorry/Tractor/Ambulance/Car/Jeep/ 
    Engine)
4. Other Special Categories

1. Carpenters

2. Masons

3. Blacksmiths

4. Midwives

5. Teachers in Schools in Plantations which 
     are not recognised and which do not 
    receive any grant from the Department of 
    Education

      9355-47-9637-53-9955-59-10309-66-     
     10705-73-11143-81-11629-90-12169- 
     99-12763-109-13417

6. Balasevikas and those doing other similar
    works

7. Medical Orderlies

8. Ward Boys & Ward Girls

9.  Plumbers

10. Pump Operators doing at least some 
      maintenance work

11. Tappal man 

12. Estate Office Peon

13. Permanent Cook in Hospitals 

      5. Creche Attendants :    9225-47-9507-53-9825-59-10179-66-
     10575-73-11013-81-11499-90-12039-99-
     12633-109-13287
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SCHEDULE-IV

 CARDAMOM  PLANTATIONS 

1. Time Rated Work

         Minimum Time Rates (Basic Wages)   
         *  ` 333.01         ` 304.01

(* The higher rates are applicable to pure Cardamom plantations) 

2. Supervisors and Selected Special Categories (For pure Cardamom  estates only) 

Class Scale of Pay 

(1) (2)

1. Supervisors

2. Mechanics

3. Electricians         10435-62-10807-68-11215-74-11659-

4. Wireman         81-12145-88-12673-96-13249-105-

5. Laboratory Technician        13879-114-14563-124-15307

6. Fitters

7. Drivers    
 (Lorry/Tractor/Ambulance/Car/Jeep/Engine
3. Other Special Categories

1. Carpenters

2. Masons

3. Blacksmiths

4. Midwives

5. Teachers in Schools in Plantations which 
     are not recognised and which do not 
    receive any grant from the Department of 
    Education

      

6. Balasevikas and those doing other similar
    works

       10235-62-10607-68-11015-74-
      11459-81-11945-88-12473-96-13049- 

7. Medical Orderlies       105-13679-114-14363-124-15107

8. Ward Boys & Ward Girls

9.  Plumbers

10. Pump Operators doing at least some 
      maintenance work

    

11. Tappal man 

12. Estate Office Peon

13. Permanent Cook in Hospitals 
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4. Creche Attendants :    10095-62-10467-68-10875-74-11319-
     81-11805-88-12333-96-12909-105-
     13539-114-14223-124-14967

For monthly rated workers working in mixed crops estates, the scale of pay mentioned as per 
Schedule I and III for Tea and Coffee shall be applicable.

GENERAL (APPLICABLE TO ALL CROPS)

I. Fitment: (Applicable to Supervisors and Selected Special Categories, 
Other Special Categories and Creche Attendants in all crops)

Rs. 1583 in respect of Supervisors and Selected Categories and Rs. 1532 in respect of Other
Special Categories and Creche Attendants to be added, on the basic salary in the pre-revised scale on
the respective days of operation in Tea, Rubber, Coffee and Cardamom Plantations.  Pay in the revised
scale of pay will be fixed in the nearest higher increment step.

II. Job Differential

The job differential of Rs. 3.25 per day will be eligible to the following categories of workers.

1. Pruners

2. Spraying Workers including Mixing Workers

3. Tinkers

4. Telephone Operators

5. Dressers

6. Painters

7. Cooks

8. Sweepers

9. Tappal man

10.  Peons

11.  Factory/Field/Gate Watchmen

12.  Greasors

13.  Cleaners

14. Porters 

15.  Foresters 
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16.  Tea Chest makers

17.  Vehicle Attenders

18.  (a) Workers employed in Smoke House for drying and processing cardamom 

                 on days on which they are actually employed for such work.

                   (b) Workers employed in actual regulation of shade in Cardamom Plantations 

                 on days on which they are employed in such work.

Note:- Cardamom Pruners will be paid a job differential of 50 paise per day on all 

            working days throughout the year.

III. Service Weightage

      1. Daily rated Workers

(i) Below 5 years - Nil

(ii) Above 5 years and upto 10 years - 70 paise

                 (iii) Above 10 years and upto 15 years - 100 paise

                 (iv) Above 15 years and upto 20 years -  130 paise 

      (v) Above 20 years - 165 paise

      2. Monthly rated Workers 

(i)   Below 5 years - Nil

(ii)   Above 5 years and upto 10 years - One Additional Increment 

      (iii) Above 10 years and upto 15 years - Two Additional Increment

      (iv) Above  15 years upto 20 years - Three Additional Increment 

      (v)  Above 20 years - Four Additional Increment

Note :- An employee will be eligible for service weightage on completion of 

            suggested years of service from the date of joining in the said service.

IV. Dearness Allowances

 The basic wages mentioned above are equated to 2050 points of the Consumer Price Index
Number (Base :1970 =100 series) published for Ernakulam Centre.  The workers shall  eligible for
Dearness Allowance for the increase in the average Consumer Price Index Number of the Ernakulam
Centre for the penultimate 3 months above 2050 points.
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The Field workers will be paid seven paise per point per day and the Supervisors and Special
Categories of employees will be paid Dearness Allowance at the rate of Rs. 2.10 for increase over 2050
points in the Consumer Price Index Number published for Ernakulam Centre for the previous three
months. The above Dearness Allowance is subject to adjustments on 1st January, 1st April, 1st July and
1st October of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number published for
Ernakulam Centre for the previous three months beginning 1st July, 1st October, 1st January and 1st April
respectively.

V. Employment Protection
The minimum rates of wages notified above are based on the assumption that employers in Tea

and Rubber Plantations will  provide work for their  workers throughout the year,  failing which the
workers shall be given their minimum wages for the days on which they are involuntarily unemployed.
But the obligation of the employers is only to offer such kind of work connected with the plantations
and worker who refuses to accept that work will automatically forfeit his claim for wages of that day.  

VI. Protection of Higher Wages 
If the employees in any establishment are in receipt of wages higher than the rates said above,

they shall continue to receive such higher wages.

VII .The rates of wages as specified in Schedules I to IV shall come into force  from   1st January 2019.

VIII. The arrears to be paid under this notification shall be paid on or before 31st March 2020.
                                                                                           

                                                                                         By order of the Governor,

                                                                                             SATYAJEET RAJAN
                                                             Additional Chief Secretary to Government.   
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കകേരള സര്കക്കാര്
     തതതൊഴഴിലലലും നനൈപലണണ്യവലലും (ഇ) വകലപപ.

വവിജക്കാപനന

നന.ഇ 1/5/2020/തതക്കാഴവില്                                                     തവിരരുവനന്തപരുരന, തതീയതവി,  2020,   ജനരുവരവി   23
           1195, മകേരന 9

1948-തലെ മവിനവിമന കവജസസ് ആകസ് (1948-തലെ 11-ാക്കാന കകേനന്ദ്ര ആകസ്) 3-ാക്കാന വകേരുപസ് (1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപസ് (ബവി)
ഖണ്ഡവരുന  നപസസ്തരുത  ആകേസ്റവിതലെ  5-ാക്കാന വകേരുപസ്  (1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപരുമക്കായവി  (ബവി)  ഉപഖണ്ഡന  കേകൂടവിവക്കായവിച
നപകേക്കാരന  സര്കക്കാരവില്  നവികവിപസ്തമക്കായ  അധവികേക്കാരങ്ങള്  വവിനവികയക്കാഗവിചരുതകേക്കാണരുന  2016  കമയസ്  17-ാക്കാന
തതീയതവിയവിതലെ  സ.ഉ.(അചടവി)  നമ്പര്.  76/2016/തതക്കാഴവില്  നമ്പരക്കായവി  പരുറതപടരുവവിചതരുന   2016  കമയസ്  18-ാക്കാന
തതീയതവിയവിതലെ   953-ാക്കാന  നമ്പര്  കകേരള  അസക്കാധക്കാരണ  ഗസറവില്  എസസ്.ആര്.ഒ.  374/2016  ആയവി
നപസവിദതീകേരവിച  വവിജക്കാപനതത്തെ  അതവിലെനഘവിചരുതകേക്കാണരുന,  കകേരള  സര്കക്കാര്,  സനസക്കാനതത്തെ   കതക്കാടന
കമഖലെയവില് കജക്കാലെവി തചെയരുന്ന   തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ് നല്കകേണതക്കായ ഏറവരുന കേരുറഞ്ഞ  കേകൂലെവി നവിരകരുകേള്
ഇകതക്കാതടക്കാപന കചെര്ത്തെവിടരുളള പടവികേയവില് പറയരുന്ന നപകേക്കാരന പരുതരുകരുന്നതസ് സനബനവിചരുളള നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നപസസ്തരുത ആകേസ്റവിതലെ  5-ാക്കാന  വകേരുപസ്  (1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപസ്  (ബവി)  ഖണ്ഡന ആവശശ്യതപടരുന്നതസ്  നപകേക്കാരന,  അതസ്
ബക്കാധകേമക്കാകേക്കാനവിടയരുള്ള എലക്കാ ആളരുകേളരുതടയരുന അറവിവവികലെയസ്കക്കായവി ഇതവിനക്കാല് നപസവിദതീകേരവികരുന്നരു.

ഈ വവിജക്കാപനത്തെവിതലെ  നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് ഇതസ്  നപസവിദതീകേരവിച തതീയതവി മരുതല് രണസ് മക്കാസന
തവികേയരുന്ന  തതീയതവികകക്കാ  അതവിനരു  കശഷകമക്കാ  പരവിഗണനയസ്കസ്  എടരുകരുന്നതക്കാതണന്നരുന  നപസസ്തരുത
നവിര്കദ്ദേശങ്ങതള സനബനവിചസ് കമല്പറഞ്ഞ തതീയതവിയസ്കകക്കാ അതവിനരു മരുകമ്പക്കാ ഏതതങവിലെരുന ആളവില് നവിന്നരുന
ലെഭവികചകക്കാവരുന്ന  ആകകപങ്ങകളക്കാ  നവിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്കാ,  എതന്തങവിലെരുമരുതണങവില്,  അവയരുന  സര്കക്കാര്
പരവിഗണനയസ്തകടരുകരുന്നതക്കാതണന്നരുന ഇതവിനക്കാല് അറവിയവികരുന്നരു. എലക്കാ ആകകപങ്ങളരുന, നവിര്കദ്ദേശങ്ങളരുന,
ഗവണ്തമനസ്  അഡതീഷണല്  ചെതീഫസ്  തസനകേടറവി,  തതക്കാഴവിലെരുന  നനപരുണശ്യവരുന  (ഇ)  വകേരുപസ്,  ഗവണ്തമനസ്
തസനകേകടറവിയറസ്, തവിരരുവനന്തപരുരന - 695 001 എന്ന വവിലെക്കാസത്തെവില് അയയസ്കകണതക്കാണസ്.
 

പടഴിക-1
 തതയഴില തതതൊടങ്ങള് 

1. നടലും തറേറ്റഡപ  വര്കപ 

മവിനവിമന നടന കററസ് 
(അടവിസക്കാന കവതനന രകൂപയവില്)

(എ) ഫതീല്ഡസ്  വര്കകഴസ് സസ് 304.01

(ബവി) ഫക്കാകറവി വര്കകഴസ് സസ് 307.26

   ഉതസ്പക്കാദനനപനകേവിയ നടകരുന്ന ഏതതക്കാരരു സലെവരുന (തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേളരുതട എണന        

              ബക്കാധകേമവിലക്കാതത) ഫക്കാകറവി എന്ന നവിര്വ്വചെനത്തെവിന് കേതീഴവില് വരരുന്നതക്കാണസ് .

2. പപീസപ  തറേറ്റഡപ  വര്കപ 
(എ) ഹക്കാന്ഡസ്  പ്ലകവിനഗസ്        

 ( ) i സക്കാര്കഡര്ഡസ് ഔടസ്പരുടസ്       :
  

1.  ജനരുവരവി, തഫനബരുവരവി, ആഗസസ്   മക്കാസങ്ങളവില്
     നപതവിദവിനന 16 കേവികലെക്കാനഗക്കാന കതയവിലെ തകേക്കാളരുന്തസ് . 
2. മറസ്  മക്കാസങ്ങളവില് നപതവിദവിനന 21 കേവികലെക്കാനഗക്കാന
    കതയവിലെ തകേക്കാളരുന്തസ് .
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 ( ) ii ഗശ്യക്കാരനതീഡസ്  നടന കററസ്        :  നപതവിദവിനന 182.41 രകൂപ

 ( ) iii മവിനവിമന പതീസസ്  കററസ്                 : കതയവിലെ  പ്ലക്കാകനഷനരുകേളവിതലെ  തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ് 
ഗശ്യക്കാരനതീഡസ്  നടന കററവിനസ്  പരുറകമ തക്കാതഴപറയരുന്ന നപകേക്കാരന
പതീസസ്  കററസ്  കേകൂടവി നല്കകേണതക്കാണസ് .

1.  ജനരുവരവി, തനഫനബരുവരവി, ആഗസസ്  മക്കാസങ്ങളവില്
    ആദശ്യതത്തെ 16 കേവികലെക്കാനഗക്കാന  വതര കതയവിലെ    
    തകേക്കാളരുന്തവിനസ്  7.607 രകൂപ വതീതന.

2. മറസ്  മക്കാസങ്ങളവില് ആദശ്യതത്തെ 21  കേവികലെക്കാനഗക്കാന
    വതര കതയവിലെ തകേക്കാളരുന്തവിനസ്  5.795 രകൂപ വതീതന.

3.  സക്കാന്കഡര്ഡസ്  ഔടസ്പരുടവിനസ്  മരുകേളവില് വരരുന്ന അടരുത്തെ
14  കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  ഓകരക്കാ  കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനരുന  80  നപസ
നവിരകവിലെരുന  തരുടര്ന്നരുള്ള  14  കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  ഓകരക്കാ
കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനരുന  110  നപസ  നവിരകവിലെരുന  അതവിതന
മരുകേളവിലെരുള്ള  ഓകരക്കാ  കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനരുന  150  നപസ
നവിരകവിലെരുന കേകൂലെവി നല്കകേണതക്കാണസ് .

( ) iv പതീസസ്  കററവിതന നകേമതീകേരണന :  ഒരരു  എകസറവിതലെ  പ്ലകവിനഗസ്  ശരക്കാശരവി  ഏതതങവിലെരുന  ഒരരു
മക്കാസത്തെവില്  സക്കാന്കഡര്ഡസ്  ഔടസ്പരുടവിലെരുന  കേരുറവക്കാകേരുന്ന
പകന  തക്കാതഴപറയരുന  നപകേക്കാരന  സക്കാന്കഡര്ഡസ്  ഔടസ്പരുടസ്
പരുതരുകവി നവിശ്ചയവിചസ്  കേകൂലെവി നല്കകേണതക്കാണസ് .  നപസസ്തരുത
എകസറവിതലെ  ആ മക്കാസതത്തെ പ്ലകവിനഗസ്  ശരക്കാശരവിയരുതട 10
ശതമക്കാനന  കേരുറച  കശഷമരുള്ള  സനഖശ്യതയ  സക്കാന്കഡര്ഡസ് 
ഔടസ്പരുടക്കായവി  നവിശ്ചയവിചസ്  കേകൂലെവി  കേണകക്കാകകണതക്കാണസ് .
മവിനവിമന  പതീസസ്  കററസ്  പരുതരുകവിയ  സക്കാന്കഡര്ഡസ് 
ഔടസ്പരുടവിതന അടവിസക്കാനത്തെവില് കേണകക്കാകകണതക്കാണസ് .
നപസസ്തരുത  മക്കാസത്തെവില്  എലക്കാ  ദവിവസവരുന  തതക്കാഴവിലെക്കാളവി
നരുള്ളരുന്ന  തകേക്കാളരുന്തവിനസ്  ഇകത  നവിരകവില്  കവതനന
ലെഭവികക്കാന് അര്ഹതയരുണക്കായവിരവികരുന.

(  ബഴി  )   ഷഴിയര് പ്ലകഴിലുംഗപ 

( ) i സക്കാന്കഡര്ഡസ്  ഔടസ്പരുടസ്      : 1.  ജനരുവരവി,  തഫനബരുവരവി,  ആഗസസ് മക്കാസങ്ങളവില്
നപതവിദവിനന 16 കേവികലെക്കാനഗക്കാന കതയവിലെ തകേക്കാളരുന്തസ് 
2.  മറസ്  മക്കാസങ്ങളവില് നപതവിദവിനന  27  കേവികലെക്കാനഗക്കാന  കതയവിലെ
തകേക്കാളരുന്തസ്.

( ) ii ഗശ്യക്കാരനതീഡസ്  നടന കററസ്       :       നപതവിദവിനന 182.41 രകൂപ

( ) iii മവിനവിമന പതീസസ്  കററസ്                 :     കതയവിലെ  പ്ലക്കാകനഷനരുകേളവിതലെ  തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ് 
ഗശ്യക്കാരനതീഡസ്  നടന കററവിനസ്  പരുറകമ തക്കാതഴപറയരുന്ന നപകേക്കാരന
പതീസസ്  കററസ്  കേകൂടവി  നല്കകേണതക്കാണസ് .

  1. ജനരുവരവി, തഫനബരുവരവി, ആഗസസ്  മക്കാസങ്ങളവില്   
     ആദശ്യതത്തെ 16 കേവികലെക്കാനഗക്കാന വതര കതയവിലെ    
     തകേക്കാളരുന്തവിനസ്  7.607 രകൂപ വതീതന.
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 2. മറസ്  മക്കാസങ്ങളവില് ആദശ്യതത്തെ 27 കേവികലെക്കാനഗക്കാന വതര 
      കതയവിലെ തകേക്കാളരുന്തവിനസ് 4.508 രകൂപ വതീതന.

  3.  സക്കാന്കഡര്ഡസ്  ഔടസ്പരുടവിനസ്  മരുകേളവില് വരരുന്ന അടരുത്തെ
      14 കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  ഓകരക്കാ കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനരുന 80 നപസ
      നവിരകവിലെരുന തരുടര്ന്നരുള്ള 14 കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  ഓകരക്കാ
      കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനരുന 110 നപസ നവിരകവിലെരുന അതവിതന  
      മരുകേളവിലെരുള്ള ഓകരക്കാ കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനരുന 150 നപസ 
      നവിരകവിലെരുന കേകൂലെവി നല്കകേണതക്കാണസ് .

( ) iv പതീസസ്  കററവിതന നകേമതീകേരണന : ഒരരു  എകസറവിതലെ  പ്ലകവിനഗസ്  ശരക്കാശരവി  ഏതതങവിലെരുന  ഒരരു
മക്കാസത്തെവില്  സക്കാന്കഡര്ഡസ്  ഔടസ്പരുടവിലെരുന  കേരുറവക്കാകേരുന്ന
പകന        തക്കാതഴപറയരുന  നപകേക്കാരന  സക്കാന്കഡര്ഡസ് 
ഔടസ്പരുടസ്  പരുതരുകവി  നവിശ്ചയവിചസ്  കേകൂലെവി  നല്കകേണതക്കാണസ് .
നപസസ്തരുത  എകസറവിതലെ  ആ  മക്കാസതത്തെ  പ്ലകവിനഗസ് 
ശരക്കാശരവിയരുതട                  10  ശതമക്കാനന കേരുറച
കശഷമരുള്ള  സനഖശ്യതയ  സക്കാന്കഡര്ഡസ്  ഔടസ്പരുടക്കായവി
നവിശ്ചയവിചസ്           കേകൂലെവി കേണകക്കാകകണതക്കാണസ് . മവിനവിമന
പതീസസ്  കററസ്  പരുതരുകവിയ                സക്കാന്കഡര്ഡസ് 
ഔടസ്പരുടവിതന അടവിസക്കാനത്തെവില് കേണകക്കാകകണതക്കാണസ്.
നപസസ്തരുത  മക്കാസത്തെവില്  എലക്കാ  ദവിവസവരുന  തതക്കാഴവിലെക്കാളവി
നരുള്ളരുന്ന  തകേക്കാളരുന്തവിനസ്  ഇകത  നവിരകവില്  കവതനന
ലെഭവികക്കാന് അര്ഹതയരുണക്കായവിരവികരുന.

3. സസൂപര്നവസര്മതൊരലലും മറ്റപ  തതരതഞ്ഞെടലകതപട വഴിഭതൊഗങ്ങളലലും

വവിഭക്കാഗന    ശമ്പള സസ്തകേയവില്

(1) (2)

1. സകൂപര് നവസര്മക്കാര്

2. തമകക്കാനവികസ് 

3.  ഇലെകേസ്.നടതീഷശ്യന്

4. വയര്മക്കാന്         9335-47-9817-53-10145-59-10449- 

5. ലെകബക്കാറടറവി തടകേസ് നതീഷശ്യന്         66-10845-73-11283-81-11769-90-

6. ഫവിറര്         12309-99-12903-109-13557

7. നനഡവര് 
   (കലെക്കാറവി/നടക്കാകര്/ ആനബരുലെന്സസ് / കേക്കാര്/ ജതീപസ് / 
   എഞവിന്)
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4. മറ്റപ  പപതതണ്യക വഴിഭതൊഗങ്ങള് 

വവിഭക്കാഗന  ശമ്പള സസ്തകേയവില്

1. മരപണവികക്കാര്

2. കേല്പണവികക്കാര്

3. ഇരരുമ്പരുപണവികക്കാര്

4. ആയമക്കാര്

5. വവിദശ്യക്കാഭശ്യക്കാസ വകേരുപസ്     
    അനഗതീകേരവിചവിടവിലക്കാത്തെതരുന    നപസസ്തരുത  
  വകേരുപവില് നവിന്നരുന ആനരുകേകൂലെശ്യങ്ങതളക്കാന്നരുന 
   ലെഭവികക്കാത്തെതരുമക്കായ കതക്കാടന കമഖലെയവിതലെ   
   സസ്കേകൂളരുകേളവിതലെ അദശ്യക്കാപകേര്

6. ബക്കാലെകസവവികേമക്കാരരുന സമക്കാന തതക്കാഴവിലെവില് 
   ഏര്തപടവിരവികരുന്നവരരുന 

          9355-47-9637-53-9955-59-10309-66-  
          10705-73-11143-81-11629-90-12169-
          99-12763-109-13417     

7. തമഡവികല് ഓഡര്ലെവി 
    (കസവകേന്) 

8. വക്കാര്ഡസ്  കബക്കായസ്   & വക്കാര്ഡസ്  കഗള്

9. പ്ലനബര്

10. പമ്പസ്  ഓപകററര് (ചെരുരരുകന 
      അറകേരുറപണവികേള്   ഉള്തപതട)

11. തപക്കാല് മക്കാന്

12. എകസറസ്  ഓഫതീസസ്  പശ്യകൂണ്

13. ആശരുപനതവിയവിതലെ സവിരന പക്കാചെകേ  
     തതക്കാഴവിലെക്കാളവി

5. പകഷപ  അറ്റന്ഡനപ     9225-47-9507-53-9825-59-10179-66-
    10575-73-11013-81-11499-90-12039-99-     
    12633-109-13287

  പടഴിക -2
 റേബ്ബര് തതതൊടങ്ങള്

1. നടലും തറേറ്റഡപ  വര്കപ 

               വവിഭക്കാഗന

മവിനവിമന നടന കററസ് 

                    (  അടവിസക്കാന കവതനന രകൂപയവില്  )                       

(എ) ഫതീല്ഡസ്  വര്കകഴസ് സസ് 384.01*

(ബവി) ഫക്കാകറവി വര്കകഴസ് സസ് 388.88
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ടക്കാപവിനഗസ്  തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ്  നപതവിദവിനന   7   രകൂപ കവജസ്  ഡവിഫറന്ഷശ്യലെക്കായവി നല്കേരുന്നതക്കാണസ്   .

*15.12.1966  -  തലെ  പ്ലക്കാകനഷന്  കലെബര്  കേമവിറവി  തതീരരുമക്കാന  നപകേക്കാരന  1966  തസപസ്റനബര്  29-തലെ  ഭക്കാരത
സര്കക്കാരവിതന  -8(18)/66  WB നപകമയത്തെവിലെകൂതട അനഗതീകേരവിച കകേനന്ദ്ര റബ്ബര് പ്ലക്കാകനഷന് കവജസ്  കബക്കാര്ഡവിതന
ശവിപക്കാര്ശ അനരുസരവിചസ്  റബ്ബര് മരങ്ങളരുതട ടക്കാപവിങ്ങസ് ടക്കാസസ്കേസ്  400 ആയവി നവിശ്ചയവിചവിടരുണസ് .

അഡപീഷണല് ഇന്സനപീവപ
നവിശ്ചയവിച  ടക്കാപവിങ്ങസ്  ടക്കാസസ്കേവില്  കേകൂടരുതല്  ഒരരു  ടക്കാപര്  ടക്കാപസ്  തചെയരുന്ന  പകന  ടവിയക്കാനസ്  ടക്കാപവിങ്ങസ് 

ടക്കാസസ്കേവിനസ്  മരുകേളവില് മരതമക്കാന്നവിനസ്  60 നപസ നപകേക്കാരന അഡതീഷണല് ഇന്സനതീവക്കായവി ലെഭവികരുന്നതക്കാണസ് .  ഈ
ഇന്സനതീവവിനസ്  നവിയമനപകേക്കാരമരുള്ള എലക്കാ ആനരുകേകൂലെശ്യങ്ങളരുന ബക്കാധകേമക്കായവിരവികരുന.

2. ( ) i റബ്ബര് കതക്കാടങ്ങളരുതട വര്ഗതീകേരണവരുന ഓകരക്കാ വവിഭക്കാഗത്തെവികലെയരുന സക്കാന്കഡര്ഡസ്  ഔടസ്പരുടസ്

       ചെരുവതട കചെര്കരുന്നരു.

കതക്കാടങ്ങളരുതട വര്ഗതീകേരണന സക്കാന്കഡര്ഡസ്  ഔടസ്പരുടസ്

കക്കാസസ് -  1  വക്കാര്ഷവികേ ഉല്പക്കാദനന 170   കേവികലെക്കാനഗക്കാമവില്  തക്കാതഴ നപതവിദവിനന 2 കേവികലെക്കാനഗക്കാന

കക്കാസസ് -  2  വക്കാര്ഷവികേ ഉല്പക്കാദനന 171 കേവികലെക്കാനഗക്കാന മരുതല് 270  
                  കേവികലെക്കാനഗക്കാന വതര

നപതവിദവിനന 4 കേവികലെക്കാനഗക്കാന

കക്കാസസ് - 3  വക്കാര്ഷവികേ ഉല്പക്കാദനന 271 കേവികലെക്കാനഗക്കാന  
                 മരുതല് 400 കേവികലെക്കാനഗക്കാന വതര

നപതവിദവിനന 6.5 കേവികലെക്കാനഗക്കാന 

കക്കാസസ് - 4 വക്കാര്ഷവികേ ഉല്പക്കാദനന 400 കേവികലെക്കാ 
                നഗക്കാമവിനസ്  മരുകേളവില്

നപതവിദവിനന 8 കേവികലെക്കാനഗക്കാന

( ) ii വക്കാര്ഷവികേ ഉല്പക്കാദനന കേണകക്കാകരുന്നതവിനസ്  അവലെനബവികരുന്നതസ്  നപതവിവക്കാരന 6 ദവിവസന   ടക്കാപവിനഗസ്  എന്ന

    സക്കാധക്കാരണ രതീതവിയവില് ആയവിരവികരുന.

  ( )  iii റബ്ബര് കതക്കാടങ്ങളരുതട വര്ഗതീകേരണന ഒരരു ഏകറവില് 100 മരങ്ങള് എന്ന കതക്കാതവിലെക്കായവിരവികരുന.

3.  കക്കാസസ്  1, 2, 3 എന്നതീ വവിഭക്കാഗങ്ങളവില്തപടരുന്ന കതക്കാടങ്ങള്കസ്  1 കേവികലെക്കാനഗക്കാന  ലെക്കാതറകേസ്സവിനസ്  5.25      രകൂപയരുന
കക്കാസസ്  4  വവിഭക്കാഗങ്ങളവില്തപടരുന്ന  കതക്കാടങ്ങളവില്  1  കേവികലെക്കാനഗക്കാന  ലെക്കാതറകേസ്സവിനസ്  7.25  രകൂപയരുന   ഓവര്കേവികലെക്കാ
കററക്കായവി നല്കേരുന്നതക്കാണസ്.

4.  ഒടരുപക്കാലെവിനസ്  കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  1.60 രകൂപ നവിരകവില് ഓവര്കേവികലെക്കാ കററക്കായവി നല്കേരുന്നതക്കാണസ് .

5. ഗശ്യക്കാരനതീഡസ്  നടന കററസ്  230.41 രകൂപ ആയവിരവികരുന. (അടവിസക്കാന കവതനന നപതവിദവിനന)

6.  ഗശ്യക്കാരനതീഡസ്  നടന  കററവിനസ്  പരുറകമ  തക്കാതഴപറയരുന്ന  നപകേക്കാരന  ഓകരക്കാ  വവിഭക്കാഗന  കതക്കാടങ്ങളവിലെരുന  പതീസസ്  കററസ് 
നല്കേരുന്നതക്കായവിരവികരുന.

കക്കാസസ്  1 കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  76 രകൂപ 912 നപസ
കക്കാസസ്  2 കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  38 രകൂപ 456 നപസ
കക്കാസസ്  3 കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  23 രകൂപ 665 നപസ
കക്കാസസ്  4 കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  19 രകൂപ 228 നപസ
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7. സസൂപര്നവസര്മതൊരലലും മറ്റപ  തതരതഞ്ഞെടലകതപട വഴിഭതൊഗങ്ങളലലും

വവിഭക്കാഗന  ശമ്പള സസ് തകേയവില്

(1) (2)

1. സകൂപര്നവസര്മക്കാര്

2. തമകക്കാനവികസ് 

3. ഇലെകേസ് നടതീഷശ്യന്        12010-77-12472-83-12970-89-13504-

4. വയര്മക്കാന്        96-14080-103-14698-111-15364-120-  

5. ലെകബക്കാറടറവി തടകേസ്നതീഷശ്യന്        16084-129-16858-139-17692

6. ഫവിറര്

7. നനഡവര്
    (കലെക്കാറവി/ നടക്കാകര്/ ആനബരുലെന്സസ് / കേക്കാര്/ ജതീപസ് /
     എഞവിന്)

     

8. മറ്റപ  പപതതണ്യക വഴിഭതൊഗങ്ങള്
 ശമ്പള സസ് തകേയവില്

1. മരപണവികക്കാര്

2. കേല്പണവികക്കാര്

3. ഇരരുമ്പരുപണവികക്കാര്

4. ആയമക്കാര്

5. വവിദശ്യക്കാഭശ്യക്കാസ വകേരുപസ്  
    അനഗതീകേരവിചവിടവിലക്കാത്തെതരുന 
   നപസസ്തരുത വകേരുപവില് നവിന്നരുന 
   ആനരുകേകൂലെശ്യങ്ങതളക്കാന്നരുന 
   ലെഭവികക്കാത്തെതരുമക്കായ കതക്കാടന കമഖലെയവിതലെ 
   സസ് കേകൂളരുകേളവിതലെ അദശ്യക്കാപകേര്

6. ബക്കാലെ കസവവികേമക്കാരരുന സമക്കാന 
   തതക്കാഴവിലെവില് ഏര്തപടവിരവികരുന്നവരരുന 

      11795-77-12257-83-12755-89-13289- 
      96-13865-103-14483-111-15149-120-  

7. തമഡവികല് ഓഡര്ലെവി (കസവകേന്)       15869-129-16643-139-17477

8. വക്കാര്ഡസ്  കബക്കായസ്   & വക്കാര്ഡസ്  കഗള്

9. പ്ലനബര്

10. പമ്പസ്  ഓപകററര് (ചെരുരരുകന  
     അറകേരുറപണവികേള് ഉള്തപതട)

11. തപക്കാല് മക്കാന്

12. എകസറസ്  ഓഫതീസസ്  പശ്യകൂണ്

13.  ആശരുപനതവിയവിതലെ സവിരന പക്കാചെകേ
      തതക്കാഴവിലെക്കാളവി
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9. പകഷപ  അറ്റന്ഡനപ       :   11625-77-12087-83-12585-89-13119-96-
    13695-103-14313-111-14979-120-15699-  
    129-16473-139-17307

പടഴിക -3

 കതൊപഴി തതതൊടങ്ങള്

1. നടലും തറേറ്റഡപ  വര്കപ 

(അടവിസക്കാന കവതനന  )              മവിനവിമന നടന കററസ്    (  രകൂപയവില്  )

                     ` 304.01

ഒറവവിള  കേക്കാപവികത്തെക്കാടങ്ങളവില്  304.01  എന്ന  അടവിസക്കാനശമ്പളത്തെവിനസ്  പരുറതമ  5  രകൂപ  നപതവിദവിനന
നപകതശ്യകേ  അലെവന്സക്കായവി  നല്കേരുന്നതക്കാണസ്.   ഇതവിനസ്  നവിയമക്കാനരുസസൃതമക്കായ  മറസ് ആനരുകേകൂലെശ്യങ്ങള്
ബക്കാധകേമക്കായവിരവികരുകേയവില.

2. പപീസപ  തറേറ്റഡപ  വര്കപ 

പതീസസ്  കററവിലെരുള്ള കജക്കാലെവിയസ്കസ്  60 കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  മരുകേളവില് ഒരരു കേവികലെക്കാനഗക്കാമവിനസ്  1.50 രകൂപ വതീതന 
ഓവര്കേവികലെക്കാ കററസ്  ലെഭവികരുന്നതക്കാണസ് .

3. സസൂപര്നവസര്മതൊരലലും മറ്റപ  തതരതഞ്ഞെടലകതപട വഴിഭതൊഗങ്ങളലലും

വവിഭക്കാഗന ശമ്പള സസ് തകേയവില്

(1) (2)

1. സകൂപര്നവസര്മക്കാര്

2. തമകക്കാനവികസ് 

3. ഇലെകേസ് നടതീഷശ്യന്      9535-47-9817-53-10135-59-10489-66-

4. വയര്മക്കാന്      10885-73-11323-81-11809-90-12349-

5. ലെകബക്കാറടറവി തടകേസ്നതീഷശ്യന്      99-12943-109-13597

6. ഫവിറര്

7. നനഡവര്
    (കലെക്കാറവി/ നടക്കാകര്/ ആനബരുലെന്സസ് / കേക്കാര്/ ജതീപസ് /
     എഞവിന്)
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4. മറ്റപ  പപതതണ്യക വഴിഭതൊഗങ്ങള്

വവിഭക്കാഗന ശമ്പള സസ് തകേയവില്

1. മരപണവികക്കാര്

2. കേല്പണവികക്കാര്

3. ഇരരുമ്പരുപണവികക്കാര്

4. ആയമക്കാര്    

5.വവിദശ്യക്കാഭശ്യക്കാസ വകേരുപസ് 
   അനഗതീകേരവിചവിടവിലക്കാത്തെതരുന 
   നപസസ്തരുത വകേരുപവില് നവിന്നരുന   
    ആനരുകേകൂലെശ്യങ്ങതളക്കാന്നരുന 
   ലെഭവികക്കാത്തെതരുമക്കായ കതക്കാടന കമഖലെയവിതലെ 
   സസ് കേകൂളരുകേളവിതലെ അദശ്യക്കാപകേര്

     
 

6. ബക്കാലെ കസവവികേമക്കാരരുന സമക്കാന 
   തതക്കാഴവിലെവില് ഏര്തപടവിരവികരുന്നവരരുന

     9355-47-9637-53-9955-59-10309-66-      
      10705-73-11143-81-11629-90-12169- 
      99-12763-109-13417

7. തമഡവികല് ഓഡര്ലെവി (കസവകേന്)

8. വക്കാര്ഡസ്  കബക്കായസ്   & വക്കാര്ഡസ്  കഗള്

9. പ്ലനബര്

10. പമ്പസ്  ഓപകററര് (ചെരുരരുകന  
     അറകേരുറപണവികേള് ഉള്തപതട)

     

11. തപക്കാല് മക്കാന്

12. എകസറസ്  ഓഫതീസസ്  പശ്യകൂണ്

13.  ആശരുപനതവിയവിതലെ സവിരന പക്കാചെകേ
      തതക്കാഴവിലെക്കാളവി

5. പകഷപ  അറ്റന്ഡനപ :    9225-47-9507-53-9825-59-10179-66-
     10575-73-11013-81-11499-90-12039-99-
     12633-109-13287

പടഴിക - 4

 ഏലതതതൊടങ്ങള്

1. നടലും തറേറ്റഡപ  വര്കപ 

(  അടവിസക്കാന കവതനന  )
             മവിനവിമന നടന കററസ്  
                 (രകൂപയവില്)
         *  ` 333.01         ` 304.01

(*ഒറവവിളയക്കായവി ഏലെകസൃഷവി തചെയരുന്ന കതക്കാടങ്ങളവിതലെ ജതീവനകക്കാര്കസ്  ഉയര്ന്ന നവിരകവിലെരുള്ള കവതനന
ലെഭവികരുന്നതക്കാണസ് .)
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2. സസൂപര്നവസര്മതൊരലലും മറ്റപ  തതരതഞ്ഞെടലകതപട വഴിഭതൊഗങ്ങളലലും 

വവിഭക്കാഗന ശമ്പള സസ് തകേയവില്

(1) (2)

1. സകൂപര്നവസര്മക്കാര്

2. തമകക്കാനവികസ് 

3. ഇലെകേസ് നടതീഷശ്യന് 

4. വയര്മക്കാന്          10435-62-10807-68-11215-74-11659-

5. ലെകബക്കാറടറവി തടകേസ്നതീഷശ്യന്          81-12145-88-12673-96-13249-105-       

6. ഫവിറര്          13879-114-14563-124-15307

7. നനഡവര്
  (കലെക്കാറവി/ നടക്കാകര്/ ആനബരുലെന്സസ് / കേക്കാര്/     
  ജതീപസ് /എഞവിന്)

3. മറ്റപ  പപതതണ്യക വഴിഭതൊഗങ്ങള്

വവിഭക്കാഗന ശമ്പള സസ് തകേയവില്

1. മരപണവികക്കാര്

2. കേല്പണവികക്കാര്

3. ഇരരുമ്പരുപണവികക്കാര്

4. ആയമക്കാര്

5. വവിദശ്യക്കാഭശ്യക്കാസ വകേരുപസ്  
   അനഗതീകേരവിചവിടവിലക്കാത്തെതരുന 
  നപസസ്തരുത വകേരുപവില് നവിന്നരുന 
    ആനരുകേകൂലെശ്യങ്ങതളക്കാന്നരുന 
   ലെഭവികക്കാത്തെതരുമക്കായ കതക്കാടന കമഖലെയവിതലെ 
   സസ് കേകൂളരുകേളവിതലെ അദശ്യക്കാപകേര്

      

6. ബക്കാലെ കസവവികേമക്കാരരുന സമക്കാന 
   തതക്കാഴവിലെവില് ഏര്തപടവിരവികരുന്നവരരുന 

7. തമഡവികല് ഓഡര്ലെവി (കസവകേന്)       10235-62-10607-68-11015-74-     

8. വക്കാര്ഡസ്  കബക്കായസ്   & വക്കാര്ഡസ്  കഗള്       11459-81-11945-88-12473-96-13049-       

9. പ്ലനബര്       105-13679-114-14363-124-15107

10. പമ്പസ്  ഓപകററര് (ചെരുരരുകന  
     അറകേരുറപണവികേള് ഉള്തപതട)

    

11. തപക്കാല് മക്കാന്

12. എകസറസ്  ഓഫതീസസ്  പശ്യകൂണ്

13.  ആശരുപനതവിയവിതലെ സവിരന പക്കാചെകേ
      തതക്കാഴവിലെക്കാളവി
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4. പകഷപ  അറ്റന്ഡനപ :    10095-62-10467-68-10875-74-11319-
     81-11805-88-12333-96-12909-105-
     13539-114-14223-124-14967

മവിനശ വവിള കേസൃഷവി തചെയരുന്ന കതക്കാടങ്ങളവിതലെ മക്കാസശമ്പളകക്കാരക്കായ തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ്  തഷഡശ്യകൂള്  , I III
എന്നവിവ നപകേക്കാരന കതയവിലെ, കേക്കാപവി കതക്കാടങ്ങളവിതലെ കവതനനവിരകസ്  ബക്കാധകേമക്കായവിരവികരുന.

തപതൊതലമതൊനൈദണ്ഡങ്ങള്   (  എലതൊ വഴിളകള്കലലും ബതൊധകമതൊയതപ  )

.  I ഫഴിറ്റപതമനപ: (എലക്കാ  വവിളകേളവികലെയരുന  മക്കാസശമ്പളകക്കാരക്കായ  സകൂപര്  നവസര്മക്കാരരുന
തതരതഞ്ഞടരുകതപട  നപകതശ്യകേ  വവിഭക്കാഗങ്ങളരുന,  മറരു  നപകതശ്യകേ  വവിഭക്കാഗകക്കാര്,  നകേഷസ് 
അറന്ഡനരുമക്കാര് എന്നതീ ജതീവനകക്കാര്കസ്  ബക്കാധകേമക്കായതസ് )

കതയവിലെ,  റബ്ബര്,  കേക്കാപവി,  ഏലെന  (മവിനശവവിള)  കതക്കാടങ്ങളവില്  ശമ്പളന  പരുനര്നവിര്ണയവികരുകമ്പക്കാള്
സകൂപര്നവസര്മക്കാര്കരുന  മറസ് തതരതഞ്ഞടരുകതപട  വവിഭക്കാഗങ്ങള്കരുന  1583/-  രകൂപയരുന  മറരു  നപകതശ്യകേ
വവിഭക്കാഗകക്കാര്,  നകേഷസ്  അറന്ഡനരുമക്കാര്  എന്നതീ  ജതീവനകക്കാര്കസ്  1532/-  രകൂപയരുന  ഫവിറസ്തമനസ്  ആനരുകേരുലെശ്യന
നല്കകേണതക്കാണസ്.   പരുതരുകവിയ  ശമ്പളസസ് തകേയവിലെവില്  ശമ്പളന  പരുനര്നവിര്ണയവികരുകമ്പക്കാള്  ശമ്പള
സസ്തകേയവിലെവിതലെ അടരുത്തെ ഉയര്ന്ന കസജവില് പരുതരുകവി നവിശ്ചയവികകണതക്കാണസ് .

. II തജതൊബപ  ഡഴിഫറേന്ഷണ്യല്

തക്കാതഴപറയരുന്ന  വവിഭക്കാഗത്തെവില്തപട  ജതീവനകക്കാര്കസ്  കജക്കാബസ്  ഡവിഫറന്ഷശ്യല്  ഇനത്തെവില്  നപതവിദവിനന
3.25 രകൂപ ലെഭവികരുവക്കാനര്ഹതയരുണസ് .

1. നപകൂകണഴസ്സസ് 
2. കേതീടനക്കാശവിനവി തളവികരുന്നവര് (കേലെകരുന്നവരരുള്തപതട)
3. ടവികങഴസ്സസ് 
4. തടലെകഫക്കാണ് ഓപകററര്
5. തനഡകസ്സേഴസ്സസ് 
6. തപയസ്കനഴസ്സസ് 
7. കേരുകസ്സസ് 
8. സസതീകപഴസ്സസ് 
9. തപക്കാല് മക്കാന്
10. പശ്യകൂണ്സസ് 

11. ഫക്കാകറവി/ഫതീല്ഡസ് /കഗറസ്  വക്കാചസ്മക്കാന്

12. നഗതീകസ്സേഴസ്സസ് 

13. കതീകനഴസ്സസ് 
14. കപക്കാര്കടഴസ്സസ് 
15. കഫക്കാറസര്മക്കാര്

16. ടതീ തചെസസ്  നവിര്മവികരുന്നവര്

17. തവഹവികവിള് അറന്കഡഴസ്സസ് 

18. (എ) ഏലെന പരുകേപരുരയവില് സനസസ്കേരവികരുന്നതവിനരുന ഏര്തപടവിരവികരുന്ന         

            ദവിവസങ്ങളവില് ചെരുമതലെതപടരുത്തെതപട തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ് .
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                       (ബവി) ഏലെത്തെവിനസ്  തണല് നകേമതീകേരവികരുന്ന കജക്കാലെവിയവില് ഏര്തപടവിരവികരുന്ന 

                               ജതീവനകക്കാര്  യഥക്കാര്ത്ഥത്തെവില് ഈ കജക്കാലെവിയവില് ഏര്തപടവിരവികരുന്ന  

                               ദവിവസങ്ങളവില്

കേരുറവിപസ് :- ഏലെകത്തെക്കാടങ്ങളവിതലെ നപകൂണവിങ്ങസ്  ജതീവനകക്കാര്കസ്  വര്ഷത്തെവിതലെ എലക്കാ നപവര്ത്തെവി 
            ദവിവസങ്ങളവിലെരുന നപതവിദവിനന 50 നപസ എന്ന നവിരകവില് കജക്കാബസ് ഡവിഫറന്ഷശ്യലെവിനസ്  
            അര്ഹതയരുണക്കായവിരവികരുന.

. III സര്വപീസപ  തവയഴിതറ്റജപ 

    (1) ദവിവസ ശമ്പളകക്കാര്കസ് 

( ) 5 i വര്ഷന വതര - ഇല

( ) 5 ii വര്ഷത്തെവിനസ് മരുകേളവില് 10 വര്ഷന വതര - 70 നപസ

                        ( ) 10 iii വര്ഷത്തെവിനസ് മരുകേളവില് 15 വര്ഷന വതര - 100 നപസ

                        ( ) 15 iv വര്ഷത്തെവിനസ് മരുകേളവില് 20 വര്ഷന വതര -  130 നപസ

             ( )  20 v വര്ഷത്തെവിനസ് മരുകേളവില് - 165 നപസ

2. മതൊസ ശമ്പളകതൊര്കപ 

        ( ) 5 I വര്ഷന വതര - ഇല

        ( ) 5 ii വര്ഷത്തെവിനസ് മരുകേളവില് 10 വര്ഷന വതര - ഒരരു അഡതീഷണല് ഇന്നകേവിതമനസ് 

        ( ) 10 iii വര്ഷത്തെവിനസ് മരുകേളവില് 15 വര്ഷന വതര - 2 അഡതീഷണല് ഇന്നകേവിതമനസ് 

        ( ) 15 iv വര്ഷത്തെവിനസ് മരുകേളവില് 20 വര്ഷന വതര - 3 അഡതീഷണല് ഇന്നകേവിതമനസ്  

        ( )  20 v വര്ഷത്തെവിനസ് മരുകേളവില് - 4 അഡതീഷണല് ഇന്നകേവിതമനസ് 

കേരുറവിപസ്  :- ഒരരു തതക്കാഴവിലെക്കാളവി സര്വ്വതീസസ്  തവയവികറജവിനസ്  അര്ഹത കനടരുന്നതസ്  ആ തതക്കാഴവിലെക്കാളവി 

             സര്വ്വതീസവില് നപകവശവിചസ്  നവിര്ദ്ദേവിഷ്ട വര്ഷന പകൂര്ത്തെവിയക്കാകരുന്ന തതീയതവി മരുതലെക്കാണസ് .
. IV കതൊമബത

 കമല്പറഞ്ഞ അടവിസക്കാന കവതനന എറണക്കാകേരുളന തസനറവിനക്കായവി  നപസവിദതീകേരവികരുന്ന ഉപകഭക്കാകസൃ
വവിലെസകൂചെവികേയരുതട  (1970=100) 2050  കപക്കായവിനവിനസ്  തരുലെശ്യമക്കായവി നവിശ്ചയവിചവിരവികരുന്നരു.  നടപരുപക്കാദ വര്ഷത്തെവിനസ് 
തതക്കാടരുമരുന്പരുള്ള  പക്കാദവര്ഷത്തെവിതലെ  എറണക്കാകേരുളന  തസനറവിനക്കായവി  നപസവിദതീകേരവികരുന്ന  ഉപകഭക്കാകസൃ
വവിലെസകൂചെവികേയരുതട  ശരക്കാശരവിയവില്  2050  കപക്കായവിനവിനസ്  മരുകേളവില്  വര്ദവികരുന്ന  ഓകരക്കാ  കപക്കായവിനവിനരുന
തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ്  കക്കാമബത്തെയസ്കസ്  അര്ഹതയരുണക്കായവിരവികരുന.

ഫതീല്ഡസ്  വര്കകഴസ്സവിനസ്  നപതവിദവിനന  ഒരരു  കപക്കായവിനവിനസ്  ഏഴരു  നപസ  നപകേക്കാരവരുന
സകൂപര്നവസര്മക്കാര്കരുന നപകതശ്യകേവവിഭക്കാഗകക്കാര്കരുന കമല്പറഞ്ഞ നപകേക്കാരന  2050  കപക്കായവിനവിനസ്  മരുകേളവിലെരുള്ള
ഒരരു  കപക്കായവിനവിനസ്  നപതവിമക്കാസന  2.10  രകൂപ  നവിരകവില്  കക്കാമബത്തെയസ്കസ്  അര്ഹതയരുണക്കായവിരവികരുന്നതക്കാണസ് .
എറണക്കാകേരുളന  തസനറവിനരുകവണവി  നപസവിദതീകേരവികരുന്ന,  യഥക്കാനകേമന  ജകൂനലെ  1,  ഒകകക്കാബര്  1,  ജനരുവരവി  1,
ഏനപവില്  1  എന്നവിങ്ങതന ആരനഭവികരുന്ന തതക്കാടരുമരുന്പരുള്ള  മകൂന്നസ്  മക്കാസതത്തെ ഉപകഭക്കാകസൃവവിലെസകൂചെവികേയരുതട
അടവിസക്കാനത്തെവില്  ജനരുവരവി  1,  ഏനപവില്  1,  ജകൂനലെ  1,  ഒകകക്കാബര്  1  എന്നതീ  തതീയതവികേളവില്  കക്കാമബത്തെ
കേണകക്കാകവി നകേമതീകേരവികകണതക്കാണസ് .
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. V തതതൊഴഴില് സലുംരകണലും
കമല്പറഞ്ഞ  മവിനവിമന  കവതന  നവിരകരുകേള്  കതയവിലെ,  റബ്ബര്  പ്ലക്കാകനഷനരുകേളവിതലെ  തതക്കാഴവിലെരുടമകേള്

തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ്  വര്ഷന  മരുഴരുവന്  തതക്കാഴവില്  നല്കേരുതമന്നതവിതന  അടവിസക്കാനതപടരുത്തെവിയരുള്ളതക്കാകേരുന്നരു.
ഇനപകേക്കാരന  തതക്കാഴവില്  നല്കേക്കാന്  തതക്കാഴവിലെരുടമകേള്കസ്  സക്കാധവികക്കാത്തെപകന  തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ് ,  അവര്
സസകമധയക്കാ  തതക്കാഴവിലെവില്  നവിന്നസ്  വവിടരുനവില്കരുന്നതതക്കാഴവിതകേയരുള്ള  ദവിവസങ്ങളവില്,  കമല്പറഞ്ഞ  മവിനവിമന
കവതനന  ലെഭവികരുന്നതവിനസ്  അര്ഹതയരുണസ് .  എന്നക്കാല്  ഇകക്കാരശ്യത്തെവില്  തതക്കാഴവിലെരുടമയരുതട  ബക്കാദശ്യത
പ്ലക്കാകനഷനരുമക്കായവി  ബനതപട ഏതതങവിലെരുന  തതക്കാഴവില് നല്കേരുന്നതവിനസ്  മക്കാനതമക്കായവി  നവിജതപടരുത്തെവിയവിടരുള്ളതരുന
അനപകേക്കാരന  വക്കാഗക്കാനന  തചെയസ്തവിടരുള്ള  തതക്കാഴവിലെവില്  നവിന്നസ്  വവിടരുനവില്കരുന്ന  തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ് 
സസക്കാഭക്കാവവികേമക്കായരുന നപസസ്തരുത ദവിവസതത്തെ കവതനന ലെഭവികരുന്നതവിനരുള്ള അര്ഹത നഷ്ടതപടരുന്നതരുമക്കാണസ് . 

. VI ഉയര്ന്ന തവതനൈതഴിനൈലള്ള സലുംരകണലും 

പടവികേയവില്  നവിശ്ചയവിചതവികനകക്കാള്  ഉയര്ന്ന  കവതനന  ഏതതങവിലെരുന  തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ് 
ലെഭവിചരുവരരുന്നരുതണങവില് ആ തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കസ്  അനപകേക്കാരമരുള്ള ഉയര്ന്ന കവതനന ലെഭവികരുന്നതവിനസ്  തരുടര്ന്നരുന
അര്ഹത ഉണക്കായവിരവികരുന്നതക്കാണസ് .

.VII   ഈ  വവിജക്കാപന  നപകേക്കാരമരുള്ള  കേകൂലെവിനവിരകരുകേള്കസ്  2019  ജനരുവരവി  1  മരുതല്
നപക്കാബലെശ്യമരുണക്കായവിരവികരുന്നതക്കാണസ് .

.VIII  ഈ വവിജക്കാപന നപകേക്കാരന ഏതതങവിലെരുന ഒരക്കാള്കസ്  നല്കകേണതക്കായ കേരുടവിശവികേ തരുകേ  2020  മക്കാര്ചസ്  31-
കനക്കാ അതവിനരു മരുന്കപക്കാ തകേക്കാടരുകകണതക്കാണസ് .

                                                           ഗവര്ണറരുതട ഉത്തെരവവിന് നപകേക്കാരന, 
                 സതണ്യജഴിതപ രതൊജന്            

                                                                        ഗവണ്തമനസ് അഡതീഷണല് ചെതീഫസ് തസനകേടറവി.          
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