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GOVERNMENT OF KERALA
Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION

G.O.(P) No.24/2021/LBR

Dated, Thiruvananthapuram, 16 th February, 2021
4 th Kumbham, 1196

S. R. O. No. 183/2021

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.(P)No.76/2016/LBR dated 17 th May,
2016 and published as S.R.O.No.374/2016 in the Kerala Gazette Extraordinary No.953 dated 18 th May,
2016, the Government of Kerala after considering the objections and suggestions received on the draft
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proposals previously published as notification No.LBRD-E1/5/2020-LBRD dated 23rd January, 2020 in
the Kerala Gazette Extraordinary No.216 dated 23rd January, 2020 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 Plantation 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 – I
TEA PLANTATIONS
1. Time Rated Work
Minimum Time Rates
(Basic Wages)
`
(a) Field Workers

308.21

(b) Factory Workers

311.46

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 – 16 Kgs of leaves per day.
(2) In the remaining months of the year 21 Kgs
per day.

(ii) Guaranteed Time Rate :

Rs. 184.93 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. 7.711 per Kg for the 16 Kgs of harvested
leaves during a day in January, February and
August.
(2) Rs. 5.875 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.
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(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. 184.93 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. 7.712 per Kg for the 16 Kgs of harvested
leaves during a day in January, February and
August.
(2) Rs. 4.570 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

9562-47-9844-53-10162-59-10516-

4. Wireman

66-10912-73-11350-81-11836-90-

5. Laboratory Technician

12376-99-12970-109-13624

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
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 Attendants :

9250-47-9532-53-9850-59-10204-6610600-73-11038-81-11524-90-1206499-12658-109-13312

SCHEDULE-II
RUBBER PLANTATIONS
1. Time Rated Work
Minimum Time Rates
(Basic Wages)
`
(a) Field Workers

388.21*

(b) Factory Workers

393.08

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. 232.93 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. 77.752 per Kg

Class -II

Rs. 38.876 per Kg

Class -III

Rs. 23.924 per Kg

Class -IV

Rs. 19.438 per Kg

7. Supervisors and Selected Special Categories

Class

Scale of Pay

(1)

(2)

1. Supervisors
2. Mechanics
3. Electricians
4. Wireman

12037-77-12499-83-12997-89-13531-

5. Laboratory Technician

96-14107-103-14725-111-15391-120-

6. Fitters

16111-129-16885-139-17719

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
6. Balasevikas and those doing other
similar works

11820-77-12282-83-12780-89-1331496-13890-103-14508-111-15174-12015894-129-16668-139-17502

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

: 11650-77-12112-83-12610-89-13144-9613720-103-14338-111-15004-120-15724129-16498-139-17332

SCHEDULE-III
COFFEE PLANTATIONS
1. Time Rated Work
Basic Wages

Minimum Time Rates
(`)
308.21

In addition to the above basic wages of Rs. 308.21/- 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.
2. Piece Rated Work
150 paise per Kilo of Coffee, picked over and above 60 kilos per day.
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3. Supervisors and Selected Special Categories

Class

Scale of Pay

(1)

(2)

1. Supervisors
2. Mechanics
3. Electricians

9562-47-9844-53-10162-59-10516-66-

4. Wireman

10912-73-11350-81-11836-90-12309-

5. Laboratory Technician

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 recognised and which
do not receive any grant from the
Department of Education
6. Balasevikas and those doing other
similar works

9380-47-9662-53-9980-59-10334-6610730-73-11168-81-11654-9012194-99-12788-109-13442

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

:
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SCHEDULE - IV
CARDAMOM PLANTATIONS
1. Time Rated Work
Minimum Time Rates (Basic Wages)
* ` 337.21
` 308.21
(* 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

10462-62-10834-68-11242-74-11686-

4. Wireman

81-12172-88-12700-96-13276-105-

5. Laboratory Technician

13906-114-14590-124-15334

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
7. Medical Orderlies
8. Ward Boys & Ward Girls
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9. Plumbers
10. Pump Operators doing at least some
maintenance work
11. Tappal man

10260-62-10632-68-11040-7411484-81-11970-88-12498-96-13074105-13704-114-14388-124-15132

12. Estate Office Peon
13. Permanent Cook in Hospitals
4. Creche Attendants

: 10120-62-10492-68-10900-74-1134481-11830-88-12358-96-12934-10513564-114-14248-124-14992
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. 1612 in respect of Supervisors and Selected Categories and Rs. 1560 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
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11. Factory/Field/Gate Watchmen
12. Greasors
13. Cleaners
14. Porters
15. Foresters
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.
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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 be 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.
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 1 st 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 1 st 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, if not disbursed till date, shall be paid on or before
31st March, 2021.
By order of the Governor,
S ATYAJEET R AJAN,

SATYAJEET RAJAN

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 Plantation Sector in the State of Kerala as per 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. The Government have now decided to revise the existing
minimum rates of wages in the said industry sector after considering the objections and suggestions
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

13

received on the draft proposal published as notification No. LBRD-E1/5/2020-LBRD dated 23rd
January, 2020 in the Kerala Gazette Extraordinary No.216 dated 23 rd January, 2020 and in consultation
with the Minimum Wages Advisory Board constituted for the said purpose.
The notification is intended to achieve the above object.
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തടരരുവനന്തപരുരന, 2021 തഫെബബരുവരട 16

സ.ഉ.(അച്ചടട) നന.24/2021/തതതൊഴടല്

1196 കരുനഭന 4
എസ. ആര. ഒ. നമര

183/2021

1948-തലെ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട ആകക്റ്റടതലെ (1948-തലെ 11-ാാാ കകബന്ദ്ര ആകക്റ്റക്)
3-ാാാ വകരുപക് (1)-ാാാ ഉപവകരുപക് (ബട) ഖണന ബപസക്തരുത ആകക്റ്റടതലെ 5-ാാാ വകരുപക് (2)-ാാാ ഉപവകരുപരുമതൊയട
കകൂടടവതൊയടച്ച ബപകതൊരന സര്കതൊരടല് നടകടപക്തമതൊയ അധടകതൊരങ്ങള് വടനടകയതൊഗടച്ചരുതകതൊണരുന, 2016
കമയക് 17-ാാാ തതീയതടയടതലെ സ.ഉ.(അച്ചടട) 76/2016/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2016 കമയക്
18-ാാാ തതീയതടയടതലെ 953-ാാാ നമ്പര് കകരള അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല് എസക്.ആര്.ഒ.374/2016 നമ്പരതൊയട
ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ വടജതൊപനതത്തെ അതടലെനഘടച്ചരുതകതൊണരുന, ബപസക്തരുത ആകക്റ്റടതലെ 5-ാാാ വകരുപക്
(1)-ാാാ ഉപവകരുപക് (ബട) ഖണന ആവശശ്യതപടരുന്ന ബപകതൊരന 2020 ജനരുവരട 23-ാാാ തതീയതടയടതലെ
ഇ 1/5/2020/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2020 ജനരുവരട 23-ാാാ തതീയതടയടതലെ 216-ാാാ നമ്പര്
കകരള

അസതൊധതൊരണ

ഗസറ്റടല്

നടര്കദ്ദേശങ്ങളടകന്മേലെരുളള

ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ

ആകകപങ്ങളരുന

ബപതൊഥമടക

അഭടബപതൊയങ്ങളരുന

വടജതൊപനത്തെടതലെ

പരടഗണടച്ചകശഷവരുന

കരടക്

ബപസക്തരുത

ആകക്റ്റടതന്റെ 7-ാാാ വകരുപക് ബപകതൊരന രകൂപതീകരടച്ച മടനടമന കവതന ഉപകദേശക സമടതടയരുതട ഉപകദേശവരുന
പരടഗണടച്ചകശഷന കകരള സര്കതൊര്, കകരള സനസതൊനതത്തെ കതതൊടന കമഖലെയടല് കജതൊലെട തചെയരുന്ന
വടഭതൊഗങ്ങളടതലെ
ഇകതതൊതടതൊപന

തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക്
കചെര്ത്തെടരടകരുന്ന

നല്കകണതതൊയ

പടടകയടല്

ഏറ്റവരുന

പറയരുന്ന

കരുറഞ്ഞ

ബപകതൊരന

കകൂലെട

നടരകരുകള്

ഇതടനതൊല്

പരുതരുകട

നടശ്ചയടകരുകയരുന ഈ വടജതൊപനന ഗസറ്റടല് ബപസടദതീകരടകരുന്ന തതീയതട മരുതല് പരുതരുകടയ കകൂലെട
നടരകരുകള് ബപതൊബലെശ്യത്തെടല് വരരുന്ന തതീയതടയതൊയട നടശ്ചയടകരുകയരുന തചെയരുന്നരു.
പടട്ടിക-1
തതേയട്ടില തതേതോടങ്ങള്
1. ടടടൈം തറേറ്റഡഡ് വര്കഡ്
മടനടമന ടടന കററ്റക്
(അടടസതൊന കവതനന രകൂപയടല്)
(എ) ഫെതീല്ഡക് വര്കകഴക്സക്

308.21

(ബട) ഫെതൊക്ടറട വര്കകഴക്സക്

311.46

ഉതക്പതൊദേനബപബകടയ

നടകരുന്ന

ഏതതതൊരരു

സലെവരുന

(തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട

ബതൊധകമടലതൊതത) ഫെതൊക്ടറട എന്ന നടര്വ്വചെനത്തെടന് കതീഴടല് വരരുന്നതതൊണക്.
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2. പപീസഡ് തറേറ്റഡഡ് വര്കഡ്
(എ) ഹതൊന്ഡക് പ്ലകടനഗക്
(i) സതൊര്കഡര്ഡക് ഔടക്പരുടക് :

1. ജനരുവരട, തഫെബബരുവരട, ആഗസക് മതൊസങ്ങളടല്
ബപതടദേടനന 16 കടകലെതൊബഗതൊന കതയടലെ തകതൊളരുന്തക്.
2. മറ്റക് മതൊസങ്ങളടല് ബപതടദേടനന 21 കടകലെതൊബഗതൊന
കതയടലെ തകതൊളരുന്തക്.

(ii) ഗശ്യതൊരന്റെതീഡക് ടടന കററ്റക് :
(iii) മടനടമന പതീസക് കററ്റക്

:

ബപതടദേടനന 184.93 രകൂപ
കതയടലെ പ്ലതൊകന്റെഷനരുകളടതലെ
തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക് ഗശ്യതൊരന്റെതീഡക് ടടന കററ്റടനക്
പരുറകമ തതൊതഴപറയരുന്ന ബപകതൊരന പതീസക് കററ്റക് കകൂടട
നല്കകണതതൊണക്.
1. ജനരുവരട, തബഫെബബരുവരട, ആഗസക് മതൊസങ്ങളടല്
ആദേശ്യതത്തെ 16 കടകലെതൊബഗതൊന വതര കതയടലെ
തകതൊളരുന്തടനക് 7.711 രകൂപ വതീതന.
2. മറ്റക് മതൊസങ്ങളടല് ആദേശ്യതത്തെ 21 കടകലെതൊബഗതൊന
വതര കതയടലെ തകതൊളരുന്തടനക് 5.875 രകൂപ വതീതന.
3. സതൊന്കഡര്ഡക് ഔടക്പരുടടനക് മരുകളടല് വരരുന്ന
അടരുത്തെ
14
കടകലെതൊബഗതൊമടനക്
ഓകരതൊ
കടകലെതൊബഗതൊമടനരുന
80
ടപസ
നടരകടലെരുന
തരുടര്ന്നരുള്ള
14
കടകലെതൊബഗതൊമടനക്
ഓകരതൊ
കടകലെതൊബഗതൊമടനരുന
110
ടപസ
നടരകടലെരുന
അതടതന്റെ മരുകളടലെരുള്ള ഓകരതൊ കടകലെതൊബഗതൊമടനരുന
150 ടപസ നടരകടലെരുന കകൂലെട നല്കകണതതൊണക്.

(iv) പതീസക് കററ്റടതന്റെ ബകമതീകരണന : ഒരരു
എകസറ്റടതലെ
പ്ലകടനഗക്
ശരതൊശരട
ഏതതങടലെരുന ഒരരു മതൊസത്തെടല് സതൊന്കഡര്ഡക്
ഔടക്പരുടടലെരുന കരുറവതൊകരുന്ന പകന തതൊതഴപറയരുന
ബപകതൊരന സതൊന്കഡര്ഡക് ഔടക്പരുടക് പരുതരുകട
നടശ്ചയടച്ചക് കകൂലെട നല്കകണതതൊണക് . ബപസക്തരുത
എകസറ്റടതലെ
ആ
മതൊസതത്തെ
പ്ലകടനഗക്
ശരതൊശരടയരുതട 10 ശതമതൊനന കരുറച്ച കശഷമരുള്ള
സനഖശ്യതയ
സതൊന്കഡര്ഡക്
ഔടക്പരുടതൊയട
നടശ്ചയടച്ചക്
കകൂലെട
കണകതൊകകണതതൊണക്.
മടനടമന പതീസക് കററ്റക് പരുതരുകടയ സതൊന്കഡര്ഡക്
ഔടക്പരുടടതന്റെ
അടടസതൊനത്തെടല്
കണകതൊകകണതതൊണക്. ബപസക്തരുത മതൊസത്തെടല്
എലതൊ
ദേടവസവരുന
തതതൊഴടലെതൊളട
നരുള്ളരുന്ന
തകതൊളരുന്തടനക്
ഇകത
നടരകടല്
കവതനന
ലെഭടകതൊന് അര്ഹതയരുണതൊയടരടകരുന.
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(ബട്ടി) ഷട്ടിയര് പ്ലകട്ടിടൈംഗഡ്
(i) സതൊന്കഡര്ഡക് ഔടക്പരുടക് :

1. ജനരുവരട, തഫെബബരുവരട, ആഗസക് മതൊസങ്ങളടല്
ബപതടദേടനന 16 കടകലെതൊബഗതൊന കതയടലെ തകതൊളരുന്തക്.
2. മറ്റക് മതൊസങ്ങളടല് ബപതടദേടനന 27 കടകലെതൊബഗതൊന
കതയടലെ തകതൊളരുന്തക്.

(ii) ഗശ്യതൊരന്റെതീഡക് ടടന കററ്റക് :

ബപതടദേടനന 184.93 രകൂപ

(iii) മടനടമന പതീസക് കററ്റക്

കതയടലെ പ്ലതൊകന്റെഷനരുകളടതലെ
തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക് ഗശ്യതൊരന്റെതീഡക് ടടന കററ്റടനക്
പരുറകമ തതൊതഴപറയരുന്ന ബപകതൊരന പതീസക് കററ്റക് കകൂടട
നല്കകണതതൊണക്.

:

1. ജനരുവരട, തഫെബബരുവരട, ആഗസക് മതൊസങ്ങളടല്
ആദേശ്യതത്തെ 16 കടകലെതൊബഗതൊന വതര കതയടലെ
തകതൊളരുന്തടനക് 7.712 രകൂപ വതീതന.
2. മറ്റക് മതൊസങ്ങളടല് ആദേശ്യതത്തെ 27 കടകലെതൊബഗതൊന
വതര കതയടലെ തകതൊളരുന്തടനക് 4.570 രകൂപ വതീതന.
3. സതൊന്കഡര്ഡക് ഔടക്പരുടടനക് മരുകളടല് വരരുന്ന
അടരുത്തെ 14 കടകലെതൊബഗതൊമടനക് ഓകരതൊ കടകലെതൊ
ബഗതൊമടനരുന 80 ടപസ നടരകടലെരുന തരുടര്ന്നരുള്ള 14
കടകലെതൊബഗതൊമടനക് ഓകരതൊ കടകലെതൊബഗതൊമടനരുന 110
ടപസ നടരകടലെരുന അതടതന്റെ മരുകളടലെരുള്ള
ഓകരതൊ കടകലെതൊബഗതൊമടനരുന 150 ടപസ നടരകടലെരുന
കകൂലെട നല്കകണതതൊണക്.
(iv) പതീസക് കററ്റടതന്റെ ബകമതീകരണന : ഒരരു
എകസറ്റടതലെ
പ്ലകടനഗക്
ശരതൊശരട
ഏതതങടലെരുന ഒരരു മതൊസത്തെടല് സതൊന്കഡര്ഡക്
ഔടക്പരുടടലെരുന
കരുറവതൊകരുന്ന
പകന
തതൊതഴപറയരുന
ബപകതൊരന
സതൊന്കഡര്ഡക്
ഔടക്പരുടക്
പരുതരുകട
നടശ്ചയടച്ചക്
കകൂലെട
നല്കകണതതൊണക്.
ബപസക്തരുത
എകസറ്റടതലെ
ആ
മതൊസതത്തെ
പ്ലകടനഗക്
ശരതൊശരടയരുതട
10 ശതമതൊനന കരുറച്ച കശഷമരുള്ള സനഖശ്യതയ
സതൊന്കഡര്ഡക്
ഔടക്പരുടതൊയട
നടശ്ചയടച്ചക്
കകൂലെട
കണകതൊകകണതതൊണക്.
മടനടമന
പതീസക് കററ്റക് പരുതരുകടയ
സതൊന്കഡര്ഡക്
ഔടക്പരുടടതന്റെ
അടടസതൊനത്തെടല്
കണകതൊകകണതതൊണക്. ബപസക്തരുത മതൊസത്തെടല്
എലതൊ
ദേടവസവരുന
തതതൊഴടലെതൊളട
നരുള്ളരുന്ന
തകതൊളരുന്തടനക്
ഇകത
നടരകടല്
കവതനന
ലെഭടകതൊന് അര്ഹതയരുണതൊയടരടകരുന.
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3. സസൂപ്പര്ടവസര്മതോരരടൈം മറ്റഡ് തതേരതഞ്ഞെടരകതപ്പട വട്ടിഭതോഗങ്ങളരടൈം

വടഭതൊഗന

ശമ്പള സക്തകയടല്

(1)

(2)

1. സകൂപര് ടവസര്മതൊര്
2. തമകതൊനടകക്
3. ഇലെകക്.ബടതീഷശ്യന്
4. വയര്മതൊന്

9562-47-9844-53-10162-59-10516-

5. ലെകബതൊറടറട തടകക്നതീഷശ്യന്

66-10912-73-11350-81-11836-90-

6. ഫെടറ്റര്

12376-99-12970-109-13624

7. ടബഡവര്
(കലെതൊറട/ബടതൊക്ടര്/ ആനബരുലെന്സക്/ കതൊര്/ ജതീപക്/
എഞടന്)
4. മറ്റഡ് പപതതേത്യേക വട്ടിഭതോഗങ്ങള്

വടഭതൊഗന

ശമ്പള സക്തകയടല്

1. മരപണടകതൊര്
2. കല്പണടകതൊര്
3. ഇരരുമ്പരുപണടകതൊര്
4. ആയമതൊര്
5. വടദേശ്യതൊഭശ്യതൊസ വകരുപക്
അനഗതീകരടച്ചടടടലതൊത്തെതരുന ബപസക്തരുത
വകരുപടല് നടന്നരുന ആനരുകകൂലെശ്യങ്ങതളതൊന്നരുന
ലെഭടകതൊത്തെതരുമതൊയ കതതൊടന കമഖലെയടതലെ
സക്കകൂളരുകളടതലെ അദശ്യതൊപകര്
6. ബതൊലെകസവടകമതൊരരുന സമതൊന തതതൊഴടലെടല്
ഏര്തപടടരടകരുന്നവരരുന
7. തമഡടകല് ഓഡര്ലെട
(കസവകന്)
8. വതൊര്ഡക് കബതൊയക് & വതൊര്ഡക് കഗള്
9. പ്ലനബര്
10. പമ്പക് ഓപകററ്റര് (ചെരുരരുകന
അറ്റകരുറ്റപണടകള് ഉള്തപതട)
11. തപതൊല് മതൊന്
12. എകസറ്റക് ഓഫെതീസക് പശ്യകൂണ
13. ആശരുപബതടയടതലെ സടരന പതൊചെക
തതതൊഴടലെതൊളട
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5. പകഷഡ് അറ്റന്ഡനഡ്

9250-47-9532-53-9850-59-10204-6610600-73-11038-81-11524-90-12064-9912658-109-13312

പടട്ടിക -2
റേബ്ബര് തതേതോടങ്ങള്
1. ടടടൈം തറേറ്റഡഡ് വര്കഡ്
മടനടമന ടടന കററ്റക്
(അടടസതൊന കവതനന രകൂപയടല്)
(എ) ഫെതീല്ഡക് വര്കകഴക്സക്

388.21*

(ബട) ഫെതൊക്ടറട വര്കകഴക്സക്

393.08

ടതൊപടനഗക് തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക് ബപതടദേടനന 7 രകൂപ കവജക് ഡടഫെറന്ഷശ്യലെതൊയട നല്കരുന്നതതൊണക്.
*15.12.1966 - തലെ പ്ലതൊകന്റെഷന് കലെബര് കമടറ്റട തതീരരുമതൊന ബപകതൊരന 1966 തസപക്റ്റനബര് 29-തലെ ഭതൊരത
സര്കതൊരടതന്റെ WB-8(18)/66 ബപകമയത്തെടലെകൂതട അനഗതീകരടച്ച കകബന്ദ്ര റബ്ബര് പ്ലതൊകന്റെഷന് കവജക്
കബതൊര്ഡടതന്റെ ശടപതൊര്ശ അനരുസരടച്ചക് റബ്ബര് മരങ്ങളരുതട ടതൊപടങ്ങക് ടതൊസക്കക് 400 ആയട നടശ്ചയടച്ചടടരുണക്.
അഡപീഷണല് ഇന്സനപീവഡ്
നടശ്ചയടച്ച ടതൊപടങ്ങക് ടതൊസക്കടല് കകൂടരുതല് ഒരരു ടതൊപര് ടതൊപക് തചെയരുന്ന പകന ടടയതൊനക് ടതൊപടങ്ങക്
ടതൊസക്കടനക് മരുകളടല് മരതമതൊന്നടനക് 60 ടപസ ബപകതൊരന അഡതീഷണല് ഇന്സന്റെതീവതൊയട
ലെഭടകരുന്നതതൊണക്.
ഈ
ഇന്സന്റെതീവടനക്
നടയമബപകതൊരമരുള്ള
എലതൊ
ആനരുകകൂലെശ്യങ്ങളരുന
ബതൊധകമതൊയടരടകരുന.
2. (i) റബ്ബര് കതതൊടങ്ങളരുതട വര്ഗതീകരണവരുന ഓകരതൊ വടഭതൊഗത്തെടകലെയരുന സതൊന്കഡര്ഡക് ഔടക്പരുടക് ചെരുവതട
കചെര്കരുന്നരു.

കതതൊടങ്ങളരുതട വര്ഗതീകരണന

സതൊന്കഡര്ഡക് ഔടക്പരുടക്

കതൊസക്- 1

വതൊര്ഷടക ഉല്പതൊദേനന 170 കടകലെതൊബഗതൊമടല് തതൊതഴ

ബപതടദേടനന 2 കടകലെതൊബഗതൊന

കതൊസക്- 2

വതൊര്ഷടക ഉല്പതൊദേനന 171 കടകലെതൊബഗതൊന മരുതല് 270
കടകലെതൊബഗതൊന വതര

ബപതടദേടനന 4 കടകലെതൊബഗതൊന

കതൊസക്- 3

വതൊര്ഷടക ഉല്പതൊദേനന 271 കടകലെതൊബഗതൊന മരുതല്
400 കടകലെതൊബഗതൊന വതര

ബപതടദേടനന 6.5 കടകലെതൊബഗതൊന

കതൊസക്- 4

വതൊര്ഷടക ഉല്പതൊദേനന 400 കടകലെതൊ ബഗതൊമടനക് മരുകളടല് ബപതടദേടനന 8 കടകലെതൊബഗതൊന

(ii) വതൊര്ഷടക ഉല്പതൊദേനന കണകതൊകരുന്നതടനക് അവലെനബടകരുന്നതക് ബപതടവതൊരന 6 ദേടവസന
ടതൊപടനഗക് എന്ന സതൊധതൊരണ രതീതടയടല് ആയടരടകരുന.
(iii) റബ്ബര് കതതൊടങ്ങളരുതട വര്ഗതീകരണന ഒരരു ഏകറടല് 100 മരങ്ങള് എന്ന കതതൊതടലെതൊയടരടകരുന.
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3.

കതൊസക് 1, 2, 3 എന്നതീ വടഭതൊഗങ്ങളടല്തപടരുന്ന കതതൊടങ്ങള്കക് 1 കടകലെതൊബഗതൊന

ലെതൊതറ്റകക്സടനക് 5.25

രകൂപയരുന കതൊസക് 4 വടഭതൊഗങ്ങളടല്തപടരുന്ന കതതൊടങ്ങളടല് 1 കടകലെതൊബഗതൊന ലെതൊതറ്റകക്സടനക് 7.25 രകൂപയരുന
ഓവര്കടകലെതൊ കററ്റതൊയട നല്കരുന്നതതൊണക്.
4. ഒടരുപതൊലെടനക് കടകലെതൊബഗതൊമടനക് 1.60 രകൂപ നടരകടല് ഓവര്കടകലെതൊ കററ്റതൊയട നല്കരുന്നതതൊണക്.
5. ഗശ്യതൊരന്റെതീഡക് ടടന കററ്റക് 232.93 രകൂപ ആയടരടകരുന. (അടടസതൊന കവതനന ബപതടദേടനന)
6. ഗശ്യതൊരന്റെതീഡക് ടടന കററ്റടനക് പരുറകമ തതൊതഴപറയരുന്ന ബപകതൊരന ഓകരതൊ വടഭതൊഗന കതതൊടങ്ങളടലെരുന പതീസക് കററ്റക്
നല്കരുന്നതതൊയടരടകരുന.
കതൊസക്
കതൊസക്
കതൊസക്
കതൊസക്

1
2
3
4

കടകലെതൊബഗതൊമടനക്
കടകലെതൊബഗതൊമടനക്
കടകലെതൊബഗതൊമടനക്
കടകലെതൊബഗതൊമടനക്

77
38
23
19

രകൂപ
രകൂപ
രകൂപ
രകൂപ

752
876
924
438

ടപസ
ടപസ
ടപസ
ടപസ

7. സസൂപ്പര്ടവസര്മതോരരടൈം മറ്റഡ് തതേരതഞ്ഞെടരകതപ്പട വട്ടിഭതോഗങ്ങളരടൈം

വടഭതൊഗന

ശമ്പള സക്തകയടല്

(1)

(2)

1. സകൂപര്ടവസര്മതൊര്
2. തമകതൊനടകക്
3. ഇലെകക്ബടതീഷശ്യന്

12037-77-12499-83-12997-89-13531-

4. വയര്മതൊന്

96-14107-103-14725-111-15391-120-

5. ലെകബതൊറടറട തടകക്നതീഷശ്യന്

16111-129-16885-139-17719

6. ഫെടറ്റര്
7. ടബഡവര്
(കലെതൊറട/ബടതൊക്ടര്/ആനബരുലെന്സക്/കതൊര്/ജതീപക്/
എഞടന്)
8. മറ്റഡ് പപതതേത്യേക വട്ടിഭതോഗങ്ങള്

വടഭതൊഗന

ശമ്പള സക്തകയടല്

1. മരപണടകതൊര്
2. കല്പണടകതൊര്
3. ഇരരുമ്പരുപണടകതൊര്
4. ആയമതൊര്

11820-77-12282-83-12780-89-1331496-13890-103-14508-111-15174-120-

5. വടദേശ്യതൊഭശ്യതൊസ വകരുപക്
അനഗതീകരടച്ചടടടലതൊത്തെതരുന ബപസക്തരുത
വകരുപടല് നടന്നരുന ആനരുകകൂലെശ്യങ്ങതളതൊന്നരുന
ലെഭടകതൊത്തെതരുമതൊയ കതതൊടന കമഖലെയടതലെ
സക്കകൂളരുകളടതലെ അദശ്യതൊപകര്

15894-129-16668-139-17502
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6. ബതൊലെ കസവടകമതൊരരുന സമതൊന
തതതൊഴടലെടല് ഏര്തപടടരടകരുന്നവരരുന
7. തമഡടകല് ഓഡര്ലെട (കസവകന്)

11820-77-12282-83-12780-89-1331496-13890-103-14508-111-15174-120-

8. വതൊര്ഡക് കബതൊയക് & വതൊര്ഡക് കഗള്

15894-129-16668-139-17502

9. പ്ലനബര്
10. പമ്പക് ഓപകററ്റര് (ചെരുരരുകന
അറ്റകരുറ്റപണടകള് ഉള്തപതട)
11. തപതൊല് മതൊന്
12. എകസറ്റക് ഓഫെതീസക് പശ്യകൂണ
13. ആശരുപബതടയടതലെ സടരന പതൊചെക
തതതൊഴടലെതൊളട

9. പകഷഡ് അറ്റന്ഡനഡ്

: 11650-77-12112-83-12610-89-13144-9613720-103-14338-111-15004-120-15724129-16498-139-17332

പടട്ടിക-3
കതോപ്പട്ടി തതേതോടങ്ങള്
1. ടടടൈം തറേറ്റഡഡ് വര്കഡ്

മടനടമന ടടന കററ്റക് (രകൂപയടല്)
(അടടസതൊന കവതനന രകൂപയടല്)
` 308.21

ഒറ്റവടള കതൊപടകത്തെതൊടങ്ങളടല് 308.21 എന്ന അടടസതൊനശമ്പളത്തെടനക് പരുറതമ 5 രകൂപ ബപതടദേടനന
ബപകതശ്യക അലെവന്സതൊയട നല്കരുന്നതതൊണക് .

ഇതടനക് നടയമതൊനരുസസൃതമതൊയ മറ്റക് ആനരുകകൂലെശ്യങ്ങള്

ബതൊധകമതൊയടരടകരുകയടല.

2. പപീസഡ് തറേറ്റഡഡ് വര്കഡ്
പതീസക് കററ്റടലെരുള്ള കജതൊലെടയക്കക് 60 കടകലെതൊബഗതൊമടനക് മരുകളടല് ഒരരു കടകലെതൊബഗതൊമടനക് 1.50 രകൂപ വതീതന
ഓവര്കടകലെതൊ കററ്റക് ലെഭടകരുന്നതതൊണക്.
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3. സസൂപ്പര്ടവസര്മതോരരടൈം മറ്റഡ് തതേരതഞ്ഞെടരകതപ്പട വട്ടിഭതോഗങ്ങളരടൈം

വടഭതൊഗന

ശമ്പള സക്തകയടല്

(1)

(2)

1. സകൂപര്ടവസര്മതൊര്
2. തമകതൊനടകക്
3. ഇലെകക്ബടതീഷശ്യന്

9562-47-9844-53-10162-59-10516-66-

4. വയര്മതൊന്

10912-73-11350-81-11836-90-12309-

5. ലെകബതൊറടറട തടകക്നതീഷശ്യന്

99-12903-109-13557

6. ഫെടറ്റര്
7. ടബഡവര്
(കലെതൊറട/ബടതൊക്ടര്/ആനബരുലെന്സക്/കതൊര്/ജതീപക്/
എഞടന്)
4. മറ്റഡ് പപതതേത്യേക വട്ടിഭതോഗങ്ങള്

വടഭതൊഗന

ശമ്പള സക്തകയടല്

1. മരപണടകതൊര്
2. കല്പണടകതൊര്
3. ഇരരുമ്പരുപണടകതൊര്
4. ആയമതൊര്
5. വടദേശ്യതൊഭശ്യതൊസ വകരുപക് അനഗതീകരടച്ചടടടലതൊത്തെതരുന
ബപസക്തരുത വകരുപടല് നടന്നരുന
ആനരുകകൂലെശ്യങ്ങതളതൊന്നരുന ലെഭടകതൊത്തെതരുമതൊയ
കതതൊടന കമഖലെയടതലെ സക്കകൂളരുകളടതലെ
അദശ്യതൊപകര്
6. ബതൊലെ കസവടകമതൊരരുന സമതൊന
തതതൊഴടലെടല് ഏര്തപടടരടകരുന്നവരരുന
7. തമഡടകല് ഓഡര്ലെട (കസവകന്)
8. വതൊര്ഡക് കബതൊയക് & വതൊര്ഡക് കഗള്
9. പ്ലനബര്
10. പമ്പക് ഓപകററ്റര് (ചെരുരരുകന
അറ്റകരുറ്റപണടകള് ഉള്തപതട)
11. തപതൊല് മതൊന്
12. എകസറ്റക് ഓഫെതീസക് പശ്യകൂണ
13. ആശരുപബതടയടതലെ സടരന പതൊചെക
തതതൊഴടലെതൊളട
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5. പകഷഡ് അറ്റന്ഡനഡ്

:

9250-47-9532-53-9850-59-10204-6610600-73-11038-81-11524-90-12064-9912658-109-13312

പടട്ടിക - 4
ഏലതതതോടങ്ങള്

1. ടടടൈം തറേറ്റഡഡ് വര്കഡ്

മടനടമന ടടന കററ്റക്
(അടടസതൊന കവതനന രകൂപയടല്)
*337.21
` 308.21

(*ഒറ്റവടളയതൊയട ഏലെകസൃഷട തചെയരുന്ന കതതൊടങ്ങളടതലെ ജതീവനകതൊര്കക് ഉയര്ന്ന നടരകടലെരുള്ള
കവതനന ലെഭടകരുന്നതതൊണക്.)

2. സസൂപ്പര്ടവസര്മതോരരടൈം മറ്റഡ് തതേരതഞ്ഞെടരകതപ്പട വട്ടിഭതോഗങ്ങളരടൈം

വടഭതൊഗന

ശമ്പള സക്തകയടല്

(1)

(2)

1. സകൂപര്ടവസര്മതൊര്
2. തമകതൊനടകക്
3. ഇലെകക്ബടതീഷശ്യന്

10462-62-10834-68-11242-74-11686-

4. വയര്മതൊന്

81-12172-88-12700-96-13276-105-

5. ലെകബതൊറടറട തടകക്നതീഷശ്യന്
6. ഫെടറ്റര്
7. ടബഡവര്
(കലെതൊറട/ ബടതൊക്ടര്/ ആനബരുലെന്സക്/ കതൊര്/
ജതീപക്/എഞടന്)
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3. മറ്റഡ് പപതതേത്യേക വട്ടിഭതോഗങ്ങള്

വടഭതൊഗന

ശമ്പള സക്തകയടല്

1. മരപണടകതൊര്
2. കല്പണടകതൊര്
3. ഇരരുമ്പരുപണടകതൊര്
4. ആയമതൊര്
5. വടദേശ്യതൊഭശ്യതൊസ വകരുപക്
അനഗതീകരടച്ചടടടലതൊത്തെതരുന ബപസക്തരുത വകരുപടല്
നടന്നരുന ആനരുകകൂലെശ്യങ്ങതളതൊന്നരുന
ലെഭടകതൊത്തെതരുമതൊയ കതതൊടന കമഖലെയടതലെ
സക്കകൂളരുകളടതലെ അദശ്യതൊപകര്

10260-62-10632-68-11040-7411484-81-11970-88-12498-96-13074105-13704-114-14388-124-15132

6. ബതൊലെ കസവടകമതൊരരുന സമതൊന
തതതൊഴടലെടല് ഏര്തപടടരടകരുന്നവരരുന
7. തമഡടകല് ഓഡര്ലെട (കസവകന്)
8. വതൊര്ഡക് കബതൊയക് & വതൊര്ഡക് കഗള്
9. പ്ലനബര്
10. പമ്പക് ഓപകററ്റര് (ചെരുരരുകന
അറ്റകരുറ്റപണടകള് ഉള്തപതട)
11. തപതൊല് മതൊന്
12. എകസറ്റക് ഓഫെതീസക് പശ്യകൂണ
13. ആശരുപബതടയടതലെ സടരന പതൊചെക
തതതൊഴടലെതൊളട
4. പകഷഡ് അറ്റന്ഡനഡ്

: 10120-62-10492-68-10900-74-1134481-11830-88-12358-96-12934-10513564-114-14248-124-14992

മടബശ വടള കസൃഷട തചെയരുന്ന കതതൊടങ്ങളടതലെ മതൊസശമ്പളകതൊരതൊയ തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക് തഷഡശ്യകൂള് I, III
എന്നടവ ബപകതൊരന കതയടലെ, കതൊപട കതതൊടങ്ങളടതലെ കവതനനടരകക് ബതൊധകമതൊയടരടകരുന.
തപതോതേരമതോനദണ്ഡങ്ങള് (എലതോ വട്ടിളകള്കരടൈം ബതോധകമതോയതേഡ്)
I.

ഫട്ടിറ്റഡ്തമനഡ്:

തതരതഞ്ഞടരുകതപട

(എലതൊ
ബപകതശ്യക

വടളകളടകലെയരുന

മതൊസശമ്പളകതൊരതൊയ

വടഭതൊഗങ്ങളരുന,

അറ്റന്ഡന്റെരുമതൊര് എന്നതീ ജതീവനകതൊര്കക് ബതൊധകമതൊയതക്)
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ബപകതശ്യക
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വടഭതൊഗകതൊര്,

ബകഷക്
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കതയടലെ, റബ്ബര്, കതൊപട, ഏലെന (മടബശവടള) കതതൊടങ്ങളടല് ശമ്പളന പരുനര്നടര്ണയടകരുകമ്പതൊള്
സകൂപര്ടവസര്മതൊര്കരുന മറ്റക്തതരതഞ്ഞടരുകതപട വടഭതൊഗങ്ങള്കരുന 1612/- രകൂപയരുന മറ്റരു ബപകതശ്യക
വടഭതൊഗകതൊര്, ബകഷക് അറ്റന്ഡന്റെരുമതൊര് എന്നതീ ജതീവനകതൊര്കക് 1560/- രകൂപയരുന ഫെടറ്റക്തമന്റെക് ആനരുകരുലെശ്യന
നല്കകണതതൊണക്.

പരുതരുകടയ ശമ്പള സക്തകയടലെടല് ശമ്പളന പരുനര്നടര്ണയടകരുകമ്പതൊള് ശമ്പള

സക്തകയടലെടതലെ അടരുത്തെ ഉയര്ന്ന കസജടല് പരുതരുകട നടശ്ചയടകകണതതൊണക്.
II. തജതോബഡ് ഡട്ടിഫറേന്ഷത്യേല്
തതൊതഴപറയരുന്ന

വടഭതൊഗത്തെടല്തപട

ജതീവനകതൊര്കക്

കജതൊബക്

ഡടഫെറന്ഷശ്യല്

ഇനത്തെടല്

ബപതടദേടനന 3.25 രകൂപ ലെഭടകരുവതൊനര്ഹതയരുണക്.
1. ബപകൂകണഴക്സക്
2. കതീടനതൊശടനട തളടകരുന്നവര് (കലെകരുന്നവരരുള്തപതട)
3. ടടകങഴക്സക്
4. തടലെകഫെതൊണ ഓപകററ്റര്
5. തബഡകസ്സേഴക്സക്
6. തപയക്കന്റെഴക്സക്
7. കരുകക്സക്
8. സസതീകപഴക്സക്
9. തപതൊല് മതൊന്
10. പശ്യകൂണസക്
11. ഫെതൊക്ടറട/ഫെതീല്ഡക്/കഗറ്റക് വതൊച്ചക്മതൊന്
12. ബഗതീകസ്സേഴക്സക്
13. കതീകനഴക്സക്
14. കപതൊര്കടഴക്സക്
15. കഫെതൊറസര്മതൊര്
16. ടതീ തചെസക് നടര്മടകരുന്നവര്
17. തവഹടകടള് അറ്റന്കഡഴക്സക്
18. (എ) ഏലെന പരുകപരുരയടല് സനസക്കരടകരുന്നതടനരുന
ചെരുമതലെതപടരുത്തെതപട തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക്.

ഏര്തപടടരടകരുന്ന

ദേടവസങ്ങളടല്

(ബട) ഏലെത്തെടനക് തണല് ബകമതീകരടകരുന്ന കജതൊലെടയടല് ഏര്തപടടരടകരുന്ന ജതീവനകതൊര്
യഥതൊര്ത്ഥത്തെടല് ഈ കജതൊലെടയടല് ഏര്തപടടരടകരുന്ന ദേടവസങ്ങളടല്

കരുറടപക് :
ഏലെകത്തെതൊടങ്ങളടതലെ ബപകൂണടങ്ങക്
ദേടവസങ്ങളടലെരുന
ബപതടദേടനന
50
ടപസ
അര്ഹതയരുണതൊയടരടകരുന.

ജതീവനകതൊര്കക് വര്ഷത്തെടതലെ എലതൊ ബപവര്ത്തെട
എന്ന
നടരകടല്
കജതൊബക്
ഡടഫെറന്ഷശ്യലെടനക്

III. സര്വപീസഡ് തവയട്ടിതറ്റജഡ്
1. ദട്ടിവസ ശമ്പളകതോര്കഡ്
(i) 5 വര്ഷന വതര

- ഇല

(ii) 5 വര്ഷത്തെടനക് മരുകളടല് 10 വര്ഷന വതര

- 70 ടപസ
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(iii) 10 വര്ഷത്തെടനക് മരുകളടല് 15 വര്ഷന വതര - 100 ടപസ
(iv) 15 വര്ഷത്തെടനക് മരുകളടല് 20 വര്ഷന വതര - 130 ടപസ
(v) 20 വര്ഷത്തെടനക് മരുകളടല്

- 165 ടപസ

2. മതോസ ശമ്പളകതോര്കഡ്
(I) 5 വര്ഷന വതര

- ഇല

(ii) 5 വര്ഷത്തെടനക് മരുകളടല് 10 വര്ഷന വതര

- ഒരരു അഡതീഷണല് ഇന്ബകടതമന്റെക്

(iii) 10 വര്ഷത്തെടനക് മരുകളടല് 15 വര്ഷന വതര - 2 അഡതീഷണല് ഇന്ബകടതമന്റെക്
(iv) 15 വര്ഷത്തെടനക് മരുകളടല് 20 വര്ഷന വതര - 3 അഡതീഷണല് ഇന്ബകടതമന്റെക്
(v) 20 വര്ഷത്തെടനക് മരുകളടല്

- 4 അഡതീഷണല് ഇന്ബകടതമന്റെക്

കരുറടപക് :- ഒരരു തതതൊഴടലെതൊളട സര്വ്വതീസക് തവയടകറ്റജടനക് അര്ഹത കനടരുന്നതക് ആ തതതൊഴടലെതൊളട സര്വ്വതീസടല്
ബപകവശടച്ചക് നടര്ദ്ദേടഷ്ട വര്ഷന പകൂര്ത്തെടയതൊകരുന്ന തതീയതട മരുതലെതൊണക്.
IV. കതോമബത
കമല്പറഞ്ഞ

അടടസതൊന

കവതനന

എറണതൊകരുളന

തസന്റെറടനതൊയട

ബപസടദതീകരടകരുന്ന

ഉപകഭതൊകസൃ വടലെസകൂചെടകയരുതട (1970=100) 2050 കപതൊയടന്റെടനക് തരുലെശ്യമതൊയട നടശ്ചയടച്ചടരടകരുന്നരു.
നടപരുപതൊദേ

വര്ഷത്തെടനക്

തതതൊടരുമരുന്പരുള്ള

പതൊദേവര്ഷത്തെടതലെ

ബപസടദതീകരടകരുന്ന ഉപകഭതൊകസൃ വടലെസകൂചെടകയരുതട ശരതൊശരടയടല്

എറണതൊകരുളന

തസന്റെറടനതൊയട

2050 കപതൊയടന്റെടനക് മരുകളടല്

വര്ദടകരുന്ന ഓകരതൊ കപതൊയടന്റെടനരുന തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക് കതൊമബത്തെയക്കക് അര്ഹതയരുണതൊയടരടകരുന.
ഫെതീല്ഡക് വര്കകഴക്സടനക് ബപതടദേടനന ഒരരു കപതൊയടന്റെടനക് ഏഴരു ടപസ ബപകതൊരവരുന
സകൂപര്ടവസര്മതൊര്കരുന ബപകതശ്യകവടഭതൊഗകതൊര്കരുന കമല്പറഞ്ഞ ബപകതൊരന 2050 കപതൊയടന്റെടനക്
മരുകളടലെരുള്ള
ഒരരു
കപതൊയടന്റെടനക്
ബപതടമതൊസന
2.10
രകൂപ
നടരകടല്
കതൊമബത്തെയക്കക്
അര്ഹതയരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്. എറണതൊകരുളന തസന്റെറടനരുകവണട ബപസടദതീകരടകരുന്ന, യഥതൊബകമന
ജകൂടലെ 1, ഒകക്ടതൊബര് 1, ജനരുവരട 1, ഏബപടല് 1 എന്നടങ്ങതന ആരനഭടകരുന്ന തതതൊടരുമരുന്പരുള്ള മകൂന്നക്
മതൊസതത്തെ ഉപകഭതൊകസൃവടലെസകൂചെടകയരുതട അടടസതൊനത്തെടല് ജനരുവരട 1, ഏബപടല് 1, ജകൂടലെ 1,
ഒകക്ടതൊബര് 1 എന്നതീ തതീയതടകളടല് കതൊമബത്തെ കണകതൊകട ബകമതീകരടകകണതതൊണക്.
V. തതേതോഴട്ടില് സടൈംരകണടൈം
കമല്പറഞ്ഞ
മടനടമന
കവതന
നടരകരുകള്
കതയടലെ,
റബ്ബര്
പ്ലതൊകന്റെഷനരുകളടതലെ
തതതൊഴടലെരുടമകള്
തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക്
വര്ഷന
മരുഴരുവന്
തതതൊഴടല്
നല്കരുതമന്നതടതന
അടടസതൊനതപടരുത്തെടയരുള്ളതതൊകരുന്നരു.
ഇബപകതൊരന
തതതൊഴടല്
നല്കതൊന്
തതതൊഴടലെരുടമകള്കക്
സതൊധടകതൊത്തെപകന
തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക്,
അവര്
സസകമധയതൊ
തതതൊഴടലെടല്
നടന്നക്
വടടരുനടല്കരുന്നതതതൊഴടതകയരുള്ള ദേടവസങ്ങളടല്, കമല്പറഞ്ഞ മടനടമന കവതനന ലെഭടകരുന്നതടനക്
അര്ഹതയരുണക്. എന്നതൊല് ഇകതൊരശ്യത്തെടല് തതതൊഴടലെരുടമയരുതട ബതൊദശ്യത പ്ലതൊകന്റെഷനരുമതൊയട ബന്ധതപട
ഏതതങടലെരുന തതതൊഴടല് നല്കരുന്നതടനക് മതൊബതമതൊയട നടജതപടരുത്തെടയടടരുള്ളതരുന അബപകതൊരന വതൊഗതൊനന
തചെയക്തടടരുള്ള തതതൊഴടലെടല് നടന്നക് വടടരുനടല്കരുന്ന തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക് സസതൊഭതൊവടകമതൊയരുന ബപസക്തരുത
ദേടവസതത്തെ കവതനന ലെഭടകരുന്നതടനരുള്ള അര്ഹത നഷ്ടതപടരുന്നതരുമതൊണക് .
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VI. ഉയര്ന്ന തവതേനതട്ടിനരള്ള സടൈംരകണടൈം
പടടകയടല് നടശ്ചയടച്ചതടകനകതൊള് ഉയര്ന്ന കവതനന ഏതതങടലെരുന തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക്
ലെഭടച്ചരുവരരുന്നരുതണങടല് ആ തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക് അബപകതൊരമരുള്ള ഉയര്ന്ന കവതനന ലെഭടകരുന്നതടനക്
തരുടര്ന്നരുന അര്ഹത ഉണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്.
VII.
ഈ
വടജതൊപന
ബപകതൊരമരുള്ള
ബപതൊബലെശ്യമരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്.

കകൂലെടനടരകരുകള്കക്

2019

ജനരുവരട

1

മരുതല്

VIII. ഈ വടജതൊപന ബപകതൊരന ഏതതങടലെരുന ഒരതൊള്കക് നല്കകണതതൊയ കരുടടശടക നതൊളടതരുവതര
വടതരണന തചെയക്തടടടതലങടല് തരുക, 2021 മതൊര്ച്ചക് 31-കനതൊ അതടനരു മരുന്കപതൊ തകതൊടരുകകണതതൊണക്.
ഗവര്ണറരുതട ഉത്തെരവടന് ബപകതൊരന,
സതേത്യേജപീതേഡ് രതോജന്,
ഗവണതമന്റെക് അഡതീഷണല് ചെതീഫെക് തസബകടറട.

വട്ടിശദപീകരണകരറേട്ടിപ്പഡ്
(ഇതക് വടജതൊപനത്തെടതന്റെ ഭതൊഗമതൊകരുന്നതല, എന്നതൊല് അതടതന്റെ

തപതൊതരു ഉകദ്ദേശശ്യന

തവളടതപടരുത്തെരുന്നതടനക് ഉകദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊകരുന്നരു.)

കകരള

സനസതൊനതത്തെ

കതതൊടന

കമഖലെയടല്

കജതൊലെട

തചെയരുന്ന

വടഭതൊഗങ്ങളടതലെ

തതതൊഴടലെതൊളടകള്കക് നല്കകണതതൊയ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട നടരകക് 2016 കമയക് 17-ാാാ തതീയതടയടതലെ
സ.ഉ.(അച്ചടട)76/2016/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2016 കമയക് 18-ാാാ തതീയതടയടതലെ 953-ാാാ
നമ്പര് കകരള അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല് എസക് .ആര്.ഒ. നമ്പര്.374/2016 ആയട ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ
വടജതൊപനബപകതൊരന

പരുതരുകട

നടശ്ചയടച്ചടരരുന്നരു.

2020

ജനരുവരട

23-ാാാ

തതീയതടയടതലെ

ഇ 1/5/2020/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2020 ജനരുവരട 23-ാാാ തതീയതടയടതലെ 216-ാാാ നമ്പര്
കകരള അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല് ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ ബപസക്തരുത വശ്യവസതൊയ കമഖലെയടതലെ ഏറ്റവരുന
കരുറഞ്ഞ

കകൂലെട

പരുതരുകട

നടര്കദ്ദേശങ്ങളടന്കമലെരുളള

നടശ്ചയടകരുന്നതടനരുളള,
ആകകപങ്ങളരുന

ബപതൊഥമടക

നടര്കദ്ദേശങ്ങളരുന

വടജതൊപനബപകതൊരമരുളള

കരടക്

പരടഗണടച്ചതടനരുകശഷവരുന

ഈ

ആവശശ്യത്തെടനതൊയട രകൂപതീകരടച്ച മടനടമന കവതന ഉപകദേശക കബതൊര്ഡരുമതൊയട കകൂടടയതൊകലെതൊചെടച്ചകശഷവരുന
ബപസക്തരുത വശ്യവസതൊയ കമഖലെയടതലെ തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട നടലെവടലെരുളള ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കവതന നടരകക്
പരുതരുകട നടശ്ചയടകരുവതൊന് സര്കതൊര് ഇകപതൊള് തതീരരുമതൊനടച്ചടരടകരുന്നരു.
കമല്പറഞ്ഞ

ലെകശ്യന

നടറകവറ്റരുന്നതടനക്

ഉകദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊണക്

ഈ

വടജതൊപനന.
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