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GOVERNMENT OF KERALA
Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION
G.O.(P)No.34/2020/LBR.

Dated, Thiruvananthapuram, 6th March, 2020
22nd Kumbham, 1195.

S. R. O. No. 216/2020

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.125/2011/LBR dated 19th August, 2011 and
published as S.R.O.No. 531/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 1625 dated 23 rd August, 2011,
the Government of Kerala after considering the objections and suggestions received on the draft
proposals published as notification No.LBRD-E1/19/2019-LBRD dated 21st June, 2019 in the Kerala
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Gazette Extraordinary No. 2100 dated 4th September, 2019 as required under clause (b) of sub-section
(1) of section 5 of the said Act and after considering the advice of 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 the Match Box Industry Sector 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.

SCHEDULE
Sl.
No.

Work/Category

Basic Wages
(`)

Work Load

(1)

(2)

(3)

(4)

425/-

1½ Cubic metre (Mattippala/
Aspin timbers) 1¼ Cubic
metre (other timbers)

I.

Splints and Veneers Section
1. Daily Wages
1. Cross cutting
2. Debarking (Peeling)

3. Peeling Driver
4. Chopping machine operator

420/-

5. Levelling
6. Pattamattal

410/-

7. Peeling Helper
8. Veneer Cutting
9. Boiler Operator

420/-

10. Drying Chamber Operator
11. General Worker
2.

410/-

Piece Rate
1. Splints Tray Setting (For one Tray)

18.60

22 trays and tray size is
1.524x137.7 Millimetre

2. Veneer Outer Tray Setting (for one
Tray)

24

17 trays and tray size is
1.524x139.7 Millimetre
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3. Veneer Inner Tray Setting (for one
Tray)

31.50

13 trays and tray size 5 feet x
5½ inches

4. Veneer Bottom Piece Tray Setting
(For one Tray)

22.70

18 trays and tray size 5 feet
x 5½ inches

5. Veneer Outer Bundling (For 100
bundles)

47.20

400 bundles containing 144
veneer

6. Veneer Inner Bundling (For 100
bundles)

42

450 bundles containing 144
veneer

34.35

550 bundles containing 144
veneer

7. Veneer Bottom Piece bundling (For
100 bundles)
II. Dipping Category
Piece rate
(1) Out door works
1. Frame filling (per frame)
2. Outer Box making (per gross)
3. Inner Box making (per gross)
(2) Indoor works
1. Box filling (per gross)
2. Labelling and Rolling (per gross)
3. Dozen packing (per gross)

III. Monthly Wages
1. Manager

14
14
18.20

30 frame
30 gross
23 gross

34
11.45
8.55

12 gross
36 gross
73 gross

16000

2. Foreman
3. Chemist
4. Blacksmith

14520

5. Clerk
6. Accountant
7. Typist

13200

8. Peon
9. Watchman

12000

IV. Dearness Allowance
In addition to the basic wages, all employees shall be eligible for Dearness Allowance calculated
on the basis of the Consumer Price Index Number in respect of concerned District Headquarter centres
published by the Department of Economics and Statistics, Government of Kerala for each increase of
above 300 points in the new series 1998-99=100, the monthly waged employees shall be eligible for
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dearness allowance for each month at the rate of Rs.26/- (Rupees Twenty six only) and daily waged
employees at the rate of Rs.1/- (Rupee One only).
V. Other conditions

1. All the Monthly waged, Daily waged, Piece rated and Contract employees are eligible for the
revised basic wage and dearness allowance as per this notification.
2. The daily wages of the monthly paid employees or class of employees shall be calculated by
dividing the monthly total wages by 26 and the monthly wages in respect of the daily paid
employees or class of employees shall be calculated by multiplying the total wages by 26.
3. The workers who are actually in receipt of wages higher than the minimum rates of wages fixed
as per this notification shall continue to get the benefit of such higher wages.
By order of the Governor,

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 the “Match Box Industry” Sector in the State of Kerala as per notification issued under G.O.(P)No.
125/2011/LBR dated 19th August, 2011 and published as S.R.O.No. 531/2011 in the Kerala Gazette
Extraordinary No.1625 dated 23rd August, 2011. The Government have now decided to revise the
existing minimum rates of wages in the said industry sector after considering the objections and
suggestions received on the draft proposal published as notification No. LBRD-E1/19/2019-LBRD dated
21st June, 2019 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2100 dated 4th September, 2019 and after
considering the advice of the Minimum Wages Advisory Board constituted for the said purpose.
The notification is intended to achieve the above object.
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ിരുവനന്തപുരം, 2020 മൊര്ച്ച്ച് , 6
1195 കുംഭം 22.

സ.ഉ.(അച്ചടി) നം.34/2020/ത ൊഴില്
എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 216/2020

1948-തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി ആക്റ്റിതെ
(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം ന്ദ്പസ് ു

(1948-തെ 11-ാം കകന്ദ്ര ആക്റ്റ്) 3-ാം വകുപ്പ്

ആക്റ്റിതെ 5-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പുമൊയി കൂട്ടിവൊയിച്ച

ന്ദ്പകൊരം സര്ച്കൊരില് നിക്ഷിപ് മൊയ അധികൊരങ്ങള് വിനികയൊഗിച്ചുതകൊണ്ും, 2011 ആഗസ്റ്റ്
19-ാം

ീയ ിയിതെ സ.ഉ.(പി) 125/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 ആഗസ്റ്റ് 23-ാം

ീയ ിയിതെ 1625-ാം നമ്പര്ച് കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആര്ച്.ഒ. നമ്പര്ച്. 531/2011 നമ്പരൊയി
ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ വിജ്ഞൊപനതെ അ ിെംഘിച്ചുതകൊണ്ും, ന്ദ്പസ് ു
(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം ആവശ്യതപ്പടുന്ന ന്ദ്പകൊരം
ഇ1/19/2019-ത ൊഴില്

ആക്റ്റിതെ 5-ാം വകുപ്പ്

2019 ജൂണ് 21-ാം

നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 തസപ്റ്റംബര്ച് 4-ാം

ീയ ിയിതെ

ീയ ിയിതെ 2100-ാം

നമ്പര്ച് കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ന്ദ്പൊഥമിക വിജ്ഞൊപനെിതെ കരട്
നിര്ച്കേശ്ങ്ങളികേെുളള

ആകക്ഷപങ്ങളും

അഭിന്ദ്പൊയങ്ങളും

പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും

ന്ദ്പസ് ു

ആക്റ്റിതെ 7-ാം വകുപ്പ് ന്ദ്പകൊരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം കവ ന ഉപകേശ്ക സമി ിയുതട ഉപകേശ്ം
പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും,
വിഭൊഗങ്ങളിതെ

കകരള സംസ്ഥൊനതെ

ത ൊഴിെൊളികള്ക്

ീതപ്പട്ടി വയവസൊയ കമഖെയില് കജൊെി തെയ്യുന്ന

നല്കകണ് ൊയ

ഏറ്റവും

കുറഞ്ഞ

കൂെി

നിരകുകള്

ഇക ൊതടൊപ്പം കെര്ച്െിരികുന്ന പട്ടികയില് പറയുന്ന ന്ദ്പകൊരം കകരള സര്ച്കൊര്ച്, ഇ ിനൊല് പു ുകി
നിശ്ചയികുകയും ഈ വിജ്ഞൊപനം ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന
നിരകുകള് ന്ദ്പൊബെയെില് വരുന്ന

ീയ ി മു ല് പു ുകിയ കൂെി

ീയ ിയൊയി നിശ്ചയികുകയും തെയ്യുന്നു.
പട്ടിക

ക്കമ
നമ്പർ

ജ ോലി/തസ്തിക

അടിസ്ഥോന
ജേതനം
(രൂപ)

അദ്ധ്വോനഭോരം

(1)

(2)

(3)

(4)

I.

സ്ലിന്റ്സ് ആന്റ് േിജനർസ്
സസക്ഷന്
1.

ദിേസ ജേതനം
1. കന്ദ്കൊസ്സ് കട്ടിംഗ്
2. ഡീ-ബൊര്ച്കിംഗ് (പീെിംഗ്)
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1½ കയുബിക് മീറ്റര്ച് (മട്ടിപ്പൊെ/
ആസ്പിന്
ടികള്)
1¼
കയുബിക്
മീറ്റര്ച്
(ഇ ര
ടികള്)
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3. പീെിംഗ് ഡ്ന്ദ്ഡവര്ച്
4. കെൊപ്പിംഗ് തമഷീന് ഓപ്പകററ്റര്ച്

420/-

5. െവെിംഗ്
6. പട്ടമൊറ്റല്

410/-

7. പീെിംഗ് തെല്പ്പര്ച്
8. വിനീര്ച് കട്ടിംഗ്
9. കബൊയിെര്ച് ഓപ്പകററ്റര്ച്

420/-

10. ഡ്ന്ദ്ഡയിംഗ് കെമ്പര്ച് ഓപ്പകററ്റര്ച്
11. ജനറല് വര്ച്കര്ച്
2

410/-

പീസ് ജേറ്റ്
1. സ്ലിെ്സ്
കന്ദ്ടയ്ക്)

കന്ദ്ട

തസറ്റിംഗ്

(ഒരു

18.60

1.524x137.7
മില്ലി
വെിപ്പമുളള 22 കന്ദ്ട

മീറ്റര്ച്

2. വിനീര്ച് ഔട്ടര്ച് കന്ദ്ട തസറ്റിംഗ് (ഒരു
കന്ദ്ടയ്ക്)

24

1.524x139.7
മില്ലി
വെിപ്പമുളള 17 കന്ദ്ട

മീറ്റര്ച്

3. വിനീര്ച് ഇന്നര്ച് കന്ദ്ട തസറ്റിംഗ് (ഒരു
കന്ദ്ടയ്ക്)

31.50

5
അടി
x
5½
വെിപ്പമുളള 13 കന്ദ്ട

ഇഞ്ച്

4. വിനീര്ച് കബൊട്ടം പീസ് കന്ദ്ട തസറ്റിംഗ്
(ഒരു കന്ദ്ടയ്ക്)

22.70

5
അടി
x
5½
വെിപ്പമുളള
18 കന്ദ്ട

ഇഞ്ച്

5. വിനീര്ച് ഔട്ടര്ച് ബണ്ിെിംഗ് (100
ബണ്ിെിംഗ്)

47.20

144 വിനീര്ച് വീ മുളള 400
ബണ്ില്

6. വിനീര്ച് ഇന്നര്ച് ബണ്ിെിംഗ് (100
ബണ്ിെിംഗ്)

42

144 വിനീര്ച് വീ മുളള 450
ബണ്ില്

34.35

144 വിനീര്ച് വീ മുളള 550
ബണ്ില്

7. വിനീര്ച് കബൊട്ടം പീസ് ബണ്ിെിംഗ്
(100 ബണ്ിെിംഗ്)
II.

ഡിപ്ിംഗ് േിഭോഗം
പീസ് ജേറ്റ്
(1) ഔട്ട്ജഡോർ േർക്സ്
1. തന്ദ്െയിം െില്ലിംഗ് (ഒരു തന്ദ്െയിമിന്)
2. ഔട്ടര്ച് കബൊക്സ് കമകിംഗ്
(കന്ദ്ഗൊസിന്)
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30 തന്ദ്െയിം

14

30 കന്ദ്ഗൊസ്

7

3. ഇന്നര്ച് കബൊക്സ് കമകിംഗ്
(കന്ദ്ഗൊസിന്)

18.20

23 കന്ദ്ഗൊസ്

34

12 കന്ദ്ഗൊസ്

11.45

36 കന്ദ്ഗൊസ്

8.55

73 കന്ദ്ഗൊസ്

(2) ഇന്ജഡോർ േർക്സ്
1. കബൊക്സ് െില്ലിംഗ് (കന്ദ്ഗൊസിന്)
2. കെബെിംഗ് ആെ് കറൊളിംഗ്
(കന്ദ്ഗൊസിന്)
3. ഡസന് പൊകിംഗ്
(കന്ദ്ഗൊസിന്)

III.

മോസജേതനം
1. മൊകനജര്ച്

16000

2. കെൊര്ച്മൊന്
3. തകമിസ്റ്റ്

14520

4. ബ്ലൊക് സ്മിെ്
5. ക്ലര്ച്ക്
6. അകൗണ്െ്

13200

7. ഡ്ടപ്പിസ്റ്റ്

8. പയൂണ്
9. വൊച്ച്മൊന്

12000

IV. ക്ഷോമബത്ത
കമല് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥൊന കവ നെിനുപുറതമ, എല്ലൊ വിഭൊഗം ത ൊഴിെൊളികള്കും
സംസ്ഥൊന എകകണൊമിക്സ് ആെ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് ഓകരൊ ജില്ലൊ കകന്ദ്രെിനും കവണ്ി ഓകരൊ
മൊസവും ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന 1998-99=100 എന്ന ഉപകഭൊക്തൃവിെ സൂെികയുതട അടിസ്ഥൊനെില്
300 കപൊയിെിനുകമല് വര്ച്ദ്ധികുന്ന ഓകരൊ കപൊയിെിനും േിവസകവ നകൊര്ച്ക് 1 രൂപ നിരകിെും
മൊസശ്മ്പളകൊര്ച്ക്
26/രൂപ
(ഇരുപെിയൊറ്
രൂപ)
നിരകിെും
ക്ഷൊമബെയ്ക്
അര്ച്െ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്.
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V. ഇതര േയേസ്ഥകള്
1.

ഈ വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരം മൊസശ്മ്പളെികെൊ, േിവസ ശ്മ്പളെികെൊ, പീസ് കററ്റ്
അടിസ്ഥൊനെികെൊ, കകൊണ്ന്ദ്ടൊക്ട് അടിസ്ഥൊനെികെൊ കജൊെി തെയ്യുന്ന മുഴുവന്
ത ൊഴിെൊളികള്കും പു ുകി നിശ്ചയികുന്ന അടിസ്ഥൊന കവ നവും, ക്ഷൊമബെയും
െഭികുവൊന് അവകൊശ്മുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്.

2. മൊസശ്മ്പളം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ത ൊഴിെൊളികകൊ ത ൊഴിെൊളി വിഭൊഗെികനൊ അര്ച്െ തപ്പട്ട
േിവസകവ നം
കണകൊകുന്ന ്
ആ
ത ൊഴിെൊളിക്/ത ൊഴിെൊളി
വിഭൊഗെിന്
നിശ്ചയികതപ്പട്ട മൊസകവ നതെ 26 തകൊണ്് ഭൊഗിച്ചും, അ ുകപൊതെ, േിവസകവ നം
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള
ത ൊഴിെൊളികകൊ/ത ൊഴിെൊളി
വിഭൊഗെികനൊ
മൊസകവ നം
കണകൊകുന്ന ് ആ ത ൊഴിെൊളിക് നിശ്ചയികതപ്പട്ടിട്ടുളള േിവസകവ നതെ 26 തകൊണ്്
ഗുണിച്ചും ആയിരികകണ് ൊണ്.
3. കമല്പ്പറഞ്ഞിരികുന്ന മിനിമം കവ നെില് കൂടു ല് ഏത ങ്കിെും സ്ഥൊപനങ്ങളില്
ത ൊഴിെൊളികള്ക് െഭികുന്നുതണ്ങ്കില് അന്ദ്പകൊരമുളള ഉയര്ച്ന്ന കവ നം അവര്ച്ക്
ുടര്ച്ന്നും നല്കകണ് ൊണ്.

ഗവര്ച്ണറുതട ഉെരവിന് ന്ദ്പകൊരം,
സതയ ിത് രോ ന്

ഗവണ്തമെ് അഡീഷണല് െീെ് തസന്ദ്കട്ടറി.

േിശദീകരണകുേിപ്്
(ഇ ്

വിജ്ഞൊപനെിതെ

ഭൊഗമൊകുന്ന ല്ല,

എന്നൊല്

അ ിതെ

തപൊ ു

ഉകേശ്യം

തവളിതപ്പടുെുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊകുന്നു.)
കകരള സംസ്ഥൊനതെ

ീതപ്പട്ടി വയവസൊയ കമഖെയില് കജൊെി തെയ്യുന്ന വിഭൊഗങ്ങളിതെ

ത ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ് ൊയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി നിരക് 2011 ആഗസ്റ്റ് 19-ാം

ീയ ിയിതെ

സ.ഉ.(പി) 125/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 ആഗസ്റ്റ് 23-ാം

ീയ ിയിതെ

1625-ാം

നമ്പര്ച്

കകരള

ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ

അസൊധൊരണ

ഗസറ്റില്

വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരം

എസ്.ആര്ച്.ഒ.

പു ുകി

നമ്പര്ച്.

നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

531/2011
2019

ജൂണ്

ീയ ിയിതെ ഇ1/19/2019-ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 തസപ്റ്റംബര്ച് 4-ാം
2100-ാം

നമ്പര്ച്

കമഖെയിതെ

കകരള

അസൊധൊരണ

ഏറ്റവും

കുറഞ്ഞ

വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരമുളള

കരട്

പരിഗണിച്ച ിനുകശ്ഷവും

ഈ

ഗസറ്റില്
കൂെി

ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ

പു ുകി

നിര്ച്കേശ്ങ്ങളിന്കമെുളള
ആവശ്യെിനൊയി

കബൊര്ച്ഡിതെ ഉപകേശ്ം പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും ന്ദ്പസ് ു

ന്ദ്പസ് ു

നിശ്ചയികുന്ന ിനുളള,
ആകക്ഷപങ്ങളും

രൂപീകരിച്ച

മിനിമം

ആയി
21-ാം

ീയ ിയിതെ
വയവസൊയ
ന്ദ്പൊഥമിക

നിര്ച്കേശ്ങ്ങളും

കവ ന

ഉപകേശ്ക

വയവസൊയ കമഖെയിതെ ത ൊഴിെൊളികളുതട

നിെവിെുളള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കവ ന നിരകുകള് പു ുകി നിശ്ചയികുവൊന് സര്ച്കൊര്ച് ഇകപ്പൊള്
ീരുമൊനിച്ചിരികുന്നു.
കമല്പ്പറഞ്ഞ െക്ഷയം നിറകവറ്റുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊണ് ഈ വിജ്ഞൊപനം.
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