
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT OF KERALA

NOTIFICATION

 

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

of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948) read with sub-section (2) of section 5

thereof and in supersession of the notification issued under  G.O. (Ms.) No.95/2011/LBR. dated 22nd

July, 2011 and published as  S.R.O. No.464/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1451 dated

    Labour and Skills (E) Department

Dated, Thiruvananthapuram, 14  th   March, 2023G.O. (P) No.33/2023/LBR.     
     30th Kumbham, 1198. 
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27th July, 2011, the Government of Kerala after considering the objections and suggestions received on

the draft proposals published as notification No.LBRD-E1/55/2022-LBRD. dated 3rd August, 2022 in

the Kerala Gazette Extraordinary No.2654 dated 10th August, 2022 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 the Timber Cutting, Felling and Transportation of logs Industry 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. Daily Wages Rate 

Work/Category Basic Wages  

(a) Timber Cutter ₹ 730/-

(b) 1. Sawing
₹ 710/-      2. Stacking

(c) Helper ₹ 690/-

II. Piece Rate Wages

A. Loading Charge 

Category Wages for a tone 

     1. All trees including rubber ₹ 590/-

     2. Fire wood  ₹ 460/-

B. Unloading from Vehicles

Vehicle Load Wages per Load 

    1. Less than 5 tones ₹ 500/-

    2. From 5 to 16 tones ₹ 500/- and ₹ 85/- for every tone above
5 tones.

    3. Above 16 tones ₹ 900/- and ₹ 90 for every tone above
16 tones. 

III. Dearness Allowance

 In addition to the rate of basic wages, the employees shall be eligible for Dearness Allowance

calculated on the basis of Consumer Price Index published for the concerned District Headquarters by
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the Department of Economics and Statistics for the increase in every point above 165 points in new

series,  ie.  2011-12=100 at  the rate  of  ₹ 2.30 (Two Rupees  and Thirty  Paise only)  for  piece rated

employees and daily waged employees and ₹ 60 (Rupees Sixty only) for monthly waged employees.

IV. General Conditions

1. In case the employees of any establishment/Industry are at present getting higher wages than

the minimum wages fixed as per this notification, they shall be entitled to get such higher rates.

2. In case any post or category of an establishment is not included in the schedule above, such

employees shall be eligible for the basic wages prescribed for equivalent post/category.

3. The monthly wage in respect of daily wage category may be fixed by multiplying the daily

wage by 26 and daily wage in respect of monthly wage category may be fixed by dividing the monthly

wage by 26.

    By order of the Governor,  

         AJIT  KUMAR 
                                                               Secretary to Government.

Explanatory Note

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

purport.)

The Government had fixed the minimum rates of wages payable to the employees

employed in the Timber Cutting, Felling and Transportation of logs in the State of Kerala as per

notification issued under G.O. (Ms.) No. 95/2011/LBR. dated 22nd July, 2011 and published as

S.R.O. No.464/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1451 dated 27th July, 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-E1/55/2022-LBRD. dated 3rd August, 2022 in the Kerala

Gazette Extraordinary No.2654 dated 10th August, 2022 and in consultation with 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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കകേരള സര്കക്കാര്
     തതക്കാഴഴിലലലും നനൈപലണണ്യവലലും (ഇ) വകേലപപ

വഴിജക്കാപനൈലും

 

                                         1948-തല ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി ആകേപറ്റഴിതല (1948-തല 11-ാാാ കകേനന്ദ്ര ആകേപറ്റപ) 3-ാാാ

വകേലപപ (1)-ാാാ ഉപവകേലപപ (ബഴി) ഖണലും നപസപതലത ആകേപറ്റഴിതല 5-ാാാ വകേലപപ (2)-ാാാ ഉപവകേലപലമക്കായഴി കേകൂടഴിവക്കായഴിച

നപകേക്കാരലും  സര്കക്കാരഴില്  നൈഴികഴിപപതമക്കായ  അധഴികേക്കാരങ്ങള്  വഴിനൈഴികയക്കാഗഴിചലതകേക്കാണലലും,  2011  ജകൂനല  22-ാാാ

തതീയതഴിയഴിതല ജഴി.ഒ.(എലും.എസപ.)നൈമ്പര്  95/2011/തതക്കാഴഴില്  നൈമ്പരക്കായഴി  പലറതപടലവഴിചതലലും  2011  ജകൂനല  27-ാാാ

തതീയതഴിയഴിതല  1451-ാാാ നൈമ്പര്  കകേരള  അസക്കാധക്കാരണ  ഗസറ്റഴില്  എസപ.ആര്.ഒ.  464/2011  നൈമ്പരക്കായഴി

നപസഴിദതീകേരഴിചതലമക്കായ വഴിജക്കാപനൈതത്തെ അതഴിലലുംഘഴിചലതകേക്കാണലലും, നപസപതലത ആകേപറ്റഴിതല 5-ാാാ വകേലപപ (1)-ാാാ

ഉപവകേലപപ (ബഴി) ഖണലും ആവശണ്യതപടലന്ന നപകേക്കാരലും, 2022 ആഗസപ 3-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല ഇ 1/55/2022/തതക്കാഴഴില്

നൈമ്പരക്കായഴി  പലറതപടലവഴിചതലലും  2022  ആഗസപ  10-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല  2654-ാാാ നൈമ്പര്  കകേരള  അസക്കാധക്കാരണ

ഗസറ്റഴില്  നപസഴിദതീകേരഴിചതലമക്കായ  നപക്കാഥമഴികേ  വഴിജക്കാപനൈത്തെഴിതല  കേരടപ  നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളഴികന്മേലലളള

ആകകപങ്ങളലലും  അഭഴിനപക്കായങ്ങളലലും  പരഴിഗണഴിചകശഷവലലും  നപസപതലത  ആകേപറ്റഴിതന്റെ  7-ാാാ വകേലപപ  നപകേക്കാരലും

രകൂപതീകേരഴിച മഴിനൈഴിമലും കവതനൈ ഉപകദേശകേ സമഴിതഴിയലതട ഉപകദേശവലലും പരഴിഗണഴിചകശഷലും കകേരള സര്കക്കാര്, കകേരള

സലുംസക്കാനൈതത്തെ മരലും മലറഴികലലലും തടഴി അറലകലലലും കേയറ്റഴിതകേക്കാണല കപക്കാകേലലലും കമഖലയഴില് കജക്കാലഴി തചെയലന്ന

വഴിഭക്കാഗങ്ങളഴിതല തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ  നൈല്കകേണതക്കായ ഏറ്റവലലും  കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി  നൈഴിരകലകേള് ഇകതക്കാതടക്കാപലും

കചെര്ത്തെഴിരഴികലന്ന പടഴികേയഴില് പറയലന്ന നപകേക്കാരലും ഇതഴിനൈക്കാല് പലതലകഴി നൈഴിശ്ചയഴികലകേയലലും ഈ വഴിജക്കാപനൈലും

ഗസറ്റഴില്  നപസഴിദതീകേരഴികലന്ന  തതീയതഴി  മലതല്  പലതലകഴിയ  കേകൂലഴി  നൈഴിരകലകേള്  നപക്കാബലണ്യത്തെഴില്  വരലന്ന

തതീയതഴിയക്കായഴി നൈഴിശ്ചയഴികലകേയലലും തചെയലന്നല.

    തഴിരലവനൈന്തപലരലും, തതീയതഴി, 2023,   മക്കാര്ചപ   14 
 1198, കേലലുംഭലും 30. 

സ.ഉ.(അചടഴി) നൈലും.33/2023/തതക്കാഴഴില്

എസ. ആര. ഒ. നമര     375/2023
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പടഴികേ

.I ദേഴിവസ കവതനൈ നൈഴിരകപ   

കജക്കാലഴി/വഴിഭക്കാഗലും അടഴിസക്കാനൈ കവതനൈലും 

(എ) മരലും തവടലകേക്കാര് ₹ 730/-

(ബഴി) 1. തടഴിയറലപലകേക്കാര്
₹ 710/-

        2. തടഴി അടഴിവയപകലന്നവര്

(സഴി) തഹെല്പര് ₹ 690/-

.II പതീസപ കററ്റപ കവതനൈലും

എ. കേയറ്റലകേകൂലഴി

വഴിഭക്കാഗലും ടണ് ഒന്നഴിനൈപ നൈല്കകേണ കവതനൈലും

     1. റബ്ബര് മരങ്ങള് ഉള്തപതട എലക്കാ ഇനൈലും 
        മരങ്ങളലലും ₹ 590/-

     2. വഴിറകേപ ₹ 460/-

ബഴി. ഇറകലകേകൂലഴി   (  വക്കാഹെനൈങ്ങളഴില് നൈഴിന്നപ  )

വക്കാഹെനൈ കലക്കാഡപ കലക്കാഡപ ഒന്നഴിനൈപ നൈല്കകേണ കവതനൈലും 

    1. 5 ടണഴില് കേലറഞ്ഞ കലക്കാഡപ ₹ 500/-

    2. 5 ടണ് മലതല് 16 ടണ് വതരയലളള കലക്കാഡപ ₹ 500/- ഉലും 5 ടണഴിനൈല മലകേളഴില് വരലന്ന
ഓകരക്കാ ടണഴിനൈലലും അതഴിതന്റെ ഭക്കാഗത്തെഴിനൈലലും 

₹ 85/- വതീതവലലും.

    3. 16 ടണഴിനൈല മലകേളഴില് ₹ 900/- ഉലും 16 ടണഴിനൈലമലകേളഴില് വരലന്ന
ഓകരക്കാ ടണഴിനൈലലും അതഴിതന്റെ ഭക്കാഗത്തെഴിനൈലലും 

₹ 90/- വതീതവലലും. 

. III കക്കാമബത്തെ

കമല്പറഞ്ഞ  അടഴിസക്കാനൈ  കവതനൈത്തെഴിനൈല  പലറകമ,  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ  ഇകകണക്കാമഴികേപസപ  ആന്റെപ

സക്കാറ്റഴിസഴികേപസപ   വകേലപപ  ഡയറക്ടര് ഓകരക്കാ  ജഴിലക്കാ  ആസക്കാനൈത്തെഴിനൈലമക്കായഴി  നപസഴിദതീകേരഴികലന്ന  2011-12=100

എന്ന  ഉപകഭക്കാകക്തൃവഴില  സകൂചെഴികേയലതട  165  കപക്കായഴിന്റെഴിനൈപ  മലകേളഴില്  വര്ദഴികലന്ന  ഓകരക്കാ  കപക്കായഴിന്റെഴിനൈലലും

ദേഴിവസകകൂലഴി തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കലലും പതീസപ  കററ്റപ  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കലലും  2.30  രകൂപ  (രണപ രകൂപ മലപതപ  നപസ)

നൈഴിരകഴിലലലും  മക്കാസ  കവതനൈകക്കാര്കപ  60  രകൂപ  (അറലപതപ  രകൂപ)  നൈഴിരകഴിലലലും  കക്കാമബത്തെയപകപ

അര്ഹെതയലണക്കായഴിരഴികലന്നതക്കാണപ.

. IV തപക്കാതല വണ്യവസകേള്

1. ഈ  വഴിജക്കാപനൈത്തെഴില്  നൈഴിശ്ചയഴിചഴിടലളള  കേലറഞ്ഞ  കവതനൈകത്തെകക്കാള്  ഉയര്ന്ന  കവതനൈലും

ഏതതങഴിലലലും  സക്കാപനൈലും  അതലങഴില്  വണ്യവസക്കായത്തെഴിതല  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ  നൈഴിലവഴില്
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ലഭഴികലന്ന  പകലും  അനപകേക്കാരമലളള  ഉയര്ന്ന  കവതനൈ  നൈഴിരകപ  തലടര്ന്നലലും  ലഭഴികലന്നതഴിനൈപ

അര്ഹെതയലണക്കായഴിരഴികലന്നതക്കാണപ.

2. ഒരല സക്കാപനൈത്തെഴിതല ഏതതങഴിലലലും തസപതഴികേ അതലങഴില് വഴിഭക്കാഗലും കമല്പറഞ്ഞ  പടഴികേയഴില്

നപതഴിപക്കാദേഴിചഴിടഴിതലങഴില്,  അത്തെരലും  ജതീവനൈകക്കാര്കപ  സമക്കാനൈ  തസപതഴികേ/കേക്കാറ്റഗറഴിയഴിലലളള

ജതീവനൈകക്കാര്കപ നൈഴിശ്ചയഴിച നൈഴിരകഴിലലളള കവതനൈലും നൈല്കകേണക്കാതക്കാണപ.

3. ദേഴിവസ  കവതനൈ വഴിഭക്കാഗകക്കാരലതട  മക്കാസകവതനൈലും  നൈഴിശ്ചയഴികലന്നതപ  അതക്കാതപ  വഴിഭക്കാഗത്തെഴിതന്റെ

ദേഴിവസകവതനൈതത്തെ  26  തകേക്കാണപ  ഗലണഴിചലലും  മക്കാസകവതനൈ വഴിഭക്കാഗകക്കാരലതട  ദേഴിവസ കവതനൈലും

നൈഴിശ്ചയഴികലന്നതപ  അതക്കാതപ  വഴിഭക്കാഗത്തെഴിതന്റെ  മക്കാസകവതനൈതത്തെ  26  തകേക്കാണപ  ഹെരഴിചലലും

കേണകക്കാകകണതക്കാണപ. 

ഗവര്ണറലതട ഉത്തെരവഴിന്നപകേക്കാരലും,

                                                                                                               അജഴിതപ കേലമക്കാര്
                                                                                                                       ഗവണ്തമന്റെപ തസനകേടറഴി.

വഴിശദേതീകേരണകലറഴിപപ

(ഇതപ  വഴിജക്കാപനൈത്തെഴിതന്റെ ഭക്കാഗമക്കാകേലന്നതല,  എന്നക്കാല്  അതഴിതന്റെ  തപക്കാതല  ഉകദ്ദേശണ്യലും

തവളഴിതപടലത്തെലന്നതഴിനൈപ ഉകദ്ദേശഴിചലതകേക്കാണലള്ളതക്കാകേലന്നല.)

കകേരള  സലുംസക്കാനൈതത്തെ  മരലും  മലറഴികലലലും  തടഴി  അറലകലലലും  കേയറ്റഴിതകേക്കാണല  കപക്കാകേലലലും

കമഖലയഴില് കജക്കാലഴി തചെയലന്ന വഴിഭക്കാഗങ്ങളഴിതല  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ നൈല്കകേണതക്കായ  ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി

നൈഴിരകപ 2011  ജകൂനല 22-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല ജഴി.ഒ.(എലും.എസപ.) 95/2011/തതക്കാഴഴില് നൈമ്പരക്കായഴി പലറതപടലവഴിചതലലും

2011  ജകൂനല  27-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല  1451-ാാാ നൈമ്പര്  കകേരള  അസക്കാധക്കാരണ  ഗസറ്റഴില്  എസപ.ആര്.ഒ.  നൈമ്പര്

464/2011 ആയഴി  നപസഴിദതീകേരഴിചതലമക്കായ  വഴിജക്കാപനൈനപകേക്കാരലും  നൈഴിശ്ചയഴിചഴിരലന്നല. 2022  ആഗസപ  3-ാാാ

തതീയതഴിയഴിതല  ഇ 1/55/2022/തതക്കാഴഴില്  നൈമ്പരക്കായഴി  പലറതപടലവഴിചതലലും  2022  ആഗസപ  10-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല

2654-ാാാ നൈമ്പര് കകേരള അസക്കാധക്കാരണ ഗസറ്റഴില് നപസഴിദതീകേരഴിചതലമക്കായ നപസപതലത വണ്യവസക്കായ കമഖലയഴിതല

ഏറ്റവലലും  കേലറഞ്ഞ  കേകൂലഴി  പലതലകഴി  നൈഴിശ്ചയഴികലന്നതഴിനൈലളള,  നപക്കാഥമഴികേ വഴിജക്കാപനൈനപകേക്കാരമലളള  കേരടപ

നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളഴിന്കമലലളള  ആകകപങ്ങളലലും  നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളലലും  പരഴിഗണഴിചതഴിനൈലകശഷവലലും  ഈ

ആവശണ്യത്തെഴിനൈക്കായഴി  രകൂപതീകേരഴിച  മഴിനൈഴിമലും  കവതനൈ  ഉപകദേശകേ  കബക്കാര്ഡലമക്കായഴി  കേകൂടഴിയക്കാകലക്കാചെഴിചകശഷവലലും

നപസപതലത  വണ്യവസക്കായ  കമഖലയഴിതല  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേളലതട  നൈഴിലവഴിലലളള  ഏറ്റവലലും  കേലറഞ്ഞ  കവതനൈ  നൈഴിരകപ

പലതലകഴി നൈഴിശ്ചയഴികലവക്കാന് സര്കക്കാര് ഇകപക്കാള് തതീരലമക്കാനൈഴിചഴിരഴികലന്നല.

കമല്പറഞ്ഞ ലകണ്യലും നൈഴിറകവറ്റലന്നതഴിനൈപ ഉകദ്ദേശഴിചലതകേക്കാണലള്ളതക്കാണപ ഈ വഴിജക്കാപനൈലും.
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