
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT OF KERALA

NOTIFICATION

The following proposal 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.154/2011/LBR dated 12th September, 2011 and published as S.R.O. No.611/2011 in the Kerala

Gazette  Extraordinary  No.  1812  dated  26th September  2011,  payable  to  the  classes  of  employees

employed in the construction/maintenance of Dams in the State of Kerala, as specified in the Schedule

    Labour and Skills (E) Department

Dated, Thiruvananthapuram, 18  th        June, 2020    LBRD-E1/42/2020-LBRD    
     4th   Mithunam, 1195  
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annexed hereto are hereby published for the 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 this notification in the official Gazette and that the objections

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

before the time limit specified above, will be considered by the Government.  All such 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. Basic Wages
(a) Rates of Daily Wages:

Sl.No. Category/Work Daily Basic Wages 
(`)

(1) (2) (3)

1. Group A
     Supervisor

800

2. Group B
     1. Milling Machine Operator
     2. Proclaine Operator
     3. J.C.B. Operator
     4. Hitachi Machine Operator
     5. Drilling Machine Operator
     6. Machine Operator
     7. Boring Machine Operator 
     8. Technician (Electrical/Mechanical)

780

3. Group C
     1. Mason, Tile Mason
     2. Blacksmith
     3. Tin Smith, Carpenter
     4. Bench Fitter, Stretcheral Fitter
     5. Granite Chipper, Electrician 
     6. Kalasi, Chisel Man,  Mechanic
     7. Welder, Turner, Compressor, Fitter

730
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4. Group D
     1. Painter, Lineman, Wireman
     2. Boat Driver, Leveler Grouter
     3. Cutter, Blaster, Driller 
     4. Vibrator Operator, Tyre Fitter 
     5. Pump Driver, Mixer Driver
     6. Machine Man, Hammer Man, Grainter
     7. Noselman, Skilled Worker        

700

5. Group E
     1. Excavating Worker 
     2. General Worker, Runner, Valve man
     3. Helper

660

6. Group F
     1. Cleaner 
     2. Sweeper 

480

(b) Monthly Rate of Wages:

Sl.
No.

Category /Work Monthly Basic Wages 
(`)

(1) (2) (3)

1
2

Shift Engineer
Site Engineer 20,890

3 Accountant, Clerk, Store Keeper, Driver 12,970

4 Attender, Peon, Watchman, Security Guard 12,640

II. 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

the Department of Economics and Statistics for the increase in every point above 300 points in new

series ie. 1998-99=100 at the rate of   ` 26 (Rupees Twenty six only)  for monthly waged employees

and ` 1 (Rupee one only) for daily waged employees.
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III. General Conditions
1. In the case of employees who are at present getting higher wages than the minimum

wages fixed as per this notification they shall continue to  get such higher rates.

2. If any of the post is not mentioned in the schedule  above, they shall be given the

scale of pay equivalent to the employees in equivalent post. 

3. Daily  wages  of  the  monthly paid employees or class of employees under this  

   notification shall be calculated by dividing the monthly wages  by 26 and the monthly 

   wages of the daily waged employees will be calculated by multiplying the daily wages

   by 26.

                         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 1/42/2020/തതക്കാഴവില്                                                        തവിരരുവനന്തപരുരന, തതീയതവി,   2020,   ജജൂണ്   18 
                                                                                                                                        1195, മവിഥരുനന 4
  

1948-തലെ ഏറ്റവരുന കേരുറഞ്ഞ കേജൂലെവി ആകേക്റ്റവിതലെ (1948-തലെ 11-ാക്കാന കകേനന്ദ്ര ആകേക്റ്റക് ) 3-ാക്കാന വകേരുപക്
(1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപക്  (ബവി) ഖണ്ഡവരുന നപസക്തരുത ആകേക്റ്റവിതലെ 5-ാക്കാന വകേരുപക്  (1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപക്, (ബവി) ഖണ്ഡവരുന
കേജൂടവിവക്കായവിച നപകേക്കാരവരുന നല്കേവിയവിടരുളള അധവികേക്കാരങ്ങള് വവിനവികയക്കാഗവിചരുതകേക്കാണരുന, 2011 തസപക്റ്റനബര് 12-ാക്കാന
തതീയതവിയവിതലെ  സ.ഉ.(പവി)154/2011/തതക്കാഴവില്  നമ്പരക്കായവി  പരുറതപടരുവവിചതരുന  2011  തസപക്റ്റനബര്  26-ാക്കാന
തതീയതവിയവിതലെ  1812–ാക്കാന നമ്പര്  കകേരള  അസക്കാധക്കാരണ  ഗസറ്റവില്  എസക്.ആര്.ഒ.നമ്പര്.611/2011  ആയവി
നപസവിദ്ധതപടരുതവിയതരുമക്കായ വവിജക്കാപനതത അതവിലെനഘവിചരുതകേക്കാണരുന,  കകേരള സര്കക്കാര്,  സനസക്കാനതത
അണതകടരുകേളരുതട  നവിര്മക്കാണവരുന  അറ്റകേരുറ്റപണവികേളരുന  കമഖലെയവില് കജക്കാലെവി  തചെയരുന്ന തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കക്
നല്കകേണതക്കായ  ഏറ്റവരുന  കേരുറഞ്ഞ  കേജൂലെവി  നവിരകരുകേള്  ഇകതക്കാതടക്കാപന  കചെര്തവിരവികരുന്ന  പടവികേയവില്
പറഞ്ഞവിടരുളള നപകേക്കാരന പരുതരുകവി നവിശ്ചയവികരുന്നതവിനരുളള നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് നപസക്തരുത ആകേക്റ്റവിതലെ 5-ാക്കാന വകേരുപക്,
(1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപക്  (ബവി)  ഖണ്ഡന  ആവശശ്യതപടരുന്നനപകേക്കാരന  അതക്  ബക്കാധകേമക്കാകേക്കാനവിടയരുള്ള  എലക്കാ
ആളരുകേളരുതടയരുന അറവിവവികലെയക്കക്കായവി ഇതവിനക്കാല് നപസവിദ്ധതീകേരവികരുന്നരു.

നപസക്തരുത നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് ഈ വവിജക്കാപനന ഗസറ്റവില് നപസവിദ്ധതീകേരവികരുന്ന തതീയതവി മരുതല്
രണക് മക്കാസന തവികേയരുന്ന തതീയതവികകക്കാ അതവിനരു കശഷകമക്കാ പരവിഗണനയക്കക് എടരുകരുന്നതക്കാതണന്നരുന നപസക്തരുത
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്  സനബനവിചക്  കമല്പറഞ്ഞ  കേക്കാലെക്കാവധവികകക്കാ  അതവിനരു  മരുകമ്പക്കാ  ഏതതങവിലെരുന  ആളവില്നവിന്നക്
ലെഭവികചകക്കാവരുന്ന  അങ്ങതനയരുളള  ആകക്ഷേപങ്ങകളക്കാ  നവിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്കാ,  എതന്തങവിലെരുമരുതണങവില്,  അവ
സര്കക്കാര്  പരവിഗണനയക്തകടരുകരുന്നതക്കാതണന്നരുന  ഇതവിനക്കാല്  അറവിയവികരുന്നരു.  അങ്ങതനയരുളള  എലക്കാ
ആകക്ഷേപങ്ങളരുന നവിര്കദ്ദേശങ്ങളരുന  ഗവണ്തമനക്  അഡതീഷണല് ചെതീഫക്  തസനകേടറവി,  തതക്കാഴവിലെരുന  നനപരുണശ്യവരുന
(ഇ)  വകേരുപക്,  ഗവണ്തമനക്  തസനകേകടറവിയറ്റക്,  തവിരരുവനന്തപരുരന  -  695  001  എന്ന  വവിലെക്കാസതവില്
അയയക്കകണതക്കാണക്.
 

പടഴിക

.I അടഴിസതൊനൈ വവതനൈലും
(എ) ദവിവസ കവതന നവിരകരുകേള് :

കകമ
നൈമ്പര

വഴിഭതൊഗലും/വജതൊലഴി അടഴിസതൊനൈ ദഴിവസ വവതനൈലും
(രരൂപ)

(1) (2) (3)

1. നഗജൂപക് എ
     സജൂപര്നവസര്

800

2. നഗജൂപക് ബവി
     1. മവിലവിനഗക് തമഷതീന് ഓപകററ്റര്
     2. തനപക്കാതക്ലെന് ഓപകററ്റര്
     3. തജ.സവി.ബവി. ഓപകററ്റര്
     4. ഹവിറ്റക്കാചവി തമഷതീന് ഓപകററ്റര്
     5. നഡവിലവിനഗക് തമഷതീന് ഓപകററ്റര്
     6. തമഷതീന് ഓപകററ്റര്
     7. കബക്കാറവിനഗക് തമഷതീന് ഓപകററ്റര് 
     8. തടകേക്നതീഷശ്യന് (ഇലെനകവികല്/തമകക്കാനവികല്)

780
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3. നഗജൂപക് സവി
     1. കമസണ്, നറ്റല് കമസണ്
     2. ബക്കാകക്സക്മവിതക്
     3. ടവിന് സക്മവിതക്, കേക്കാര്തപനര്
     4. തബഞക് ഫവിറ്റര്, സക്.തനടചറല് ഫവിറ്റര്
     5. നഗക്കാനനറ്റക് ചെവിപര്, ഇലെനകതീഷശ്യന് 
     6. കേലെക്കാസവി, ചെവിസല് മക്കാന്, തമകക്കാനവികേക്
     7. തവല്ഡര്, ടര്ണര്, കേനനപസര്, ഫവിറ്റര്

730

4. നഗജൂപക് ഡവി
     1. തപയവിനര്, ലെവിങക്മക്കാന്, വയര്മക്കാന്
     2. കബക്കാടക് നനഡവര്, തലെവലെര് നഗഗ്രൗടര്
     3. കേടര്, ബക്കാസ്റ്റര്, നഡവിലര് 
     4. നവകനബറ്റര് ഓപകററ്റര്, ടയര് ഫവിറ്റര് 
     5. പമ്പക് നനഡവര്, മവികേക്സര് നനഡവര്
     6. തമഷതീന്മക്കാന്, ഹക്കാമര്മക്കാന്,  നനഗനര്
     7. കനക്കാസവില്മക്കാന്, സക്കേവില്ഡക് വര്കര്        

700

5. നഗജൂപക് ഇ
     1. എസക്കേകവറ്റവിനഗക് വര്കര്  
     2. ജനറല് വര്കര്, റണ്ണര്, വക്കാല്വക്മക്കാന്
     3. തഹല്പര്

660

6. നഗജൂപക് എഫക്
     1. ക്ലെതീനര് 
     2. സസതീപര് 

480

(ബവി) മക്കാസകവതന നവിരകരുകേള്:

കകമ
നൈമ്പര

വഴിഭതൊഗലും/വജതൊലഴി അടഴിസതൊനൈ മതൊസ വവതനൈലും
(രരൂപ)

(1) (2) (3)

1
2

ഷവിഫക്റ്റക് എന്ജവിനതീയര് 
നസറ്റക് എന്ജവിനതീയര് 

20,890

3 അകഗ്രൗണനക്, ക്ലെര്കക്, കസ്റ്റക്കാര് കേതീപര്, നനഡവര് 12,970

4 അറ്റന്ഡര്, പശ്യജൂണ്, വക്കാചക്മക്കാന്, തസകേശ്യജൂരവിറ്റവി ഗക്കാര്ഡക് 12,640

. II കതൊമബത
കമല്പറഞ്ഞ അടവിസക്കാന  കവതനതവിനരുപരുറകമ,  എലക്കാ  വവിഭക്കാഗന  തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കരുന  സനസക്കാന

എകകണക്കാമവികേക്സക്  ആനക്  സ്റ്റക്കാറ്റവിസ്റ്റവികേക്സക്  വകേരുപക്  ഓകരക്കാ  ജവിലക്കാ  കകേനന്ദ്രതവിനരുന  കവണവി  ഓകരക്കാ  മക്കാസവരുന

നപസവിദ്ധതീകേരവികരുന്ന 1998-99=100 എന്ന ഉപകഭക്കാകക്തൃവവിലെ സജൂചെവികേയരുതട 300 കപക്കായവിനവിനരുകമല് വര്ദ്ധവികരുന്ന

ഓകരക്കാ  കപക്കായവിനവിനരുന  മക്കാസകവതനകക്കാര്കക്  26/-  രജൂപ  (ഇരരുപതവിയക്കാറക്  രജൂപ)  നവിരകവിലെരുന

ദവിവസകവതനകക്കാര്കക് 1/- രജൂപ നവിരകവിലെരുന ക്ഷേക്കാമബതയക്കക് അര്ഹതയരുണക്കായവിരവികരുന്നതക്കാണക്.
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. III തപതൊതല വണ്യവസകള

1.  ഈ വവിജജ്ഞാപനതവില് നവിശ്ചയവിചവിട്ടുളള  കുറഞ്ഞ വവതനവതകജ്ഞാള് ഉയര്ന്ന വവതനന

നവിലവവില് ലഭവിക്കുന്ന തതജ്ഞാഴവിലജ്ഞാളവികള്കക്ക് അപ്രകജ്ഞാരമുളള ഉയര്ന്ന വവതന നവിരകക്ക് തുടര്നന

ലഭവിക്കുന്നതവിനക്ക് അര്ഹതയുണജ്ഞായവിരവിക്കുന്നതജ്ഞാണക്ക്.

2.  ഏതതങവിലന  തസവിക  പ്രവതത്യേകമജ്ഞായവി  പടവികയവില്  പ്രതവിപജ്ഞാദവിചവിടവിതല്ലെങവില്,  അതരന

ജജീവനകജ്ഞാര്കക്ക് പടവികയവിതല സമജ്ഞാന പദവവിയവിലളള ജജീവനകജ്ഞാര്കക്ക് നവിശ്ചയവിച നവിരകവിലളള

വവതനന നല്വകണതജ്ഞാണക്ക്.

3.  ഈ വവിജജ്ഞാപനതവില് മജ്ഞാസവവതനന നവിശ്ചയവിചവിട്ടുളള ജജീവനകജ്ഞാര്കക്ക് ദവിവസവവതനന ആ

തസവികയക്ക് അര്ഹതതപ്പെട തമജ്ഞാതന മജ്ഞാസവവതനതത  26  തകജ്ഞാണക്ക് ഭജ്ഞാഗവിചന ദവിവസവവതനന

നവിശ്ചയവിചവിട്ടുളള  വവിഭജ്ഞാഗന  ജജീവനകജ്ഞാരതന്റെ  മജ്ഞാസവവതനന  തമജ്ഞാതന  ദവിവസവവതനതത  26

തകജ്ഞാണക്ക് ഗുണവിചന കണകജ്ഞാവകണതജ്ഞാണക്ക്.

                                                            ഗവര്ണറരുതട ഉതരവവിന് നപകേക്കാരന, 
            സതണ്യജഴിതപ രതൊജന,      

                                                                              ഗവണ്തമനപ അഡഡീഷണല് ചഡീഫപ തസകകടറഴി.
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