
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

    
1948-ലെ ഏറ്റവും േുറഞ്ഞ േൂെി  ആേ്റ്റിലെ (1948-ലെ 11-ാം  കേന്ദ്ര ആേ്റ്റ)് 3-ാം 

വേുപ്പ ് (1)-ാം ഉപവേുപ്പ ് (ബി) ഖണ്ഡവും ന്ദ്പസ്തുത ആേറ്്റിലെ 5-ാം വേുപ്പ ് (2)-ാം   

ഉപവേുപ്പും േൂട്ടിവായിച്ച ന്ദ്പോരം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധിോരങ്ങൾ  

വിനികയാഗിച്ചുലോണ്ും 2011 ലെന്ദ്ബുവരി 18-ാം തീയതിയിലെ സ.ഉ. (എംഎസ.്)  

 തിരുവനന്തപുരം,    2019  ജൂലെ  26 
 1194  േർക്കടേം 10. 

സ.ഉ. (പി) നമ്പ൪ 70/2019/ലതാഴിൽ.  

ലതാഴിെും  ലനപുണ്യവും (ഇ)  വേുപ്പ ്
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24/2011/ലതാഴിൽ നമ്പരായി പുറലപ്പടുവിച്ചതും 2011 ലെന്ദ്ബുവരി 21-ാം തീയതിയിലെ 

 390-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ് ഗസറ്റിൽ എസ്.ആ൪.ഒ. നമ്പ൪ 138/2011 ആയി 

ന്ദ്പസിദ്ധീേരിച്ചതുമായ വിജ്ഞാപനലെ  അതിെംഘിച്ചുലോണ്ും, ന്ദ്പസ്തുത ആേറ്്റിലെ 

5-ാം വേുപ്പ ് (1)-ാം ഉപവേുപ്പ ് (ബി) ഖണ്ഡം ആവശ്യലപ്പടുന്ന ന്ദ്പോരം 2018 ഒകടാബർ 24-ാം 

തീയതിയിലെ 2636-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ് ഗസറ്റിൽ 2018 ഒകടാബർ 19-ാം 

തീയതിയിലെ 188/ഇ1/2018/ലതാഴിൽ നമ്പരായി ന്ദ്പസിദ്ധീേരിച്ച വിജ്ഞാപനെിലെ േരട ്

നിർകേശ്ങ്ങളികേെുള്ള ആകക്ഷപങ്ങളും അഭിന്ദ്പായങ്ങളും പരിഗണ്ിച്ചതിനുകശ്ഷവും 

ന്ദ്പസ്തുത ആേ്റ്റിലെ 7-ാം വേുപ്പ ് ന്ദ്പോരം രൂപീേരിച്ച മിനിമം കവതന ഉപകേശ്േ 

സമിതിയുലട ഉപകേശ്വും പരിഗണ്ിച്ചകശ്ഷം, കേരള സർക്കാർ, സംസ്ഥാനലെ െർണ്ിച്ചർ 

നിർമ്മാണ് കമഖെയിൽ കജാെിലെയ്യുന്ന ലതാഴിൊളിേൾക്ക ് നൽകേണ്തായ ഏറ്റവും 

േുറഞ്ഞ േൂെി നിരക്കുേൾ ഇകതാലടാപ്പം കെർെിട്ടുള്ള പട്ടിേയിൽ പറയുന്ന ന്ദ്പോരം 

ഇതിനാൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുേയും ഈ വിജ്ഞാപനം ഔകേയാഗിേ ഗസറ്റിൽ 

ന്ദ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ പുതുക്കിയ നിരക്കുേൾ ന്ദ്പാബെയെിൽ വരുന്ന 

തീയതിയായി നിശ്ചയിക്കുേയും ലെയ്യുന്നു.  
  

 

പട്ടിേ 

I.   അടിസ്ഥാന വേതനം 

 

ന്ദ്േമ 

നമ്പ൪ 
വിഭാഗം/തസ്തിേ 

ന്ദ്പതിമാസ 

അടിസ്ഥാന  കവതനം 

(രൂപ) 

(1) (2) (3) 

1. ഓെീസ ്ജീവനക്കാ൪ 

 (1) ന്ദ്ഗൂപ്പ—്എ 

   1. മാകനജ൪ ` 20,290 
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(1) (2) (3) 

 

      (2) 

 

 

ന്ദ്ഗൂപ്പ—്ബി   

      

      1. അക്കൗണ്െ ്

      2.  ോഷയ൪ 

 3.  ക്ലാ൪ക്്ക/അസിസ്റ്റെ ്

       4.  ലടപ്പിസ്റ്റ ്

       5.  ലസ്റ്റകനാന്ദ്ഗാെ൪ 

6.  േമ്പയൂട്ട൪ ഓപ്പകററ്റ൪ 

7.  റിസപ്ഷനിസ്റ്റ ്

8.  കസ്റ്റാ൪ േീപ്പ൪  

    

` 15,720 

(3) ന്ദ്ഗൂപ്പ—്സി 

ലന്ദ്ൈവ൪ 

 

` 14,940 

(4)         ന്ദ്ഗൂപ്പ—്ൈി 

 

1. വാച്ച ്മാൻ 

2. അറ്റൻൈർ 

3. പയൂൺ 

 

₹ 14,160 

(5) ന്ദ്ഗൂപ്പ—്ഇ 

1. സവീപ്പ൪ 

2. ക്ലീന൪ 
₹ 13,770 
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2. േിവസ കവതനക്കാ൪ 

ന്ദ്േമ 
നമ്പ൪ 

വിഭാഗം/തസ്തിേ ന്ദ്പതിേിന അടിസ്ഥാന 
കവതനം (രൂപ) 

(1) (2) (3) 

(എ) തടി െ൪ണ്ിച്ച൪ 

 

 (i)  അതിവിേഗദ്്ധർ  

ഗ്രൂപ്്പ—1 

     1.     േവാളിറ്റി േൺകന്ദ്ടാള൪ 

     2.  ൈിലസനർ 
`  750 

 

 

 ഗ്രൂപ്്പ—2 

 1. സൂപ്പർലവസർ

  2.  കമസ്ന്ദ്തി 

  3. കൊർമാൻ

  4. പാകറ്റൺ കമക്കർ 

 5. അപ്കഹാൾസ്റ്ററി കമക്കർ 

    6.    വുൈ ്േർവർ 

` 725 

    (ii) വിേഗദ്്ധർ 

1.  ോർലപ്പെർ     

2. വുൈ ്ടർണ്ർ     

3. ലമഷീൻ ഓപ്പകററ്റർ    

4. പവർ കറാ േട്ടർ    

5. റീകസാ ഓപ്പകററ്റർ 

6. ബാെ് കസാ ഓപ്പകററ്റർ 

7. ജംപ ്കസാ ഓപ്പകററ്റർ 

`  680 
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1 2 3 

 

8. കബായ്െർ ഓപ്പകററ്റർ   

9. ഇെന്ദ്ടീഷയൻ     

10. ഷാർപ്പനർ     

11. ലവൽൈർ 

`  680 

 

(iii)    അ൪ദ്ധവിേഗദ്്ധർ  

(1)  അസിസ്റ്റെ ് ോ൪ലപ്പെ൪ 

(2)  അസിസ്റ്റെ ്ലമഷീൻ ഓപ്പകററ്റ൪ 

(3)  കപാളിഷ൪  

(4)  സ്കന്ദ്പ ലപയിെ൪ / ലപയിെ൪  

(5)  പ്ലയിന൪   

(6)  കബായ്െ൪ അസിസ്റ്റെ ്

` 600 

 

(iv) അവിേഗ്ദ്ധർ 

(1) ലഹൽപ്പ൪ 

(2) ജനറൽ വ൪ക്ക൪  
` 570 

 
(ബി)  ലമറ്റൽ െ൪ണ്ിച്ച൪ 

(i)  അതിവിേഗ്ദ്ധർ 

 ഗ്രൂപ്്പ —1 

 (1) േവാളിറ്റിേൺകന്ദ്ടാള൪ 

         (2) ൈിലസന൪ 
` 750 

 

ഗ്രൂപ്്പ —2 

         (1)  സൂപ്പ൪ലവസ൪ 

         (2)  കമസ്ന്ദ്തി 

         (3)  കൊ൪മാൻ 

`  725 

5

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



(1) (2) (3) 
 

 (ii)  റഖേഗ്ദ്ധർ    

 (1) ലറൽൈ൪    

  (2) ട൪ണ്൪   

 (3) ടവഖങ്ക൪ 

 (4) ലഭളഗൻ ഓപ്പകററ൪ 

 (iii)  അ൪ദ്ധ റഖേഗ്ദ്ധർ    

 (1) േട്ട൪    

  (2)  ലഫൻൈഖൿഗ് റ൪ക്ക൪ 
` 600

 

 (3) ഴ്ലന്ദ്ഩ ലഩമഖൻറ൪/ ലഩമഖൻറ൪ 

 (iv)  അറഖേഗ്ദ്ധർ     

 (1) ലവൽപ്പ൪    

 (2)  ജനറൽ റ൪ക്ക൪  
 

 (ഴഖ)  െങയൽ പ൪ണ്ഖച്ച൪  

 റഖേഗ്ദ്ധർ    

 (1) െങയൽ പ൪ണ്ഖച്ച൪ റ൪ക്ക൪  

 (2)  കഩകളഗള൪  

 

 

 

`  680
 

`  570 

`  680 
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II.  ക്ഷാമബത്ത 

അടിസ്ഥാന കവതനെിന് പുറകമ, ലതാഴിൊളിേൾക്ക ്ഉപകഭാക്തൃ വിെ സൂെിേയുലട 

അടിസ്ഥാനെിെുള്ള ക്ഷാമബെയ്ക്കും അ൪ഹത ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.് 

എക്കകണ്ാമിേ്സ ് ആെ ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിേസ് ് വേുപ്പ് ബന്ധലപ്പട്ട ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി 

ന്ദ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്ന 1998-99=100 എന്ന പുതിയ ഉപകഭാക്തൃ വിെസൂെിേയുലട 300 

കപായിെിന് കമൽ വ൪ദ്ധിക്കുന്ന ഓകരാ കപായിെിനും 26 രൂപ (ഇരുപെിയാറ ് രൂപ) 

നിരക്കിൽ മാസ കവതനക്കാ൪ക്കും 1 രൂപ (ഒരു രൂപ) നിരക്കിൽ േിവസ കവതനക്കാ൪ക്കും 

ക്ഷാമബെ നൽകേണ്താണ്.്  

III.  പ ാതു േയേസ്ഥകൾ 

 1. ഈ വിജ്ഞാപനെിൽ നിശ്ചയിച്ച കവതനകെക്കാൾ ഉയ൪ന്ന കവതനം 

  ഏലതങ്കിെും ലതാഴിൊളിക്ക ് എവിലടലയങ്കിെും െഭിക്കുന്നുലണ്ങ്കിൽ   

  അെരം ഉയ൪ന്ന കവതന നിരക്ക ്അവ൪ക്്ക തുട൪ന്നും െഭിക്കുന്നതാണ്്. 

 2. ഏലതങ്കിെും വിഭാഗം ജീവനക്കാ൪ ഈ വിജ്ഞാപനെിൽ  
ഉൾലപ്പട്ടിട്ടിലല്ലങ്കിൽ, അെരം ജീവനക്കാ൪ക്്ക സമാന പേവിയിെുള്ള  
ജീവനക്കാ൪ക്്ക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കവതന നിരക്ക ് െഭിക്കാനുള്ള 
അ൪ഹതയുണ്.് 

 3. ഈ വിജ്ഞാപനെിൽ   മാസകവതനക്കാരുലട   േിവസനകവതനം    
ലമാെം മാസകവതനലെ 26 ലോണ് ് ഭാഗിച്ചും േിവസകവതനക്കാരുലട  
മാസകവതനം ലമാെം േിവസകവതനലെ 26 ലോണ് ്  ഗുണ്ിച്ചും      
േണ്ക്കാകക്കണ്തുണ്.് 

   ഗവ൪ണ്ണറുലട ഉെരവിൻന്ദ്പോരം, 

   കൈാ. ആഷ കതാമസ,് 

   ഗവൺലമെ ്അൈീഷണ്ൽ െീെ് ലസന്ദ്േട്ടറി. 
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വിശ്േീേരണ്ക്കുറിപ്്പ 

(ഇത ് വിജ്ഞാപനെിലെ ഭാഗമാേുന്നതല്ല, എന്നാൽ അതിലെ ലപാതു ഉകേശ്യം 
ലവളിലപ്പടുെുന്നതിന് ഉകേശ്ിച്ചുലോണ്ുള്ളതാേുന്നു.) 

കേരള സംസ്ഥാനലെ െ൪ണ്ിച്ച൪ നി൪മ്മാണ്കമഖെയിൽ കജാെിലെയ്യുന്ന  
ലതാഴിൊളിേൾക്ക ്നൽകേണ്തായ ഏറ്റവും േുറഞ്ഞ േൂെി നിരക്കുേൾ 2011 ലെന്ദ്ബുവരി 

18-ാം തീയതിയിലെ സ.ഉ. (എംഎസ.്) 24/2011/ലതാഴിൽ നമ്പരായി പുറലപ്പടുവിച്ചതും 2011 

ലെന്ദ്ബുവരി 21-ാം തീയതിയിലെ 390-ാം നമ്പ൪ കേരള അസാധാരണ് ഗസറ്റിൽ എസ.്ആ൪.ഒ. 
138/2011 നമ്പരായി ന്ദ്പസിദ്ധീേരിച്ചതുമായ വിജ്ഞാപനന്ദ്പോരം സ൪ക്കാ൪  

നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 2018 ഒകടാബ൪ 24-ാം തീയതിയിലെ 2636-ാം നമ്പ൪ കേരള അസാധാരണ് 

ഗസറ്റിൽ 2018 ഒകടാബ൪ 19-ാം തീയതിയിലെ 188/ഇ1/2018/ലതാഴിൽ നമ്പരായി 
ന്ദ്പസിദ്ധീേരിച്ച വിജ്ഞാപനെിലെ േരട ് നി൪കേശ്ങ്ങളികേെുള്ള ആകക്ഷപങ്ങളും 
നി൪കേശ്ങ്ങളും പരിഗണ്ിച്ചതിനുകശ്ഷവും മിനിമം കവതന ഉപകേശ്േ സമിതിയുലട ഉപകേശ്ം 
പരിഗണ്ിച്ചകശ്ഷവും കേരള സംസ്ഥാനലെ ന്ദ്പസ്തുത വയവസായെിലെ നിെവിെുള്ള 
ഏറ്റവും േുറഞ്ഞ കവതന നിരക്കുേൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുവാൻ സ൪ക്കാ൪ ഇകപ്പാൾ 
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ന്ദ്പസ്തുത െക്ഷയം നിറകവറ്റുന്നതിന് ഉകേശ്ിച്ചുലോണ്ുള്ളതാണ് ്ഈ വിജ്ഞാപനം.   
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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. 24/2011/LBR. 

dated 18th February, 2011 and published as S. R. O. No.138/2011 in the Kerala Gazette 

Extraordinary No. 390 dated 21st February, 2011, the Government of Kerala, after considering 

the objections and suggestions received on the draft proposal published under Notification  

No. 188/E1/2018/LBR, dated 19th October, 2018 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2636 

dated 24th October, 2018 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 class of 

employees employed in the Furniture 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 Official 

Gazette as the date from which the revised rates of wages shall come into force.  

SCHEDULE 

I.  Rate of  Basic Wages 

  Sl. No. Class/Category Monthly Basic Wages 

  (1) (2) (3) 

 1. Office Staff 

  (1)  Group –A 

  Manager  ₹ 20,290 

  (2)  Group–B   

   1. Accountant       

   2. Cashier     

   3. Clerk/Assistant     

   4. Typist  ₹ 15,720 

   5. Stenographer      

   6. Computer Operator      

   7. Receptionist      

   8. Store Keeper 

 

Dated, Thiruvananthapuram              26th July, 2019 

10th Karkadakam, 1194. 

 

 

 

G. O. (P) No. 70/2019/LBR. 

S. R. O. No. 518/2019
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  (1) (2) (3) 

 

  (3)  Group –C 

  Driver  ₹ 14,940 

  (4)  Group –D 

   1. Watchman    

   2. Attender ₹ 14,160 

   3. Peon    

   

  (5)  Group –E 

   1. Sweeper    

   2. Cleaner  ₹ 13,770 

 

2.  Daily Wage Workers 

  Sl. No. Class/Category Daily Basic Wages 

  (1) (2) (3) 

 (A)  Wooden Furniture      

  (i)  Highly Skilled 

 Group –1 

 1. Quality  Controller ₹ 750  

 2.  Designer  

 

    Group–2   

   1. Supervisor       

   2. Mason     

   3. Foreman     

   4. Pattern Maker  ₹ 725 

   5. Upholstery Maker 

   6. Wood Carver 
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  (1) (2) (3) 

 

  (ii)  Skilled 

   1. Carpenter    

   2. Wood Turner      

   3. Machine Operator    

   4. Power row  Cutter      

   5. Resaw Operator      

   6. Band saw Operator  ₹ 680    

   7. Jumpsaw Operator      

   8. Boiler Operator 

   9. Electrician    

   10. Sharpener     

   11. Welder    

   

  (iii)  Semi-Skilled 

   1. Assistant Carpenter  

   2. Assistant Machine Carpenter     

   3. Polisher  ₹ 600  

   4. Spray Painter/Painter      

   5. Plainer      

   6. Boiler Assistant      

  (iv) Unskilled 

   1. Helper  ₹ 570  

   2. General Worker     

 (B) Metal  Furniture      

  (i) Highly Skilled 

   Group –1 

 1. Quality  Controller  ₹ 750  

 2. Designer  

  Group–2   

   1. Supervisor       

   2. Mason  ₹ 725   

   3. Foreman 
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  (1) (2) (3) 

     

  (ii)  Skilled 

   1. Welder    

   2. Turner      

   3. Tinker  ₹ 680  

   4. Machine Operator       

  (iii)  Semi-Skilled 

   1. Cutter  

   2. Bending Worker  ₹ 600    

   3. Spray Painter/ Painter    

    

   

  (iv) Unskilled 

1. Helper ₹ 570   

2. General Worker      

     

 (C)  Cane Furniture      

   Skilled 

1. Cane Furniture Worker    

2. Polisher      

 

II.  Dearness Allowance.—In addition to the basic rates of wages, the employees  

shall be eligible for Dearness Allowance on the basis of Consumer Price Index Numbers. For 

monthly waged employees, Dearness Allowance shall be paid @ ₹ 26 (Rupees Twenty six only) 

and for daily waged employees Dearness Allowance shall be paid @  ₹ 1 (Rupee One only) for 

every increase of one point above 300 points in the New Series i.e., 1998-99=100 of the 

Consumer Price Index published by the Department of Economics and Statistics for concerned 

District headquarters. 

₹ 680 
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III.  General conditions 

1. In case of employees who are at present getting higher wages than the Minimum 

Wages fixed as per this notification, they shall continue to enjoy such higher rates. 

2. If any category of employee is not included in this notification, such employee shall 

be eligible to get wages at the rate of wages fixed for the employees of equal status. 

3. The daily wages of monthly paid employees shall be calculated by dividing the 

monthly total wages by 26 and the monthly wages in respect of the daily paid 

employees shall be calculated by multiplying the total daily wages by 26. 

 By order of the Governor, 

 DR. ASHA THOMAS, 

 Additional Chief Secretary to Government. 

 

Explanatory Note 

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

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

employed in the Furniture Industry sector in the State of Kerala as per Notification issued under  

G. O. (Ms.) No. 24/2011/LBR. dated 18th February, 2011 and published as S. R. O. 

No. 138/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 390 dated 21st February,  2011. The  

Government, after considering the objections and suggestions received on the draft proposal 

published as per notification No. 188/E1/2018/LBR dated 19th October, 2018 in the Kerala 

Gazette Extraordinary No. 2636 dated 24th October, 2018 and after considering the advice of the 

Minimum Wages Advisory Board, have now decided to revise the existing minimum rates of 

wages in the said industry in the State of Kerala. 

The notification is intended to achieve the above object.  
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