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റിജ്ഞാഩനം 

 

 

1948-ലര ഏറ്ററും കുറഞ്ഞ കൂരി ആക്റ്റിലര (1948-ലര 11-  കകന്ദ്ര ആകറ്്റ)്  

3-  റകുപ്പ് (1)-  ഉഩറകുപ്പ് (ഫി) ഖണ്ഡറും ന്ദ്ഩഴത്ുത ആകറ്്റിലര 5-  റകുപ്പ,്  

(1)-  ഉഩറകുപ്പ,് (ഫി) ഖണ്ഡറും കൂട്ടിറാമിച്ച ന്ദ്ഩകായറും നല്കിമിട്ടുള്ള 

അധികായങ്ങള്  റിനികമാഗിച്ചുലകാണ്ും, 2011 ഏന്ദ്ഩില്  26-  തീമതിമിലര  

ജി. ഒ. (എംഎഴ്.) 57/2011/ലതാഴില്  നമ്പയാമി ഩുറലപ്പടുറിച്ചതും 2011 ഏന്ദ്ഩില്   

നമ്പ൪ 23/ഇ1/2019/ലതാഴില്. തിയുറനന്തഩുയം,     2019 ജൂലര 20  
1194 ക൪ക്കടകം 4. 

ലതാഴിരും ലനഩുണ്യറും (ഇ) റകുപ്്പ 
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26-  തീമതിമിലര 912-  നമ്പര്  കകയള അഴാധായണ് ഗഴറ്റില്  എഴ്.ആര് .ഒ.  

നമ്പര്  282/2011 ആമി   ന്ദ്ഩഴിദ്ധീകയിച്ചതുഭാമ റിജ്ഞാഩനലെ അതിരംഘിച്ചു 

ലകാണ്ും, കകയള ഴര്ക്കാര് , ഴംസ്ഥാനലെ റികേലഭേയ റയാഩായറും റിഩണ്നറും  

കഭഖരമിലര ലതാഴിരാളികള്     നല്കകണ്താമ ഏറ്ററും കുറഞ്ഞ കൂരി നിയക്കുകള് , 

ഇകതാലടാപ്പം കേര്െിട്ടുള്ള ഩട്ടികമില്  ഩറമുന്ന  ന്ദ്ഩകായം ഩുതുക്കി 

നിശ്ചമിക്കുന്നതിനുളള നിര്കേലങ്ങള്   ന്ദ്ഩഴ്തുത ആക്റ്റിലര 5-ാം റകുപ്പ്  (1)-  

ഉഩറകുപ്പ് (ഫി) ഖണ്ഡം ആറലയലപ്പടുന്ന ന്ദ്ഩകായം അത് ഫാധകഭാകാനിടമുള്ള എല്ലാ 

ആളുകളുലടമും അറിറികരക്കാമി ഇതിനാല്  ന്ദ്ഩഴിദ്ധീകയിക്കുന്നു. 

ന്ദ്ഩഴ്തുത നിര്കേലങ്ങള് , ഈ റിജ്ഞാഩനം ഔകേയാഗിക ഗഴറ്റില്  

ന്ദ്ഩഴിദ്ധീകയിക്കുന്ന തീമതി ഭുതല്  യണ്ു ഭാഴം തികമുന്ന തീമതികക്കാ അതിനു 

കലളകഭാ ഩയിഗണ്നമ്ക്ക് എടുക്കുന്നതാലണ്ന്നും ന്ദ്ഩഴ്തുത നിര്കേലങ്ങള്  

ഴംഫന്ധിച്ച് കഭല്പ്പറഞ്ഞ തീമതികക്കാ അതിനു ഭുകമ്പാ ഏലതിിരും ആളില്നിന്നും 

രബികച്ചക്കാറുന്ന അങ്ങലനമുള്ള ആകേഩങ്ങകളാ, നിര്കേലങ്ങകളാ, എലന്തിിരും 

ഉലണ്ിില് , അറ ഴര്ക്കാര്  ഩയിഗണ്നമ്ലക്കടുക്കുന്നതാലണ്ന്നും ഇതിനാല്  

അറിമിക്കുന്നു. അങ്ങലനമുള്ള എല്ലാ ആകേഩങ്ങളും നിര്കേലങ്ങളും ഗറെലഭന് ്

അഡീളണ്ല്  േീപ് ലഴന്ദ്കട്ടറി, ലതാഴിരും ലനഩുണ്യറും (ഇ) റകുപ്പ,് ഗറെലഭന് ്

ലഴന്ദ്കകട്ടറിമറ്റ,് തിയുറനന്തഩുയം-695 001 എന്ന റിരാഴെില്  അമമ്കക്കണ്താണ്.്  

    ക(1) 

റികേല ഭേയം 

I.                 കക 

    
  ൪ 

             
        

      

(1) (2) (3) 

1. കന്ദ്ഗഡ് 1 
   1. ഭാകനജര്  
   2. അക്കൗണ്ന് ്
   3. കയാളയര്  

 
 

` 15,390 

2.  കന്ദ്ഗഡ് 2 
   1. റൂട്ട് ഭാകനജര് /ഫില്്ല കളക്ടര്  
   2. ലേക്കര്  
   3. കുക്ക ്
   4. ക്ലര്ക്ക ്
   5. ലന്ദ്ഡറര്  

 
 
 

` 14,870 
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(1) (2) (3) 

3. കന്ദ്ഗഡ് 3 
   1. കറാര്ഭാന് /കറാര്  റര്ക്കര്  
   2. ലഴമില്ഴ് ഭാന് /ഴലൈമര്  
   3. ന്ദ്ടാന്ഴ്കഩാര്ട്ട ്റര്കക്കഴ്ഴ്  
   4. കളാപ്പ് ഭാകനജര്  
   5. ഡികപ്പാ റര്കക്കഴ്ഴ്  

 
 
 

` 14,480 

4. കന്ദ്ഗഡ് 4 
   1. ലവല്പ്പര്  
   2. കിച്ചെ  അഴിറന് ് 
   3. കഫാമ് / ക്ലീനര്  
   4. റാച്ചഭ്ാന്  
 

 
 

` 13,870 

 

II. പീസ്കകേറ്റ ്      

    
  ൪                      

                      

           കരഫരിംഗ് റര്ക്കര്   കരഫല് ഒന്നിന് 10 ലഩഴ  ഒയു േിറഴം 4000 
കരഫല് 
ഩതിക്കണ്ം  

 

III. ക്ഷാമബത്ത 

 കഭല്പ്പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന കറതനെിനുഩുറലഭ, എല്ലാ റിബാഗം 

ലതാഴിരാളികള്ക്കും ഴംസ്ഥാന എക്കകണ്ാഭികഴ്് ആന്് റാറ്റിറിക്ഴ് റകുപ്പ്   കയാ 

ജില്ലാ കകന്ദ്രെിനുംകറണ്ി  കയാ ഭാഴറും ന്ദ്ഩഴിദ്ധീകയിക്കുന്ന   1998-99=100 എന്ന 

ഉഩകബാക്തൃ റിരഴൂേികമുലട അടിസ്ഥാനെില്  300 കഩാമിന്ിനുകഭല്  റര്ദ്ധിക്കുന്ന           

 കയാ കഩാമിന്ിനും േിറഴ കറതനക്കാര്ക്ക് 1 യൂഩ (ഒയു യൂഩ) നിയക്കിരും 

ഭാഴകറതനക്കാര്ക്ക ് 26 യൂഩ നിയക്കിരും ോഭഫെമ്ക്ക്  അര്വത 

ഉണ്ാമിയിക്കുന്നതാണ്.് 

 കരഫരിംഗ് ലതാഴിരാളികള്ക്്ക ഒയാഴ്േക്കാരലെ അതാമത ് 6 േിറഴ 

െിനുള്ളില്  ഉള്ള ആലക ഉല്പ്പാേനെിലന് ലയാലയി എടുക്കുകമ്പാള്  റയുന്ന  കയാ 

4000 കരഫല്  ഒട്ടിക്കുന്നതിനും  കയാ ോഭഫെ നല്കകണ്താണ്.്  ഒയു േിറഴം ഒയു 
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ോഭഫെമ്ക്കും ആഴ്േമില്  ഩയഭാറധി 6 ോഭഫെമ്ക്കും ഭാന്ദ്തകഭ അര്വത 

ഉണ്ാമിയിക്കുകമുള്ളൂ.   

IV. സര്വ്വീസ്കസ്ഥസ്ളേ്കക 

 ഒയു സ്ഥാഩനെില് /ഒയു ലതാഴിരുടഭമുലട കീഴില്  തുടര്ച്ചമാമി 5 റര്ളെില്  

കുറമാെ കഴറനകാരം ഩൂര്െിമാക്കിമ ഭാഴലമ്പളക്കാര്ക്ക് അറര്  

ഩൂര്െിമാക്കിമ  കയാ റര്ളലെ കഴറനകാരമളറിനും ഩട്ടികമില്  ഩറഞ്ഞ 

അടിസ്ഥാനകറതനെിലന് 1 ലതഭാനം റീതം ഩയഭാറധി 10 ലതഭാനം റയുന്ന തുക  

ഴര്വീഴ് ലറമികറ്റജ് ആമി അടിസ്ഥാന കറതനെില്  ഉള്ലപ്പടുെി നല്കകണ്താണ്.് 

V. പപാതുകസ്ഥസ്ളേ്കക 

1. ഈ റിജ്ഞാഩനെില്  നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ കറതനകെക്കാള്  ഉമര്ന്ന 

കറതനം നിരറില്  രബിക്കുന്ന ലതാഴിരാളികള്ക്ക് അന്ദ്ഩകായഭുള്ള ഉമര്ന്ന കറതന 

നിയക്ക് തുടര്ന്നും രബിക്കുന്നതിന് അര്വതമുണ്ാമിയിക്കുന്നതാണ്.് 

2. ഈ റിജ്ഞാഩനെിന്കീഴില്  ഭാഴകറതന റിബാഗക്കായുലട േിറഴ കറതനം 

കണ്ക്കാക്കുന്നതിന് ഭാഴകറതനലെ ഇയുഩെിമാറുലകാണ്് ബാഗികക്കണ്താണ്.് 

 

 ഗറര്ണ്റുലട ഉെയറിന്ന്ദ്ഩകായം, 
                         

 കഡാ. ആള കതാഭഴ,്  
 ഗറെലഭന്് അഡീളണ്ല്  േീപ് ലഴന്ദ്കട്ടറി. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

 
 

NOTIFICATION 
. 

 

 

The following proposal for 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. (Ms.) No. 57/2011/LBR dated 26th April, 2011 and published as S.R.O. 

No. 282/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 912  dated 26th April, 2011, payable 

to the classes of employees employed  in Liquor Trading and Vending sector in the State of 

Kerala, as specified in the Schedule hereto annexed, 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 said 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 (1) 

FOREIGN LIQUOR   

I. Monthly Basic Wages  

Sl. No. Work/Category Basic Wages  

(1) (2) (3) 

1. Grade I 

   1. Manager  

   2. Accountant  

   3. Cashier  

 

 

` 15,390 

No. E1/23/2019-LBRD.
  

Dated, Thiruvananthapuram, 20th  July, 2019 

4th Karkadakam, 1194. 

 

Labour and Skills (E) Department 
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(1) (2) (3) 

2.  Grade II 

   1. Route Manager/Bill Collector 

   2. Checker 

   3. Cook 

   4. Clerk 

   5. Driver 

 

 

 

` 14,870 

3. Grade III 

   1. Store man /Store Worker 

   2. Sales man/ Supplier 

   3. Transport Workers  

   4. Shop Manager  

   5. Depot Workers  

 

 

 

` 14,480 

4. Grade IV  

   1. Helper  

   2. Kitchen Assistant   

   3. Boy/ Cleaner 

   4. Watch Man 

 

 

 

` 13,870 

II. Piece Rate 

Work/Category Rate of Basic Wages Work Load 

Labelling Worker 10 paise per Label Sticking  4000  

Labels per day  
 

III. Dearness Allowance  

 In addition to the rate of 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 ` 1 (One rupee) for daily 

waged employees  and ` 26 (Rupees Twenty six) only for monthly waged employees for 

every increase of point above 300 points. 

 The labeling workers shall be eligible for one Dearness Allowance for sticking 4000 

labels and for the purpose average output for a week ie. 6 days may be reckoned. The 

workers are eligible for one Dearness Allowance for a day subject to a maximum of  

6 Dearness Allowance for a week.  Dearness Allowance shall be paid only for the days 

worked. 
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IV. Service Weightage  

 The monthly paid employees who have completed continuous five years or more in an 

establishment or under an employer shall be allowed service weightage  included in their 

basic wages, at the rate of one percentage of the revised basic pay for every completed year 

of service, subject to a maximum amount of 10 percentage. 

 For calculating the daily rate in respect of the category of employees for whom 

monthly rate is fixed under this notification the monthly rate shall be divided by 26. 

V. Other Provisions  

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

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

 

 By order of the Governor, 

 DR. ASHA THOMAS,  

 Additional Chief  Secretary to Government. 
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