
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.175/2009/LBR. dated 16 th

December, 2009 and published as S.R.O. No.1098/2009 in the Kerala Gazette Extraordinary No.2415

dated 22nd December, 2009, the Government of Kerala after considering the objections and suggestions

received on the draft proposals published as notification No.E1/230/2018-LBRD dated 2nd May, 2019

    Labour and Skills (E) Department
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in the Kerala Gazette Extraordinary No.1305 dated 31st May, 2019 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 Minor Engineering 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 official Gazette as the

date from which the revised rates shall come into force.

SCHEDULE 
I. Basic rate of wages 

1. General Engineering
Sl

No.
Work Monthly

Wages
Daily Wages
(for 8 hour

work)

(1) (2) (3) (4)

1. Supervisory Staff

1. Foreman/Supervisor Grade- I ₹16,760/-

2. Assistant  Foreman/Assistant  Supervisor Grade- I ₹16,270/-

3. Section Chargeman/ Mason Grade-III  ₹ 15,800/-

2. Highly Skilled

1. Crank shaft Grinding Machine Operator 

2. Pattern Maker

3. Milling Machine Operator 

4. Hodeling Machine Operator

5. Dye Maker 

6. Machinist

7. Mechanic       ₹ 15,340/- ₹590/-

8. Boilerman/ Boiler Operator (Steam)

9. Garden Worker

10. Stand Worker

11. Wire tension Machine Operator

12. Vibrating Machine Operator  

13. Gear Hobbing Operator 

14. Quality Control Inspector
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(1) (2) (3) (4)

3. Skilled Grade-III

1. Turner

2. Plainer/Shaper

3. Cutting and Shearing Machine Operator

4. Slotter

5. Power Hammerman

6. Tool Maker

7. Black Smith 

8. Metal Sprayer

9. Welder 

10. Carpenter  

11. Coppola/Fireman

12. Coremaker

13. Marker

14. Erector

15. Assembler 

16. Bench Fitter

17. Engine Driver    ₹ 13,780/-  ₹ 530/-

18. Furnaceman

19. Kilnman/Forger 

20. Spinner

21. Weaver 

22. Upholstery (Art) Worker

23. Spray Painter

24. Grinder (Precision Work)

25. Fitter

26. Electrician 

27. Electric Motor Winder

28. Electroplater

29. Galvaniser 

30. Painter (Hand)

31. Boiler Assistant 

32. Casting Worker 
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(1) (2) (3) (4)

33. Lathe Operator

34. Fabrication Worker 

35. Binder 

36. Moulder     ₹13,780/-     ₹ 530/-

37. Tinker

38. Sheet Cutter

39. Sheet Bender 

40. Wire Drawer

3 (A) Skilled Grade-II  ₹ 14,300/-  ₹ 550/-

3 (B) Skilled Grade -I  ₹ 14,820/-  ₹ 570/-

Note :- The Grade - III employees in the Skilled category who
have completed 2 years of service will be paid the wages fixed
for Grade - II employees and Grade - II employees who have
completed 3 years of service will be paid the wages fixed for
Grade - I employees, in the cited category.

4. Semi-Skilled Grade -II 

1. Boiler Attender 

2. Driller 

3. Sawer

4. Riveter

5. Straightener

6. Chipper 

7. Polisher

8. Punchman

9. Stencilor  ₹ 12,740/-  ₹ 490/-

10. Hammerman

11. Grinder (Rough Work)

12. Crane Driver

13. Gas Cutter

14. Helper 

15. Packer

16. Lathe Worker

17. Trolly Puller

18. Mixer Machine Operator
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(1) (2) (3) (4)

4(A) Semi-Skilled Grade-I  ₹ 13,260/-  ₹ 510/-

Note :-  The Grade - II employees in the Semi-skilled
category who have completed 3 years of service will
be paid the wages fixed for Grade - I employees in the
cited category.

5. Un-Skilled

1. Cleaner

2. Greaser 

3. Oiler  ₹ 12,220/-  ₹ 470/-

4. Buffer 

5. Attender (Workshop)

6. Mazdoor

Office Staff

Group- I

Manager  ₹ 14,360/-

Group- II

1. Head Clerk

 2. Accountant   ₹ 13,260/-

3. Stenographer

4. Draftsman

Group- III

1. Clerk/Cashier  

2. Clerk-cum Typist 

3. Typist

4. Store Keeper ₹12,850/-

5. Time Keeper

6. Driver 

7. Telephone Operator cum Front 
Office Staff 
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(1) (2) (3) (4)

Group- IV

(A)

1. Attender 

2. Peon  ₹ 12,480/-

3. Watchman 

4. Security Guard 

(B)

1. Sweeper
 ₹ 12,050/-2. Scavenger 

Note :- From 2nd year of service the apprentices shall be given 50% of the wages prescribed
for unskilled category and from third year onwards they shall be given 75% and from 4th

year they shall be given the full wages prescribed for unskilled category.

2. Automobile Engineering (including Servicing and Repair)

Sl.No. Work Monthly wage Daily wages
( for 8 hour work) 

1. Supervisory Staff

1. Chief Mechanic/Mason/Foreman  ₹ 16,760/-

2. Sales Executive

2. Highly Skilled 

1. Diesel Pump Mechanic 

2. Crank shaft Grinding Machine 
Operator  

3. Cylinder Boring Machine Operator  ₹ 15,340/-  ₹ 590/-

4. Mechanic

5. Sales Co-ordinator 

3. Skilled Grade- III

1. Turner 

2. Fitter

3. Assistant Mechanic  ₹ 13,780/-  ₹ 530/-

4. Welder 

5. Carpenter

6. Painter (Hand) 
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(1) (2) (3) (4)

7. Black Smith  

8. Diesel Pump Mechanic 

9. Battery Setting/Re-Conditioning 
Worker 

10. Armature Winder

11. Spray Painter 

12. Electrician 

13. Valve Grinding Worker  ₹ 13,780/-  ₹ 530/-

14. Sleeve Polisher 

15. Pump Worker  

16. Upholstery (Art) Worker 

17. Fuel Injection Mechanic  

18. Auto Electrician 

19. Cylinder Borer 

20. Driver

3 (A)  Skilled Grade-II  ₹ 14,300/-  ₹ 550/-

3 (B)  Skilled Grade -I  ₹ 14,820/-  ₹ 570/-

Note :- The Grade-III employees in the Skilled
category  who  have  completed  2  years  of
service will be paid the wages fixed for Grade -
II  employees  and  Grade  -  II  employees  who
have completed 3 years of service will be paid
the wages fixed for Grade - I employees, in the
cited category.

4. Semi-Skilled Grade-II

1. Fuel Injection  Assistant  

2. Radiator Worker  ₹ 12,740/-  ₹ 490/-

3. Vulcaniser

4. Machinist 

4 (A)  Semi-Skilled Grade-I  ₹ 13,260/-  ₹ 510/-

Note :-  The Grade - II employees in the
Semi-skilled  category  who  have
completed  3  years  of  service  will  be
paid  the  wages  fixed  for  Grade  -  I
employees in the cited category.
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(1) (2) (3) (4)

5. Un-Skilled

1. Tyre Fitter

2. Cleaner

3. Helper  ₹ 12,220/-  ₹ 470/-

4. Upholstery Assistant 

5. Greaser/Oiler

6. Mazdoor

Office Staff

Group- I

Manager  ₹ 14,360/-

Group- II

1. Head Clerk

2. Accountant   ₹ 13,260/-

3. Stenographer

4. Draftsman

Group- III

1. Clerk/Cashier  

2. Clerk-cum-Typist 

3. Typist

4. Store Keeper  ₹ 12,850/-

5. Time Keeper

6. Driver

7. Telephone Operator cum Front  
Office Staff 

Group- IV

(A)

1. Attender 

2. Peon  ₹ 12,480/-

3. Watchman

4. Security Guard
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(1) (2) (3) (4)

(B)

1. Sweeper   ₹ 12,050/-

2. Scavenger

Note .- From 2nd year of service the apprentices shall be given 50% of the wages prescribed for
unskilled category and from third year onwards they shall be given 75% and from 4 th year they
shall be given the full wages prescribed for unskilled category.

3. Electrical, Refrigeration, Radio and Electronics Engineering 
                                        

Sl.No.                  Work Monthly wage Daily wages
(for 8 hour work) 

1. Supervisory Staff

1. Foreman/Overseer Grade-I/Supervisor  ₹ 16,760/-

2. Highly Skilled 

1. Armature/Motor Winder 

2. Refrigerator/Air conditioner Mechanic   ₹ 15,340/-  ₹ 590/-

3. Mechanic/Repair/Service of electronic 
machines and equipment   

3. Skilled Grade- III

1. Radio Mechanic

2. T.V./V.C.R./V.C.P. Mechanic

3. Overseer Grade-II

4. Battery Setting/Re-Conditioning ₹13,780/-  ₹ 530/-

5. Electrician 

6. Mechanic/Repair/Service of electronic 
machines and equipment   

 3(A) Skilled Grade-II  ₹ 14,300/-  ₹ 550/-

 3(B) Skilled Grade-I  ₹ 14,820/-  ₹ 570/-

Note :-  The Grade -  III  employees  in
the  Skilled  category  who  have
completed  2  years  of  service  will  be
paid  the  wages  fixed  for  Grade  -  II
employees  and  Grade  -  II  employees
who have completed 3 years of service
will be paid the wages fixed for Grade -
I employees, in the cited category.
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(1)                   (2) (3) (4)

4. Semi-Skilled Grade-II

1. Electroplator 
2. Wireman

 ₹ 12,740/-  ₹ 490/-

 4(A)  Semi-Skilled Grade-I  ₹ 13,260/-  ₹ 510/-

Note :-  The Grade - II employees in the
Semi-skilled  category  who  have
completed  3  years  of  service  will  be
paid  the  wages  fixed  for  Grade  -  I
employees in the cited category.

5. Un-skilled 

1. Helper 

2. Cleaner  ₹ 12,220/-  ₹ 470/-

3. Attender (Work Shop)

4. Mazdoor

Office Staff

Group- I

Manager  ₹ 14,360/-

Group- II

1. Head Clerk

2. Accountant   ₹ 13,260/-

3. Stenographer

4. Draftsman

Group- III

1. Clerk/Cashier  

2. Clerk-cum-Typist 

3. Typist

4. Store Keeper  ₹ 12,850/-

5. Time Keeper

6. Driver

7. Telephone Operator cum Front Office 
Staff 
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(1)                   (2) (3) (4)

Group- IV

(A)

1. Attender 

2. Peon  ₹ 12,480/-

3. Watchman

4. Security Guard

(B)

1. 1. Sweeper  ₹ 12,050/-

2. 2. Scavenger

Note :-  From 2nd year of service the apprentices shall be given 50% of the wages prescribed for
unskilled category and from third year onwards they shall be given 75% and from 4 th year onwards
they shall be given full wages prescribed for unskilled category.

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  (1998-99=100)  published  for  the  concerned  District

Headquarters by the Department of Economics and Statistics, 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. 

III.  Service Weightage

      The  employees  who  have  completed  not  less  than  three  years  continuous  service  in  an

establishment or under an employer as on the date of commencement of this notification shall be paid

as service weightage at the rate of one per cent of the revised basic wages for every completed year of

service, subject to a maximum of fifteen per cent, which will be included in their basic wages.

IV. Other Provisions

1.  All Monthly paid, Daily waged, Piece rated and Contract employees shall be eligible for

revised Basic Wages, D.A. and Service Weightage prescribed in this notification.

2. Daily wages of the monthly paid employees or class of employees shall be calculated by

dividing the total monthly 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 daily wages by 26. 
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3. 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 enjoy such higher rates.

   By order of the Governor,
                                                                                       SA                            MINI ANTONY

                                                     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 Minor Engineering Industry sector in the State of Kerala as per notification issued under G.O.(Ms.)

No.175/2009/LBR. dated 16th December, 2009 and published as S.R.O. No.1098/2009 in the Kerala

Gazette Extraordinary No.2415 dated 22nd December, 2009.  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.E1/230/2018-LBRD dated

2nd May, 2019 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1305 dated 31st May, 2019 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.

12

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



സ.ഉ.(അച്ചടട) നന.25/2022/തതതൊഴടല്                                           തടരരുവനന്തപരുരന, 2022   ഏപടല്   18    

                                                                                                                               1197, മമേടന 5

        1948-തലെ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട ആകക്റ്റടതലെ (1948-തലെ 11- ാാാ മകനന

ആകക്റ്റക്)  3- ാാാ വകരുപക്  (1)- ാാാ ഉപവകരുപക്  (ബട)  ഖണന  നപസക്തരുത  ആകക്റ്റടതലെ  5- ാാാ വകരുപക്  (2)- ാാാ

ഉപവകരുപരുമേതൊയട  കകൂടടവതൊയടച്ച  നപകതൊരന  സര്കതൊരടല്  നടകടപക്തമേതൊയ  അധടകതൊരങ്ങള

വടനടമയതൊഗടച്ചരുതകതൊണരുന,  2009  ഡടസനബര്  16- ാാാ തതീയതടയടതലെ  സ.ഉ.(കക.)  175/2009/തതതൊഴടല്

നമ്പരതൊയട  പരുറതപടരുവടച്ചതരുന,  2009  ഡടസനബര്  22- ാാാ തതീയതടയടതലെ  2415-ാാാ നമ്പര്  മകരള

അസതൊധതൊരണ  ഗസറ്റടല്  എസക്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  1098/2009  ആയട  നപസടദതീകരടച്ചതരുമേതൊയ

വടജതൊപനതത്തെ അതടലെനഘടച്ചരുതകതൊണരുന, നപസക്തരുത ആകക്റ്റടതലെ 5- ാാാ വകരുപക് (1)- ാാാ ഉപവകരുപക് (ബട)

ഖണന ആവശശ്യതപടരുന്ന നപകതൊരന,  2019 തമേയക്  2- ാാാ തതീയതടയടതലെ ഇ 1/230/2018/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട

പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2019 തമേയക്  31- ാാാ തതീയതടയടതലെ  1305-ാാാ നമ്പര്  മകരള  അസതൊധതൊരണ  ഗസറ്റടല്

നപസടദതീകരടച്ചതരുമേതൊയ നപതൊഥമേടക വടജതൊപനത്തെടതലെ കരടക് നടര്മദ്ദേശങ്ങളടമന്മേലെരുളള ആമകപങ്ങളരുന

അഭടനപതൊയങ്ങളരുന  പരടഗണടച്ചമശഷവരുന  നപസക്തരുത  ആകക്റ്റടതന്റെ  7- ാാാ വകരുപക്  നപകതൊരന  രകൂപതീകരടച്ച

മേടനടമേന  മവതന ഉപമദേശക സമേടതടയരുതട  ഉപമദേശവരുന  പരടഗണടച്ചമശഷന മകരള സര്കതൊര്,  മകരള

സനസതൊനതത്തെ കമേനര് എഞടനതീയറടനഗക് വശ്യവസതൊയ മമേഖലെയടല് മജതൊലെട തചെയരുന്ന വടഭതൊഗങ്ങളടതലെ

തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  നല്മകണതതൊയ  ഏറ്റവരുന  കരുറഞ്ഞ  കകൂലെട  നടരകരുകള  ഇമതതൊതടതൊപന

മചെര്ത്തെടരടകരുന്ന  പടടകയടല്  പറയരുന്ന  നപകതൊരന  ഇതടനതൊല്  പരുതരുകട  നടശ്ചയടകരുകയരുന  ഈ

വടജതൊപനന  ഗസറ്റടല്  നപസടദതീകരടകരുന്ന  തതീയതട  മേരുതല്  പരുതരുകടയ  കകൂലെട  നടരകരുകള

നപതൊബലെശ്യത്തെടല് വരരുന്ന തതീയതടയതൊയട നടശ്ചയടകരുകയരുന തചെയരുന്നരു.

പടടക

. I അടടസതൊന മവതനന

1. ജനറല് എഞടനതീയറടനഗക്  

നകമേ

നമ്പര്

മജതൊലെട മേതൊസശമ്പളന ദേടവസമവതനന
(8   മേണടകകൂര്

മജതൊലെടകക്  )

(1) (2) (3) (4)

1. സകൂപര്കവസറട സതൊഫക്

1. മഫതൊര്മേതൊന/സകൂപര്കവസര് മനഗഡക്- I ₹ 16,760/-

2. അസടസന്റെക് മഫതൊര്മേതൊന/അസടസന്റെക് 
സകൂപര്കവസര് മനഗഡക് - I

₹ 16,270/-

3. തസകന ചെതൊര്ജക്മേതൊന/മമേസക്നതട മനഗഡക്-III ₹ 15,800/-

എസ. ആര. ഒ. നമര     372/2022
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(1) (2) (3) (4)

2. കഹൈലെട സക്കടല്ഡക്

1. നകതൊങക് ഷതൊഫക്റ്റക് കനഗന്റെടനഗക് തമേഷടന ഓപമററ്റര് 

2. പതൊമറ്റണ് മമേകര്

3. മേടലടനഗക് തമേഷതീന ഓപമററ്റര് 

4. മഹൈതൊഡലെടനഗക് തമേഷതീന ഓപമററ്റര്

5. കഡ-മമേകര്

6. തമേഷതീനടസക്

7. തമേകതൊനടകക് ₹15,340/- ₹ 590/-

8. മബതൊയടലെര് മേതൊന/മബതൊയടലെര് ഓപമററ്റര് (സതീന)

9. ഗതൊര്ഡന വര്കര്

10. സതൊനഡക് വര്കര്

11. വയര്തടനഷന തമേഷതീന ഓപമററ്റര്

12. കവമനബറ്റടനഗക് തമേഷതീന ഓപമററ്റര് 

13. ഗടയര് മഹൈതൊബടനഗക് ഓപമററ്റര് 

14. കകതൊളടറ്റട കണ്മനടതൊള ഇനസക്തപക്ടര്

3. സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്   III

1. ടര്ണര്

2. തപ്ലെയടനര്/മഷപര്      

3. കടടനഗക് ആന്റെക് ഷടയറടനഗക് തമേഷതീന ഓപമററ്റര്

4. മസതൊടര്

5. പവര് ഹൈതൊമേര് മേതൊന

6. ടകൂള മമേകര്
7. ബതൊകക് സക്മേടത്തെക് 

8. തമേറ്റല് സക് മനപയര്

9. തവല്ഡര് 

10. കതൊര്തപന്റെര് ₹ 13,780/- ₹ 530/-

11. കമപതൊള/ഫയര്മേതൊന

12. മകതൊര്മമേകര്

13. മേതൊര്കര്

14. ഇറക്ടര്

15. അസനബര്

16. ബഞക് ഫടറ്റര് 

17. എഞടന കനഡവര് 

18. ഫര്ണ്ണസക്മേതൊന

19. കടല്മേതൊന/മഫതൊര്ജര്

20. സക്പടന്നര്
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21. വതീവര്

22. അമപതൊളസറട (ആര്ടക്) വര്കര്

23. സക് മനപ തപയടന്റെര്

24. കനഗന്റെര് (നപടസടഷന വര്കക്)

25. ഫടറ്റര്

26. ഇലെനക്ടതീഷശ്യന

27. ഇലെനക്ടടകക് മമേതൊമടതൊര് കവന്റെര്

28. ഇലെമനക്ടതൊ മപ്ലെറ്റര്

29. ഗതൊല്വകനസര്

30. തപയടന്റെര് (ഹൈതൊന്റെക്)

31. മബതൊയടലെര് അസടസന്റെക്     ₹ 13,780/- ₹ 530/-

32. കതൊസടനഗക് വര്കര്

33. തലെയടത്തെക് ഓപമററ്റര്

34. ഫതൊനബടമകഷന വര്കര്

35. കബന്റെര്

36. മമേതൊളഡര്

37. ടടങര്

38. ഷതീറ്റക് കടര്

39. ഷതീറ്റക് തബന്റെര്

40. വയര് മനഡതൊയര്

3 (  എ  )    സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്   - II ₹ 14300/- ₹ 550/-

3 (  ബട  )    സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്   - I ₹ 14,820/- ₹ 570/-

കരുറടപക് :- സക്കടല്ഡക് വടഭതൊഗത്തെടല് മേകൂന്നതൊന മനഗഡടല് രണക്
വര്ഷന  പകൂര്ത്തെതീകരടച്ച  തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  രണതൊന
മനഗഡടനക് നടശ്ചയടച്ചടടരുള്ളതരുന രണതൊന മനഗഡടല്തപട മേകൂന്നക്
വര്ഷന  പകൂര്ത്തെതീകരടച്ച  തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  ഒന്നതൊന
മനഗഡടനക്  നടശ്ചയടച്ചടടരുള്ളതരുമേതൊയ  മവതനന
നല്മകണതതൊണക്.

4. തസമേട സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്  -  II

1. മബതൊയടലെര് അറ്റന്റെര്

2. നഡടലര്

3. സകതൊയര്

4. റടമവറ്റര്

5. സക് തനടയക്റ്റക്നര് ₹ 12,740/- ₹ 490/-

6. ചെതീപര്

7. മപതൊളടഷര്

8. പഞക്മേതൊന
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9. തസനസടലെര്

10. ഹൈതൊമേര്മേതൊന

11. കനഗന്റെര് (റഫക് വര്കക്)

12. തനകയക്ന കനഡവര്

13. ഗശ്യതൊസക് കടര് ₹ 12,740/- ₹ 490/-

14. തഹൈല്പര്

15. പതൊയക്കര്

16. തലെയക്ത്തെക് വര്കര്

17. മനടതൊളട പരുളളര്

18. മേടകക്സര് തമേഷതീന ഓപമററ്റര്

4 (  എ  ) തസമേട സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്  -  I ₹ 13,260/- ₹ 510/-

കരുറടപക്  :-   തസമേട  സക്കടല്ഡക്  മനഗഡക്  -  -II ല്  മേകൂന്നക്  വര്ഷന
പകൂര്ത്തെതീകരടച്ച  തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  ഒന്നതൊന  മനഗഡടനക്
നടശ്ചയടച്ചടടരുള്ള മവതനന നല്മകണതതൊണക്.

5. അണ്സക്കടല്ഡക് 

1. കതീനര്

2. നഗതീസര്

3. ഓയടലെര് ₹ 12,220/-   ₹ 470/-

4. ബഫര്

5. അറ്റന്റെര് (വര്കക് മഷതൊപക്)

6. മേസക്ദേകൂര്

ഓഫതീസക് സതൊഫക്

വടഭതൊഗന  - I

മേതൊമനജര് ₹ 14,360/-

വടഭതൊഗന  - II

1. തഹൈഡക് കതൊര്കക്

2. അകക്കൗണന്റെക് ₹ 13,260/-

3. തസമനതൊനഗതൊഫര്

4. നഡതൊഫക്റ്റക്സക് മേതൊന

വടഭതൊഗന  - III

1. കതൊര്കക് /കതൊഷശ്യര്  

2. കതൊര്കക്-കന-കടപടസക് 

3. കടപടസക്

4. മസതൊര് കതീപര് ₹ 12,850/-

5. കടന കതീപര്

6. കനഡവര്

7. തടലെടമഫതൊണ് ഓപമററ്റര് കന നഫണക്   
ഓഫതീസക് സതൊഫക് 
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വടഭതൊഗന  - IV

(എ)

1. അറ്റന്റെര്

2. പശ്യകൂണ് ₹ 12,480/-

3. വതൊച്ചക്മേതൊന

4. തസകശ്യകൂരടറ്റട ഗതൊര്ഡക്

(ബട) 

1. സകതീപര്

₹ 12,050/-2. സക്കതൊവഞര്

കരുറടപക് :-  അനപന്റെതീസടനക് അവരരുതട മസവന കതൊലെയളവടതലെ രണതൊന വര്ഷന മേരുതല് അണ് സക്കടല്ഡക്
വടഭതൊഗന  തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട  മവതനത്തെടതന്റെ  50  ശതമേതൊനന  നടരകടലെരുന  മേകൂന്നതൊന  വര്ഷന  മേരുതല്  75
ശതമേതൊനന നടരകടലെരുന നതൊലെതൊന വര്ഷന മേരുതല് അണ്സക്കടല്ഡക് തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട നടരകടലെരുന മവതനന
നല്മകണതതൊണക്.

2. ഓമടതൊ തമേതൊകബല് എഞടനതീയറടനഗക്   (  സര്വതീസടനഗരുന റടപയറടനഗരുന ഉളതപതട  ) 

നകമേ
നമ്പര്

മജതൊലെട മേതൊസ ശമ്പളന ദേടവസമവതനന          
 (8   മേണടകകൂര് മജതൊലെടകക്  )

(1) (2) (3) (4)

1. സകൂപര്കവസറട സതൊഫക്

1. ചെതീഫക് തമേകതൊനടകക്/മമേസക്നതട/ 

മഫതൊര്മേതൊന ₹ 16,760/-

2. തസയടല്സക് എകക്സടകശ്യകൂടതീവക്

2. കഹൈലെട സക്കടല്ഡക്

1. ഡതീസല് പമ്പക് തമേകതൊനടകക് 

2. നകതൊങക് ഷതൊഫക്റ്റക് കനഗന്റെടനഗക് തമേഷതീന 

ഓപമററ്റര് ₹ 15,340/- ₹ 590/-

3. സടലെടണര് മബതൊറടനഗക് തമേഷതീന 
ഓപമററ്റര് 

4. തമേകതൊനടകക് 

5. തസയടല്സക് മകതൊ-ഓര്ഡടമനറ്റര് 

3. സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്   - III

1. ടര്ണര് 

2. ഫടറ്റര്

3. അസടസന്റെക് തമേകതൊനടകക് ₹ 13,780/- ₹ 530/-

4. തവല്ഡര്

5. കതൊര്തപന്റെര്
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6. തപയടന്റെര് (ഹൈതൊന്റെക്) 

7. ബതൊകക് സടമേടത്തെക് 

8. ഡതീസല് പമ്പക് തമേകതൊനടകക് 

9. ബതൊറ്ററട തസറ്റടനഗക്/റതീ കണതീഷണടനഗക് 

വര്കര് 

10. അര്മമേച്ചര് കവന്റെര്

11. സക് മനപ തപയടന്റെര് 

12. ഇലെനക്ടതീഷശ്യന 

13. വതൊല്വക് കനഗന്റെടനഗക് വര്കര് ₹ 13,780/- ₹ 530/-

14. സതീവക് മപതൊളതീഷര് 

15. പമ്പക് വര്കര് 

16. അമപതൊളസറട (ആര്ടക്) വര്കര്

17. ഫശ്യകൂവല് ഇഞകന തമേകതൊനടകക് 

18. ആമടതൊ ഇലെനക്ടതീഷശ്യന 

19. സടലെടണര് മബതൊറര്

20. കനഡവര്

3 (  എ  )  സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്   - II ₹ 14,300/- ₹ 550/-

3 (  ബട  ) സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്   - I ₹ 14,820/- ₹ 570/-

കരുറടപക്  :-  സക്കടല്ഡക്  വടഭതൊഗത്തെടല്  മേകൂന്നതൊന
മനഗഡടല്  രണക്  വര്ഷന  പകൂര്ത്തെതീകരടച്ച
തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  രണതൊന  മനഗഡടനക്
നടശ്ചയടച്ചടടരുള്ളതരുന  രണതൊന  മനഗഡടല്തപട  മേകൂന്നക്
വര്ഷന പകൂര്ത്തെതീകരടച്ച തതതൊഴടലെതൊളടകളകക് ഒന്നതൊന
മനഗഡടനക്  നടശ്ചയടച്ചടടരുള്ളതരുമേതൊയ  മവതനന
നല്മകണതതൊണക്.

4. തസമേട സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്   - II

1. ഫശ്യരുവല് ഇഞകന അസടസന്റെക് 

2. മറഡടമയറ്റര് വര്കര് ₹ 12,740/- ₹ 490/-

3. വളകകനസര്

4. തമേഷടനടസക് 

4 (  എ  ) തസമേട സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്   -I ₹ 13,260/- ₹  510/-

കരുറടപക് :-  തസമേട സക്കടല്ഡക് മനഗഡക് - -II ല്
മേകൂന്നക്  വര്ഷന  പകൂര്ത്തെതീകരടച്ച
തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  ഒന്നതൊന  മനഗഡടനക്
നടശ്ചയടച്ചടടരുള്ള  മവതനന
നല്മകണതതൊണക്.
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5. അണ്സക്കടല്ഡക്

1. ടയര്ഫടറ്റര്

2. കതീനര് 

3. തഹൈല്പര് ₹ 12,220/- ₹  470/-

4. അപക്മഹൈതൊളസറട അസടസന്റെക് 

5. നഗതീസര്/ഓയടലെര്

6. മേസക്ദേകൂര് 

ഓഫതീസക് സതൊഫക്

വടഭതൊഗന  - I

മേതൊമനജര് ₹ 14,360/-

വടഭതൊഗന  - II

1. തഹൈഡക് കതൊര്കക്

2. അകക്കൗണന്റെക് ₹ 13,260/-

3. തസമനതൊനഗതൊഫര്

4. നഡതൊഫക്റ്റക്സക് മേതൊന

വടഭതൊഗന  - III

1. കതൊര്കക്/കതൊഷശ്യര്  

2. കതൊര്കക്-കന-കടപടസക് 

3. കടപടസക്

4. മസതൊര് കതീപര് ₹ 12,850/-

5. കടന കതീപര്

6. കനഡവര്

7. തടലെടമഫതൊണ് ഓപമററ്റര് കന നഫണക്
ഓഫതീസക് സതൊഫക് 

വടഭതൊഗന  - IV

(എ)

1. അറ്റന്റെര്

2. പശ്യകൂണ് ₹ 12,480/-

3. വതൊച്ചക്മേതൊന

4. തസകശ്യകൂരടറ്റട ഗതൊര്ഡക്

(ബട)

1. സകതീപര് ₹ 12,050/-

2. സക്കതൊവഞര്

കരുറടപക്  :-  അനപന്റെതീസക്  അവരരുതട  മസവന  കതൊലെയളവടതലെ  രണതൊന  വര്ഷന  മേരുതല്  അണ്സക്കടല്ഡക്
വടഭതൊഗന  തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട  മവതനത്തെടതന്റെ  50  ശതമേതൊനന  നടരകടലെരുന  മേകൂന്നതൊന  വര്ഷന  മേരുതല്  75
ശതമേതൊനന  നടരകടലെരുന  നതൊലെതൊന  വര്ഷന  മേരുതല്  അണ്സക്കടല്ഡക്  തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട  നടരകടലെരുന
മവതനന നല്മകണതതൊണക്.
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3.   ഇലെനക്ടടകല്  ,   റനഫടജമറഷന  ,   മറഡടമയതൊ ആന്റെക് ഇലെമനക്ടതൊണടകക്സക് എഞടനടയറടനഗക്

നകമേ
നമ്പര് 

മജതൊലെട മേതൊസ ശമ്പളന ദേടവസമവതനന       
   (8   മേണടകകൂര് മജതൊലെടകക്  )

(1) (2) (3) (4)

1. സകൂപര്കവസറട സതൊഫക്

1. മഫതൊര്മേതൊന/ഓവര്സതീയര് ഒന്നതൊന 
മനഗഡക്/സകൂപര് കവസര്

₹ 16,760/-

2. കഹൈലെട സക്കടല്ഡക്

1. ആര്മമേച്ചര്/മമേതൊമടതൊര് കവന്റെര് 

2. റനഫടജമററ്റര്/എയര് കണതീഷണര് 
തമേകതൊനടകക് 

₹ 15,340/- ₹ 590/-

3. ഇലെമനക്ടതൊണടകക് തമേഷതീനരുകളരുമടയരുന 
ഉപകരണങ്ങളരുമടയരുന തമേകതൊനടകക്/ 
റടപയര്/സര്വതീസക് 

3. സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്   - III

1. മറഡടമയതൊ തമേകതൊനടകക് 

2. ടട.വട./വട.സട.ആര്./വട.സട.പട 
തമേകതൊനടകക്

3. ഓവര്സതീയര് മനഗഡക് -  II ₹ 13,780/- ₹ 530/-

4. ബതൊറ്ററട തസറ്റടനഗക്/റതീ-കണതീഷനടനഗക്

5. ഇലെനക്ടതീഷന

6. ഇലെനക്ടടകക് തമേഷതീനരുകളരുമടയരുന 
ഉപകരണങ്ങളരുമടയരുന തമേകതൊനടകക്/ 
റടപയര്/സര്വതീസക് തചെയരുന്നവര് 

3(  എ  ) സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്  - II ₹ 14,300/- ₹  550/-

3(  ബട  ) സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്  - I ₹ 14,820/- ₹  570/-

കരുറടപക്  :-  സക്കടല്ഡക്  വടഭതൊഗത്തെടല്
മേകൂന്നതൊന  മനഗഡടല്  രണക്  വര്ഷന
പകൂര്ത്തെതീകരടച്ച  തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്
രണതൊന  മനഗഡടനക്  നടശ്ചയടച്ചടടരുള്ളതരുന
രണതൊന  മനഗഡടല്തപട  മേകൂന്നക്  വര്ഷന
പകൂര്ത്തെതീകരടച്ച തതതൊഴടലെതൊളടകളകക് ഒന്നതൊന
മനഗഡടനക്  നടശ്ചയടച്ചടടരുള്ളതരുമേതൊയ
മവതനന നല്മകണതതൊണക്.

4. തസമേട സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്  -  II

1. ഇലെമനക്ടതൊമപ്ലെറ്റര് ₹ 12,740/- ₹ 490/-

2. വയര്മേതൊന
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(1) (2) (3) (4)

4(  എ  )  തസമേട സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്  -I ₹13,260/- ₹ 510/-

കരുറടപക്  :-  തസമേട സക്കടല്ഡക് മനഗഡക്  -II ല്
മേകൂന്നക്  വര്ഷന  പകൂര്ത്തെതീകരടച്ച
തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  ഒന്നതൊന  മനഗഡടനക്
നടശ്ചയടച്ചടടരുള്ള  മവതനന
നല്മകണതതൊണക്.

5.  അണ്സക്കടല്ഡക്

1. തഹൈല്പര്

2. കതീനര് ₹ 12,220/- ₹ 470/-

3. അറ്റനഡര് (വര്കക് മഷതൊപക്) 

4. മേസക്ദേകൂര്

ഓഫതീസക് സതൊഫക്

വടഭതൊഗന  - I

മേതൊമനജര് ₹ 14,360/-

വടഭതൊഗന  - II

1. തഹൈഡക് കതൊര്കക്

2. അകക്കൗണന്റെക് ₹ 13,260/-

3. തസമനതൊനഗതൊഫര്

4. നഡതൊഫക്റ്റക്സക് മേതൊന

വടഭതൊഗന  - III

1. കതൊര്കക്/കതൊഷശ്യര്  

2. കതൊര്കക്-കന-കടപടസക് 

3. കടപടസക്

4. മസതൊര് കതീപര് ₹ 12,850/-

5. കടന കതീപര്

6. കനഡവര്

7. തടലെടമഫതൊണ് ഓപമററ്റര് കന നഫണക് 
ഓഫതീസക് സതൊഫക് 

വടഭതൊഗന  - IV

(എ)

1. അറ്റന്റെര്

2. പശ്യകൂണ് ₹ 12,480/-

3. വതൊച്ചക്മേതൊന

4. തസകശ്യകൂരടറ്റട ഗതൊര്ഡക്
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(1) (2) (3) (4)

(ബട)

1. സകതീപര് ₹ 12,050/-

2. സക്കതൊവഞര്

കരുറടപക് :-  അനപന്റെതീസടനക് അവരരുതട  മസവന  കതൊലെയളവടതലെ രണതൊന വര്ഷന മേരുതല് അണ് സക്കടല്ഡക്
വടഭതൊഗന  തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട  മവതനത്തെടതന്റെ  50  ശതമേതൊനന  നടരകടലെരുന  മേകൂന്നതൊന  വര്ഷന  മേരുതല്  75
ശതമേതൊനന  നടരകടലെരുന  നതൊലെതൊന  വര്ഷന  മേരുതല്  അണ്സക്കടല്ഡക്  തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട  നടരകടലെരുന
മവതനന നല്മകണതതൊണക്.

. II  കതൊമേബത്തെ 

അടടസതൊന  മവതനത്തെടനരുപരുറതമേ,  ജതീവനകതൊര്കക്,  സനസതൊന  എകമണതൊമേടകക്സക്  ആന്റെക്
സതൊറ്റടസടകക്സക്  വകരുപക്,  അതതൊതക്  ജടലതൊ  ആസതൊനങ്ങളകരുമവണട  നപസടദതീകരടകരുന്ന  ഉപമഭതൊകക
വടലെസകൂചെടകയരുതട  (1998-99=100)  അടടസതൊനത്തെടല്  300  മപതൊയടന്റെടനരുമേരുകളടല് വര്ദടകരുന്ന ഓമരതൊ
മപതൊയടന്റെടനരുന  ദേടവസ  മവതനകതൊര്കക്  1/-  രകൂപതൊ  നടരകടലെരുന  മേതൊസ  ശമ്പളകതൊര്കക്  26/-  രകൂപ
(ഇരരുപത്തെടയതൊറക് രകൂപ) നടരകടലെരുന കതൊമേബത്തെയക്കക് അര്ഹൈതയരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്.

. III  സര്വതീസക് തവയടമറ്റജക്

ഈ  വടജതൊപനന  നപതൊബലെശ്യത്തെടല്  വരരുന്ന  തതീയതടയക്കക്  ഏതതങടലെരുന  സതൊപനത്തെടല്
അതലങടല് ഏതതങടലെരുന ഒരരു തതതൊഴടലെരുടമേയരുതട കതീഴടല് തരുടര്ച്ചയതൊയട കരുറഞ്ഞതക് മേകൂന്നക് വര്ഷതത്തെ
മസവനന പകൂര്ത്തെടയതൊകടയടടരുളള തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  പകൂര്ത്തെടയതൊകടയ ഓമരതൊ വര്ഷതത്തെ മസവന
കതൊലെയളവടനരുന പരുതരുകട നടശ്ചയടച്ചടടരുളള അടടസതൊന മവതനത്തെടതന്റെ 1 ശതമേതൊനന വതീതന പരമേതൊവധട
15  ശതമേതൊനന  തരുക  സര്വതീസക്  തവയടമറ്റജതൊയട  അടടസതൊന  ശമ്പളത്തെടല്  ഉളതപടരുത്തെട
നല്മകണതതൊണക്.

. IV  ഇതര വശ്യവസകള

                     (1) ഈ വടജതൊപനനപകതൊരന മേതൊസശമ്പളത്തെടമലെതൊ, ദേടവസ ശമ്പളത്തെടമലെതൊ, പതീസക് മററ്റക്
അടടസതൊനത്തെടമലെതൊ,  മകതൊണ്നടതൊക്ടക്  അടടസതൊനത്തെടമലെതൊ  മജതൊലെട  തചെയരുന്ന  മേരുഴരുവന
തതതൊഴടലെതൊളടകളകരുന പരുതരുകട നടശ്ചയടകരുന്ന അടടസതൊന മവതനവരുന,  കതൊമേബത്തെയരുന,  സര്വതീസക്
തവയടമറ്റജരുന ലെഭടകരുവതൊന അവകതൊശമേരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്.
           (2)  മേതൊസശമ്പളന  നടശ്ചയടച്ചടടരുളള  തതതൊഴടലെതൊളടമകതൊ  തതതൊഴടലെതൊളട  വടഭതൊഗത്തെടമനതൊ
ദേടവസമവതനന  കണകതൊകരുന്നതക്  ആതക  തരുകയതൊയ  മേതൊസമവതനത്തെടതന  26  തകതൊണക്  ഭതൊഗടച്ചരുന,
ദേടവസമവതനന  നടശ്ചയടച്ചടടരുളള  തതതൊഴടലെതൊളട  അതലങടല്  തതതൊഴടലെതൊളട  വടഭതൊഗതത്തെ   സനബനടച്ച
ദേടവസമവതനത്തെടതന്റെ ആതക തരുകതയ 26 തകതൊണക് ഗരുണടച്ചരുന ആയടരടമകണതതൊണക്.
                          (3) ഈ വടജതൊപനത്തെടല് നടശ്ചയടച്ചടടരുളള മേടനടമേന മവതനത്തെടല് കകൂടരുതല് മേടനടമേന
മവതനന  നടലെവടല്  ലെഭടകരുന്ന  തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട  കതൊരശ്യത്തെടല്  അനപകതൊരമേരുളള  ഉയര്ന്ന  മവതനന
അവര്കക് തരുടര്ന്നരുന നല്മകണതതൊണക്.

          ഗവര്ണറരുതട ഉത്തെരവടനനപകതൊരന,
മേടനട ആന്റെണട,

   ഗവണ്തമേന്റെക് തസനകടറട.
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വടശദേതീകരണകരുറടപക്

(ഇതക്  വടജതൊപനത്തെടതന്റെ  ഭതൊഗമേതൊകരുന്നതല,  എന്നതൊല്  അതടതന്റെ  തപതൊതരു  ഉമദ്ദേശശ്യന

തവളടതപടരുത്തെരുന്നതടനക് ഉമദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊകരുന്നരു.)

മകരള  സനസതൊനതത്തെ  കമേനര്  എഞടനതീയറടനഗക്  വശ്യവസതൊയ  മമേഖലെയടല് മജതൊലെട

തചെയരുന്ന തതതൊഴടലെതൊളടകളകക് നല്മകണതതൊയ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട നടരകക് 2009 ഡടസനബര് 16-ാാാ

തതീയതടയടതലെ സ.ഉ.(കക.) 175/2009/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന, 2009  ഡടസനബര്  22- ാാാ

തതീയതടയടതലെ 2415-ാാാ നമ്പര് മകരള അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല് എസക്.ആര്.ഒ.  നമ്പര് 1098/2009 ആയട

നപസടദതീകരടച്ചതരുമേതൊയ  വടജതൊപനനപകതൊരന  നടശ്ചയടച്ചടരരുന്നരു.  2019 തമേയക്  2- ാാാ തതീയതടയടതലെ

ഇ 1/230/2018/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2019 തമേയക്  31- ാാാ തതീയതടയടതലെ 1305- ാാാ  നമ്പര്

മകരള അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല് നപസടദതീകരടച്ചതരുമേതൊയ നപസക്തരുത വശ്യവസതൊയ മമേഖലെയടതലെ ഏറ്റവരുന

കരുറഞ്ഞ  കകൂലെട  പരുതരുകട  നടശ്ചയടകരുന്നതടനരുളള,  നപതൊഥമേടക വടജതൊപനനപകതൊരമേരുളള  കരടക്

നടര്മദ്ദേശങ്ങളടനമമേലെരുളള  ആമകപങ്ങളരുന  നടര്മദ്ദേശങ്ങളരുന  പരടഗണടച്ചതടനരുമശഷവരുന  ഈ

ആവശശ്യത്തെടനതൊയട രകൂപതീകരടച്ച മേടനടമേന മവതന ഉപമദേശക മബതൊര്ഡരുമേതൊയട കകൂടടയതൊമലെതൊചെടച്ചമശഷവരുന

നപസക്തരുത വശ്യവസതൊയ മമേഖലെയടതലെ തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട നടലെവടലെരുളള ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ മവതന നടരകക്

പരുതരുകട നടശ്ചയടകരുവതൊന സര്കതൊര് ഇമപതൊള തതീരരുമേതൊനടച്ചടരടകരുന്നരു.

          മമേല്പറഞ്ഞ ലെകശ്യന നടറമവറ്റരുന്നതടനക് ഉമദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊണക് ഈ വടജതൊപനന.
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