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നമർ
No.

2061

1941 ഭാ്ദം 9
9th Bhadra 1941

ല കഴഖരഘം ലനഩഘണ്യറഘം (ഇ) റകഘപ്പ്
റഖജ്ഞകഩനം
നമ്പ൪ 32/ഇ1/2019/ല കഴഖല്.

N

ഖയഘറനന്തഩഘയം,

.

1948-ലര ഏറ്ററഘം കഘറഞ്ഞ കങരഖ ആക്റ്റഖലര (1948-ലര 11റകഘപ്പ്

(1)-

ഉഩറകഘപ്പ്

(എ)

ഖണ്ഡന്ദ്ഩകകയം

നല്കഖമഖടഘ

റഖനഖകമകഗഖച്ചഘലകകണ്ട് കകയള ഴ൪ക്കക൪, ഴംസ്ഥകനലെ കകഫഖള്
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2019 ജങലര 20
1194 ക൪ക്കടകം 4.
കകന്ദ്ര ആക്റ്റ)് 3അധഖകകയങ്ങള്
. റഖ. കഭഖരമഖലര

2

ല കഴഖരകളഖകള്ക്ക് നല്കകണ്ട കമ ഏറ്ററഘം
ന്ദ്ഩകകയം
ആക്റ്റഖലര 5-ാം റകഘ

കഘറഞ്ഞ

നഖശ്ചമഖക്കഘന്ന ഖനഘള്ള

(1)-

കങരഖ നഖയക്കഘകള്
നഖര്ദ്കേലങ്ങള്

ന്ദ്ഩഴ് ഘ

ഉഩറകഘപ്പ് (ഫഖ) ഖണ്ഡം ആറലയലപ്പടഘന്ന ന്ദ്ഩകകയം

അ ് ഫകധകഭകകകനഖടമഘള്ള എല്ലക ആളഘകളഘലടമഘം അറഖറഖകരക്കകമഖ ഇ ഖനകല്
ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖക്കഘന്നഘ.
ന്ദ്ഩഴ് ഘ

നഖര്ദ്കേലങ്ങള്,

ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖക്കഘന്ന
കലളകഭക

റഖജ്ഞകഩനം

ഗമ ഖ ഭഘ ല് യണ്ടഘ ഭകഴം

ഩയഖഗണ്നമ്ക്ക്

ഴംഫന്ധഖച്ച്

ഈ

ഖകമഘന്ന

എടഘക്കഘന്ന കലണ്ന്നഘം

കഭല്പ്പറഞ്ഞ

ഴഭമഩയഖധഖമഖകരക

ഔക്യകഗഖക

ഗമ ഖകക്കക അ ഖനഘ

ന്ദ്ഩഴ് ഘ

അ ഖനഘ

ഗഴറ്റഖല്

നഖര്ദ്കേലങ്ങള്

ഭഘകമ്പക

ഏല ങ്കഖരഘം

ആളഖല്നഖന്നഘം രബഖകച്ചക്കകറഘന്ന അങ്ങലനമഘള്ള ആകങഩങ്ങകളക, നഖര്ദ്കേലങ്ങകളക,
എലന്തങ്കഖരഘം

ഉലണ്ടങ്കഖല്,

അറ

ഴര്ദ്ക്കകര്ദ്

ഩയഖഗണ്നമ്ലക്കടഘക്കഘന്ന കലണ്ന്നഘം

ഇ ഖനകല് അറഖമഖക്കഘന്നഘ. അങ്ങലനമഘള്ള എല്ലക ആകങഩങ്ങളഘം നഖര്ദ്കേലങ്ങളഘം
ഗറണ്ലഭന്റ് ് അഷഗളണ്ല് ചഗപ് ലഴന്ദ്കടറഖ, ല കഴഖരഘം ലനഩഘണ്യറഘം (ഇ) റകഘപ്പ്,
ഗറണ്ലഭന്റ് ്

ലഴന്ദ്കകടറഖമറ്റ്,

ഖയഘറനന്തഩഘയം-695

001

എന്ന

റഖരകഴെഖല്

അമമ്കക്കണ്ട കണ്്.

൪

(1)

(2)

(3)

I.
1

അഴഖസ്റ്റന്റ് ് എഞ്ചഖനഗമ൪

` 28,100

2

ഴഗനഖമ൪ എഞ്ചഖനഗമ൪

` 24,450

3

ജങനഖമ൪ എഞ്ചഖനഗമ൪

4

ഴഗനഖമ൪ ഇരക് കന്ദ്ടകണ്ഖക് ലഭക്കകനഖക്ക്

5

കസ്റ്റഭ൪ ഴ൪വ്വഗഴ് ലടക്നഗളയ൯ കന്ദ്ഗഷ്–I

6

ഴഗനഖമ൪ ലടക്നഗളയ൯ കന്ദ്ഗഷ്–I

7

ജങനഖമ൪ ഇരക് കന്ദ്ടകണ്ഖക് ലഭക്കകനഖക്ക്

8

കസ്റ്റഭ൪ ഴ൪വ്വഗഴ് ലടക്നഗളയ൯ കന്ദ്ഗഷ്–II

9
10

` 23,400

` 21,275

൯
ലവല്പ്പ൪ കന്ദ്ഗഷ്–I
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` 17,710

3

(1)

(2)

(3)

11 ലവല്പ്പ൪ കന്ദ്ഗഷ്–II
൪
II.

൪

` 16,100

൪

എക്സികയൂട്ടീവ് വിഭാഗം
1

ഴഗനഖമ൪ ഭക൪ക്കറ്റഖംഗ് എക്ഴഖകയങടഗറ്

2

ഴഗനഖമ൪ ഏയഖമക ലഴമഖല്ഴ് ഓപഗഴ൪

3

ഴഗനഖമ൪ ഏയഖമക കസ്റ്റഭ൪ ഴ൪വ്വഗഴ് ഓപഗഴ൪

4

ജങനഖമ൪ ഭക൪ക്കറ്റഖംഗ് എക്ഴഖകയങടഗറ്

5

ജങനഖമ൪ ഏയഖമക ലഴമഖല്ഴ് ഓപഗഴ൪

6

ജങനഖമ൪ ഏയഖമക കസ്റ്റഭ൪ ഴ൪വ്വഗഴ് ഓപഗഴ൪

III.

` 28,100

` 24,450

ചാനൽ വിഭാഗം
1

IV.

` 24,450

കന്ദ്ഩകന്ദ്ഗകം ലളഷയങള൪
വാ൪ത്താ വിഭാഗം

` 28,100

1
2

നയങഴ് റഖകപ്പക൪ട൪

3

നയങഴ് കയകഭറകഭക൯/

4

റഖളവല് എഷഖറ്റ൪

5

ഩക൪ട് ലടം നയങഴ് റഗഷ൪

൯

` 24,450

` 600
൯
)

V.
1

` 28,100

ഭകകനജ൪

2

൪

` 24,450

൪

3
4
5

൪

` 21,275

൪

൪

൪

6
7

൪

൪
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` 18,500

4

(1)

(2)

8

(3)
` 25

൯

9

` 16,100

൪

10

` 14,000

൪

II. ക്ഷാമബത്ത
കഭല്പ്പറഞ്ഞ

അടഖസ്ഥകന

കറ നെഖനഘഩഘറലഭ,

എക്കകണ്കഭഖക്ഴ്

ആന്റ് ്

സ്റ്റകറ്റഖസ്റ്റഖക്ഴ് റകഘപ്പ്, അ ക ് ജഖല്ലക ആസ്ഥകനങ്ങള്ക്കഘകറണ്ടഖ ഓകയക ഭകഴറഘം
ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖക്കഘന്ന 1998-99=100 ഉഩകബകക്തച റഖരഴങചഖകമഘലട ഏറ്ററഘം ഒടഘറഖല്
ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖച്ച
കഩകമഖന്റ് ഖനഘം

ഴങചഖകമഘലട
്ഖറഴ

300

കഩകമഖന്റ് ഖനഘഭഘകളഖല്

കറ നക്കകര്ദ്ക്ക്

1

യങഩ

26 യങഩ (ഇയഘഩെഖമകറ് യങഩ) നഖയക്കഖരഘം

റര്ദ്ദ്ധഖക്കഘന്ന

നഖയക്കഖരഘം

ഭകഴ

ഓകയക
ക്കകര്ദ്ക്ക്

അടഖസ്ഥകന കറ നകെകലടകപ്പം

നല്കകണ്ട കണ്്.
III. സര്വ്വീസ് റവയിജ

്

ഈ റഖജ്ഞകഩനം ന്ദ്ഩകഫരയെഖല് റയഘന്ന

ഗമ ഖമഖല് ഏല ങ്കഖരഘം ഒയഘ

സ്ഥകഩനെഖല് അലല്ലങ്കഖല് ഒയഘ ല കഴഖരഘടഭമഘലട കഗഴഖല് ഭങന്ന് റര്ദ്ളെഖല് കഘറമകെ
ഘടര്ദ്ച്ചമകമ കഴറനം ഩങര്ദ്െഖമകക്കഖമ ല കഴഖരകളഖകള്ക്ക് അറര്ദ് ഩങര്ദ്െഖമകക്കഖമ
ഓകയക റര്ദ്ളലെമഘം കഴറനെഖന് നഖശ്ചമഖക്കലപ്പട അടഖസ്ഥകന കറ നെഖലന്റ് 
1 ല ഭകനം റഗ ം ഩയഭകറധഖ 15 ല ഭകനം

ഘക ഴര്ദ്വ്വഗഴ് ലറമഖകറ്റജകമഖ അടഖസ്ഥകന

ലമ്പളെഖല് ഉള്ലപ്പടഘെഖ നല്കകണ്ട കണ്്.
IV. ഇതര വയവസ്ഥകള്
1. ഈ റഖജ്ഞകഩനെഖല് ഩറഞ്ഞഖടഘള്ള കറ നലെക്കകളഘം ഉമര്ദ്ന്ന കറ നം
ഏല ങ്കഖരഘം ല കഴഖരകളഖക്ക് രബഖക്കഘന്നഘലണ്ടങ്കഖല് അന്ദ്ഩകകയഭഘള്ള ഉമര്ദ്ന്ന കറ നെഖന്
ലന്ന

ഘടര്ദ്ന്നഘം അര്ദ്വ മഘണ്ടകമഖയഖക്കഘന്ന കണ്്.
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2. ഭകഴലമ്പളം നഖശ്ചമഖച്ചഖടഘള്ള ല കഴഖരകളഖകക്കക ല കഴഖരകളഖ റഖബകഗെഖകനക
അര്ദ്വ ലപ്പട

്ഖറഴകറ നം

കണ്ക്കകക്കഘന്ന ്

ആ

ല കഴഖരകളഖക്ക്/ല കഴഖരകളഖ

റഖബകഗെഖന് നഖശ്ചമഖക്കലപ്പട ഭകഴകറ നലെ 26 ലകകണ്ട് ബകഗഖച്ചഘം, അ ഘകഩകലര
്ഖറഴകറ നം

നഖശ്ചമഖച്ചഖടഘള്ള

ഭകഴകറ നം

കണ്ക്കകക്കഘന്ന ്

ല കഴഖരകളഖകക്കക,
ആ

ല കഴഖരകളഖ

ല കഴഖരകളഖക്ക്

റഖബകഗെഖകനക

നഖശ്ചമഖക്കലപ്പടഖടഘള്ള

്ഖറഴകറ നലെ 26 ലകകണ്ട് ഗഘണ്ഖച്ചഘം ആമഖയഖകക്കണ്ട കണ്്.

ഗറ൪

റഘലട ഉെയറഖന്പന്ദ്ഩകകയം,

കഷക. ആള ക കഭഴ്,

ഗറണ്ലഭന്റ് ് അഷഗളണ്ല് ചഗപ് ലഴന്ദ്കടറഖ.
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LBRD-E1/32/2019-LBRD.

Dated, Thiruvananthapuram,

20th July, 2019..
4th Karkadakam, 1194.

The following proposal for the fixation of minimum rates of wages which the
Government of Kerala propose to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of
sub-section (1) of section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948), as
payable to the classes of employees employed in Cable Television Sector in the State of
Kerala, as specified in the Schedule below, 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
Sl.
No.

Category

Basic Wages

(1)

(2)

(3)

I.

Technical Category

1

Assistant Engineer

` 28,100

2

Senior Engineer

` 24,450

3

Junior Engineer

4

Senior Electronic Mechanic

5

Customer Service Technician Grade-1

6

Senior Technician Grade-1

7

Junior Electronic Mechanic

8

Customer Service Technician Grade-2

9

Technician
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` 23,400

` 21,275

7

(1)

(2)

10
11

Helper Grade-1
Helper Grade-2
(Customer Service, Analogue, Service Cell)

II.
1
2
3

Executive Category
Senior Marketing Executive
Senior Area Sales Officer
Senior Area Customer Service Officer

4
5
6

Junior Marketing Executive
Junior Area Sales Officer
Junior Area Customer Service Officer

(3)
` 17,710
` 16,100

` 28,100

` 24,450

III.
1
IV.
1
2
3
4
5

Channel Category
Program Scheduler
News Category
News Bureau Chief
News Reporter
News Cameraman/Program Cameraman
Visual Editor
Part Time News Reader

V.

Office Category

1
2

Manager
Supervisor

` 28,100
` 24,450

3
4
5
6

Accountant
Cashier
Clerk/Computer Operator
Receptionist

` 21,275

7
8

Housekeeper/Driver
Collection Boy

9
10

Peon/Attender/Security
Sweeper
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` 24,450
` 28,100
` 24,450
` 600
(For reading a bulletin)

` 18,500
` 25
(for each house)
(Average 500-600 Houses)
` 16,100
` 14,000

8

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 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 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. Daily wages of the 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.
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