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GOVERNMENT OF KERALA
Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION
LBRD-E1/163/2019-LBRD

Dated, Thiruvananthapuram, 19th January, 2020
5th Makaram, 1195

The following proposals 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.152/2011/LBR dated 12th September, 2011 and published as S.R.O.No.609/2011 in the Kerala
Gazette Extraordinary No.1810 dated 26th September, 2011 payable to the classes of employees
employed in the Diamond Cutting and Polishing Sector in the State of Kerala, as specified in the
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Schedule 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 proposals 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. Piece rate
Sl. No.

Work

Wages Per Stone

Work Load

1

Gatt

` 25.00

18

2

Gatt (lengthening)

` 16.50

27

3

Table (one side planning)

` 6.00

74

4

Bottom (Cornering)

` 25.50

17

5

8 Pale (Star shaping)

` 14.00

32

6

Top

` 15.00

50

II. Monthly Wages
Sl.No.

Work/Category

Monthly wages

1

Manager

` 14,260

2

Supervisor

` 13,510

3

Accountant/Clerk/Computer Operator/Polisher

` 12,460

4

Attender/General Worker

` 10,960

III. Dearness Allowance
In addition to the basic rate of wages, all the employees shall be eligible for Dearness
Allowance calculated on the basis of the Consumer Price Index published for the concerned District
Head Quarters of the Department of Economics and Statistics at the rate of ` 26/- (Rupees Twenty six
only) for monthly waged employees and Rs.1/- (Rupee One only) for piece rated employees
respectively for every point in excess of 300 points of the latest Consumer Price Index number in the
series 1998-99=100 .
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Note:- For the eligibility of full Dearness Allowance, the piece rated workers has to complete the
prescribed workload and for the purpose the work output computed on each week has to be reckoned,
and Dearness Allowance shall be paid at the rate of one Dearness Allowance for a day. Wherever the
employees is not eligible for full Dearness Allowance, proportionate Dearness Allowance shall be
given. The employee shall not be eligible for Dearness Allowance for the days he is absent from work.
IV. Other conditions
Wherever the employees are actually in receipt of higher wages than the minimum wages fixed
as per this notification, such higher wages shall be continued.
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 1/163/2019/തതക്കാഴവില്

തവി രരുവനന്തപരുരന, തതീയതവി, 2019, ജനരുവരവി 19
1195, മകേരന 5

1948-തലെ ഏറ്റവരുന കേരുറഞ്ഞ കേകൂലെവി 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 കേകൂടവിവക്കായവിച നപകേക്കാരന നല്കേവിയവിടരുളള അധവികേക്കാരങ്ങള് വവിനവികയക്കാഗവിചരുതകേക്കാണരുന 2011
തസപക്റ്റനബര് 12-ാക്കാന തതീയതവിയവിതലെ സ.ഉ.(പവി) 152/2011/തതക്കാഴവില് നമ്പരക്കായവി പരുറതപടരുവവിചതരുന 2011
തസപക്റ്റനബര് 26-ാക്കാന തതീയതവിയവിതലെ 1810-ാക്കാന നമ്പര് കകേരള അസക്കാധക്കാരണ ഗസറ്റവില് എസക്.ആര്.ഒ. 609/2011
നമ്പരക്കായവി
നപസവിദതീകേരവിചതരുമക്കായ വവിജക്കാപനതത്തെ അതവിലെനഘവിചരുതകേക്കാണരുന, കകേരള സര്കക്കാര്,
സനസക്കാനതത്തെ
ഡയമണക് കേടവിനഗക് ആനക് കപക്കാളവിഷവിനഗക് വവ്യവസക്കായ കമഖലെയവില് കജക്കാലെവി തചെയരുന
തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കക് നല്കകേണതക്കായ ഏറ്റവരുന കേരുറഞ്ഞ കേകൂലെവി നവിരകരുകേള് ഇകതക്കാതടക്കാപന കചെര്ത്തെവിരവികരുന
പടവികേയവില് പറഞ്ഞവിടരുളള നപകേക്കാരന പരുതരുകവി നവിശ്ചയവികരുനതവിനരുളള നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് നപസക്തരുത ആകേക്റ്റവിതലെ
5-ാക്കാന വകേരുപക് (1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപക് (ബവി) ഖണ്ഡന ആവശവ്യതപടരുന നപകേക്കാരന അതക് ബക്കാധകേമക്കാകേക്കാനവിടയരുള്ള എലക്കാ
ആളരുകേളരുതടയരുന അറവിവവികലെയക്കക്കായവി ഇതവിനക്കാല് നപസവിദതീകേരവികരുനരു.

നപസക്തരുത നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്, ഈ വവിജക്കാപനന ഔകദവ്യക്കാഗവികേ ഗസറ്റവില് നപസവിദതീകേരവികരുന
തതീയതവി മരുതല് രണക് മക്കാസന തവികേയരുന തതീയതവികകക്കാ അതവിനരു കശഷകമക്കാ പരവിഗണനയക്കക്
എടരുകരുനതക്കാതണനരുന നപസക്തരുത നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് സനബനവിചക് കമല്പറഞ്ഞ കേക്കാലെക്കാവധവികകക്കാ അതവിനരു
മരുകമ്പക്കാ ഏതതങവിലെരുന ആളവില്നവിനക് ലെഭവികചകക്കാവരുന അങ്ങതനയരുളള ആകക്ഷേപങ്ങകളക്കാ നവിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്കാ,
എതന്തങവിലെരുമരുതണങവില്, അവ സര്കക്കാര് പരവിഗണനയക്തകടരുകരുനതക്കാതണനരുന ഇതവിനക്കാല് അറവിയവികരുനരു.
അങ്ങതനയരുളള എലക്കാ ആകക്ഷേപങ്ങളരുന നവിര്കദ്ദേശങ്ങളരുന ഗവണ്തമനക് അഡതീഷണല് ചെതീഫക് തസനകേടറവി,
തതക്കാഴവിലെരുന നനപരുണവ്യവരുന (ഇ) വകേരുപക്, ഗവണ്തമനക് തസനകേകടറവിയറ്റക്, തവിരരുവനന്തപരുരന - 695 001 എന
വവിലെക്കാസത്തെവില് അയയക്കകണതക്കാണക്.

പടഴിക

I. പപീസപ ററേറപ
നകേമ.
നമ്പര്

കജക്കാലെവി

ഒരരു കേലവിനക്
നല്കകേണ കേകൂലെവി

അദദക്കാന ഭക്കാരന

1

ഗക്കാടക്

` 25.00

18

2

ഗക്കാടക് (നതീളന മക്കാനതന തചെയല്)

` 16.50

27

3

കടബവിള് (ഒരരു ഭക്കാഗന തപ്ലെയവിന് തചെയല്)

` 6.00

74

4

കബക്കാടന (കകേക്കാണ് ആകല്)

` 25.50

17

5

8 തപയവില് (സക്കാര് രകൂപത്തെവില് ആകല്)

` 14.00

32

6

കടക്കാപക്

` 15.00

50
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II. പപതഴിമതൊസ റവതനൈലും
പകമ.
നൈമ്പര

റജതൊലഴി/വഴിഭതൊഗലും

പപതഴിമതൊസ റവതനൈലും

1

മക്കാകനജര്

` 14,260

2

സകൂപര്നവസര്

` 13,510

3

അകക്കൗണനക്/ക്ലര്കക്/കേമ്പവ്യകൂടര് ഓപകററ്റര്/കപക്കാളവിഷര്

` 12,460

4

അറ്റനര്/ജനറല് വര്കര്

` 10,960

III. കതൊമബത്ത
കമല്പറഞ്ഞ അടവിസക്കാന കവതനത്തെവിനരുപരുറകമ, എലക്കാ തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കരുന സനസക്കാന
എകകണക്കാമവികേക്സക് ആനക് സക്കാറ്റവിസവികേക്സക് വകേരുപക് അതക്കാതക് ജവിലക്കാ ആസക്കാനങ്ങള്കരു കവണവി ഓകരക്കാ മക്കാസവരുന
നപസവിദതീകേരവികരുന 1998-99=100 എന ഏറ്റവരുന ഒടരുവവില് നപസവിദതീകേരവിച ഉപകഭക്കാകക്തൃവവിലെ സകൂചെവികേയവിതലെ
300 കപക്കായവിനവിനരുകമല് വര്ദവികരുന ഓകരക്കാ കപക്കായവിനവിനരുന യഥക്കാനകേമന പതീസക് കററ്റക് ജതീവനകക്കാര്കക് നപതവിദവിനന
1/- (ഒരരു രകൂപ മക്കാനതന) നവിരകവിലെരുന മക്കാസശമ്പളകക്കാര്കക് 26/- (ഇരരുപത്തെവിയക്കാറരു രകൂപ മക്കാനതന) നവിരകവിലെരുന
ക്ഷേക്കാമബത്തെയക്കക് അര്ഹതയരുണക്കായവിരവികരുനതക്കാണക്.
കേരുറവിപക് :- പകൂര്ണ്ണനവിരകവിലെരുളള ക്ഷേക്കാമബത്തെയക്കക് അര്ഹരക്കാകേരുനതവിനക് പതീസക് കററ്റക് ജതീവനകക്കാര് നവിശ്ചയവിച
അദദക്കാനഭക്കാരന
പകൂര്ത്തെവിയക്കാകകണതരുന
ഈ
ആവശവ്യത്തെവികലെയക്കക്കായവി
ഓകരക്കാ
ആഴക്ചെയവിലെരുന
കേണകക്കാകതപടരുന അദദക്കാനന കേണകവിതലെടരുകകണതരുന ആഴക്ചെയവില് പരമക്കാവധവി ക്ഷേക്കാമബത്തെ എനതവിനരു
വവികധയമക്കായവി ഒരരു ദവിവസകത്തെയക്കക് ഒരരു ക്ഷേക്കാമബത്തെ എന നവിരകവില് ക്ഷേക്കാമബത്തെ നല്കകേണതരുമക്കാണക് .
പകൂര്ണ്ണക്ഷേക്കാമബത്തെയക്കക്
അര്ഹതയവിലക്കാത്തെവര്കക്
ആനരുപക്കാതവികേ
നവിരകവില്
ക്ഷേക്കാമബത്തെ
നല്കകേണതക്കാണക്.
കജക്കാലെവികക്
ഹക്കാജരക്കാകേക്കാത്തെ
ദവിവസന
തതക്കാഴവിലെക്കാളവികക്
ക്ഷേക്കാമബത്തെയക്കക്
അര്ഹതയരുണക്കായവിരവികരുനതല.

IV. ഇതര വണ്യവസ്ഥകള
നപസക്തരുത
കമഖലെയവില്
കജക്കാലെവി തചെയരുന
തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കക്
ഈ
വവിജക്കാപനത്തെവില്
നവിശ്ചയവികതപട
കേരുറഞ്ഞ
നവിരകവികനകക്കാള്
കേകൂടരുതല്
കവതനന
യഥക്കാര്ത്ഥത്തെവില്
ലെഭവികരുനരുതണങവില്, അവര്കക് അനപകേക്കാരമരുള്ള ഉയര്ന കവതനന തരുടര്നരുന ലെഭവികരുവക്കാന്
അര്ഹതയരുണക്കായവിരവികരുനതക്കാണക്.
ഗവര്ണറരുതട ഉത്തെരവവിന് നപകേക്കാരന,
സതണ്യജഴിതപ രതൊജന
ഗവണ്തമനക് അഡതീഷണല് ചെതീഫക് തസനകേടറവി.

____________________________________________________________________________________________________________________________
PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESS
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2020
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

