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ലതകഴഖരഘൿ നനഩഘണ്യറഘൿ (ഇ) റകഘപ്പ്

റഖജ്ഞകഩനൿ
തഖയഘറനന്തഩഘയൿ 2019 ജങൺ 21.
1194 ഭഖഥഘനൿ6.

ഴ. ഉ. (അച്ചടഖ) നമ്പ൪ 61/2014/ലതകഴഖൽ.
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

543/2019

1441-ലര ഏറ്ററഘൿ കഘറഞ്ഞ കങരഖ

ആക്റ്റഖലര (1948-ലര 11-ാം ാം കകന്ദ്ര ആക്റ്റ)്

റകഘപ്പ് (1)- ാംാംാംഉഩറകഘപ്പ് (ഫഖ) ഖണ്ഡറഘൿ
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ന്ദ്ഩഴ്തഘത

3- ാം

ആക്റ്റഖലര 5- ാംാംാംറകഘപ്പ് (2)-

2

ഉഩറകഘപ്പഘൿ

കങട്ടഖറകമഖച്ച

ന്ദ്ഩകകയൿ

നഖക്ഷഖഩ്തഭകമ

അധഖകകയങ്ങൾ

റഖനഖകമകഗഖച്ചഘ

ലകകണ്ഘൿ 2010 നറൿഫർ 15- ാം തഗമതഖമഖലര ഴ.ഉ. (നക) 139/2010/ലതകഴഖൽ നമ്പയകമഖ
ഩഘറലപ്പടഘറഖച്ചതഘൿ 2010 നറൿഫർ 16- ാം തഗമതഖമഖലര 2580- ാം നമ്പ൪ കകയള അഴകധകയണ്
ഗഴറ്റഖൽ എഴ്.ആ൪.ഒ. നമ്പ൪ 1057/2010 ആമഖ ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖച്ചതഘഭകമ റഖജ്ഞകഩനലെ
അതഖരൿഘഖച്ചഘലകകണ്ഘൿ, ന്ദ്ഩഴ്തഘത ആക്റ്റഖലെ 5- ാം റകഘപ്പ് (1)- ാം ഉഩറകഘപ്പ് (ഫഖ) ഖണ്ഡൿ
ആറലയലപ്പടഘന്ന ന്ദ്ഩകകയൿ 2018 ലഴഩ്റ്റൿഫർ 14- ാം തഗമതഖമഖലര 2363- ാം നമ്പർ കകയള
അഴകധകയണ് ഗഴറ്റഖൽ 2018 ലഴഩ്റ്റൿഫർ 6- ാം തഗമതഖമഖലര 156/ഇ1/2018/ലതകഴഖൽ
നമ്പയകമഖ

ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖച്ച

റഖജ്ഞകഩനെഖലര

കയട്

നഖർകേലങ്ങളഖകേരഘള്ള

ആകക്ഷഩങ്ങളഘൿ അബഖന്ദ്ഩകമങ്ങളഘൿ ഩയഖഗണ്ഖച്ചതഖനഘകലളറഘൿ ന്ദ്ഩഴ്തഘത ആക്റ്റഖലെ 7- ാം
റകഘപ്പ്

ന്ദ്ഩകകയൿ

യങഩഗകയഖച്ച

ഭഖനഖഭൿ

കറതന

ഉഩകദലക

ഴഭഖതഖമഘലട

ഉഩകദലൿ

ഩയഖഗണ്ഖച്ചകലളറഘൿ, കകയള ഴർക്കകർ ഴൿസ്ഥകനലെ ഴഖനഖഭ തഖകമറ്റർ കഭഖരമഖൽ
കജകരഖ ലെയ്യഘന്ന ലതകഴഖരകളഖകൾക്ക് നൽകകണ്തകമ ഏറ്ററഘൿ കഘറഞ്ഞ കങരഖ നഖയക്കഘകൾ
ഇകതകലടകപ്പൿ

കെർെഖട്ടഘള്ള

ഩട്ടഖകമഖൽ

ഩറമഘന്ന

ന്ദ്ഩകകയൿ

ഇതഖനകൽ

ഩഘതഘക്കഖ

നഖശ്ചമഖക്കഘന്നഘ. ഈ റഖജ്ഞകഩനൿ ഔകദയകഗഖക ഗഴറ്റഖൽ ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖക്കഘന്ന തഗമതഖ
ഭഘതൽ ഩഘതഘക്കഖമ നഖയക്കഘകൾ ന്ദ്ഩകഫരയെഖൽ റയഘന്നതകണ്്.
ഩട്ടഖക
I. അടിസ്ഥാന കേതന നിരക്ക്
ന്ദ്കഭ
റഖബകഗൿ/തഴ്തഖക
നമ്പർ
1
2
1.

3

കരേഡ്—എ
(1)ഭകകനജ൪
(2)െഗപ് ഓപ്പകററ്റർ

2.

ന്ദ്ഩതഖഭകഴ
അടഖസ്ഥകനകറതനൿ

` 15,875

കരേഡ്—ബി
(1) ഓപ്പകററ്റർ
(2) എ. ഴഖ. ഓപ്പകററ്റർ
(3) ഇരന്ദ്രഗളയൻ
(4) ഓപഗഴ് ക്ലകർക്ക്
(5) കകളയർ
(6) നടപ്പഖസ്റ്റ്

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

` 15,120

3

1
3.

2

3

കരേഡ്—സി
(1)

ക്കഖൿഗ് ക്ലകർക്ക്/ടഖക്കറ്റ് ലഴല്ലർ

(2) അഴഖസ്റ്റെ് ഓപ്പകററ്റർ

` 14,400

(3)അഴഖസ്റ്റെ് എ. ഴഖ. ഓപ്പകററ്റർ
4.

കരേഡ്—ഡി
(1) കഗറ്റ് കഗപ്പർ
(2)

കയങയഖറ്റഖ ഗകർഡ്/ലഴകയങയഖറ്റഖ ഭകൻ/
ലഴകയങയഖറ്റഖ കഫകമ്

(3)

` 13,715

(4)
(5) റകവനൿ ഴങക്ഷഖക്കഘന്ന ആൾ
(6) കയകെഗൻ കഘക്ക്
5.

കരേഡ്—ഇ
(1) കഩകസ്റ്റർ ഒട്ടഖക്കഘന്ന ആൾ/കഫകർഡ് കഫകമ്
(2) കയകെഗൻ ലഴമഖൽഴ്ഭകൻ

6.

` 13,060

കരേഡ്—എഫ്
(1) കയകെഗൻ ലവൽപ്പർ
(2) ഴവഗപ്പർ
(3) ഴ്കകറഞ്ചർ
(4) ഴവഗപ്പർ-കൿ-ഴ്കകറഞ്ചർ
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II. ക്ഷാമബത്ത
കഭൽപ്പറഞ്ഞ

അടഖസ്ഥകന

കറതനെഖനഘഩഘറലഭ,

എക്കകണ്കഭഖക്ഴ്

റ്റഖസ്റ്റഖക്ഴ് റകഘപ്പ് ഓകയക ജഖല്ലക കകന്ദ്രെഖനഘൿ കറണ്ഖ ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖക്കഘന്ന ഉഩകബകക്തച
റഖരഴങെഖകമഘലട (1998-99=100) 280 കഩകമഖെഖന ഭഘകളഖൽ റയഘന്ന ഓകയക കഩകമഖെഖനഘൿ
ദഖറഴകറതനക്കകർക്ക് ` 1 (ഒയഘ യങഩ) നഖയക്കഖരഘൿ ഭകഴലമ്പളക്കകർക്ക് ` 26 (ഇയഘഩെഖമകറ്
യങഩ) നഖയക്കഖരഘൿ ക്ഷകഭഫെ നൽകകണ്തകണ്്.
III. സർവ്വീസ് വേയികേജ്
ഒയഘ സ്ഥകഩനെഖൽ അഥറക ഒയഘ ലതകഴഖരഘടഭമഘലട കഗഴഖൽ ഈ റഖജ്ഞകഩനൿ
ന്ദ്ഩകഫരയെഖൽ റയഘന്ന തഗമതഖമഖൽ, തഘടർച്ചമകമഖ 3 റർളകഭക അതഖൽ അധഖകകഭക
കഴറന കകരമളറഘള്ള ലതകഴഖരകളഖക്ക് ഩങർെഖമകക്കഖമ ഓകയക റർളലെ കഴറനെഖനഘൿ
അതത് റഖബകഗെഖലെ ഩഘതഘക്കഖമ അടഖസ്ഥകന കറതനെഖലെ ഒയഘ ലതഭകനൿ റഗതൿ
ഩയഭകറധഖ ഩതഖനഞ്ചഘ (15%) ലതഭകനൿ റയഘന്ന തഘക ഴർറഗഴ് ലറമഖകറ്റജ് ആമഖ
അടഖസ്ഥകന ലമ്പളെഖൽ ഉൾലപ്പടഘെഖ നൽകകണ്തകണ്്.
IV. ദിേസകേതനം
ഈ

റഖജ്ഞകഩനെഖൽ

ഭകഴകറതനൿ

നഖശ്ചമഖച്ചഖട്ടഘള്ള

ഏലതങ്കഖരഘൿ

റഖബകഗൿ

ലതകഴഖരകളഖമഘലട ദഖറഴകറതനൿ ആ റഖബകഗൿ ലതകഴഖരകളഖക്ക് നഖശ്ചമഖക്കലപ്പട്ട ന്ദ്ഩതഖഭകഴ
അടഖസ്ഥകന കറതനൿ, ഴ൪വ്വഗഴ് ലറമഖകറ്റജ്, ക്ഷകഭഫെ ഉൾലപ്പലടമഘള്ള തഘകലമ

26

ലകകണ്് ബകഗഖച്ച് കണ്ക്കകകക്കണ്തകണ്്.
V. ഉയർന്ന കേതന നിരക്കുേൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം
ഩഘതഘക്കഖ നഖശ്ചമഖക്കഘന്ന കഘറഞ്ഞ കറതന നഖയക്കഘകകളക്കകൾ ഉമർന്ന കറതനൿ
ഏലതങ്കഖരഘൿ

ന്ദ്ഩകദലെഘള്ള

ലതകഴഖരകളഖകൾക്ക്

രബഖച്ചഘലകകണ്ഖയഖക്കഘന്നഘലണ്ങ്കഖൽ

അറർക്ക് ന്ദ്ഩഴ്തഘത ഉമർന്ന കറതനൿ തഘടർന്നഘൿ രബയഭകകക്കണ്തകണ്്.
ഗറർണ്ണറഘലട ഉെയറഖൻ ന്ദ്ഩകകയൿ,

കഡക. ആള കതകഭഴ്,
ഗറൺലഭെ് അഡഗളണ്ൽ െഗപ് ലഴന്ദ്കട്ടറഖ.
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േിശദീേരണക്കുറിപ്പ്
(ഇത് റഖജ്ഞകഩനെഖലെ ബകഗഭകകഘന്നതല്ല. എന്നകൽ അതഖലെ ലഩകതഘ ഉകേലയൿ
ലറളഖലപ്പടഘെഘന്നതഖന് ഉകേലഖച്ചഘലകകണ്ഘള്ളതകകഘന്നഘ.)
കകയള

ഴൿസ്ഥകനലെ

ഴഖനഖഭ

തഖകമറ്റർ

കഭഖരമഖൽ

കജകരഖലെയ്യഘന്ന

ലതകഴഖരകളഖകൾക്ക് നൽകകണ്തകമ ഏറ്ററഘൿ കഘറഞ്ഞ കങരഖനഖയക്കഘകൾ 2010 നറൿഫർ
15- ാം തഗമതഖമഖലര ഴ.ഉ. (നകലയ്യഴഘെ്) 139/2010/ലതകഴഖൽ നമ്പയകമഖ ഩഘറലപ്പടഘറഖച്ചതഘൿ
2010

നറൿഫർ

16- ാം തഗമതഖമഖലര

2580- ാം നമ്പർ

കകയള

അഴകധകയണ്ഗഴറ്റഖൽ

എഴ്.ആർ.ഒ. 1057/2010 ആമഖ ന്ദ്ഩഴഖദ്ധലപ്പടഘെഖമതഘഭകമ റഖജ്ഞകഩനന്ദ്ഩകകയൿ ഴർക്കകർ
ഩഘതഘക്കഖ നഖശ്ചമഖച്ചഖയഘന്നഘ. 2018 ലഴഩ്റ്റൿഫർ 14- തഗമതഖമഖലര 2363- ാം നമ്പർ കകയള
അഴകധകയണ് ഗഴറ്റഖൽ 2018 ലഴഩ്റ്റൿഫർ 6- ാം തഗമതഖമഖലര 156/ഇ1/2018/ലതകഴഖൽ
നമ്പയകമഖ

ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖച്ച

റഖജ്ഞകഩനെഖലര

കയട്

നഖർകേലങ്ങളഖകേരഘള്ള

ആകക്ഷഩങ്ങളഘൿ നഖർകേലങ്ങളഘൿ ഩയഖഗണ്ഖച്ചതഖനഘകലളറഘൿ ഭഖനഖഭൿ കറതന ഉഩകദലക
ഴഭഖതഖമഘലട

ഉഩകദലൿ

റയറഴകമെഖലര

ഩയഖഗണ്ഖച്ചകലളറഘൿ

നഖരറഖരഘള്ള

ഏറ്ററഘൿ

കകയള

കഘറഞ്ഞ

ഴൿസ്ഥകനലെ

കറതന

നഖയക്കഘകൾ

ന്ദ്ഩഴ്തഘത
ഩഘതഘക്കഖ

നഖശ്ചമഖക്കഘറകൻ ഴർക്കകർ ഇകപ്പകൾ തഗയഘഭകനഖച്ചഖയഖക്കഘന്നഘ.
ന്ദ്ഩഴ്തഘത രക്ഷയൿ നഖറകററ്റഘന്നതഖന് ഉകേലഖച്ചഘലകകണ്ഘള്ളതകണ്് ഈ റഖജ്ഞകഩനൿ.
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Thiruvananthapuram, 21st June, 2019

G. O. (P) No. 61/2019/LBR

6th Mithunam, 1194.
S. R. O. No. 543/2019

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. 139/2010/LBR, dated
15th November, 2010 and published as S.R.O. No.1057/2010 in the Kerala Gazette
Extraordinary No. 2580 dated 16th November, 2010 the Government of Kerala, after considering
the objections and suggestions received on the draft proposals published as notification
No.156/E1/2017/LBR, dated 6th September, 2018 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2363
dated 14thSeptember, 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 Cinema Theatre 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. Rated Basic Wages
Sl. No.

Category/Designation

(1)
1.

(2)

(3)

Grade—A
(1) Manager
(2)

2.

Daily Basic Wages

` 15,875

Chief Operator

Grade— B
(1)

Operator

(2)

A. C. Operator

(3)

Electrician

(4)

Office Clerk

(5)

Cashier

(6)

Typist
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(1)
3.

4.

(2)

(3)

Grade — C
(1)

Booking Clerk/Ticket Seller

(2)

Assistant Operator

(3)

Assistant A. C. Operator

` 14,400

Grade— D
(1)

Gate Keeper

(2)

Security Guard/Security Man/
Security Boy

5.

6.

(3)

Peon

(4)

Watchman

(5)

Vehicle Keeper

(6)

Canteen Cook

` 13,715

Grade —E
(1)

Board Boy

(2)

Canteen Salesman

`13,060

Grade—F
(1)

Canteen Helper

(2)

Sweeper

(3)

Scavenger

(4)

Sweeper Cum Scavenger

`12,440

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) for monthly waged employees for every increase of point above 280
points.
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III. Service Weightage

The employees who have completed a service period of three years or more in an
establishment or under an employer, as on the date of commencement of this notification, 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 of fifteen
percentage.
IV. Daily Wages

Daily wage of an employee in any category included in this notification shall be
calculated by dividing total monthly wages of that employee including the sum of Service
Weightage, Dearness Allowance by 26.
V. Protection for higher wages
Wherever any workman is actually in receipt of higher wages than the minimum rates of
wages fixed in the notification, such workman shall continue to get such higher rate of wages.

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 revised minimum rates of wages payable to the employees
employed in the Cinema Theatre sector in the State of Kerala as per notification issued under
G.O.(Ms.) No. 139/2010/LBR, dated 15th November, 2010 and published as S.R.O.
No.1057/2010 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2580 dated 16th November, 2010. The
Government after considering the objections and suggestions received on draft proposals
published as per notification No.156/E1/2018/LBRD, dated 6th September, 2018 in Kerala
Gazette Extraordinary No. 2363dated 14th September, 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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