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ഴ. ഉ. (അച്ചടി) നന്പ൪ 68/2019/ലതാഴിൽ.
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തിയുറനന്തഩുയൿ ,

2019 ജൂലര 20
1194 ക൪ക്കടകൿ 4.

1948-ലര ഏറ്ററുൿ കുറഞ്ഞ കൂരി ആക്റ്റിലര (1948 -ലര 11-ാം കകന്ദ്ര ആക്റ്റ് )
3-ാം റകുപ്പ് (1) -ാം ഉഩറകുപ്പ് (ഫി) ഖണ്ഡറുൿ ന്ദ്ഩ ഴ്തുത ആക്റ്റിലര 5 -ാം റകുപ്പ്
(2) -ാം
ഉഩറകുപ്പുൿ
കൂട്ടിറാമിച്ച
ന്ദ്ഩ കായൿ
ഴ൪ക്കായിൽ
നിക്ഷിഩ്ത ഭാമ
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അധികായങ്ങൾ റിനികമാഗിച്ചുലകാണ്ട് കകയള ഴ ൪ക്കാ൪ 2010 ഏന്ദ്ഩിൽ 19 -ാം
തീമതിമിലര ഴ. ഉ. (എൿഎഴ് . ) 48/2010/ലതാഴിൽ നന്പയാമി ഩുറലപ്പടുറിച്ചതുൿ
2010 ഏന്ദ്ഩിൽ 21 -ാം തീമതിമിലര 965-ാം നന്പ൪ കകയള അഴാധായണ ഗഴറ്റിൽ
എഴ് . ആ൪. ഒ. 398/2010 നന്പയാമി ന്ദ്ഩ ഴിദ്ധീകയിച്ചതുഭാമ
റിജ്ഞാഩനലെ
അതിരൿഘിച്ചുലകാണ്ടുൿ, ന്ദ്ഩ ഴ്തുത ആക്റ്റിലര 5 -ാം റകുപ്പ് (1) -ാം ഉഩറകുപ്പ് (ഫി)
ഖണ്ഡൿ ആറലയലപ്പടുന്ന ന്ദ്ഩ കായൿ 2018 ഒ കടാഫ൪ 8-ാം തീമതിമിലര 2524-ാം
നന്പ൪ കകയള അഴാധായണ ഗഴറ്റിൽ 2018 ഒകടാഫ ൪ 2-ാം തീമതിമിലര
189/ഇ1/2018/ലതാഴിൽ നന്പയാമി ന്ദ്ഩ ഴിദ്ധീകയിച്ച ന്ദ്ഩാഥഭിക റിജ്ഞാഩനെിലര
നി൪കേലങ്ങളികന്ഩരുള്ള
ആകക്ഷഩങ്ങളുൿ
നി൪കേലങ്ങളുൿ
ഩയിഗണിച്ചകലളറുൿ
ന്ദ്ഩ ഴ്തുത ആക്റ്റിലെ 7 -ാം റകുപ്പ് ന്ദ്ഩ കായൿ യൂഩറൽക്കയിച്ച ഭിനിഭൿ കറതന
ഉഩകദലക
ഴഭിതിമുഭാമി
കൂടിമാകരാചിച്ചകലളറുൿ
കകയള
ഴൿസ്ഥാനലെ
തൂെ് റൃെിമാക്കരുൿ ലുചീകയണറുൿ (Sweeping and Cleaning)
ഇ
, ഇ
ഈ
,
.

ഩട്ടിക-I
ദിറഴകറതന നിയക്കുകൾ
അടിസ്ഥാനകേതനം

I.

ന്ദ്കഭ
നന്പ൪

ദിറഴകറതനൿ
(8 ഭണിക്കൂ൪
കജാരിക്ക്)

കജാരി

ന്ദ്ഩകദലൿ

(1)

(2)

(3)

1

തൂെുറൃെിമാക്കരുൿ
ലുചീകയണറുൿ

(i) ഭുനിഴിപ്പാരിറ്റി/
ഭ
മിരുള്ള
ന്ദ്ഩകദലങ്ങളിൽ
കജാരി
ലചയ്യുന്നറ൪ക്ക്

` 450

(ii) ഭറ്റ് ന്ദ്ഩകദലങ്ങളിൽ

` 425

(i) ഭുനിഴിപ്പാരിറ്റി/
ഭ
മിരുള്ള
ന്ദ്ഩകദലങ്ങളിൽ
കജാരി
ലചയ്യുന്നറ൪ക്ക്

` 470

(ii) ഭറ്റ് ന്ദ്ഩകദലങ്ങളിൽ

` 450

2
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ഩട്ടിക-II
ഭണിക്കൂ൪ അടിസ്ഥാനെിരുള്ള നിയക്കുകൾ
മ ാത്ത കേതനം

(യൂഩ)

(1) ഒയു ഭണിക്കൂറിനുള്ളിൽ
(എ) ഭുനിഴിപ്പാരിറ്റി/നഗയഴബ ഩയിധിക്കുള്ളിലര

` 85

ന്ദ്ഩകദലങ്ങൾ
(ഫി) ഭറ്റ് ന്ദ്ഩകദലങ്ങളിൽ
(2)

` 75

തുട൪ന്നുള്ള ഓകയാ ഭണിക്കൂ൪ കജാരിക്കുൿ
(5 ഭണിക്കൂ൪ റലയ)
(എ) ഭുനിഴിപ്പാരിറ്റി/നഗയഴബ ഩയിധിക്കുള്ളിലര

` 65

ന്ദ്ഩകദലങ്ങൾ
(ഫി) (ഫി) ഭറ്റ് ന്ദ്ഩകദലങ്ങളിൽ

` 55

II. ക്ഷാ ബത്ത
(എ)

അടിസ്ഥാന കറതനെിന് ഩുറകഭ, ഩട്ടിക (I)-ൽ ഉൾലപ്പട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ
ലതാഴിരാളികൾക്കുൿ
കകയള
ഴ൪ക്കായിലെ
എക്കകണാഭിക്ഴ്
, ഫന്ധലപ്പട്ട ജില്ലാ കകന്ദ്രങ്ങൾക്കുകറണ്ടി ഓകയാ ഭാഴറുൿ
ന്ദ്ഩഴിദ്ധീകയിക്കുന്ന 1998-99=100 എന്ന ഉഩകബാക്തൃറിര ഴൂചികമുലട 300
കഩാമിെിനുകഭൽ റ൪ദ്ധിക്കുന്ന ഓകയാ കഩാമിെിനുൿ ന്ദ്ഩതിദിനൿ 1 യൂഩ (ഒയു
യൂഩ) നിയക്കിൽ ക്ഷാഭഫെ നൽകകണ്ടതാണ്.

(ഫി) ഭണിക്കൂ൪ നിയക്കിൽ കജാരി ലചയ്യുന്ന ലതാഴിരാളികൾക്ക് 5 ഭണിക്കൂറിൽ
കൂടുതരുൿ എന്നാൽ 8 ഭണിക്കൂ൪ റലയമുൿ കജാരി ലചകയ്യണ്ടി റയികമാലണങ്കിൽ
അറ൪ക്ക് 1-ാം ഩട്ടികമിൽ കണക്കാക്കിമ ന്ദ്ഩകായഭുള്ള അടിസ്ഥാന കറതനറുൿ
കഭൽഖണ്ഡികമിൽ ഩറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ഷാഭഫെമുൿ രബിക്കുന്നതിന് അ൪വത
ഉണ്ടാമിയിക്കുന്നതാണ്.
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III. മ

ാതു േയേസ്ഥേൾ
(1)

ഏലതങ്കിരുൿ ഒയു ലളഡ്യൂൾഡ്് സ്ഥാഩനെിൽ ഭലറ്റായാൾ ഭുകഖനകമാ
ഏജൻഴി

ഭുകഖനകമാ

ജീറനക്കാ൪ക്ക്,

അല്ലാലത

ന്ദ്ഩഴ്തുത

നൽകകണ്ടുന്നതാമ

ഏറ്ററുൿ

ലതാഴിരുടഭ

കനയിട്ട്

ലളഡ്യൂൾഡ്്
കുറഞ്ഞകൂരി

നിമഭിക്കുന്ന

എൿകലാമ്ലഭെിൽ
നിയക്കിന്

അ൪വത

ഉണ്ടാമിയിക്കുന്നതുൿ ന്ദ്ഩഴ്തുത റിബാഗൿ ജീറനക്കാ൪ക്ക് ഈ റിജ്ഞാഩന
ന്ദ്ഩകായൿ

നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള

ഏറ്ററുൿ

കുറഞ്ഞ

കൂരി

നിയക്ക്

കുറഞ്ഞ

കറതന

ക്കാൾ

ഫാധകഭാമിയിക്കുന്നതുഭല്ല.
(2)

ഈ

റിജ്ഞാഩനെിൽ

ഉമ൪ന്ന

കറതനൿ

അന്ദ്ഩകായഭുള്ള

നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള
നിരറിൽ

ഉമ൪ന്ന

കറതന

രബിക്കുന്ന
നിയക്ക്

ലതാഴിരാളികൾക്ക്

തുട൪ന്നുൿ

രബിക്കുന്നതിന്

അ൪വതമുണ്ടാമിയിക്കുന്നതാണ് .
(3)

ദിറഴകറതനൿ നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ളറലയ ഴൿഫന്ധിച്ച് അറയുലട ഭാഴകറതനൿ
കണക്കാകക്കണ്ടത് ദിറഴകറതനലെ 26 ലകാണ്ട് ഗുണിച്ചാമിയിക്കണൿ.
ഗറ൪ണ്ണറുലട ഉെയറിൻ ന്ദ്ഩകായൿ,

കഡ്ാ. ആള കതാഭഴ്,
ഗറൺലഭെ് അഡ്ീളണൽ ചീപ് ലഴന്ദ്കട്ടറി.
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റിലദീകയണക്കുറിപ്പ്
(ഇത് റിജ്ഞാഩനെിലെ ബാഗഭാകുന്നതല്ല, എന്നാൽ അതിലെ ലഩാതു
ഉകേലയൿ ലറളിലപ്പടുെുന്നതിന് ഉകേലിച്ചുലകാണ്ടുള്ളതാകുന്നു.)
കകയള ഴൿസ്ഥാനലെ തൂെ് റൃെിമാക്കരുൿ ലുചീകയണറുൿ (Sweeping
and Cleaning) കഭഖരമിൽ കജാരിലചയ്യുന്ന ലതാഴിരാളികൾക്ക് നൽകകണ്ടതാമ
ഏറ്ററുൿ

കുറഞ്ഞ

കൂരി

നിയക്കുകൾ

2010

ഏന്ദ്ഩിൽ

19-ാം

തീമതിമിലര

ഴ. ഉ. (എൿഎഴ്.) 48/2010/ലതാഴിൽ നന്പയാമി ഩുറലപ്പടുറിച്ചതുൿ 2010 ഏന്ദ്ഩിൽ
21-ാം

തീമതിമിലര

965-ാം

നന്പ൪

കകയള

അഴാധായണ

ഗഴറ്റിൽ

എഴ്. ആ൪. ഒ. 398/2010 നന്പയാമി ന്ദ്ഩഴിദ്ധീകയിച്ചതുഭാമ റിജ്ഞാഩനന്ദ്ഩകായൿ
ഴ൪ക്കാ൪ നിശ്ചമിച്ചിയുന്നു. 2018 ഒകടാഫ൪ 8-ാം തീമതിമിലര 2524-ാം നന്പ൪
കകയള

അഴാധായണ

189/ഇ1/2018/ലതാഴിൽ

ഗഴറ്റിൽ

2018

നന്പയാമി

ഒകടാഫ൪

ന്ദ്ഩഴിദ്ധീകയിച്ച

2-ാം

തീമതിമിലര

റിജ്ഞാഩനെികന്ഩരുള്ള

ആകക്ഷഩങ്ങളുൿ നി൪കേലങ്ങളുൿ ഩയിഗണിച്ചതിനുകലളറുൿ, ഈ ആറലയെിനാമി
യൂഩീകയിച്ച

ഭിനിഭൿ

ഩയിഗണിച്ചകലളറുൿ

കറതന
ന്ദ്ഩഴ്തുത

ഉഩകദലക
ലതാഴിൽ

കഫാ൪ഡ്ിലെ

കഭഖരമിലര

ഉഩകദലങ്ങൾ

നിരറിരുള്ള

ഏറ്ററുൿ

കുറഞ്ഞ കറതന നിയക്കുകൾ ഩുതുക്കി നിശ്ചമിക്കുറാൻ ഴ൪ക്കാ൪ ഇകപ്പാൾ
തീയുഭാനിച്ചിയിക്കുന്നു.
ന്ദ്ഩഴ്തുത

രക്ഷയൿ

നിറകററ്റുന്നതിന്

റിജ്ഞാഩനൿ.
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G. O. (P) No. 68/2019/LBR

Dated, Thiruvananthapuram,

20th July, 2019
4th Karkadakam, 1194.

S. R. O. No. 546/2019

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. 48/2010/LBR, dated 19th April, 2010 and published as S. R. O. No. 398/2010
in the Kerala Gazette Extraordinary No. 965, dated 21st April, 2010, the Government of Kerala,
after considering the objections and suggestions received on the draft proposal published as
notification No. 189/E1/2018/LBR,
dated 2nd October, 2018 in the Kerala Gazette
Extraordinary No. 2524 dated 8th October, 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 employees employed in the Sweeping and Cleaning sector in the
State of Kerala, as specified in the Schedule hereto annexed and fix the date of publication of the
notification in the Gazette as the date on which the revised rates of wages shall come into force.
SCHEDULE I
DAILY WAGES RATES
I. Basic Wages
Sl. No.

Work

Area

Daily Wages
(for 8 hours work)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Sweeping and Cleaning

(i) Working in the

` 450

Municipalities/
Corporation areas

2

Supervisory

(ii) Other areas

` 425

(i) Working in the

` 470

Municipalities/
Corporation areas
(ii) Other areas
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SCHEDULE II
HOURLY WAGE RATES
Total Wages
(1)

(2)

(`)

Within One hour
(a) for Municipalities/
Corporation Areas

` 85

(b) Other areas

` 75

For each hour exceeding one
hour (up to 5 hours)
(a) Municipalities/
Corporation areas

` 65

(b) Other areas

` 55

II. Dearness Allowance
(A) In addition to the basic wages, all employees included in the Schedule I are entitled to
be paid Dearness Allowance at the rate of Re. 1 (Rupee One Only) per day for every increase of
each point above 300 points in the new series, ie., 1998-99=100 of the Consumer Price Index
published by the Department of Economics and Statistics for the concerned District
Headquarters for every month.
(B) Hourly rated workers are eligible for basic wages as mentioned in Schedule II and
Dearness Allowance as mentioned above for the work exceeding 5 hours up to 8 hours.
III. General Conditions
(1) In case of Workers employed in any scheduled establishment directly by the employer other
than through a person or agency are entitled for the Minimum Wages fixed for that
particular Schedule and they will not be entitled for Minimum Wages fixed under this
notification.
(2) 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.
(3) The monthly rate of wages in respect of those for whom daily rate is fixed may be calculated
by multiplying the daily rate by 26.
By order of the Governor,
DR. ASHA THOMAS,
Additional Chief Secretary to Government.
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Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purport.)
Government had earlier fixed the minimum rates of wages payable to the employees
employed in Sweeping and Cleaning sector in the State of Kerala as per notification issued
under G. O. (Ms.) No. 48/2010/LBR, dated 19th April, 2010 and published as
S.R.O. No. 398/2010 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 965 dated 21st April, 2010.
Now the Government have decided to revise the existing minimum rates of wages payable
to the employees employed in the said sector after considering the objections and suggestions
received on the draft proposal published as Notification No. 189/E1/2018/LBR, dated 2nd
October, 2018 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2524 dated 8th October, 2018 as
required under clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948
(Central Act 11 of 1948) and in consultation with the Minimum Wages Advisory Board.
The notification is intended to achieve the above object.
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