
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT OF KERALA

NOTIFICATION

The following proposal 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.

(Ms)No.66/2013/LBR dated 1st June, 2013 and published as S.R.O. No.484/2013 in the Kerala Gazette

Extraordinary  No.1739  dated  18th June,  2013  payable  to  the  classes  of  employees  employed  in

“Breweries (including manufacture of beverages and distillation and rectification of spirit)” in the State

    Labour and Skills (E) Department

Dated, Thiruvananthapuram, 15  th        July, 2021    LBRD-E1/168/2020-LBRD    
     31st Mithunam, 1196.  
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of Kerala, as specified in the 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 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 Secretary to Government,  Labour and Skills (E) Department,

Government Secretariat, Thiruvananthapuram - 695 001. 

S  CHEDULE

I. Basic Wages 

Sl.
No.

Category/Posts Monthly Basic Wages

(1)     (2) (3)

1 Group 1
Manager 22060-300-23560-325-25185

2 Group 2
1.  Quality Controller 
2.  Chemist
3.  Administrative Officer 
4.  Assistant Manager

20060-275-21435-300-22935

3 Group 3
1.  Supervisor
2.  Unit Head
3. Store Officer

18860-250-20110-275-21485

4 Group 4
1.   Plant Operator
2.   Machine Operator
3.   Boiler Operator
4.   Compressor Operator
5.   Cold Room Operator
6.   Mechanic
7.   Electrician
8.   Fitter
9.   Accountant 
10. Stenographer

17770-225-18895-250-20145
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5 Group 5
1.   Accountant Assistant 
2.   Cashier 
3.   Clerk
4.   Computer Operator 
5.   Telephone Operator
6.   D.T.P.  Operator
7.   Receptionist 
8.   Store Keeper
9.   Store Assistant 
10. Record Keeper 
11. Record Assistant 
12. Typist 
13. Driver
14. Line Inspector

17000-200-18000-225-19125

6 Group 6
     General Workers/ Helpers (Plant Section, Blending Section, Mixing Section,
Breweries  Section,  Bottling  Section,  Bottle  Cleaning  Section,  Filling  Section,
Sealing  Section,  Labelling  Section,  Packing  Section,  Store  Section,  Despatch
Section, Loading and Unloading Section, Canteen)

(A) Grade - 1
(B) Grade - 2 
(C) Grade - 3

16520-175-17395-200-18395
16050-175-16925-200-17925
15600-175-16475-200-17475

7 Group 7
1.  Attender
2.  Peon
3.  Watchman 
4.  Security Guard

15180-150-15930-175-16805

8 Group  8
     Sweeper  14790-125-15415-150-16165

II.  Fixation of Grade

       Those employees who have completed five years service in the category of General Worker/Helper
Grade III shall be eligible for the wage of Grade II and on completion of five years service in Grade II
are eligible for the wages of Grade I. Those who have completed the eligible services in the respective
category on the date of effect of this notification are admissible to the eligibility of the Grade and wage.
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III. Dearness Allowance
In  addition  to  the  Basic  Wages,  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 ` 1/- (Rupee One only) for daily waged employees respectively, for
every point above 300 points of the latest Consumer Price Index Number in the series 1998-99=100. 

IV.  Service Weightage
The employees who have completed five years and upto 10 years of continuous service in an

establishment or under an employer, as on the date of commencement of this notification, shall be
allowed service weightage at the rate of 7% of the basic wages, 10% for 10 to 15 years of continuous
service and a maximum of 15%  for 15 or more years of continuous service.

V.  Other Conditions

1. In case the employees of any establishment or under an employer are at  present
getting higher wages than the minimum wages fixed as per this notification, such
higher rates shall continue to be given to them.

2. If any Post/Category of employees is not included in the Schedule above they shall
be eligible for the basic wages equivalent to the similar post/category.

3. The daily wages in respect of the category of employees for whom monthly wage is
fixed as per this notification may be calculated by dividing the monthly wages and
the eligible Dearness Allowance by 26.

                             By order of the Governor,
                                                                                                            MINI ANTONY

                                         Secretary to Government 
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കകേരള സര്കക്കാര്
     തതക്കാഴഴിലലലും നനൈപലണണ്യവലലും (ഇ) വകേലപപ.

വഴിജക്കാപനൈലും
നൈലും.ഇ 1/168/2020/തതക്കാഴഴില്                                                      തഴിരലവനൈന്തപലരലും, തതീയതഴി,   2021   ജജൂനല   15 
                                                                                                                                        1196, മഴിഥലനൈലും 31
  

1948-തല ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കേജൂലഴി ആകേപറ്റഴിതല  (1948-തല  11-ാക്കാലും കകേനന്ദ്ര ആകപ) 3-ാക്കാലും വകേലപപ

(1)-ാക്കാലും ഉപവകേലപപ  (ബഴി) ഖണ്ഡവലലും നപസപതലത ആകേപറ്റഴിതല 5-ാക്കാലും വകേലപപ  (1)-ാക്കാലും ഉപവകേലപപ, (ബഴി) ഖണ്ഡവലലും

കേജൂടഴിവക്കായഴിച നപകേക്കാരവലലും  നൈല്കേഴിയഴിടലളള  അധഴികേക്കാരങ്ങള്  വഴിനൈഴികയക്കാഗഴിചലതകേക്കാണലലും  2013,  ജജൂണ്  1-ാക്കാലും

തതീയതഴിയഴിതല  സ.ഉ.(എലും.എസപ.)  66/2013/തതക്കാഴഴില്  നൈമ്പരക്കായഴി  പലറതപടലവഴിചതലലും  2013,  ജജൂണ്  18-ാക്കാലും

തതീയതഴിയഴിതല  1739-ാക്കാലും നൈമ്പര്  കകേരള  അസക്കാധക്കാരണ  ഗസറ്റഴില്  എസപ.ആര്.ഒ.  484/2013  നൈമ്പരക്കായഴി

നപസഴിദതീകേരഴിചതലമക്കായ വഴിജക്കാപനൈതത്തെ അതഴിലലുംഘഴിചലതകേക്കാണലലും,  കകേരള സര്കക്കാര്,  സലുംസക്കാനൈതത്തെ  മദണ്യ

ഉല്പക്കാദനൈ വണ്യവസക്കായത്തെഴില് (മദണ്യ ഉല്പക്കാദനൈവലലും സപപഴിരഴിറ്റലവക്കാറ്റലലലും ശലദതീകേരഴികലലലും ഉള്തപതട)  വണ്യവസക്കായ

കമഖലയഴില് കജക്കാലഴി തചെയലന്ന തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ നൈല്കകേണതക്കായ ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ  കേജൂലഴി  നൈഴിരകലകേള്

ഇകതക്കാതടക്കാപലും  കചെര്ത്തെഴിരഴികലന്ന  പടഴികേയഴില്  പറഞ്ഞഴിടലളള   നപകേക്കാരലും  പലതലകഴി  നൈഴിശ്ചയഴികലന്നതഴിനൈലളള

നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങള് നപസപതലത ആകേപറ്റഴിതല 5-ാക്കാലും വകേലപപ (1)-ാക്കാലും ഉപവകേലപപ (ബഴി) ഖണ്ഡലും ആവശണ്യതപടലന്നനപകേക്കാരലും

അതപ ബക്കാധകേമക്കാകേക്കാനൈഴിടയലള്ള എലക്കാ ആളലകേളലതടയലലും അറഴിവഴികലയപകക്കായഴി ഇതഴിനൈക്കാല് നപസഴിദതീകേരഴികലന്നല.

നപസപതലത  നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഈ  വഴിജക്കാപനൈലും  ഔകദണ്യക്കാഗഴികേ  ഗസറ്റഴില്  നപസഴിദതീകേരഴികലന്ന

തതീയതഴി  മലതല്  രണപ  മക്കാസലും  തഴികേയലന്ന  തതീയതഴികകക്കാ  അതഴിനൈല  കശഷകമക്കാ  പരഴിഗണനൈയപകപ

എടലകലന്നതക്കാതണന്നലലും നപസപതലത നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങള് സലുംബനഴിചപ കമല്പറഞ്ഞ തതീയതഴികകക്കാ അതഴിനൈല മലകമ്പക്കാ

ഏതതങഴിലലലും  ആളഴില്നൈഴിന്നപ  ലഭഴികചകക്കാവലന്ന  അങ്ങതനൈയലളള  ആകക്ഷേപങ്ങകളക്കാ  നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്കാ,

എതന്തങഴിലലമലതണങഴില്, അവ സര്കക്കാര് പരഴിഗണനൈയപതകടലകലന്നതക്കാതണന്നലലും ഇതഴിനൈക്കാല് അറഴിയഴികലന്നല.

അങ്ങതനൈയലളള എലക്കാ ആകക്ഷേപങ്ങളലലും നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളലലും ഗവണ്തമനപ തസനകേടറഴി,  തതക്കാഴഴിലലലും നനൈപലണണ്യവലലും

(ഇ)  വകേലപപ,  ഗവണ്തമനപ  തസനകേകടറഴിയറ്റപ,  തഴിരലവനൈന്തപലരലും  -  695  001  എന്ന  വഴിലക്കാസത്തെഴില്

അയയപകകണതക്കാണപ.

പടഴികേ
. I അടഴിസക്കാനൈ കവതനൈ നൈഴിരകപ 

നകേമ
നൈമ്പര്

വഴിഭക്കാഗലും  /   തസപതഴികേ നപതഴിമക്കാസ അടഴിസക്കാനൈ
കവതനൈലും   (  രജൂപ  )

(1) (2) (3)

1. നഗജൂപപ   -1
മക്കാകനൈജര്  22060-300-23560-325-25185

2. നഗജൂപപ   -2
1.  കേകക്കാളഴിറ്റഴി കേണ്കനടക്കാളര്
2.  തകേമഴിസപ
3.  അഡപമഴിനൈഴിസപകനടറ്റതീവപ ഓഫതീസര്
4.  അസഴിസനപ മക്കാകനൈജര്

 20060-275-21435-300-22935
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3. നഗജൂപപ   -3
1.   സജൂപര്നവസര്
2.  യജൂണഴിറ്റപ തഹെഡപ
3.  കസക്കാര് ഓഫതീസര്

18860-250-20110-275-21485

4. നഗജൂപപ   -4
1.  പക്കാനപ ഓപകററ്റര്
2.  തമഷതീന് ഓപകററ്റര്
3.  കബക്കായപലര് ഓപകററ്റര്
4. കേലുംനപസര് ഓപകററ്റര്
5. കകേക്കാള്ഡപ റജൂലും ഓപകററ്റര്
6. തമകക്കാനൈഴികപ
7. ഇലനകതീഷണ്യന്
8. ഫഴിറ്റര്
9. അകക്കൗണനപ
10. തസകനൈക്കാനഗക്കാഫര്

17770-225-18895-250-20145

5. നഗജൂപപ    -5
1.  അകക്കൗണനപ അസഴിസനപ
2.  കേക്കാഷണ്യര്
3.  കക്കാര്കപ
4.  കേമ്പണ്യജൂടര് ഓപകററ്റര്
5.  തടലഴികഫക്കാണ് ഓപകററ്റര്
6.  ഡഴി.റ്റഴി.പഴി. ഓപകററ്റര്
7.  റഴിസപപഷനൈഴിസപ
8.  കസക്കാര് കേതീപര്
9.  കസക്കാര് അസഴിസനപ
10. റഴികകക്കാര്ഡപ കേതീപര്
11. റഴികകക്കാര്ഡപ അസഴിസനപ
12. നടപഴിസപ
13. നനഡവര്
14. നലന് ഇന്സപതപകര്

17000-200-18000-225-19125

6. നഗജൂപപ    -6
      ജനൈറല് വര്കകകഴപസപ/തഹെല്കപ.ഴപസപ  (പക്കാനപ തസക്ഷേന്, ബ്ലനഴിലുംഗപ തസക്ഷേന്,
മഴികേപസഴിലുംഗപ  തസക്ഷേന്,  നബജൂവറതീസപ  തസക്ഷേന്,  കബക്കാടഴി.ലഴിലുംഗപ  തസക്ഷേന്,  കബക്കാടഴില്
കതീനൈഴിലുംഗപ തസക്ഷേന്, ഫഴിലഴിലുംഗപ തസക്ഷേന്, സതീലഴിലുംഗപ തസക്ഷേന്, കലബലഴിലുംഗപ തസക്ഷേന്,
പക്കാകഴിലുംഗപ  തസക്ഷേന്,  കസക്കാര് തസക്ഷേന്,  തഡസപപക്കാചപ തസക്ഷേന്,  കലക്കാഡഴിലുംഗപ  ആനപ
അണ്കലക്കാഡഴിലുംഗപ തസക്ഷേന്, കേക്കാനതീന്)

(എ) കനഗഡപ- 1   
(ബഴി) കനഗഡപ- 2 
(സഴി) കനഗഡപ- 3

16520-175-17395-200-18395
16050-175-16925-200-17925
15600-175-16475-200-17475

7. നഗജൂപപ    -7
1.  അറ്റനര്
2. പണ്യജൂണ്
3. വക്കാചപമക്കാന്
4. തസകേണ്യജൂരഴിറ്റഴി ഗക്കാര്ഡപ

15180-150-15930-175-16805
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8. നഗജൂപപ    -8
സകതീപര് 14790-125-15415-150-16165

 . II കനഗഡപ നൈഴിര്ണ്ണയലും

       ജനൈറല് വര്കര്/  തഹെല്പര് കനഗഡപ  -3 ല് അഞപ വര്ഷതത്തെ കസവനൈലും പജൂര്ത്തെഴിയക്കാകലന്ന മലറയപകപ

കനഗഡപ-2 തലയലലും  കനഗഡപ-2 ല്  അഞപ  വര്ഷതത്തെ  കസവനൈലും  പജൂര്ത്തെഴിയക്കാകലന്ന  മലറയപകപ  കനഗഡപ-1 തലയലലും

കവതനൈത്തെഴിനൈപ  അര്ഹെതയലണക്കായഴിരഴികലന്നതക്കാണപ.  ഈ വഴിജക്കാപനൈലും നപക്കാബലണ്യത്തെഴില് വരലന്ന തതീയതഴിയഴില്

നൈഴിര്ദ്ദേഴിഷ്ട കസവനൈകേക്കാലലും പജൂര്ത്തെഴിയക്കായവര്കലലും അര്ഹെതതപട കനഗഡപ  നപകേക്കാരമലള്ള കവതനൈത്തെഴിനൈപ  അര്ഹെത

ഉണക്കായഴിരഴികലന്നതക്കാണപ.

. III ക്ഷേക്കാമബത്തെ
       കമല്പറഞ്ഞ  അടഴിസക്കാനൈ  കവതനൈത്തെഴിനൈലപലറകമ,  എലക്കാ  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കലലും  സലുംസക്കാനൈ

എകകണക്കാമഴികേപസപ  ആനപ  സക്കാറ്റഴിസഴികേപസപ  വകേലപപ  ഓകരക്കാ  ജഴിലക്കാ  കകേനന്ദ്രത്തെഴിനൈല  കവണഴി  ഓകരക്കാ  മക്കാസവലലും

നപസഴിദതീകേരഴികലന്ന 1998-99=100 എന്ന ഉപകഭക്കാകക്തൃവഴില സജൂചെഴികേയഴിതല 300 കപക്കായഴിനഴിനൈലകമല് വര്ദഴികലന്ന

ഓകരക്കാ  കപക്കായഴിനഴിനൈലലും  മക്കാസകവതനൈകക്കാര്കപ  26/-  (ഇരലപത്തെഴിയക്കാറല  രജൂപ  മക്കാനതലും)  നൈഴിരകഴിലലലും

ദഴിവസകവതനൈകക്കാര്കപ 1/- (ഒരല രജൂപ) നൈഴിരകഴിലലലും ക്ഷേക്കാമബത്തെയപകപ അര്ഹെതയലണക്കായഴിരഴികലന്നതക്കാണപ.

. IV സര്വതീസപ തവയഴികറ്റജപ

ഈ വഴിജക്കാപനൈലും  നപക്കാബലണ്യത്തെഴില്  വരലന്ന  തതീയതഴിയഴില്  ഏതതങഴിലലലും  ഒരല  സക്കാപനൈത്തെഴികലക്കാ/ഒരല

തതക്കാഴഴിലലടമയലതട കേതീഴഴില്       5  വര്ഷത്തെഴിനൈലമലകേളഴില്  10  വര്ഷലും വതര  കസവനൈകേക്കാലലും പജൂര്ത്തെഴിയക്കാകഴിയ

ജതീവനൈകക്കാര്കപ പലതലകഴിയ അടഴിസക്കാനൈ കവതനൈത്തെഴിതന            7 ശതമക്കാനൈത്തെഴിനൈപ തലലണ്യമക്കായ തലകേയപകലലും, 10

വര്ഷത്തെഴിനൈലമലകേളഴില്  15  വര്ഷലും  വതര  കസവനൈകേക്കാലലും  പജൂര്ത്തെഴിയക്കായ  ജതീവനൈകക്കാര്കപ  പലതലകഴിയ

അടഴിസക്കാനൈകവതനൈത്തെഴിതന 10 ശതമക്കാനൈത്തെഴിനൈപ  തലലണ്യമക്കായ തലകേയപകലലും, 15 വര്ഷത്തെഴിനൈലമലകേളഴില് പലതലകഴിയ

അടഴിസക്കാനൈകവതനൈത്തെഴിതന പരമക്കാവധഴി  15  ശതമക്കാനൈത്തെഴിനൈപ തലലണ്യമക്കായ തലകേയപകലലും സര്വതീസപ തവയഴികറ്റജഴിനൈപ

അര്ഹെത ഉണക്കായഴിരഴികലന്നതക്കാണപ. 

. V തപക്കാതല വണ്യവസകേള്

1..  ഈ  വഴിജക്കാപനൈത്തെഴില്  നൈഴിശ്ചയഴിചഴിടലളള  കേലറഞ്ഞ  കവതനൈകത്തെകക്കാള്  ഉയര്ന്ന  കവതനൈലും
നൈഴിലവഴില്  ലഭഴികലന്ന  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ  അനപകേക്കാരമലളള  ഉയര്ന്ന  കവതനൈ  നൈഴിരകപ  തലടര്ന്നലലും
ലഭഴികലന്നതഴിനൈപ അര്ഹെതയലണക്കായഴിരഴികലന്നതക്കാണപ.

2.  ഏതതങഴിലലലും  തസപതഴികേ  നപകതണ്യകേമക്കായഴി  പടഴികേയഴില്  നപതഴിപക്കാദഴിചഴിടഴിതലങഴില്,  അത്തെരലും
ജതീവനൈകക്കാര്കപ  പടഴികേയഴിതല  സമക്കാനൈ  പദവഴിയഴിലലളള  ജതീവനൈകക്കാര്കപ  നൈഴിശ്ചയഴിച  നൈഴിരകഴിലലളള
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കവതനൈലും നൈല്കകേണതക്കാണപ.

3.   ഈ  പടഴികേയഴില്  മക്കാസകവതനൈലും  നൈഴിശ്ചയഴിചഴിടലളള  ജതീവനൈകക്കാര്കപ  ദഴിവസകവതനൈ  നൈഴിരകപ
മക്കാസകവതനൈതത്തെ 26 തകേക്കാണപ ഭക്കാഗഴിചപ കേണകക്കാകകണതക്കാണപ. 

                                                                             ഗവര്ണറലതട ഉത്തെരവഴിന് നപകേക്കാരലും, 
    മഴിനൈഴി ആനണഴി  

                                                                              ഗവണ്തമനപ  തസനകേടറഴി.
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