
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT OF KERALA

NOTIFICATION

          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.116/2011/LBR.

dated 9th August,  2011  and published as  S.R.O. No. 517/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary

No.1604 dated  22nd August,  2011, the  Government  of  Kerala  after  considering  the  objections  and

suggestions received on the draft proposals previously published as notification No.LBRD-E1/61/2020-

LBRD dated 9th June, 2020 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1426  dated 15th June, 2020  as

    Labour and Skills (E) Department

Dated, Thiruvananthapuram, 11  th   February, 2021   G.O.(P)No.21/2021/LBR     
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required under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act and in consultation with 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 'Plastic Industry Sector' in the State

of Kerala as specified in the Schedule annexed hereto and fix the date of publication of this notification

in the Gazette as the date from which the revised rates shall come into force.

 

SCHEDULE 

I. Basic Wages

Sl. 
No.

Category/Work Monthly Basic Wages 

(1) (2) (3)

1

2

3

Group A

Manager

Chief Accountants 

Accounts Officer 

` 14,680

1

2

3

4

5

Group B

Assistant Manager 

Plant Superintendent

General Supervisor 

Quality Controller 

Front Office Manager 

` 13,890

1

2

3

Group C

Supervisor 

Marketing Executive  

Sales Executive  

` 13,170

1

2

3

4

Group D

Dye-maker 

Extruder Operator 

Technician

Machine Operator

` 12,820
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1

2

3

4

5

6

Group E

Operator 

Machine Operator

Plant Operator 

Loom Operator 

Molder 

Accountant 

` 12,510

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Group F

Assistant Operator  

Embosser

Laminating Worker 

Screen Printer   

Printing Assistant  

Sticher

Finishing Assistant  

Cutter 

Cashier  

Clerk  

Computer Operator  

Typist 

Personal Assistant 

Office Assistant 

Account Assistant  

Marketing Assistant  

Export Assistant  

Front Office Assistant  

Receptionist  

Telephone Operator 

Store Keeper 

Driver 

` 12,190
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1

2

3

4

5

6

7

Group G

General Worker 

Factory Assistant   

Production Worker 

Production Helper 

Casting Worker 

Painting Worker 

Skilled Helper 

` 12,090

1

2

3

4

5

Group H

Packer  

Helper  

Attender, Peon

Watchmen

Security Guard 

` 11,950

1

2

Group I

Cleaner 

Sweeper 

` 11,950

II. Dearness Allowance 

In addition to the rate of basic wages, the employees shall be eligible for Dearness Allowance

calculated on the basis of Consumer Price Index published for the concerned District Headquarters by

the Department of Economics and Statistics for the increase in every point above 300 points in new

series ie. 1998-99=100, at the rate of  ` 26 (Rupees Twenty six only)  for monthly waged employees

and ` 1 (Rupee One only) for daily waged employees.

III. Service Weightage 

 The  employees  who  have  completed  not  less  than  five  years  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 one per cent of the basic wages at the revised rate for every

completed year of service subject to a maximum of fifteen percentage, including the basic wages.
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IV. General Conditions 

(1)  In case the employees of any establishment/Industry are at present getting higher wages

than the minimum wages fixed as per this notification, they shall be entitled to get such

higher rates.

(2) In case any post/category is not included in the schedule above shall be eligible for the

basic wages prescribed for equivalent post/category.

(3) The daily rate in respect of the category of employees for whom monthly rate is fixed in

this notification may be calculated by dividing the monthly rate by 26. 

                                        By order of the Governor
                                                                                       SA                     SATYAJEET  RAJAN 

                          Additional Chief Secretary to Government

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  the  Plastic  Industry  Sector  in  the  State  of  Kerala  as  per  notification  issued  under

G.O.(Ms.)No.116/2011/LBR.  dated  9th August,  2011 and published as  S.R.O.  No.  517/2011 in  the

Kerala Gazette Extraordinary No.1604 dated 22nd August, 2011.  The Government have now decided to

revise the existing minimum rates of wages in the said industry sector after considering the objections

and suggestions received on the draft proposal published as notification No.LBRD-E1/61/2020-LBRD

dated  9th June,  2020  in  the  Kerala  Gazette  Extraordinary  No.1426  dated  15th June,  2020 and  in

consultation with  the Minimum Wages Advisory Board constituted for the said purpose.

The notification is intended to achieve the above object.
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സ.ഉ.(അച്ചടട) നന.21/2021/തതതൊഴടല്                                      തടരരുവനന്തപരുരന, 2021   തഫെബബരുവരട    11 

                                                                                                                               1196  മകരന, 29

      1948-തലെ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട ആകക്റ്റടതലെ (1948-തലെ 11-ാതൊന കകബന

ആകക്റ്റക്) 3-ാതൊന വകരുപക് (1)-ാതൊന ഉപവകരുപക് (ബട) ഖണ്ഡവരുന ബപസക്തരുത ആകക്റ്റടതലെ 5-ാതൊന വകരുപക് (2)-ാതൊന

ഉപവകരുപരുന  കകൂടടവതൊയടച്ച  ബപകതൊരന  സര്കതൊരടല്  നടകടപക്തമതൊയ  അധടകതൊരങ്ങള

വടനടകയതൊഗടച്ചരുതകതൊണരുന,  2011  ആഗസക്  9-ാതൊന  തതീയതടയടതലെ  സ.ഉ.(എന.എസക്.)116/2011/തതതൊഴടല്

നമ്പരതൊയട  പരുറതപടരുവടച്ചതരുന  2011  ആഗസക്  22-ാതൊന   തതീയതടയടതലെ  1604-ാതൊന  നമ്പര്  കകരള

അസതൊധതൊരണ  ഗസറ്റടല്  എസക്.ആര്.ഒ.  517/2011  നമ്പരതൊയട  ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ

വടജതൊപനതത്തെ അതടലെനഘടച്ചരുതകതൊണരുന,  ബപസക്തരുത ആകക്റ്റടതലെ  5-ാതൊന വകരുപക്  (1)-ാതൊന ഉപവകരുപക്

(ബട)  ഖണ്ഡന  ആവശശ്യതപടരുന്ന  ബപകതൊരന  2020  ജകൂണ്   9-ാതൊന  തതീയതടയടതലെ  ഇ 1/61/2020/തതതൊഴടല്

നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2020 ജകൂണ് 15-ാതൊന തതീയതടയടതലെ 1426-ാതൊന നമ്പര് കകരള അസതൊധതൊരണ

ഗസറ്റടല്  ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ  ബപതൊഥമടക  വടജതൊപനത്തെടതലെ  കരടക്  നടര്കദ്ദേശങ്ങളടകന്മേലെരുളള

ആകകപങ്ങളരുന  അഭടബപതൊയങ്ങളരുന  പരടഗണടച്ചകശഷവരുന  ബപസക്തരുത  ആകക്റ്റടതന്റെ  7-ാതൊന  വകരുപക്

ബപകതൊരന രകൂപതീകരടച്ച മടനടമന കവതന ഉപകദേശക സമടതടയരുതട ഉപകദേശവരുന പരടഗണടച്ചകശഷന  കകരള

സര്കതൊര്, കകരള സനസതൊനതത്തെ  പതൊസടകക് വശ്യവസതൊയ കമഖലെയടല് കജതൊലെട തചെയരുന്ന വടഭതൊഗങ്ങളടതലെ

തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  നല്കകണതതൊയ  ഏറ്റവരുന  കരുറഞ്ഞ  കകൂലെട  നടരകരുകള  ഇകതതൊതടതൊപന

കചെര്ത്തെടരടകരുന്ന  പടടകയടല്  പറയരുന്ന  ബപകതൊരന   ഇതടനതൊല്  പരുതരുകട  നടശ്ചയടകരുകയരുന  ഈ

വടജതൊപനന  ഗസറ്റടല്  ബപസടദതീകരടകരുന്ന  തതീയതട  മരുതല്  പരുതരുകടയ  കകൂലെട  നടരകരുകള

ബപതൊബലെശ്യത്തെടല് വരരുന്ന തതീയതടയതൊയട നടശ്ചയടകരുകയരുന തചെയരുന്നരു.

പടട്ടിക
. I അടട്ടിസസ്ഥാന വവേതനന

കകമ
നമ്പര

വേട്ടിഭസ്ഥാഗന  /  വജസ്ഥാലട്ടി അടട്ടിസസ്ഥാന മസ്ഥാസ ശമ്പളന 

(1) (2) (3)

1
2
3

കഗഗ്രൂപപ്പ് എ
മതൊകനജര്
ചെതീഫെക് അകക്കൗണന്റെക്
അകക്കൗണക്സക് ഓഫെതീസര്

` 14,680

എസ. ആര. ഒ. നമര     161/2021
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1
2
3
4
5

കഗഗ്രൂപപ്പ് ബട്ടി
അസടസന്റെക് മതൊകനജര്
പതൊന്റെക്  സകൂബപണക്
ജനറല് സകൂപര്വവസര്
കകതൊളടറ്റട കണ്കബടതൊളര്
ബഫെണക് ഓഫെതീസക് മതൊകനജര്

` 13,890

1
2
3

കഗഗ്രൂപപ്പ് സട്ടി
സകൂപര് വവസര്
മതൊര്കറ്റടനഗക് എകക്സടകശ്യകൂടതീവക് 
തസയടല്സക് എകക്സടകശ്യകൂടതീവക് 

` 13,170

1
2
3
4

കഗഗ്രൂപപ്പ് ഡട്ടി
വഡൈ കമകര്
എകക്സക്.ബടകൂഡൈര് ഓപകററ്റര്
തടകക്നതീഷശ്യന
തമഷതീന ഓപകററ്റര് 

` 12,820

1
2
3
4
5
6

കഗഗ്രൂപപ്പ് ഇ
ഓപകററ്റര് 
തമഷതീന ഓപകററ്റര്
പതൊന്റെക് ഓപകററ്റര്
ലെകൂന ഓപകററ്റര് 
കമതൊളഡൈര് 
അകക്കൗണന്റെക്

` 12,510

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

കഗഗ്രൂപപ്പ് എഫപ്പ്
അസടസന്റെക് ഓപകററ്റര് 
എനകബതൊസര്
ലെതൊമടകനറ്റടനഗക് വര്കര്
സക്ബകതീന ബപടന്റെര്  
ബപടന്റെടനഗക് അസടസന്റെക് 
സടച്ചര്
ഫെടനടഷടനഗക് അസടസന്റെക് 
കടര്
കശ്യതൊഷശ്യര് 
ക്ലര്കക് 
കമ്പശ്യകൂടര് ഓപകററ്റര് 
വടപടസക്
കപഴക്സണല് അസടസന്റെക്
ഓഫെതീസക് അസടസന്റെക്
അകക്കൗണക്സക് അസടസന്റെക് 
മതൊര്കറ്റടനഗക് അസടസന്റെക് 
എകക്സക്കപതൊര്ടക് അസടസന്റെക് 
ബഫെണക് ഓഫെതീസക് അസടസന്റെക് 
റടസപക്ഷനടസക് 
തടലെടകഫെതൊണ് ഓപകററ്റര്
കസതൊര് കതീപര് 
വബഡൈവര്

` 12,190
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1
2
3
4
5
6
7

കഗഗ്രൂപപ്പ് ജട്ടി
ജനറല് വര്കര്
ഫെതൊക്ടറട അസടസന്റെക്  
തബപതൊഡൈകന വര്കര്
തബപതൊഡൈകന തഹെല്പര്
കതൊസടനഗക് വര്കര് 
തപയടന്റെടനഗക് വര്കര്
സക്കടല്ഡൈക് തഹെല്പര്

` 12,090

1
2
3
4
5

കഗഗ്രൂപപ്പ് എചപ്പ്
പതൊകര് 
തഹെല്പര് 
അറ്റനഡൈര്, പശ്യകൂണ്
വതൊച്ചക്തമന
തസകശ്യകൂരടറ്റട ഗതൊര്ഡൈക്

` 11,950

1
2

കഗഗ്രൂപപ്പ് ഐ
ക്ലതീനര്
സകതീപര് 

` 11,950

. II കസ്ഥാമബത
കമല്പറഞ്ഞ  അടടസതൊന  കവതനത്തെടനരുപരുറകമ,  എലതൊ  വടഭതൊഗന  തതതൊഴടലെതൊളടകളകരുന

സനസതൊന എകകണതൊമടകക്സക് ആന്റെക് സതൊറ്റടസടകക്സക് വകരുപക് ഓകരതൊ ജടലതൊ കകബനത്തെടനരുന കവണട ഓകരതൊ
മതൊസവരുന  ബപസടദതീകരടകരുന്ന  1998-99=100  എന്ന  ഉപകഭതൊകക്തൃവടലെ  സകൂചെടകയരുതട  300
കപതൊയടന്റെടനരുകമല്   വര്ദടകരുന്ന  ഓകരതൊ  കപതൊയടന്റെടനരുന  മതൊസകവതനകതൊര്കക്  26/-  രകൂപ
(ഇരരുപത്തെടയതൊറക്  രകൂപ)  നടരകടലെരുന  ദേടവസകവതനകതൊര്കക്  1/-  രകൂപ  (ഒരരു  രകൂപ)  നടരകടലെരുന
കതൊമബത്തെയക്കക് അര്ഹെതയരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്.

. III സരവവ്വീസപ്പ് വവേയട്ടിവറ്റേജപ്പ്

ഈ വടജതൊപനന ബപതൊബലെശ്യത്തെടല് വരരുന്ന തതീയതടയടല് ഏതതങടലെരുന  ഒരരു  സതൊപനത്തെടല്
അതലങടല് ഒരരു തതതൊഴടലെരുടമയരുതട കതീഴടല് അഞക്  വര്ഷത്തെടല് കരുറയതൊത്തെ തരുടര്ച്ചയതൊയ കസവനന
പകൂര്ത്തെടയതൊകടയ തതതൊഴടലെതൊളടകളകക് അവര് പകൂര്ത്തെടയതൊകടയ ഓകരതൊ വര്ഷതത്തെയരുന കസവനത്തെടനക്
പരുതരുകടയ  അടടസതൊന  കവതനത്തെടതന്റെ  ഒരരു  ശതമതൊനന  വതീതന  പരമതൊവധട  15  ശതമതൊനന  തരുക
സര്വതീസക് തവയടകറ്റജതൊയട അടടസതൊന ശമ്പളത്തെടല് ഉളതപടരുത്തെട നല്കകണതതൊണക്.

. IV വപസ്ഥാതതു വേവ്യവേസകള

(1) ഈ  വടജതൊപനത്തെടല്  നടശ്ചയടച്ചടടരുളള  കരുറഞ്ഞ  കവതനകത്തെകതൊള  ഉയര്ന്ന

കവതനന  നടലെവടല്  ലെഭടകരുന്ന  ഏതതങടലെരുന  സതൊപനന/വശ്യവസതൊയത്തെടതലെ
തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  അബപകതൊരമരുളള  ഉയര്ന്ന  കവതന  നടരകക്  തരുടര്ന്നരുന
ലെഭടകരുന്നതടനക് അര്ഹെതയരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്.
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(2) ഏതതങടലെരുന  തസക്തടക/വടഭതൊഗന  ബപകതശ്യകമതൊയട  പടടകയടല്  ബപതടപതൊദേടച്ചടടടതലങടല്,

അത്തെരന  ജതീവനകതൊര്കക്  പടടകയടതലെ  സമതൊന   തസക്തടക/വടഭതൊഗത്തെടലെരുളള
ജതീവനകതൊര്കക് നടശ്ചയടച്ച നടരകടലെരുളള കവതനന നല്കകണതതൊണക്.

(3)  ഈ  വടജതൊപനത്തെടല്  മതൊസകവതനന  നടശ്ചയടച്ചടടരുളള  ജതീവനകതൊര്കക്

ദേടവസകവതനന  ആ  തസക്തടകയക്കക്  അര്ഹെതതപട  തമതൊത്തെന  മതൊസകവതനതത്തെ  26
തകതൊണക് ഭതൊഗടച്ചക് നല്കകണതതൊണക്.

                                                                   ഗവര്ണറരുതട ഉത്തെരവടന ബപകതൊരന, 
                                                                              സതവ്യജവ്വീതപ്പ് രസ്ഥാജന, തക് രതൊജന,

                                                                              ഗവണ്തമന്റെക് അഡൈതീഷണല് ചെതീഫെക് തസബകടറട.

വേട്ടിശദവ്വീകരണകതുറട്ടിപപ്പ്

(ഇതക്  വടജതൊപനത്തെടതന്റെ ഭതൊഗമതൊകരുന്നതല,  എന്നതൊല് അതടതന്റെ  തപതൊതരു  ഉകദ്ദേശശ്യന

തവളടതപടരുത്തെരുന്നതടനക് ഉകദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊകരുന്നരു.)

കകരള  സനസതൊനതത്തെ  പതൊസടകക്  വശ്യവസതൊയ  കമഖലെയടല്  കജതൊലെട  തചെയരുന്ന

വടഭതൊഗങ്ങളടതലെ  തതതൊഴടലെതൊളടകളകക് നല്കകണതതൊയ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട നടരകക് 2011 ആഗസക്

9-ാതൊന തതീയതടയടതലെ സ.ഉ.(എന.എസക്.)116/2011/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന  2011  ആഗസക്

22-ാതൊന  തതീയതടയടതലെ 1604-ാതൊന നമ്പര് കകരള അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല് എസക്.ആര്.ഒ. 517/2011 ആയട

ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ  വടജതൊപനബപകതൊരന   നടശ്ചയടച്ചടരരുന്നരു.   2020  ജകൂണ്  9-ാതൊന  തതീയതടയടതലെ

ഇ 1/61/2020/തതതൊഴടല്   നമ്പരതൊയട  പരുറതപടരുവടച്ചതരുന  2020  ജകൂണ്  15-ാതൊന തതീയതടയടതലെ  1426-ാതൊന

നമ്പര്  കകരള  അസതൊധതൊരണ  ഗസറ്റടല്  ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ  ബപസക്തരുത  വശ്യവസതൊയ  കമഖലെയടതലെ

ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട പരുതരുകട നടശ്ചയടകരുന്നതടനരുളള, ബപതൊഥമടക വടജതൊപനബപകതൊരമരുളള കരടക്

നടര്കദ്ദേശങ്ങളടനകമലെരുളള  ആകകപങ്ങളരുന  നടര്കദ്ദേശങ്ങളരുന  പരടഗണടച്ചതടനരുകശഷവരുന  ഈ

ആവശശ്യത്തെടനതൊയട രകൂപതീകരടച്ച മടനടമന കവതന ഉപകദേശക കബതൊര്ഡൈരുമതൊയട  കകൂടടയതൊകലെതൊചെടച്ചകശഷവരുന

ബപസക്തരുത വശ്യവസതൊയ കമഖലെയടതലെ തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട നടലെവടലെരുളള ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കവതന നടരകക്

പരുതരുകട നടശ്ചയടകരുവതൊന സര്കതൊര് ഇകപതൊള തതീരരുമതൊനടച്ചടരടകരുന്നരു.

കമല്പറഞ്ഞ  ലെകശ്യന  നടറകവറ്റരുന്നതടനക്  ഉകദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊണക്  ഈ

വടജതൊപനന.
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