
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.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, payable to the classes of employees employed

in the Plastic Industry Sector in the State of Kerala, as specified in the Schedule annexed hereto are

    Labour and Skills (E) Department
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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 Additional Chief Secretary to Government, Labour and Skills (E)

Department, Government Secretariat, Thiruvananthapuram - 695 001. 

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

2

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



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,
                                                                                               SATYAJEET RAJAN

                 Additional Chief Secretary to Government 
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കകേരള സര്കക്കാര്
     തതതൊഴഴിലലലും നനൈപലണണ്യവലലും (ഇ) വകലപപ.

വവിജക്കാപനന
നന.ഇ 1/61/2020/തതക്കാഴവില്                                                        തവിരരുവനന്തപരുരന, തതീയതവി,   2020,   ജജൂണ്   9 
                                                                                                                                       1195, ഇടവന 26
  

1948-തലെ ഏറ്റവരുന കേരുറഞ്ഞ കേജൂലെവി ആകേക്റ്റവിതലെ  (1948-തലെ  11-ാക്കാന കകേനന്ദ്ര ആകക്) 3-ാക്കാന വകേരുപക്
(1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപക്  (ബവി) ഖണ്ഡവരുന നപസക്തരുത ആകേക്റ്റവിതലെ 5-ാക്കാന വകേരുപക്  (1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപക്, (ബവി) ഖണ്ഡവരുന
കേജൂടവിവക്കായവിച നപകേക്കാരവരുന  നല്കേവിയവിടരുളള  അധവികേക്കാരങ്ങള്  വവിനവികയക്കാഗവിചരുതകേക്കാണരുന,  2011  ആഗസക്  9-ാക്കാന
തതീയതവിയവിതലെ  സ.ഉ.(എന.എസക്.)116/2011/തതക്കാഴവില്  നമ്പരക്കായവി  പരുറതപടരുവവിചതരുന  2011  ആഗസക്  22-ാക്കാന
തതീയതവിയവിതലെ  1604-ാക്കാന നമ്പര്  കകേരള  അസക്കാധക്കാരണ  ഗസറ്റവില്  എസക്.ആര്.ഒ.  517/2011  നമ്പരക്കായവി
നപസവിദ്ധതപടരുതവിയതരുമക്കായ വവിജക്കാപനതത അതവിലെനഘവിചരുതകേക്കാണരുന,  കകേരള സര്കക്കാര്,  സനസക്കാനതത
പക്കാസവികേക്  വവ്യവസക്കായ കമഖലെയവില് കജക്കാലെവി തചെയരുന്ന തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കക് നല്കകേണതക്കായ ഏറ്റവരുന കേരുറഞ്ഞ
കേജൂലെവി  നവിരകരുകേള്  ഇകതക്കാതടക്കാപന  കചെര്തവിടരുള്ള  പടവികേയവില്  പറഞ്ഞവിടരുളള   നപകേക്കാരന  പരുതരുകവി
നവിശ്ചയവികരുന്നതവിനരുളള നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് നപസക്തരുത ആകേക്റ്റവിതലെ 5-ാക്കാന വകേരുപക് (1)-ാക്കാന ഉപവകേരുപക് (ബവി) ഖണ്ഡന
ആവശവ്യതപടരുന്ന  നപകേക്കാരന  അതക്  ബക്കാധകേമക്കാകേക്കാനവിടയരുള്ള  എലക്കാ  ആളരുകേളരുതടയരുന  അറവിവവികലെയക്കക്കായവി
ഇതവിനക്കാല് നപസവിദ്ധതീകേരവികരുന്നരു.

നപസക്തരുത  നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്,  ഈ വവിജക്കാപനന ഗസറ്റവില് നപസവിദ്ധതീകേരവികരുന്ന തതീയതവി മരുതല്
രണക് മക്കാസന തവികേയരുന്ന തതീയതവികകക്കാ അതവിനരു കശഷകമക്കാ പരവിഗണനയക്കക് എടരുകരുന്നതക്കാതണന്നരുന നപസക്തരുത
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് സനബനവിചക്  കമല്പറഞ്ഞ കേക്കാലെക്കാവധവികകക്കാ അതവിനരു  മരുകമ്പക്കാ ഏതതങവിലെരുന  ആളവില്നവിന്നരുന
ലെഭവികചകക്കാവരുന്ന  ആകക്ഷേപങ്ങകളക്കാ  നവിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്കാ,  എതന്തങവിലെരുമരുതണങവില്,  അവ  സര്കക്കാര്
പരവിഗണനയക്തകടരുകരുന്നതക്കാതണന്നരുന ഇതവിനക്കാല് അറവിയവികരുന്നരു.  അങ്ങതനയരുളള എലക്കാ ആകക്ഷേപങ്ങളരുന
നവിര്കദ്ദേശങ്ങളരുന  ഗവണ്തമനക്  അഡതീഷണല്  ചെതീഫക്  തസനകേടറവി,  തതക്കാഴവിലെരുന  നനപരുണവ്യവരുന  (ഇ)  വകേരുപക്,
ഗവണ്തമനക് തസനകേകടറവിയറ്റക്, തവിരരുവനന്തപരുരന - 695 001 എന്ന വവിലെക്കാസതവില് അയയക്കകണതക്കാണക്.
 

പടഴിക

. I അടഴിസതൊനൈ വവതനൈലും

കകമ
നൈമ്പര

വഴിഭതൊഗലും  /  വജതൊലഴി അടഴിസതൊനൈ മതൊസ ശമ്പളലും 

(1) (2) (3)

1
2
3

കഗഗ്രൂപപ എ
മക്കാകനജര്
ചെതീഫക് അകക്കൗണനക്
അകക്കൗണക്സക് ഓഫതീസര്

` 14,680

1
2
3
4
5

കഗഗ്രൂപപ ബഴി
അസവിസനക് മക്കാകനജര്
പക്കാനക്  സജൂനപണക്
ജനറല് സജൂപര്നവസര്
കേകക്കാളവിറ്റവി കേണ്കനടക്കാളര്
നഫണക് ഓഫതീസക് മക്കാകനജര്

` 13,890
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1
2
3

കഗഗ്രൂപപ സഴി
സജൂപര് നവസര്
മക്കാര്കറ്റവിനഗക് എകേക്സവികേവ്യജൂടതീവക് 
തസയവില്സക് എകേക്സവികേവ്യജൂടതീവക് 

` 13,170

1
2
3
4

കഗഗ്രൂപപ ഡഴി
നഡ കമകര്
എകേക്സക്.നടജൂഡര് ഓപകററ്റര്
തടകേക്നതീഷവ്യന
തമഷതീന ഓപകററ്റര് 

`  12,820

1
2
3
4
5
6

കഗഗ്രൂപപ ഇ
ഓപകററ്റര് 
തമഷതീന ഓപകററ്റര്
പക്കാനക് ഓപകററ്റര്
ലെജൂന ഓപകററ്റര് 
കമക്കാള്ഡര് 
അകക്കൗണനക്

` 12,510

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

കഗഗ്രൂപപ എഫപ
അസവിസനക് ഓപകററ്റര് 
എനകബക്കാസര്
ലെക്കാമവികനറ്റവിനഗക് വര്കര്
സക്നകേതീന നപവിനര്  
നപവിനവിനഗക് അസവിസനക് 
സവിചര്
ഫവിനവിഷവിനഗക് അസവിസനക് 
കേടര്
കേവ്യക്കാഷവ്യര് 
ക്ലര്കക് 
കേമ്പവ്യജൂടര് ഓപകററ്റര് 
നടപവിസക്
കപഴക്സണല് അസവിസനക്
ഓഫതീസക് അസവിസനക്
അകക്കൗണക്സക് അസവിസനക് 
മക്കാര്കറ്റവിനഗക് അസവിസനക് 
എകേക്സക്കപക്കാര്ടക് അസവിസനക് 
നഫണക് ഓഫതീസക് അസവിസനക് 
റവിസപക്ഷനവിസക് 
തടലെവികഫക്കാണ് ഓപകററ്റര്
കസക്കാര് കേതീപര് 
നനഡവര്

` 12,190
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1
2
3
4
5
6
7

കഗഗ്രൂപപ ജഴി
ജനറല് വര്കര്
ഫക്കാകറവി അസവിസനക്  
തനപക്കാഡക്ഷേന വര്കര്
തനപക്കാഡക്ഷേന തഹെല്പര്
കേക്കാസവിനഗക് വര്കര് 
തപയവിനവിനഗക് വര്കര്
സക്കേവില്ഡക് തഹെല്പര്

` 12,090

1
2
3
4
5

കഗഗ്രൂപപ എചപ
പക്കാകര് 
തഹെല്പര് 
അറ്റനഡര്, പവ്യജൂണ്
വക്കാചക്തമന
തസകേവ്യജൂരവിറ്റവി ഗക്കാര്ഡക്

` 11,950

1
2

കഗഗ്രൂപപ ഐ
ക്ലതീനര്
സകതീപര് 

`  11,950`

. II കതൊമബത
കമല്പറഞ്ഞ അടവിസക്കാന  കവതനതവിനരുപരുറകമ,  എലക്കാ  വവിഭക്കാഗന  തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കരുന  സനസക്കാന

എകകണക്കാമവികേക്സക്  ആനക്  സക്കാറ്റവിസവികേക്സക്  വകേരുപക്  ഓകരക്കാ  ജവിലക്കാ  കകേനന്ദ്രതവിനരുന  കവണവി  ഓകരക്കാ  മക്കാസവരുന
നപസവിദ്ധതീകേരവികരുന്ന 1998-99=100 എന്ന ഉപകഭക്കാകക്തൃവവിലെ സജൂചെവികേയരുതട 300 കപക്കായവിനവിനരുകമല്  വര്ദ്ധവികരുന്ന
ഓകരക്കാ  കപക്കായവിനവിനരുന  മക്കാസകവതനകക്കാര്കക്  26/-  രജൂപ  (ഇരരുപതവിയക്കാറക്  രജൂപ)  നവിരകവിലെരുന
ദവിവസകവതനകക്കാര്കക് 1/- രജൂപ (ഒരരു രജൂപ) നവിരകവിലെരുന ക്ഷേക്കാമബതയക്കക് അര്ഹെതയരുണക്കായവിരവികരുന്നതക്കാണക്.

. III സരവവ്വീസപ തവയഴിവറ്റേജപ

ഈ  വവിജക്കാപനന  നപക്കാബലെവ്യതവില്  വരരുന്ന  തതീയതവിയവില്  ഏതതങവിലെരുന  ഒരരു  സക്കാപനതവില്
അതലങവില്  ഒരരു  തതക്കാഴവിലെരുടമയരുതട  കേതീഴവില്  അഞക്   വര്ഷതവില്  കേരുറയക്കാത  തരുടര്ചയക്കായ  കസവനന
പജൂര്തവിയക്കാകവിയ  തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കക്  അവര്  പജൂര്തവിയക്കാകവിയ  ഓകരക്കാ  വര്ഷതതയരുന  കസവനതവിനക്
പരുതരുകവിയ അടവിസക്കാന കവതനതവിതന ഒരരു  ശതമക്കാനന  വതീതന  പരമക്കാവധവി  15  ശതമക്കാനന തരുകേ സര്വതീസക്
തവയവികറ്റജക്കായവി അടവിസക്കാന ശമ്പളതവില് ഉള്തപടരുതവി നല്കകേണതക്കാണക്.

.IV തപതൊതല വണ്യവസകള

1. ഈ വവിജക്കാപനതവില് നവിശ്ചയവിചവിടരുളള കേരുറഞ്ഞ കവതനകതകക്കാള് ഉയര്ന്ന കവതനന നവിലെവവില്
ലെഭവികരുന്ന ഏതതങവിലെരുന  സക്കാപനന/വവ്യവസക്കായതവിതലെ തതക്കാഴവിലെക്കാളവികേള്കക് അനപകേക്കാരമരുളള ഉയര്ന്ന
കവതന നവിരകക് തരുടര്ന്നരുന ലെഭവികരുന്നതവിനക് അര്ഹെതയരുണക്കായവിരവികരുന്നതക്കാണക്.
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2.  ഏതതങവിലെരുന  തസക്തവികേ/വവിഭക്കാഗന  നപകതവ്യകേമക്കായവി  പടവികേയവില്  നപതവിപക്കാദവിചവിടവിതലങവില്,  അതരന
ജതീവനകക്കാര്കക്  പടവികേയവിതലെ  സമക്കാന   തസക്തവികേ/വവിഭക്കാഗതവിലെരുളള  ജതീവനകക്കാര്കക്  നവിശ്ചയവിച
നവിരകവിലെരുളള കവതനന നല്കകേണതക്കാണക്.
3.  ഈ  വവിജക്കാപനതവില്   മക്കാസകവതനന  നവിശ്ചയവിചവിടരുളള  ജതീവനകക്കാര്കക്  ദവിവസകവതനന  ആ
തസക്തവികേയക്കക് അര്ഹെതതപട തമക്കാതന മക്കാസകവതനതത 26 തകേക്കാണക് ഭക്കാഗവിചക് നല്കകേണതക്കാണക്.

                                                         ഗവര്ണറരുതട ഉതരവവിന നപകേക്കാരന, 
    സതണ്യജഴിതപ രതൊജന,      

                                                                              ഗവണ്തമനപ അഡവ്വീഷണല് ചവ്വീഫപ തസകകടറഴി.
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