
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.177/09/LBR dated

28th December, 2009 and published as S.R.O.No.3/2010 in the Kerala Gazette Extraordinary No.17

dated 2nd January, 2010,  the Government of Kerala after considering the objections and suggestions

received on the draft proposals published as notification No.E1/241/2018/LBR  dated 24 th March, 2019

in the Kerala Gazette Extraordinary No.1306 dated 31st May, 2019  as required under clause (b) of
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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 Block Rubber Factories  Industry Sector in  the State of

Kerala as specified in the Schedule hereto annexed 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
Salary 

Daily Wages
(For 8 Hour

work)

(1)                       (2) (3) (4)

 (A) Factories

1 Skilled
  (1)  Foreman
  (2) Supervisor
  (3) Mechanic
  (4) Plumber
  (5) Electrician
  (6) Driver

`  13,940/-
`  13,620/-

`  13,000/- ` 500

2 Semi- Skilled
  (1) Employees employed for machine   
       work including tank filling and   
       employees not included in other 
       categories
  (2) Factory General Worker/ 
       Storekeeper

  (3) Sorting Worker                                  

` 12,740/-

` 12,220/-

` 490

` 470

3 Unskilled
  (1) Security employee
   (2) Watchman 

` 12,220/- ` 470
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(B)  Office Category

(1) Manager ` 14,550/-

(2) Office Assistant

(3) Cashier/Clerk/Typist ` 13,000/- ` 500

(4) Accountant

(5) Peon/ Attender ` 12,220/- ` 470

(6) Sweeper (Full time)/Scavenger ` 11,700/- ` 450

(C) Laboratory Category

(1) Chemist/Laboratory Technician ` 13,950/-

(2) Laboratory Assistant
` 13,000/- ` 500(3) Other Laboratory Employees

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 only) for monthly waged employees for every increase of point above 300

points. 

III.  Service Weightage

The employees who have completed not less than three years continuous service

in an establishment  or  under  an  employer  as  on the date  of  commencement  of  this

notification shall be paid service weightage at the rate of one per cent of the revised

basic wages for every completed year of service, subject to a maximum of fifteen per

cent, which will be included in their basic wages.
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IV. General Conditions

(1) 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.

(2)  The daily wages of the monthly paid employees or class of employees shall

be calculated  by dividing the monthly total wages by 26 and the monthly wages in

respect  of  the  daily  paid  employees  or  class  of  employees  shall  be  calculated  by

multiplying the total wages by 26.

                                                                                             By order of the Governor,
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.)

The Government had earlier revised the minimum rates of wages payable to

the employees employed in the Block Rubber Factories Industry Sector in the State of

Kerala  as  per  notification  issued  under  G.O.(Ms)No.177/2009/LBR   dated  28th

December,  2009   and  published  as  S.R.O.No.3/2010   in  the  Kerala  Gazette

Extraordinary No.17 dated 2nd January, 2010.   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.E1/241/2018/LBR dated  24th March,  2019  in  the  Kerala  Gazette  Extraordinary

No.1306 dated 31st May, 2019 and after considering  the advice of the Minimum Wages

Advisory Board constituted for the purpose.

The notification is intended to achieve the above object.

----------------------------------------
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 സ.ഉ.(അച്ചടട) നന.139/2019/തതതൊഴടല           തടരരുവനന്തപരുരന, 2019  ഡടസനബര,  24

 8  ധനരു, 1195

          .- 1948-തലെ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട ആകക്റ്റടതലെ (1948-തലെ 11-ാതൊന
കകനന്ദ്ര ആകക്റ്റക്) 3-ാതൊന വകരുപക് (1)-ാതൊന ഉപവകരുപക് (ബട) ഖണ്ഡവരുന  5-ാതൊന വകരുപക് (2)-ാതൊന
ഉപവകരുപരുന  കകൂടടവതൊയടച്ച  നപകതൊരന  സരകതൊരടല  നടകടപക്തമതൊയ  അധടകതൊരങ്ങള
വടനടകയതൊഗടച്ചരുതകതൊണരുന,  2009  ഡടസനബര  28-ാതൊന  തതീയതടയടതലെ  സ.ഉ.(കക)
177/2009/തതതൊഴടല നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന  2010  ജനരുവരട  2-ാതൊന തതീയതടയടതലെ
17-ാതൊന  നമ്പര കകരള അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല  എസക്.ആര.ഒ.നമ്പര  3/2010 ആയട
നപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ   വടജതൊപനതത്തെ  അതടലെനഘടച്ചരുതകതൊണരുന,   നപസക്തരുത
ആകക്റ്റടതലെ 5-ാതൊന വകരുപക് (1)-ാതൊന ഉപവകരുപക് (ബട) ഖണ്ഡന ആവശശ്യതപടരുന്ന നപകതൊരന
2019  മതൊരച്ചക്  24-ാതൊന   തതീയതടയടതലെ  ഇ 1/241/2018/തതതൊഴടല  നമ്പരതൊയട
പരുറതപടരുവടച്ചതരുന  2019  തമയക്  31-ാതൊന തതീയതടയടതലെ  1306-ാതൊന  നമ്പര  കകരള
അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല നപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ നപതൊഥമടക വടജതൊപനത്തെടതലെ കരടക്
നടരകദ്ദേശങ്ങളടകന്മേലെരുളള  ആകകപങ്ങളരുന  അഭടനപതൊയങ്ങളരുന  പരടഗണടച്ചകശഷവരുന
നപസക്തരുത ആകക്റ്റടതന്റെ 7-ാതൊന വകരുപക് നപകതൊരന രകൂപതീകരടച്ച മടനടമന കവതന ഉപകദേശക
സമടതടയരുതട  ഉപകദേശന  പരടഗണടച്ചകശഷവരുന,   കകരള  സരകതൊര  സനസതൊനതത്തെ
കബതൊകക് റബ്ബര ഫതൊക്ടറടകളടല കജതൊലെട തചെയരുന്ന വടഭതൊഗങ്ങളടതലെ  തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്
നലകകണതതൊയ  ഏറ്റവരുന  കരുറഞ്ഞ  കകൂലെട  നടരകരുകള  ഇകതതൊതടതൊപന
കചെരത്തെടരടകരുന്ന  പടടകയടല  പറയരുന്ന  നപകതൊരന  ഇതടനതൊല  പരുതരുകട
നടശ്ചയടകരുകയരുന ഈ വടജതൊപനന ഗസറ്റടല നപസടദതീകരടകരുന്ന തതീയതട മരുതല
പരുതരുകടയ കകൂലെട നടരകരുകള നപതൊബലെശ്യത്തെടല വരരുന്നതതൊണക്.

പടട്ടിക

  .I  അടട്ടിസസ്ഥാന വവേതനന

കകമ  .
നമ്പര

വേട്ടിഭസ്ഥാഗന  /  വജസ്ഥാലട്ടി കപതട്ടിമസ്ഥാസ
അടട്ടിസസ്ഥാന

ശമ്പളന 

ദട്ടിവേസ വവേതനന
(8   മണട്ടികക്കൂര
വജസ്ഥാലട്ടികക  )

(1)    (2) (3) (4)

(എ)  ഫസ്ഥാക്ടറട്ടി വേട്ടിഭസ്ഥാഗന

1. സകകട്ടില്ഡക

(1) കഫതൊരമതൊന              ` 13,940

(2) സകൂപരകവസര              ` 13,620

S. R. O. No. 1021/2019
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(3) തമകതൊനടകക്  

            ` 13,000
                   

               ` 500
(4) പനബര

(5) ഇലെനക്ടതീഷശ്യന

(6) കനഡവര

2. സസമട്ടി സകകട്ടില്ഡക

(1) ടതൊങക് ഫടലടനഗക് ഉളതപതട 
തമഷതീന കജതൊലെട 
തചെയരുന്നതരുന മറ്റരു 
വടഭതൊഗങ്ങളടലതപടതൊത്തെ
തരുമതൊയ എലതൊ 
ജതീവനകതൊരരുന

            ` 12,740

   

                ` 490

(2) ഫതൊക്ടറടയടതലെ ജനറല 
വരകര / കസതൊരകതീപര

            (3)   കസതൊരടടനഗക് വരകര                      ` 12,220                       ` 470   

3. അണ് സകകട്ടില്ഡക

(1) തസകശ്യകൂരടറ്റട ജതീവനകതൊര
         ` 12,220

 
                     ` 470(2) വതൊച്ചക്മതൊന

(ബട്ടി) ആഫഫീസക വേട്ടിഭസ്ഥാഗന 

(1)  മതൊകനജര         ` 14,550

(2) ആഫതീസക് അസടസന്റെക്  
      

        ` 13,000                     ` 500
(3) കതൊഷശ്യര/ കതൊരകക്

/കടപടസക്

(4) അകക്കൗണന്റെക്

(5) പശ്യകൂണ് / അറ്റന്റെര         ` 12,220                      ` 470

(6) സസതീപര(ഫരുളകടന)/ 
സക്കതൊവഞ്ചര

        ` 11,700                     ` 450
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(സട്ടി) ലവബസ്ഥാറടറട്ടി വേട്ടിഭസ്ഥാഗന

(1) തകമടസക് /ലെകബതൊറടറട 
തടകക്നതീഷശ്യന

       
               ` 13,950

(2) ലെകബതൊറടറട അസടസന്റെക്

(3) മറ്റക് ലെകബതൊറടറട 
ജതീവനകതൊര

               ` 13,000 ` 500

. II കസ്ഥാമബത

     കമലപറഞ്ഞ  അടടസതൊന  കവതനത്തെടനരുപരുറകമ,  എകകണതൊമടകക്സക്  ആന്റെക്

സതൊറ്റടസടകക്സക്  വകരുപക്,  ഓകരതൊ  ജടലതൊ  കകനന്ദ്രത്തെടനരുന  കവണട  ഓകരതൊ  മതൊസവരുന

നപസടദതീകരടകരുന്ന  1998-99 =  100  എന്ന ഉപകഭതൊകക്തൃവടലെ സകൂചെടകയടതലെ ഏറ്റവരുന

ഒടരുവടല നപസടദതീകരടച്ച സകൂചെടകയരുതട  300 കപതൊയടന്റെടനരുകമല വരദടകരുന്ന ഓകരതൊ

കപതൊയടന്റെടനരുന ദേടവസ കവതനകതൊരകക്  1  രകൂപതൊ നടരകടലെരുന മതൊസശമ്പളകതൊരകക്  26

രകൂപ  (ഇരരുപത്തെടയതൊറക്  രകൂപ)  നടരകടലെരുന   കതൊമബത്തെയക്കക്

അരഹതയരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്.

. III സരവഫീസക സവേയട്ടിവറ്റേജക

    ഈ  വടജതൊപനന   നപതൊബലെശ്യത്തെടല  വരരുന്ന  തതീയതടയടല  ഏതതങടലെരുന  ഒരരു

സതൊപനത്തെടല  അതലങടല  ഒരരു  തതതൊഴടലെരുടമയരുതട  കതീഴടല  മകൂന്നക്  വരഷത്തെടല

കരുറയതൊത്തെ  തരുടരച്ചയതൊയ  കസവനന  പകൂരത്തെടയതൊകടയ  തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  അവര

പകൂരത്തെടയതൊകടയ ഓകരതൊ വരഷതത്തെയരുന  കസവനത്തെടനക് പരുതരുകടയ  അടടസതൊന

കവതനത്തെടതന്റെ  1  ശതമതൊനന  വതീതന  പരമതൊവധട  15  ശതമതൊനന  തരുക  സരവതീസക്

തവയടകറ്റജതൊയട അടടസതൊന ശമ്പളത്തെടല ഉളതപടരുത്തെട നലകകണതതൊണക്. 
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. IV ഇതര വേവ്യവേസകള

        (1)  ഈ വടജതൊപനത്തെടല പറഞ്ഞടടരുളള  കവതനതത്തെകതൊളരുന  ഉയരന്ന

കവതനന  ഏതതങടലെരുന  തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്  ലെഭടകരുന്നരുതണങടല  അനപകതൊരമരുളള

ഉയരന്ന കവതനത്തെടനക് തതന്ന തരുടരന്നരുന അരഹതയരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്.

     (2) മതൊസശമ്പളന നടശ്ചടയടച്ചടടരുളള തതതൊഴടലെതൊളടകകതൊ തതതൊഴടലെതൊളട വടഭതൊഗത്തെടകനതൊ

അരഹതതപട  ദേടവസകവതനന  കണകതൊകരുന്നതക്  ആ  തതതൊഴടലെതൊളടകക്/  തതതൊഴടലെതൊളട

വടഭതൊഗത്തെടനക്  നടശ്ചയടകതപട  മതൊസകവതനതത്തെ  26  തകതൊണക്  ഭതൊഗടച്ചരുന,

അതരുകപതൊതലെ  ദേടവസകവതനന  നടശ്ചയടച്ചടടരുളള  തതതൊഴടലെതൊളടകകതൊ,  തതതൊഴടലെതൊളട

വടഭതൊഗത്തെടകനതൊ  മതൊസകവതനന  കണകതൊകരുന്നതക്  ആ  തതതൊഴടലെതൊളടകക്

നടശ്ചയടകതപടടടരുളള  ദേടവസകവതനതത്തെ  26  തകതൊണക്  ഗരുണടച്ചരുന

ആയടരടകകണതതൊണക്.

      ഗവരണ്ണറരുതട ഉത്തെരവടനനപകതൊരന,
                                                                                                സതവ്യജട്ടിതക രസ്ഥാജന, 
                                                      ഗവേണ്സമനക അഡഫീഷണല് ചഫീഫക സസകകടറട്ടി  .

വേട്ടിശദഫീകരണകക്കുറട്ടിപക

(ഇതക്  വടജതൊപനത്തെടതന്റെ ഭതൊഗമതൊകരുന്നതല,  എന്നതൊല  അതടതന്റെ

തപതൊതരു ഉകദ്ദേശശ്യന തവളടതപടരുത്തെരുന്നതടനക് ഉകദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊകരുന്നരു.)

കകരള   സനസതൊനതത്തെ   കബതൊകക്  റബ്ബര  ഫതൊക്ടറടകളടല കജതൊലെട

തചെയരുന്ന വടഭതൊഗങ്ങളടതലെ  തതതൊഴടലെതൊളടകളകക് നലകകണതതൊയ  ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ

കകൂലെട നടരകക്      2009 ഡടസനബര 28-ാതൊനതതീയതടയടതലെ സ.ഉ.(കക) 177/09/തതതൊഴടല

നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2010 ജനരുവരട 2-ാതൊന തതീയതടയടതലെ 17-ാതൊന നമ്പര കകരള

അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല എസക്.ആര.ഒ.  നമ്പര.3/2010 ആയട നപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ

വടജതൊപനനപകതൊരന പരുതരുകട നടശ്ചയടച്ചടരരുന്നരു.  2019 മതൊരച്ചക് 24-ാതൊന തതീയതടയടതലെ
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241/ഇ 1/2018/തതതൊഴടല  നമ്പരതൊയട  പരുറതപടരുവടച്ചതരുന  2019  കമയക്  31-ാതൊന

തതീയതടയടതലെ  1306-ാതൊന  നമ്പര  കകരള  അസതൊധതൊരണ  ഗസറ്റടല

നപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ നപസക്തരുത വശ്യവസതൊയ കമഖലെയടതലെ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട

പരുതരുകട  നടശ്ചയടകരുന്നതടനരുളള,  നപതൊഥമടക വടജതൊപനനപകതൊരമരുളള  കരടക്

നടരകദ്ദേശങ്ങളടനകമലെരുളള  ആകകപങ്ങളരുന  നടരകദ്ദേശങ്ങളരുന

പരടഗണടച്ചതടനരുകശഷവരുന  ഈ  ആവശശ്യത്തെടനതൊയട  രകൂപതീകരടച്ച  മടനടമന  കവതന

ഉപകദേശക  കബതൊരഡടതന്റെ   ഉപകദേശന  പരടഗണടച്ചകശഷവരുന  നപസക്തരുത  വശ്യവസതൊയ

കമഖലെയടതലെ  തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട  നടലെവടലെരുളള  ഏറ്റവരുന  കരുറഞ്ഞ  കവതന  നടരകക്

പരുതരുകട നടശ്ചയടകരുവതൊന സരകതൊര ഇകപതൊള തതീരരുമതൊനടച്ചടരടകരുന്നരു.

കമലപറഞ്ഞ ലെകശ്യന നടറകവറ്റരുന്നതടനക് ഉകദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊണക് ഈ

വടജതൊപനന.

------------------------------------
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