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GOVERNMENT OF KERALA
Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION
G.O. (P) No. 52/2020/LBR.

Dated, Thiruvananthapuram,
9th June, 2020
26th Idavam, 1195.

S. R. O. No. 411/2020

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. (P) No. 151/2011/LBR dated
12th September, 2011 and published as S.R.O. No. 608/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary
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No. 1809 dated 26th September, 2011, the Government of Kerala after considering the objections
and suggestions received on the draft proposals published as notification No. LBRDE1/97/2019-LBRD. dated 25th October, 2019 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2790 dated
14th November, 2019 as 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
Food Processing 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. Rate of Basic Wages
Sl. No.

Category/Posts

Monthly Basic Wages

1

Manager

₹ 16,790

2

Marketing Controller,
Chief Analyst,
Accounts Officer

₹ 15,100

Assistant Manager
Supervisor
Production Supervisor
Packing Supervisor
Purchase Manager
Purchase Officer
Sales Manager
Sales Officer
Cleaning Supervisor

₹ 13,975

Icing Master
Sweet Master
Analyst

₹ 13,330

Plant Operator
Oven Operator
Mixing Machine Operator
Machine Operator
Boiler Operator
Lab Technician

₹ 13,130

3

4

5
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6

7

8

9

10

Sales Executive
Sales Representative
Mechanic
Electrician cum Mechanic
Plumber

₹ 12,930

Accountant
Clerk
Store Keeper
Typist
Stenographer
Receptionist
Front Office Assistant
Salesman
Van Salesman
Driver
Sweet Maker
Icing Assistant

₹ 12,760

Production Workers
Plant Workers
Sales Assistant
Bottling Worker
Soda Maker

₹ 12,650

Attender
Peon
Watchman
Security Guard
Packers
Labelling Workers
Loading and Unloading Workers

₹ 12,565

Cleaner
Sweeper

₹ 12,340

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 i.e., 1998-99=100 at the rate of ₹ 26 (Rupees Twenty six only) for
monthly waged employees for every increase of point above 300 points.
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III. Service Weightage
The employees who have completed not less than five years continuous service in any
establishment or under any employer, as on the date of commencement of this notification, shall
be allowed service weightage at the rate of five per cent of the basic wages at the revised rate for
the service above five years but up to ten years, ten per cent of the basic wages for the service
above ten years but up to fifteen years and fifteen per cent of basic wages for the service which
exceeds fifteen years or more by including the same in the basic wages.
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 get such higher rates.
2.

If any of the post is not mentioned in the schedule above, they shall be given the scale of

pay equivalent to the employees in equivalent post.
3. Daily wages of the monthly paid employees or class of employees under this notification
shall be calculated by dividing the monthly 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.)
Government had earlier revised the minimum rates of wages payable to the employees
employed in the Food Processing Industry Sector in the State of Kerala as per notification issued
under G.O. (P) No. 151/2011/LBR dated 12th September, 2011 and published as S.R.O. No.
608/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1809 dated 26th September, 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-E1/97/2019-LBRD. dated 25th October, 2019 in the Kerala Gazette
Extraordinary No. 2790 dated 14th November, 2019 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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ിരുവനന്തപുരം, 2020 ജൂൺ 9
1195 ഇടവം 26.

സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 52/2020/ത ൊഴില്.

എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 411/2020

1948-തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി ആക്റ്റിതെ (1948-തെ 11-ാ ാ കകന്ദ്ര ആക്റ്റ്) 3-ാ ാ വകുപ്പ് (1)-ാ ാ
ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം ന്ദ്പസ് ു

ആക്റ്റിതെ 5-ാ ാ വകുപ്പ് (2)-ാ ാ ഉപവകുപ്പുമൊയി കൂട്ടിവൊയിച്ച ന്ദ്പകൊരം

സർകൊരില് നിക്ഷിപ് മൊയ അധികൊരങ്ങള് വിനികയൊഗിച്ചുതകൊണ്ും, 2011 തസപ്റ്റംബർ 12-ാ ാ
ീയ ിയിതെ സ. ഉ. (പി) 151/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 തസപ്റ്റംബർ 26-ാ ാ
ീയ ിയിതെ 1809-ാ ാ നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 608/2011 ആയി
ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ വിജ്ഞൊപനതെ അ ിെംഘിച്ചുതകൊണ്ും, ന്ദ്പസ് ു
(1)-ാ ാ

ആക്റ്റിതെ 5-ാ ാ വകുപ്പ്

ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം ആവശ്യതപ്പടുന്ന ന്ദ്പകൊരം 2019 ഒകടൊബർ, 25-ാ ാ

97/ഇ1/2019/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 നവംബർ, 14-ാ ാ
കകരള

അസൊധൊരണ

നിർകേശ്ങ്ങളികേെുളള
ആക്റ്റിതെ 7-ാ ാ

ഗസറ്റില്

ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ

ആകക്ഷപങ്ങളും

ന്ദ്പൊഥമിക

അഭിന്ദ്പൊയങ്ങളും

ീയ ിയിതെ

ീയ ിയിതെ 2790-ാ ാ നമ്പർ
വിജ്ഞൊപനെിതെ

പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും

കരട്

ന്ദ്പസ് ു

വകുപ്പ് ന്ദ്പകൊരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം കവ ന ഉപകേശ്ക സമി ിയുതട ഉപകേശ്ം

പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും കകരള സംസ്ഥൊനതെ ഭക്ഷയ സംസ്കരണവും വി രണവും കമഖെയില് കജൊെി
തെയ്യുന്ന വിഭൊഗങ്ങളിതെ ത ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ് ൊയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി നിരകുകള്
ഇക ൊതടൊപ്പം കെർെിരികുന്ന പട്ടികയില് പറയുന്ന ന്ദ്പകൊരം കകരള സർകൊർ, ഇ ിനൊല് പു ുകി
നിശ്ചയികുകയും ഈ വിജ്ഞൊപനം ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന
നിരകുകള് ന്ദ്പൊബെയെില് വരുന്ന

ീയ ി മു ല് പു ുകിയ കൂെി

ീയ ിയൊയി നിശ്ചയികുകയും തെയ്യുന്നു.

പട്ടിക
I. അടിസ്ഥാന വേതന നിരക്ക്

ന്ദ്കമ
നമ്പർ

വിഭൊഗം/ സ് ികകള്

അടിസ്ഥൊന ന്ദ്പ ിമൊസ
കവ നം (രൂപ)

1

മൊകനജർ

16,790

2

മൊർകറ്റിംഗ് കൺകന്ദ്ടൊളർ
െീഫ് അനെിസ്റ്റ്
അകൗണ്്സ് ഓഫീസർ

15,100

3

അസിസ്റ്റെ് മൊകനജർ
സൂപ്പർവവസർ
തന്ദ്പൊഡക്ഷന് സൂപ്പർവവസർ
പൊകിംഗ് സൂപ്പർവവസർ
പർകച്ചസ് മൊകനജർ
പർകച്ചസ് ഓഫീസർ
തസയില്സ് മൊകനജർ
തസയില്സ് ഓഫീസർ
ക്ലീനിംഗ് സൂപ്പർവവസർ

13,975
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4

5

6

7

8

9

10

ഐസിംഗ് മൊസ്റ്റർ
സവീറ്റ് മൊസ്റ്റർ
അനെിസ്റ്റ്
പ്ലൊെ് ഓപ്പകററ്റർ
ഓവന് ഓപ്പകററ്റർ
മിക്സിംഗ് തമഷീന് ഓപ്പകററ്റർ
തമഷീന് ഓപ്പകററ്റർ
കബൊയിെർ ഓപ്പകററ്റർ
െൊബ് തടക്നീഷയന്
തസയില്സ് എക്സികയൂട്ടീവ്
തസയില്സ് തറന്ദ്പതസകെറ്റീവ്
തമകൊനിക്
ഇെന്ദ്ടീഷന് കം തമകൊനിക്
പ്ലംബർ
അകൗണ്െ്
ക്ലർക്
കസ്റ്റൊർ കീപ്പർ
വടപ്പിസ്റ്റ്
തസ്റ്റകനൊന്ദ്ഗൊഫർ
റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്
ന്ദ്ഫണ്് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റെ്
തസയില്സ്.മൊന്
വൊന് തസയില്സ്മൊന്
വന്ദ്ഡവർ
സവീറ്റ് കമകർ
ഐസിംഗ് അസിസ്റ്റെ്

13,330

13,130

12,930

12,760

തന്ദ്പൊഡക്ഷന് വർകകഴ്സ്
പ്ലൊെ് വർകകഴ്സ്
തസയില്സ് അസിസ്റ്റെ്
കബൊട്ടിെിംഗ് വർകർ
കസൊഡൊ കമകർ

12,650

അറ്റന്ഡർ
പയൂൺ
വൊച്ച്മൊന്
തസകയൂരിറ്റി ഗൊർഡ്
പൊകകഴ്സ്
കെബെിംഗ് വർകകഴ്സ്
കെൊഡിംഗ് ആെ് അൺകെൊഡിംഗ് വർകകഴ്സ്

12,565

ക്ലീനർ
സവീപ്പർ
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II. ക്ഷാമബത്ത
കമല്പ്പറഞ്ഞ

അടിസ്ഥൊന

കവ നെിനുപുറതമ,

എല്ലൊ

വിഭൊഗം

ത ൊഴിെൊളികള്കും

സംസ്ഥൊന എകകണൊമിക്സ് ആെ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് ഓകരൊ ജില്ലൊ കകന്ദ്രെിനും കവണ്ി ഓകരൊ
മൊസവും ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന 1998-99=100 എന്ന ഉപകഭൊക്തൃവിെ സൂെികയുതട അടിസ്ഥൊനെില്
300

കപൊയിെിനുകമല്

വർദ്ധികുന്ന

ഓകരൊ

കപൊയിെിനും

മൊസകവ നകൊർക്

26

രൂപ

(ഇരുപെിയൊറ് രൂപ) നിരകില് ക്ഷൊമബെയ്ക് അർഹ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്.
III. സർവീസ് വേയിവേജ്
ഈ

വിജ്ഞൊപനം

സ്ഥൊപനെികെൊ/ഒരു
പൂർെിയൊകിയ

ന്ദ്പൊബെയെില്

ത ൊഴിെുടമയുതട

ജീവനകൊർക്

വരുന്ന

കീഴികെൊ

അവർ

5

ീയ ിയില്

വർഷെില്

പൂർെിയൊകിയ

ഏത ങ്കിെും

കുറയൊെ

ഓകരൊ

ഒരു

കസവനകൊെം

അഞ്ച്

വർഷെിനു

മുകളിെുളള ും 10 വർഷം വതരയുളള ുമൊയ കസവന കൊെയളവിന് അടിസ്ഥൊന കവ നെിതെ 5
ശ് മൊനവും 10 വർഷെിന് മുകളിെുളള ും എന്നൊല് 15 വർഷം വതരയുളള ുമൊയ കസവന
കൊെയളവിന് 10 ശ് മൊനവും 15 വർഷെിന് മുകളിെുളള കസവന കൊെയളവിന് പരമൊവധി

15

ശ് മൊനവും സർവീസ് തവയികറ്റജ് അടിസ്ഥൊന കവ നെില് ഉള്തപ്പടുെി നല്കകണ് ൊണ്.
IV. വ

ാതു േയേസ്ഥകള്
1. ഈ വിജ്ഞൊപനെില് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള കുറഞ്ഞ കവ നകെകൊള് ഉയർന്ന കവ നം
നിെവില് െഭികുന്ന ത ൊഴിെൊളികള്ക് അന്ദ്പകൊരമുളള ഉയർന്ന കവ ന നിരക്

ുടർന്നും

െഭികുന്ന ിന് അർഹ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്.
2. ഏത ങ്കിെും
ജീവനകൊർക്

സ് ിക

ന്ദ്പക യകമൊയി

പട്ടികയിതെ

സമൊന

പട്ടികയില്

ന്ദ്പ ിപൊേിച്ചിട്ടിതല്ലങ്കില്,

പേവിയിെുളള

ജീവനകൊർക്

അെരം
നിശ്ചയിച്ച

നിരകിെുളള കവ നം നല്കകണ് ൊണ്.
3. ഈ

വിജ്ഞൊപനെിന്

കീഴില്

മൊസകവ ന

വിഭൊഗകൊരുതട

േിവസ

കവ നം

കണകൊകുന്ന ിന് മൊസകവ നതെ ഇരുപെിയൊറുതകൊണ്് ഭൊഗികകണ് ൊണ്.

ഗവർണറുതട ഉെരവിന്ന്ദ്പകൊരം,

സ യജി ് രൊജന്,

ഗവൺതമെ് അഡീഷണല് െീഫ് തസന്ദ്കട്ടറി.
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േിശദീകരണക്കുറിപ്പ്
(ഇ ്

വിജ്ഞൊപനെിതെ

ഭൊഗമൊകുന്ന ല്ല,

എന്നൊല്

അ ിതെ

തപൊ ു

ഉകേശ്യം

തവളിതപ്പടുെുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊകുന്നു.)
കകരള സംസ്ഥൊനതെ ഭക്ഷയ സംസ്കരണവും വി രണവും കമഖെയില് കജൊെി തെയ്യുന്ന
വിഭൊഗങ്ങളിതെ

ത ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ് ൊയ

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി നിരക്

2011

തസപ്റ്റംബർ 12-ാ ാ

ീയ ിയിതെ സ. ഉ. (പി) 151/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011

തസപ്റ്റംബർ 26-ാ ാ

ീയ ിയിതെ 1809-ാ ാ നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ

608/2011 ആയി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരം പു ുകി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 2019
ഒകടൊബർ 25-ാ ാ
14-ാ ാ

ീയ ിയിതെ 97/ഇ1/2019/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 നവംബർ

ീയ ിയിതെ 2790-ാ ാ നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ന്ദ്പസ് ു

വയവസൊയ കമഖെയിതെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി പു ുകി നിശ്ചയികുന്ന ിനുളള, ന്ദ്പൊഥമിക
വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരമുളള

കരട്

പരിഗണിച്ച ിനുകശ്ഷവും

ഈ

നിർകേശ്ങ്ങളിന്കമെുളള
ആവശ്യെിനൊയി

കബൊർഡുമൊയി കൂടിയൊകെൊെിച്ചകശ്ഷവും ന്ദ്പസ് ു

ആകക്ഷപങ്ങളും

രൂപീകരിച്ച

മിനിമം

നിർകേശ്ങ്ങളും

കവ ന

ഉപകേശ്ക

വയവസൊയ കമഖെയിതെ ത ൊഴിെൊളികളുതട

നിെവിെുളള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കവ ന നിരക് പു ുകി നിശ്ചയികുവൊന് സർകൊർ ഇകപ്പൊള്
ീരുമൊനിച്ചിരികുന്നു.
കമല്പ്പറഞ്ഞ െക്ഷയം നിറകവറ്റുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊണ് ഈ വിജ്ഞൊപനം.
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