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10th

Dated, Thiruvananthapuram, 24th January, 2020
10th Makaram, 1195.

S. R. O. No. 61/2020

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. (Ms.) No. 57/2011/LBR dated 26th April, 2011 and
published as S.R.O. No. 282/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 912 dated 26th April, 2011,
the Government of Kerala after considering the objections and suggestions received on the draft proposals
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published as notification No. E1/23/2019-LBRD. dated 20th July, 2019 in the Kerala Gazette
Extraordinary No. 2158 dated 16th September, 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 Liquor Trading and Vending 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
Foreign Liquor
I. Monthly Basic Wages
Sl. No.

Work/Category

Basic Wages

(1)

(2)

(3)

1.

2.

3.

4.

Grade I
1. Manager
2. Accountant
3. Cashier

₹ 15,390

Grade II
1. Route Manager/Bill Collector
2. Checker
3. Cook
4. Clerk
5. Driver
Grade III
1. Store man /Store Worker
2. Sales man/ Supplier
3. Transport Workers
4. Shop Manager
5. Depot Workers

₹ 14,870

₹ 14,480

Grade IV
1. Helper
2. Kitchen Assistant
3. Boy/ Cleaner
4. Watchman

₹ 13,870

II. Piece Rate
Work/Category
Labelling Worker

Rate of Basic Wages
10 paise per Label
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III. Dearness Allowance
In addition to the rate of 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 ₹ 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.
The labelling workers shall be eligible for one Dearness Allowance for sticking 4000 labels and
for the purpose average output for a week i.e., 6 days may be reckoned. The workers are eligible for one
Dearness Allowance for a day subject to a maximum of 6 Dearness Allowance for a week. Dearness
Allowance shall be paid only for the days worked.

IV. Service Weightage
The monthly paid employees who have completed continuous five years or more in an
establishment or under an employer shall be allowed service weightage included in their basic wages, at
the rate of one percentage of the revised basic pay for every completed year of service, subject to a
maximum amount of 10 percentage.
For calculating the daily rate in respect of the category of employees for whom monthly rate is
fixed under this notification the monthly rate shall be divided by 26.

V. Other Provisions
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. 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.
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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 Liquor Trading and Vending Sector in the State of Kerala as per notification issued under
G. O. (Ms.) No. 57/2011/LBR dated 26th April, 2011 and published as S.R.O. No. 282/2011 in the Kerala
Gazette Extraordinary No. 912 dated 26th April, 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. E1/23/2019-LBRD dated
20th July, 2019 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2158 dated 16th September, 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 ജനുവരി, 24
1195 മകരം, 10.

സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പര് 13/2020/ത ൊഴില്.

എസ്. ആര്. ഒ. നമ്പര് 61/2020

1948-തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി ആക്റ്റിതെ (1948-തെ 11-ാ ാ കകന്ദ്ര ആക്റ്റ്) 3-ാ ാ വകുപ്പ് (1)-ാ ാ
ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡവും
നിക്ഷിപ് മൊയ

5-ാ ാ വകുപ്പ് (2)-ാ ാ ഉപവകുപ്പുമൊയി കൂട്ടിവൊയിച്ച ന്ദ്പകൊരം സര്കൊരില്

അധികൊരങ്ങള്

വിനികയൊഗിച്ചുതകൊണ്ും, 2011 ഏന്ദ്പില് 26-ാ ാ

ീയ ിയിതെ

ജി. ഒ. (എംഎസ്.) 57/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 ഏന്ദ്പില് 26-ാ ാ
912-ാ ാ

നമ്പര്

കകരള

ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ

അസൊധൊരണ

ഗസറ്റില്

എസ്.ആര്.ഒ.

വിജ്ഞൊപനതെ അ ിെംഘിച്ചുതകൊണ്ും,

നമ്പര്

282/2011

ന്ദ്പസ് ു

ആയി

ആക്റ്റിതെ 5-ാ ാ

വകുപ്പ് (1)-ാ ാ ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം ആവശ്യതപ്പടുന്ന ന്ദ്പകൊരം 2019 ജൂലെ 20-ാ ാ
23/ഇ1/2019/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 തസപ്റ്റംബര് 16-ാ ാ

ീയ ിയിതെ

ീയ ിയിതെ

ീയ ിയിതെ 2158-ാ ാ

നമ്പര് കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ന്ദ്പൊഥമിക വിജ്ഞൊപനെിതെ കരട്
നിര്കേശ്ങ്ങളികേെുളള
ആക്റ്റിതെ

7-ാ ാ

ആകക്ഷപങ്ങളും

വകുപ്പ്

ന്ദ്പകൊരം

അഭിന്ദ്പൊയങ്ങളും

രൂപീകരിച്ച

മിനിമം

പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും

കവ ന

ഉപകേശ്ക

ന്ദ്പസ് ു

സമി ിയുമൊയി

കൂടിയൊകെൊചിച്ചകശ്ഷവും, കകരള സര്കൊര് സംസ്ഥൊനതെ വികേശ്മേയ വയൊപൊരവും വിപണനവും
കമഖെയില് കജൊെി തചയ്യുന്ന വിഭൊഗങ്ങളിതെ
കുറഞ്ഞ

കൂെി

നിരകുകള്

ഇക ൊതടൊപ്പം

ത ൊഴിെൊളികള്ക്
കചര്െിരികുന്ന

നല്കകണ് ൊയ ഏറ്റവും

പട്ടികയില്

പറയുന്ന

ഇ ിനൊല് പു ുകി നിശ്ചയികുകയും ഈ വിജ്ഞൊപനം ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന
മു ല് പു ുകിയ കൂെി നിരകുകള് ന്ദ്പൊബെയെില് വരുന്ന

പട്ടിക
വിദേശ മേയം
I. അടിസ്ഥാന മാസദവതനം

ന്ദ്കമ
നമ്പര്

കജൊെി/വിഭൊഗം

അടിസ്ഥൊന കവ നം

(1)

(2)

(3)

ദരേഡ് 1
1. മൊകനജര്
2. അകൗണ്െ്
3. കയൊഷയര്
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ീയ ി

ീയ ിയൊയി നിശ്ചയികുകയും

തചയ്യുന്നു.

1.

ന്ദ്പകൊരം

₹ 15,390
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2.

ദരേഡ് 2
1. റൂട്ട് മൊകനജര്/ബില്ല് കളക്ടര്
2. തചകര്
3. കുക്

₹ 14,870

4. ക്ലര്ക്
5. ലന്ദ്ൈവര്
3.

ദരേഡ് 3
1. കറൊര്മൊന്/കറൊര് വര്കര്
2. തസയില്സ്മൊന്/സലൈയര്
3. ന്ദ്ടൊന്സ്.കപൊര്ട്ട് വര്കകഴ്സ്

₹ 14,480

4. കഷൊപ്പ് മൊകനജര്
5. ൈികപ്പൊ വര്കകഴ്സ്
4.

ദരേഡ് 4
1. തെല്പ്പര്
2. കിച്ചണ് അസിറെ്

₹ 13,870

3. കബൊയ് / ക്ലീനര്
4. വൊച്ച്മൊന്
II. പീസ് ദേറ്റ്

രരമ
നമ്പര്

ദ ാലി /വിഭാേം

അടിസ്ഥാന ദവതന
നിരക്ക്

കെബെിംഗ് വര്കര്

അദ്ധ്വാന ഭാരം

കെബല് ഒന്നിന് 10 ലപസ

ഒരു േിവസം 4000
കെബല്
പ ികണം

III. ക്ഷാമബത്ത
കമല്പ്പറഞ്ഞ

അടിസ്ഥൊന

കവ നെിനുപുറതമ,

എല്ലൊ

വിഭൊഗം

ത ൊഴിെൊളികള്കും

സംസ്ഥൊന എകകണൊമിക്സ് ആെ് റൊറ്റിറിക്സ് വകുപ്പ് ഓകരൊ ജില്ലൊ കകന്ദ്രെിനും കവണ്ി ഓകരൊ
മൊസവും ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന 1998-99=100 എന്ന ഉപകഭൊക്തൃവിെ സൂചികയുതട അടിസ്ഥൊനെില്
300 കപൊയിെിനുകമല് വര്ദ്ധികുന്ന ഓകരൊ കപൊയിെിനും േിവസ കവ നകൊര്ക് 1 രൂപ (ഒരു രൂപ)
നിരകിെും

മൊസകവ നകൊര്ക്

26

രൂപ

നിരകിെും

ക്ഷൊമബെയ്ക്

അര്െ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്.
കെബെിംഗ് ത ൊഴിെൊളികള്ക് ഒരൊഴ്ചകൊെതെ അ ൊയ ് 6 േിവസെിനുളളില് ഉളള
ആതക ഉല്പ്പൊേനെിതെ ശ്രൊശ്രി എടുകുകമ്പൊള് വരുന്ന ഓകരൊ 4000 കെബല് ഒട്ടികുന്ന ിനും
ഓകരൊ ക്ഷൊമബെ നല്കകണ് ൊണ്. ഒരു േിവസം ഒരു ക്ഷൊമബെയ്കും ആഴ്ചയില് പരമൊവധി
6 ക്ഷൊമബെയ്കും മൊന്ദ് കമ അര്െ

ഉണ്ൊയിരികുകയുളളൂ.
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IV. സര്വീസ് വയവസ്ഥരള്
ഒരു സ്ഥൊപനെില്/ഒരു ത ൊഴിെുടമയുതട കീഴില്

ുടര്ച്ചയൊയി 5 വര്ഷെില് കുറയൊെ

കസവനകൊെം പൂര്െിയൊകിയ മൊസശ്മ്പളകൊര്ക് അവര് പൂര്െിയൊകിയ ഓകരൊ വര്ഷതെ
കസവന കൊെയളവിനും പട്ടികയില് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥൊന കവ നെിതെ 1 ശ് മൊനം വീ ം
പരമൊവധി 10 ശ് മൊനം വരുന്ന

ുക

സര്വീസ് തവയികറ്റജ് ആയി അടിസ്ഥൊന കവ നെില്

ഉള്തപ്പടുെി നല്കകണ് ൊണ്.

V. പപാതു വയവസ്ഥരള്
1. ഈ വിജ്ഞൊപനെില് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള കുറഞ്ഞ കവ നകെകൊള് ഉയര്ന്ന കവ നം
നിെവില് െഭികുന്ന ത ൊഴിെൊളികള്ക്

അന്ദ്പകൊരമുളള

ഉയര്ന്ന കവ ന നിരക്

ുടര്ന്നും

െഭികുന്ന ിന് അര്െ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്.
2.

ഈ

വിജ്ഞൊപനെിന്

കീഴില്

മൊസകവ ന

വിഭൊഗകൊരുതട

േിവസ

കവ നം

കണകൊകുന്ന ിന് മൊസകവ നതെ ഇരുപെിയൊറുതകൊണ്് ഭൊഗികകണ് ൊണ്.

ഗവര്ണ്ണറുതട ഉെരവിന് ന്ദ്പകൊരം,

സ യജി ് രൊജന്,
ഗവണ്തമെ് അൈീഷണല് ചീഫ് തസന്ദ്കട്ടറി.
വിശേീരരണക്കുേിപ്പ്
(ഇ ്

വിജ്ഞൊപനെിതെ

ഭൊഗമൊകുന്ന ല്ല,

എന്നൊല്

അ ിതെ

തപൊ ു

ഉകേശ്യം

തവളിതപ്പടുെുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊകുന്നു.)

കകരള സംസ്ഥൊനതെ വികേശ്മേയ വയൊപൊരവും വിപണനവും കമഖെയില് കജൊെി തചയ്യുന്ന
വിഭൊഗങ്ങളിതെ ത ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ് ൊയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെിനിരക് 2011 ഏന്ദ്പില്
26-ാ ാ

ീയ ിയിതെ ജി. ഒ. (എംഎസ്.) 57/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 ഏന്ദ്പില്

26-ാ ാ

ീയ ിയിതെ 912-ാ ാ നമ്പര് കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 282/2011

ആയി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരം പു ുകി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 2019 ജൂലെ 20-ാ ാ
ീയ ിയിതെ

23/ഇ1/2019/ത ൊഴില്

ീയ ിയിതെ 2158-ാ ാ

നമ്പരൊയി

പുറതപ്പടുവിച്ച ും

2019

തസപ്റ്റംബര്

16-ാ ാ

നമ്പര് കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ന്ദ്പസ് ു

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

കരട്

നിര്കേശ്ങ്ങളികേെുളള
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ആകക്ഷപങ്ങളും

നിര്കേശ്ങ്ങളും

8

പരിഗണിച്ച ിനുകശ്ഷവും
കബൊര്ൈുമൊയി

ഈ

ആവശ്യെിനൊയി

കൂടിയൊകെൊചിച്ചകശ്ഷവും

ന്ദ്പസ് ു

രൂപീകരിച്ച

മിനിമം

കവ ന

ഉപകേശ്ക

വയവസൊയ കമഖെയിതെ ത ൊഴിെൊളികളുതട

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