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GOVERNMENT OF KERALA
Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION
G. O. (P) No. 83/2020/LBR

Dated, Thiruvananthapuram, 22nd October, 2020
6th Thulam, 1196

S. R. O. No. 751/2020

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. 89/2011/LBR dated 7th July, 2011 and
published as S.R.O. No. 438/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 1384 dated 15th July, 2011,
the Government of Kerala after considering the objections and suggestions received on the draft
proposals published as notification No. LBRD-E1/119/2019-LBRD dated 20th November, 2019 in the
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Kerala Gazette Extraordinary No. 2856 dated 21st 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 Marble and Granite 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. Monthly Wages
Sl. No.

Monthly Basic Wages
(₹)

Category/Work

1

Manager

15,090

2

Sales Executive/Marketing Executive /Crane Operator

14,370

3

Clerk, Office Assistant,
Computer Operator, Driver

13,690

4

Cleaner, Helper, Watchman/Sweeper

Accountant,

Salesman,

13,040

II. Daily Wages
Sl. No.

Category/Work

Daily Basic Wages
(₹)

1

Polisher/Cutter

600

2

Loading and Unloading Workers

640

III. Piece Rate
Sl. No.

Category/Work

Basic Wages
(₹)

Loading and Unloading Work
1

Granite Slab

400 (per tone)

2

Marble Slab

400 (per tone)

3

Granite/Marble Piece, Tiles

290 (per tone)
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IV. Dearness Allowance
In addition to the above Basic said wages, all the employees shall be eligible for Dearness
Allowance calculated on the basis of the Consumer Price Index published for the concerned District
Headquarters by the Department of Economic and Statistics at the rate of Rs. 26 (Rupees Twenty-six only) for
monthly waged employees and Re.1 (Rupee One only) for daily waged employees respectively, for every
point in excess of 300 points of the latest Consumer Price Index Number in the series 1998-99=100.

V. Service Weightage
The monthly rated and daily rated employees who have completed a continuous service of five
years or more in an establishment or under an employer, shall be given service weightage at rate of 5%
of basic wages for their completed service tenure of 5 years or more but below 10 years and 10% of basic
wages for those who are having a service tenure of 10 years but below 15 years and 15% of basic wages
for those who are having a service tenure of 15 years or more by including the same in the basic wages.

VI. Other Conditions
1. Wherever any employee is presently in receipt of higher wages than the minimum rates of
wages fixed in this notification, such employee shall continue to get such higher rate of wages.
2. The daily wages of an employee in any category of employees for whom monthly wages is
fixed in this notification may be calculated by dividing the total monthly wages eligible for them by 26
and the monthly wages of those whose daily wages as fixed may be calculated by multiplying the daily
wages by 26.
3. Wherever loading and unloading workers are getting more wages than fixed as per this
notification on the basis of the rates fixed as per the Kerala Head Load Workers Act, 1978 (20 of 1980),
they shall continue to get such higher rates.

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.)
The Government had revised the minimum rates of wages payable to the employees employed in
the Marble and Granite Industry Sector in the State of Kerala as per notification issued under
G. O. (Ms.) No. 89/2011/LBR. dated 7th July, 2011 and published as S.R.O. No. 438/2011 in the Kerala
Gazette Extraordinary No. 1384 dated 15th July, 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 per notification No. LBRD-E1/119/2019-LBRD
dated 20th November, 2019 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2856 dated 21st November, 2019
and in consultation with the advice of 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 ഒക്ടൊബർ 22
1196 ുലൊം 6

സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 83/2020/ത ൊഴില്.
എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 751/2020

1948-തല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി ആക്റ്റിതല (1948-തല 11-ാ
ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം ന്ദ്പസ് ു

ആക്റ്റിതല 5-ാ

ാ ക്കന്ദ്ര ആക്റ്റ്) 3-ാ ാ വകുപ്പ് (1)-ാ ാ

ാ വകുപ്പ് (2)-ാ ാ ഉപവകുപ്പുമൊയി കൂട്ടിവൊയിച്ച ന്ദ്പകൊരം

സർകൊരില് നിക്ഷിപ് മൊയ അധികൊരങ്ങള് വിനിക്യൊഗിച്ചുതകൊണ്ും, 2011 ജൂലല 7-ാ
സ. ഉ. (എംഎസ്.) 89/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 ജൂലല 15-ാ

ാ

ാ

ീയ ിയിതല

ീയ ിയിതല 1384-ാ

ാ

നമ്പർ ക്കരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 438/2011 ആയി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ
വിജ്ഞൊപനതെ അ ിലംഘിച്ചുതകൊണ്ും, ന്ദ്പസ് ു
അനുശൊസികുന്ന

ന്ദ്പകൊരം

2019

നവംബർ

പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 നവംബർ 21-ാ
ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ

ന്ദ്പൊഥമിക

ാ

ആക്റ്റിതല 5-ാ

20-ാ

ാ

ീയ ിയിതല

ീയ ിയിതല 2856-ാ

വിജ്ഞൊപനെിതല

അഭിന്ദ്പൊയങ്ങളും പരിഗണിച്ചക്ശഷവും ന്ദ്പസ് ു

ാ വകുപ്പ് (1)-ാ ാ ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം

കരട്

ഇ1/119/2019/ത ൊഴില്

നമ്പരൊയി

ാ നമ്പർ ക്കരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില്
നിർക്േശങ്ങളിക്േലുളള

ആക്റ്റിതെ 7-ാ

ആക്ക്ഷപങ്ങളും

ാ വകുപ്പ് ന്ദ്പകൊരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം

ക്വ ന ഉപക്േശക സമി ിയുതട ഉപക്േശവും പരിഗണിച്ചക്ശഷം ക്കരള സംസ്ഥൊനതെ “മൊർബിള് ആെ്
ന്ദ്ഗൊലനറ്റ്” വയവസൊയ ക്മഖലയില് ക്ജൊലി തെയ്യുന്ന വിഭൊഗങ്ങളിതല ത ൊഴിലൊളികള്ക് നല്ക്കണ് ൊയ
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി നിരകുകള് ഇക് ൊതടൊപ്പം ക്െർെിരികുന്ന പട്ടികയില് പറയുന്ന ന്ദ്പകൊരം ക്കരള
സർകൊർ, ഇ ിനൊല് പു ുകി നിശ്ചയികുകയും ഈ വിജ്ഞൊപനം ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന
മു ല് പു ുകിയ കൂലി നിരകുകള് ന്ദ്പൊബലയെില് വരുന്ന

ീയ ിയൊയി നിശ്ചയികുകയും തെയ്യുന്നു.

പട്ടിക
I. പ്പതിമാസ വേതനം

ന്ദ്കമ
നമ്പർ

വിഭൊഗം /ക്ജൊലി

ന്ദ്പ ിമൊസ അടിസ്ഥൊന
ക്വ നം (₹)

1

മൊക്നജർ

15,090

2

തസയില്സ് എക്സികയൂട്ടീവ്/മൊർകറ്റിംഗ് എക്സികയൂട്ടീവ്/

14,370

ന്ദ്കയിന് ഓപ്പക്ററ്റർ
3

ക്ലൊർക്/ഓഫീസ് അസിസ്റ്റെ്/അകൗണ്െ്/തസയില്സ്

13,690

മൊന്/കമ്പയൂട്ടർ ഓപ്പക്ററ്റർ/ലന്ദ്ൈവർ
4

ക്ലീനർ/തെല്പ്പർ/വൊച്ച്മൊന്/സവീപ്പർ
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II. ദിേസവേതനം

ന്ദ്കമ
നമ്പർ

ന്ദ്പ ിേിന അടിസ്ഥൊന
ക്വ നം (₹)

വിഭൊഗം /ക്ജൊലി

1

ക്പൊളിഷർ/കട്ടർ

600

2

ക്ലൊൈിംഗ് & അണ്ക്ലൊൈിംഗ് വർക്കഴ്സ്

640

III. പീസ് വേറ്റ്

ന്ദ്കമ
നമ്പർ

അടിസ്ഥൊന ക്വ നം
(₹ )

വിഭൊഗം /ക്ജൊലി
കയറ്റിറകു ക്ജൊലി

1

ന്ദ്ഗൊലനറ്റ് സ്ലൊബ്

400 (ടണ് ഒന്നിന്)

2

മൊർബിള് സ്ലൊബ്

400 (ടണ് ഒന്നിന്)

3

ന്ദ്ഗൊലനറ്റ്/മൊർബിള് പീസ്, ലടല്സ്

290 (ടണ് ഒന്നിന്)

IV. ക്ഷാമബത്ത
ക്മല്പ്പറഞ്ഞ

അടിസ്ഥൊന

ക്വ നെിനുപുറക്മ,

എല്ലൊ

ത ൊഴിലൊളികള്കും

സംസ്ഥൊന

എകക്ണൊമിക്സ് ആെ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് ഓക്രൊ ജില്ലൊ ക്കന്ദ്രെിനും ക്വണ്ി ഓക്രൊ മൊസവും
ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന 1998-99=100 എന്ന ഏറ്റവും ഒടുവില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ഉപക്ഭൊക്തൃവില സൂെികയിതല 300
ക്പൊയിെിനുക്മല്
(ഇരുപെിയൊറ്

വർദ്ധികുന്ന
രൂപ)

ഓക്രൊ

ക്പൊയിെിനും

േിവസക്വ നകൊർക്

1

രൂപ

യഥൊന്ദ്കമം
(ഒരു

രൂപ)

മൊസശമ്പളകൊർക്
നിരകിലും

26

രൂപ

ക്ഷൊമബെയ്ക്

അർെ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്.
V. സർവീസ് വേയിവറ്റജ്
ഒരു സ്ഥൊപനെില് അതല്ലങ്കില് ഒരു ത ൊഴിലുടമയുതട കീഴില്
അ ില്

കൂടു ക്ലൊ

ക്സവന

കൊലയളവുളള

ന്ദ്പ ിമൊസ

ുടർച്ചയൊയി അഞ്ച് വർഷക്മൊ

ശമ്പളകൊരും

േിവസക്വ നകൊരുമൊയ

ത ൊഴിലൊളികള്ക് അവർ പൂർെിയൊകിയ അഞ്ച് വർഷം മു ല് പെ് വർഷെില്

ൊതഴ വതരയുളള

ക്സവന കൊലയളവിന് അടിസ്ഥൊന ക്വ നെിതെ 5 ശ മൊനവും പെ് വർഷം മു ല് പ ിനഞ്ച്
വർഷെില്

ൊതഴ വതര ക്സവന കൊലയളവുളളവർക് അടിസ്ഥൊന ക്വ നെിതെ 10 ശ മൊനവും

പ ിനഞ്ച് വർഷക്മൊ അ ിനു മുകളിക്ലൊ ക്സവന കൊലയളവുളളവർക് അടിസ്ഥൊന ക്വ നെിതെ
15 ശ മൊനവും സർവീസ് തവയിക്റ്റജൊയി അടിസ്ഥൊന ശമ്പളെില് ഉള്തപ്പടുെി നല്ക്കണ് ൊണ്.
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VI. ഇതര േയേസ്ഥകള്
1.

ഈ വിജ്ഞൊപനെില് പറഞ്ഞിട്ടുളള ക്വ നതെകൊളും ഉയർന്ന ക്വ നം ഏത ങ്കിലും

ത ൊഴിലൊളിക്

ലഭികുന്നുതണ്ങ്കില്

അന്ദ്പകൊരമുളള

ഉയർന്ന

ക്വ നെിന്

തന്ന

ുടർന്നും

അർെ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്.
2.

മൊസശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ത ൊഴിലൊളിക്കൊ ത ൊഴിലൊളി വിഭൊഗെിക്നൊ അർെ തപ്പട്ട

േിവസക്വ നം

കണകൊകുന്ന ്

ആ

ത ൊഴിലൊളിക്/ത ൊഴിലൊളി

വിഭൊഗെിന്

നിശ്ചയികതപ്പട്ട

മൊസക്വ നതെ 26 തകൊണ്് ഭൊഗിച്ചും, അ ുക്പൊതല േിവസക്വ നം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ത ൊഴിലൊളിക്കൊ,
ത ൊഴിലൊളി വിഭൊഗെിക്നൊ മൊസക്വ നം കണകൊകുന്ന ് ആ ത ൊഴിലൊളിക് നിശ്ചയികതപ്പട്ടിട്ടുളള
േിവസക്വ നതെ 26 തകൊണ്് ഗുണിച്ചും ആയിരിക്കണ് ൊണ്.
3. 1978-തല ക്കരള െുമട്ട് ത ൊഴിലൊളി ആക്റ്റിതല (1980-തല 20) 9-ാ ാ

വകുപ്പ് ന്ദ്പകൊരം ക്വ നം

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളളിടെ് ഈ വിജ്ഞൊപന ന്ദ്പകൊരം നിശ്ചയിച്ച ക്വ ന നിരകുകതളകൊള് കൂടു ല് ക്വ നം
കയറ്റിറക് ത ൊഴിലൊളികള്ക് ലഭികുന്നുതണ്ങ്കില്, അവർക് അങ്ങതനയുളള ഉയർന്ന ക്വ നം

ുടർന്നും

ലഭികുന്ന ിന് അർെ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്.
ഗവർണറുതട ഉെരവിന്ന്ദ്പകൊരം,

സ യജീ ് രൊജന്,
ഗവണ്തമെ് അൈീഷണല് െീഫ് തസന്ദ്കട്ടറി.
േിശദീകരണക്കുേിപ്പ്
(ഇ ്

വിജ്ഞൊപനെിതെ

ഭൊഗമൊകുന്ന ല്ല,

എന്നൊല്

അ ിതെ

തപൊ ു

ഉക്േശയം

തവളിതപ്പടുെുന്ന ിന് ഉക്േശിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊകുന്നു.)
ക്കരള

സംസ്ഥൊനതെ മൊർബിള് ആെ് ന്ദ്ഗൊലനറ്റ് വയവസൊയ ക്മഖലയില് ക്ജൊലി തെയ്യുന്ന

വിഭൊഗങ്ങളിതല ത ൊഴിലൊളികള്ക് നല്ക്കണ് ൊയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി നിരക് 2011 ജൂലല 7-ാ

ാ

ീയ ിയിതല സ. ഉ. (എംഎസ്.) 89/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 ജൂലല 15-ാ

ാ

ീയ ിയിതല 1384-ാ

ാ

നമ്പർ ക്കരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 438/2011 ആയി

ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരം പു ുകി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 2019 നവംബർ 20-ാ
ഇ1/119/2019/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 നവംബർ 21-ാ
ക്കരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ന്ദ്പസ് ു

ാ

ാ

ീയ ിയിതല

ീയ ിയിതല 2856-ാ

ാ

നമ്പർ

വയവസൊയ ക്മഖലയിതല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ

കൂലി പു ുകി നിശ്ചയികുന്ന ിനുളള, ന്ദ്പൊഥമിക വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരമുളള കരട് നിർക്േശങ്ങളിന്ക്മലുളള
ആക്ക്ഷപങ്ങളും നിർക്േശങ്ങളും പരിഗണിച്ച ിനുക്ശഷവും ഈ ആവശയെിനൊയി രൂപീകരിച്ച മിനിമം
ക്വ ന ഉപക്േശക ക്ബൊർൈുമൊയി

കൂടിയൊക്ലൊെിച്ചക്ശഷവും

ന്ദ്പസ് ു

വയവസൊയ ക്മഖലയിതല

ത ൊഴിലൊളികളുതട നിലവിലുളള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്വ ന നിരക് പു ുകി നിശ്ചയികുവൊന് സർകൊർ
ഇക്പ്പൊള്

ീരുമൊനിച്ചിരികുന്നു.

ക്മല്പ്പറഞ്ഞ ലക്ഷയം നിറക്വറ്റുന്ന ിന് ഉക്േശിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊണ് ഈ വിജ്ഞൊപനം.
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