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GOVERNMENT OF KERALA
Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION

G.O.(P) No.30/2021/LBR

Dated, Thiruvananthapuram, 24 th February, 2021
12 th Kumbham, 1196

S. R. O. No. 250/2021

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.109/2011/LBR
dated 9th August, 2011 and published as S.R.O.No.495/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary
No.1552 dated 16th August, 2011, the Government of Kerala after considering the objections and
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suggestions received on the draft proposals published as Notification No.LBRD-E1/177/2019-LBRD
dated 22nd January, 2020 in the Kerala Gazette Extraordinary No.241 dated 24th January, 2020 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 Private Temple 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.

S CHEDULE
I. Basic Wages

Sl.No . Category/Posts
(1)
1

2

3

4

5

Monthly Basic Wages

(2)

(3)

Group A
Melshanthi

` 16,870

Group B
Karyakaran
Shanthi
Keezhshanthi

` 14,590

Group C
Komaram/Velichappadu
Koladharikal

` 12,850

Group D
Kazhakakaran
Vadyakaran
Paricharakan
Malakettunnayal

` 12,190

Group E
Adichuthalikkar
Anthithiriyan

` 11,380

Office Staff

Sl.
No.

Category/Posts

Monthly Basic Wages

(1)

(2)

(3)

1

Group A
Manager

` 16,870
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2

3

4

5

II.

Group B
Superintendent
Supervisor
Accountant
Group C
Clerk
Cashier
Driver
Group D
Attender
Peon
Mike Operator
Group E
Sweeper

` 14,590

` 12,850

` 12,190

` 11,380

(1) In case of temples where no daily pooja is performed, the employees shall be eligible for
proportionate wages for the days in which work was done by dividing monthly basic wages
by 26.
(2) In case of temples where pooja is conducted only once in a day and without “vechu
nivedyam”, employees are eligible for an amount equivalent to fifty percentage of basic
wages.

III. Dearness Allowance
In addition to the basic wages, the employees shall be eligible for Dearness Allowance
calculated on the basis of the Consumer Price Index published for the concerned District Head Quarters
of the Department of Economic and Statistics at the rate of ` 26/- (Rupees Twenty six only) for
monthly waged employees and ` 1/- (Rupees one only) for daily waged employees respectively, for
every point above 300 points of latest Consumer Price Index Number in the series 1998-99=100.
IV. Service Weightage
The employees who have completed not less than five years of continuous service in a
temple/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 the maximum of fifteen percentage, by including in the basic wages.
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V. Other Conditions
1. In case the employees of any temples are at present getting higher wages than the
minimum wages fixed as per this notification, such higher rates shall continued to be
given to them.
2. If any Post/Category of employees is not included in the Schedule above they shall
be eligible for the basic wages equivalent to the similar post/category.
3. The daily wages in respect of the category of employees for whom monthly wage is
fixed as per this notification may be calculated by dividing the monthly wages and
the eligible Dearness Allowance by 26.

By order of the Governor,
S ATYAJEET R AJAN ,
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 fixed the minimum rates of wages payable to the employees
employed in the Private Temple Sector in the State of Kerala as per notification issued under G.O.
(Ms.)No.109/2011/LBR dated 9th August, 2011 and published as S.R.O.No.495/2011 in the Kerala
Gazette Extraordinary No.1552 dated 16th August, 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-E1/177/2019-LBRD
dated 22nd January, 2020 in the Kerala Gazette Extraordinary No.241 dated 24th January, 2020 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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തടരരുവനന്തപരുരന, 2021 തഫെബബരുവരട, 24

സ.ഉ.(അച്ചടട) നന.30/2021/തതതൊഴടല്

1196 കരുനഭന 12
എസ. ആര. ഒ. നമര

250/2021
1948-തലെ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട ആകക്റ്റടതലെ (1948-തലെ 11-ാാാ കകബന

ആകക്റ്റക്) 3-ാാാ വകരുപക് (1)-ാാാ ഉപവകരുപക് (ബട) ഖണന ബപസക്തരുത ആകക്റ്റടതലെ 5-ാാാ വകരുപക് (2)-ാാാ
ഉപവകരുപരുമതൊയട

കകൂടടവതൊയടച്ച

വടനടകയതൊഗടച്ചരുതകതൊണരുന,

ബപകതൊരന

സര്കതൊരടല്

നടകടപക്തമതൊയ

അധടകതൊരങ്ങള

2011 ആഗസക് 9-ാാാ തതീയതടയടതലെ സ.ഉ.(എനഎസക്.)109/2011/തതതൊഴടല്

നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2011 ആഗസക് 16-ാാാ തതീയതടയടതലെ 1552-ാാാ നമ്പര് കകരള അസതൊധതൊരണ
ഗസറ്റടല്

എസക്.ആര്.ഒ.

അതടലെനഘടച്ചരുതകതൊണരുന,

495/2011
ബപസക്തരുത

നമ്പരതൊയട
ആകക്റ്റടതലെ

ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ
5-ാാാ

വകരുപക്

(1)-ാാാ

വടജതൊപനതത

ഉപവകരുപക്

(ബട) ഖണന

ആവശശ്യതപടരുന്ന ബപകതൊരന 2020 ജനരുവരട 22-ാാാ തതീയതടയടതലെ ഇ 1/177/2019/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട
പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2020 ജനരുവരട 24-ാാാ തതീയതടയടതലെ 241-ാാാ നമ്പര് കകരള അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല്
ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ ബപതൊഥമടക വടജതൊപനതടതലെ കരടക് നടര്കദ്ദേശങ്ങളടകന്മേലെരുളള ആകകപങ്ങളരുന
അഭടബപതൊയങ്ങളരുന പരടഗണടച്ചകശഷവരുന ബപസക്തരുത ആകക്റ്റടതന്റെ 7-ാാാ വകരുപക് ബപകതൊരന രകൂപതീകരടച്ച
മടനടമന കവതന ഉപകദേശക സമടതടയരുതട ഉപകദേശവരുന പരടഗണടച്ചകശഷന
സനസതൊനതത

'സസ്വകതൊരശ്യ

തതതൊഴടലെതൊളടകളകക്

കകബത

നല്കകണതതൊയ

ജതീവനന'
ഏറ്റവരുന

കമഖലെയടല്
കരുറഞ്ഞ

കജതൊലെട
കകൂലെട

കകരള സര്കതൊര്, കകരള
തചെയരുന്ന

വടഭതൊഗങ്ങളടതലെ

നടരകരുകള

ഇകതതൊതടതൊപന

കചെര്തടരടകരുന്ന പടടകയടല് പറയരുന്ന ബപകതൊരന ഇതടനതൊല് പരുതരുകട നടശ്ചയടകരുകയരുന ഈ
വടജതൊപനന

ഗസറ്റടല്

ബപസടദതീകരടകരുന്ന

തതീയതട

മരുതല്

പരുതരുകടയ

കകൂലെട

ബപതൊബലെശ്യതടല് വരരുന്ന തതീയതടയതൊയട നടശ്ചയടകരുകയരുന തചെയരുന്നരു.
പടട്ടിക
I. അടട്ടിസസ്ഥാന വവേതനന
കകമ
നന.
(1)

വേട്ടിഭസ്ഥാഗന/തസസ്തട്ടിക
(2)

1
2

കഗഗ്രൂപസ് എ
കമല്ശതൊന്തട
കഗഗ്രൂപസ് ബട്ടി
കതൊരശ്യകതൊരന
ശതൊന്തട
കതീഴക്ശതൊന്തട
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അടട്ടിസസ്ഥാന മസ്ഥാസവവേതനന
(3)
` 16,870

` 14,590

നടരകരുകള

6

3

4

5

കഗഗ്രൂപസ് സട്ടി
കകതൊമരന/തവളടച്ചപതൊടക്
കകതൊലെധതൊരടകള

` 12,850

കഗഗ്രൂപസ് ഡട്ടി
കഴകകതൊരന
വതൊദേശ്യകതൊരന
പരടചെതൊരകന
മതൊലെതകടരുന്നയതൊള

` 12,190

കഗഗ്രൂപസ് ഇ
അടടച്ചരുതളടകതൊര്
അന്തടതടരടയന

` 11,380

ഓഫഫീസസ് വേട്ടിഭസ്ഥാഗന
കകമ
നന.

വേട്ടിഭസ്ഥാഗന/തസസ്തട്ടിക

അടട്ടിസസ്ഥാന മസ്ഥാസവവേതനന

(1)

(2)

(3)

1

കഗഗ്രൂപസ് എ
മതൊകനജര്

` 16,870

2

3

4

5

II.

കഗഗ്രൂപസ് ബട്ടി
സകൂബപണക്
സകൂപര് വവസര്
അകക്കൗണന്റെക്
കഗഗ്രൂപസ് സട്ടി
ക്ലര്കക്
കതൊഷശ്യര്
വബഡ്രൈവര്
കഗഗ്രൂപസ് ഡട്ടി
അറ്റനഡ്രൈര്
പശ്യകൂണ്
വമകക് ഓപകററ്റര്
കഗഗ്രൂപസ് ഇ
സസ്വതീപര്
(1)

` 14,590

` 12,850

` 12,190

` 11,380
വദേനനദേടന പകൂജയടലതൊത കകബതങ്ങളടല് ജതീവനകതൊര്കക് ബപതടമതൊസ കവതനതടതന്റെ

26-ല് ഒരരു ഭതൊഗന കണകതൊകട ബപവവൃതട തചെയക്ത ദേടവസകതയക്കക് ആനരുപതൊതടക
കവതനതടനക് അര്ഹതയരുണക്.
(2) ദേടവസന ഒരരു കനരന മതൊബതന പകൂജ നടതരുന്നതരുന വച്ചരുനടകവദേശ്യന ഇലതൊതതരുമതൊയ
കകബതങ്ങളടല് ജതീവനകതൊര്കക് അടടസതൊന കവതനതടതന്റെ 50 ശതമതൊനതടനക്
തരുലെശ്യമതൊയ തരുകയക്കക് അര്ഹതയരുണക്.
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III.

കസ്ഥാമബത

കമല്പറഞ്ഞ അടടസതൊന കവതനതടനരുപരുറകമ, എകകണതൊമടകക്സക് ആന്റെക് സതൊറ്റടസടകക്സക്
വകരുപക് ഓകരതൊ ജടലതൊ കകബനതടനരുന കവണട ഓകരതൊ മതൊസവരുന ബപസടദതീകരടകരുന്ന 1998-99=100 എന്ന
ഉപകഭതൊകവൃവടലെ സകൂചെടകയടതലെ ഏറ്റവരുന ഒടരുവടല് ബപസടദതീകരടച്ച സകൂചെടകയരുതട 300 കപതൊയടന്റെടനരുകമല്
വര്ദടകരുന്ന ഓകരതൊ കപതൊയടന്റെടനരുന ദേടവസ കവതനകതൊര്കക് 1 രകൂപ നടരകടലെരുന മതൊസശമ്പളകതൊര്കക്
26 രകൂപ നടരകടലെരുന കതൊമബതയക്കക് അര്ഹതയരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക്.

IV.

സര്വഫീസസ് വവേയട്ടിവറ്റേജസ്
ഈ വടജതൊപനന ബപതൊബലെശ്യതടല് വരരുന്ന തതീയതടയടല് ഒരരു കകബതതടതന്റെകയതൊ ഒരരു
തതതൊഴടലെരുടമയരുതടകയതൊ
കതീഴടല്
തരുടര്ച്ചയതൊയട
5
വര്ഷതടല്
കരുറയതൊത
കസവനകതൊലെന
പകൂര്തടയതൊകടയ ജതീവനകതൊര്കക് അവര് പകൂര്തടയതൊകടയ ഓകരതൊ വര്ഷകതയക്കരുന പരുതരുകടയ
നടരകടലെരുളള അടടസതൊന കവതനതടതന്റെ 1 ശതമതൊനന നടരകടല് പരമതൊവധട 15 ശതമതൊനന എന്ന
പരടധടയടല്,
സര്വതീസക്
തവയടകറ്റജതൊയട
അടടസതൊന
കവതനതടല്
ഉളതപടരുതട
അനരുവദേടകകണതതൊണക്.

V. ഇതര വേവ്യവേസകള

1.

ഏതതങടലെരുന കകബതതടതലെ ജതീവനകതൊര്കക് ഈ വടജതൊപന ബപകതൊരന നടശ്ചയടച്ചടടരുളള
കരുറഞ്ഞ കവതനകതകതൊള ഉയര്ന്ന കവതനന നടലെവടല് നല്കരുന്നരുതണങടല് അവര്കക്
അങ്ങതനയരുളള അതരന ഉയര്ന്ന നടരകടല് തരുടര്ന്നരുന ലെഭടകതൊനരുളള അര്ഹതയരുണക് .

2.

ഏതതങടലെരുന

തസക്തടകകയതൊ

വടഭതൊഗകമതൊ

മരുകളടല്

കതൊണടച്ച

പടടകയടല്

ഉളതപടരുതടയടടടതലങടല്
അവര്കക്
സമതൊന
പദേവടയടലെരുളള
തസക്തടക/വടഭതൊഗതടനക്
നടഷക്കര്ഷടച്ചടടരുളള അടടസതൊന കവതനതടനക് അര്ഹതയരുണതൊയടരടകരുന്നതതൊണക് .

3.

ഈ വടജതൊപന ബപകതൊരന മതൊസനടരകക്
നടശ്ചയടച്ചടടരുളള ജതീവനകതൊരരുതട വടഭതൊഗതത
സനബനടച്ച ദേടവസകവതനന അര്ഹതതപട കതൊമബത ഉളതപതടയരുളള മതൊസനടരകടതന 26
തകതൊണക് ഭതൊഗടച്ചരു കണകതൊകകണതതൊണക്.

ഗവര്ണറരുതട ഉതരവടന ബപകതൊരന,
സതവ്യജഫീതസ് രസ്ഥാജന,
ഗവണ്തമന്റെക് അഡ്രൈതീഷണല് ചെതീഫെക് തസബകടറട.

വേട്ടിശദഫീകരണകക്കുറട്ടിപസ്
(ഇതക് വടജതൊപനതടതന്റെ ഭതൊഗമതൊകരുന്നതല, എന്നതൊല് അതടതന്റെ തപതൊതരു ഉകദ്ദേശശ്യന
തവളടതപടരുതരുന്നതടനക് ഉകദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊകരുന്നരു.)
കകരള

സനസതൊനതത സസ്വകതൊരശ്യ കകബത ജതീവനന കമഖലെയടല് കജതൊലെട തചെയരുന്ന

വടഭതൊഗങ്ങളടതലെ തതതൊഴടലെതൊളടകളകക് നല്കകണതതൊയ ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കകൂലെട നടരകക് 2011 ആഗസക്
9-ാാാ തതീയതടയടതലെ സ.ഉ.(എനഎസക്.)109/2011/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2011 ആഗസക്
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16-ാാാ തതീയതടയടതലെ 1552-ാാാ നമ്പര് കകരള അസതൊധതൊരണ ഗസറ്റടല് എസക് .ആര്.ഒ. നമ്പര്. 495/2011
ആയട

ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ

വടജതൊപനബപകതൊരന

നടശ്ചയടച്ചടരരുന്നരു.

2020

ജനരുവരട

22-ാാാ

തതീയതടയടതലെ ഇ 1/177/2019/തതതൊഴടല് നമ്പരതൊയട പരുറതപടരുവടച്ചതരുന 2020 ജനരുവരട 24-ാാാ തതീയതടയടതലെ
241-ാാാ

നമ്പര്

കമഖലെയടതലെ

കകരള

അസതൊധതൊരണ

ഏറ്റവരുന

കരുറഞ്ഞ

വടജതൊപനബപകതൊരമരുളള

കരടക്

പരടഗണടച്ചതടനരുകശഷവരുന

ഈ

കബതൊര്ഡ്രൈരുമതൊയട

ഗസറ്റടല്
കകൂലെട

ബപസടദതീകരടച്ചതരുമതൊയ

പരുതരുകട

നടര്കദ്ദേശങ്ങളടനകമലെരുളള
ആവശശ്യതടനതൊയട

കകൂടടയതൊകലെതൊചെടച്ചകശഷവരുന

ബപസക്തരുത

വശ്യവസതൊയ

നടശ്ചയടകരുന്നതടനരുളള,

ബപതൊഥമടക

ആകകപങ്ങളരുന

രകൂപതീകരടച്ച

മടനടമന

നടര്കദ്ദേശങ്ങളരുന

കവതന

ഉപകദേശക

ബപസക്തരുത വശ്യവസതൊയ കമഖലെയടതലെ തതതൊഴടലെതൊളടകളരുതട

നടലെവടലെരുളള ഏറ്റവരുന കരുറഞ്ഞ കവതന നടരകക് പരുതരുകട നടശ്ചയടകരുവതൊന സര്കതൊര് ഇകപതൊള
തതീരരുമതൊനടച്ചടരടകരുന്നരു.
കമല്പറഞ്ഞ

ലെകശ്യന

നടറകവറ്റരുന്നതടനക്

ഉകദ്ദേശടച്ചരുതകതൊണരുള്ളതതൊണക്

ഈ

വടജതൊപനന.
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