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GOVERNMENT OF KERALA
Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION
G. O. (P) No. 12/2020/LBR.

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

S. R. O. No. 60/2020

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. 25/2010/LBR dated 24th February, 2010
and published as S.R.O. No. 218/2010 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 507 dated 5th March,
2010, the Government of Kerala after considering the objections and suggestions received on the draft
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proposals published as notification No. E1/231/2018/LBR dated 22nd March, 2019 in the Kerala Gazette
Extraordinary No. 2271 dated 27th 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 Rice Mills, Flour Mills and Dhal Mills 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 rate of wages (Monthly)
Sl.
No.

Work/Designation

Monthly Salary

Daily Wages
(for 8 hours work)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Skilled Workers
1. Mill Driver
2. Sortex Machine Operator

₹ 13,130

₹ 505

3. Boiler Operator
2.

Semi-Skilled Workers
Hullerman/ Sheller Conveyor Operator

3.

₹ 12,870

₹ 495

₹ 12,610

₹ 485

Un-Skilled Workers
Yard Workers and Attenders in Boiling and
Quelling Sections

Monthly Wages
4.

Office Staff
Group - I
Manager

₹ 14,360

Group - II
1. Accountant
2. Clerk

₹ 13,300

3. Computer Operator
Group – III
1. Sales Assistant
2. Security Guard
3. Driver
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Group – IV
₹ 12,480

Office Attendant /Assistant
Group – V

₹ 12,050

Cleaner /Sweeper

II. Dearness Allowance
In addition to the basic rates of wages, the employees shall be eligible for Dearness Allowance
calculated on the basis of Consumer Price Index Numbers 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 ten per cent, which will be included in their basic wages.
IV. General Conditions
(1) All monthly paid, daily waged, piece rated and contract employees shall be eligible for
revised Basic Wages, Dearness Allowance and Service weightage prescribed in this notification.
(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.
(3) 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.

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 Rice Mills, Flour Mills and Dhal Mills in the State of Kerala as per notification issued under
G. O. (Ms.) No. 25/2010/LBR dated 24th February, 2010 and published as S.R.O. No. 218/2010 in the
Kerala Gazette Extraordinary No. 507 dated 5th March, 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. E1/231/2018/LBR dated
22nd March, 2019 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2271 dated 27th 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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സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 12/2020/ത

ീയ ി,

ൊഴില്.

ിരുവനന്തപുരം, 2020 ജനുവരി, 24
1195 മകരം, 10.

എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 60/2020

1948-തെ

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി

ആക്റ്റിതെ (1948-തെ 11-ാം കകന്ദ്ര

ആക്റ്റ് ) 3-ാം

വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡവും 5-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പുമൊയി കൂട്ടിവൊയിച്ച ന്ദ്പകൊരം
സർകൊരില് നിക്ഷിപ്

മൊയ അധികൊരങ്ങള് വിനികയൊഗിച്ചുതകൊണ്ും, 2010 തെന്ദ്ബുവരി 24-ാം

ീയ

ിയിതെ സ. ഉ. (കക.) 25/2010/ ത

ീയ

ിയിതെ 507-ാം നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 218/2010 ആയി

ന്ദ്പസിദ്ധതപ്പടുത്തിയ ുമൊയ

ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2010 മൊർച്ച് 5-ാം

വിജ്ഞൊപനതത്ത

അ

ിെംഘിച്ചുതകൊണ്ും,

ന്ദ്പസ് ു

ആക്റ്റിതെ

5-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം ആവശ്യതപ്പടുന്ന ന്ദ്പകൊരം 2019 മൊർച്ച് 22-ാം

ീയ

ിയിതെ

231/ഇ1/2018/ത

ീയ

ിയിതെ

2271-ാം

ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും

നമ്പർ

കകരള

വിജ്ഞൊപനത്തിതെ

അസൊധൊരണ

കരട്

മില്ലുകള്,
ത

ഗസറ്റില്

നിർകേശ്ങ്ങളികേെുളള

പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും ന്ദ്പസ് ു
ഉപകേശ്ക സമി

2019 തസപ്റ്റംബർ 27-ാം

മില്ലുകള്,

ൊഴിെൊളികള്ക്

േൊല്

നല്കകണ്

ഗസറ്റില്

ന്ദ്പൊബെയത്തില് വരുന്ന

മില്ലുകള്
ൊയ

കമഖെയില്

ഏറ്റവും

ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന
ീയ

അഭിന്ദ്പൊയങ്ങളും

കുറഞ്ഞ

ീയ

കജൊെി
കൂെി

തചയ്യുന്ന വിഭൊഗങ്ങളിതെ
നിരകുകള്

ഇക

ി മു

ല്

പു ുകിയ

കൂെി

നിരകുകള്

ിയൊയി നിശ്ചയികുകയും തചയ്യുന്നു.

പട്ടിക

കജൊെി/

(1)
1.

സ് ിക
(2)

മൊസശ്മ്പളം

േിവസകവ നം
(8 മണികൂർ
കജൊെിക് )

(3)

(4)

₹ 13,130

₹ 505

േിദഗ്ദ്ധ തതാഴിലാളികള്
1. മില് കന്ദ്ൈവർ
2. കസൊർതട്ടക്സ് തമഷീന് ഓപ്പകററ്റർ
3. കബൊയിെർ ഓപ്പകററ്റർ
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ൊതടൊപ്പം

ിനൊല് പു ുകി നിശ്ചയികുകയും ഈ

I. അടിസ്ഥാന വേതനനിരക്കുകള്

ന്ദ്കമ
നമ്പർ

ന

കകരള സർകൊർ സംസ്ഥൊനതത്ത കറസ്

കചർത്തിരികുന്ന പട്ടികയില് പറയുന്ന ന്ദ്പകൊരം ഇ
വിജ്ഞൊപനം

ആകക്ഷപങ്ങളും

ന്ദ്പൊഥമിക

ആക്റ്റിതെ 7-ാം വകുപ്പ് ന്ദ്പകൊരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം കവ

ിയുമൊയി കൂടിയൊകെൊചിച്ചകശ്ഷവും,

കലൊർ

ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ
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2.

അർധേിദഗ്ദ്ധ തതാഴിലാളികള്
ഹുളളർമൊന്/തഷല്ലർ കണ്തവയർ ഓപ്പകററ്റർ

3.

₹ 495

₹ 12,610

₹ 485

അേിദഗ്ദ്ധ തതാഴിലാളികള്
കബൊയിെിംഗും കില്ലിംഗും തസക്ഷനുകളിതെ
യൊർൈ് വർകർമൊരും അറ്റന്ൈർമൊരും

4.

₹ 12,870

ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്

ന്ദ്പ ിമൊസ ശ്മ്പളം
േിഭാഗ്ദം - I

₹ 14,360

മൊകനജർ

േിഭാഗ്ദം - II
1 . അകൗണ്െ ്

₹ 13,300

2. ക്ലൊർക്
3. കമ്പയൂട്ടർ ഓപ്പകററ്റർ

േിഭാഗ്ദം - III
1. തസയില്സ് അസിസ്റ്റെ ്

₹ 12,850

2. തസകയൂരിറ്റി ഗൊർൈ്
3. കന്ദ്ൈവർ

േിഭാഗ്ദം - IV

₹ 12,480

ഓെീസ് അറ്റന്ൈെ ്/അസിസ്റ്റെ ്

േിഭാഗ്ദം - V

₹ 12,050

ക്ലീനർ /സവീപ്പർ

II. ക്ഷാമബത്ത
അടിസ്ഥൊന

കവ

നത്തിന്

പുറകമ,

കകരള

സർകൊരിതെ

എകകണൊമിക്സ്

ആെ ്

സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ്, ഓകരൊ ജില്ലൊ കകന്ദ്രത്തിനും കവണ്ി ഓകരൊ മൊസവും ന്ദ്പസിദ്ധതപ്പടുത്തുന്ന
ഉപകഭൊക്തൃവിെ
ത

സൂചികയുതട

അടിസ്ഥൊനത്തില്

കണകൊകിയ

ക്ഷൊമബത്തയ്ക്

ൊഴിെൊളികള് അർഹരൊണ്. 300 കപൊയിെിനുകമല് വർദ്ധികുന്ന ഓകരൊ കപൊയിെിനും 1 രൂപ

നിരകിെും

മൊസശ്മ്പളകൊരൊയ

ക്ഷൊമബത്തയ്ക് അർഹ

ത

ൊഴിെൊളികള്ക്

യുണ്ൊയിരികുന്ന
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ന്ദ്പ

ിമൊസം

26

രൂപ

നിരകിെും
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III. സർവീസ് തേയിവേജ്
ഈ വിജ്ഞൊപനം ന്ദ്പൊബെയത്തില് വരുന്ന

ീയ

ിയില് ഏത

ങ്കിെും ഒരു സ്ഥൊപനത്തില്

അതല്ലങ്കില് ഒരു ത

ൊഴിെുടമയുതട കീഴില് മൂന്ന് വർഷത്തില് കുറയൊത്ത

പൂർത്തിയൊകിയ

ത

ൊഴിെൊളികള്ക്

അവർ

കസവനത്തിന് പു ുകിയ അടിസ്ഥൊന കവ

പൂർത്തിയൊകിയ

നത്തിതെ 1 ശ്

ുടർച്ചയൊയ കസവനം

ഓകരൊ

മൊനം വീ

വർഷതത്തയും

ം പരമൊവധി 10 ശ്

ുക സർവീസ് തവയികറ്റജൊയി അടിസ്ഥൊന ശ്മ്പളത്തില് ഉള്തപ്പടുത്തി നല്കകണ്

മൊനം

ൊണ്.

IV. ത ാതു േയേസ്ഥകള്
1. ഈ വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരം മൊസശ്മ്പളത്തികെൊ, േിവസ ശ്മ്പളത്തികെൊ, പീസ് കററ്റ്
അടിസ്ഥൊനത്തികെൊ,
ത

കകൊണ്ന്ദ്ടൊക്ട്

അടിസ്ഥൊനത്തികെൊ

ൊഴിെൊളികള്കും പു ുകി നിശ്ചയികുന്ന അടിസ്ഥൊന കവ

തവയികറ്റജും െഭികുവൊന് അവകൊശ്മുണ്ൊയിരികുന്ന

2.
അർഹ

മൊസശ്മ്പളം

തപ്പട്ട േിവസകവ

നിശ്ചയികതപ്പട്ട

മൊസകവ

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള

നതത്ത

26

ൊഴിെൊളികകൊ, ത

ത

നിശ്ചയികതപ്പട്ടിട്ടുളള

ൊഴിെൊളിക്

ആയിരികകണ്

ത

നം കണകൊകുന്ന

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ത

ത

ൊഴിെൊളി

ൊഴിെൊളിക്/ത

ഭൊഗിച്ചും,

ൊഴിെൊളി വിഭൊഗത്തികനൊ മൊസകവ
നതത്ത

വിഭൊഗത്തികനൊ

ൊഴിെൊളി വിഭൊഗത്തിന്

അ ുകപൊതെ

േിവസകവ

നം കണകൊകുന്ന

26

തകൊണ്്

നം
്ആ

ഗുണിച്ചും

ൊണ്.

നത്തില് കൂടു

ല് ഏത

ൊഴിെൊളികള്ക് െഭികുന്നുതണ്ങ്കില് അന്ദ്പകൊരമുളള ഉയർന്ന കവ

നല്കകണ്

മുഴുവന്

ൊണ്.

് ആ ത

േിവസകവ

തചയ്യുന്ന

നവും, ക്ഷൊമബത്തയും, സർവീസ്

ൊഴിെൊളികകൊ

തകൊണ്്

3. കമല്പ്പറഞ്ഞിരികുന്ന മിനിമം കവ
ത

കജൊെി

ങ്കിെും സ്ഥൊപനങ്ങളില്
നം അവർക്

ുടർന്നും

ൊണ്.

ഗവർണ്ണറുതട ഉത്തരവിന് ന്ദ്പകൊരം,

സ

യജി

് രൊജന്,

ഗവണ്തമെ ് അൈീഷണല് ചീെ് തസന്ദ്കട്ടറി.
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േിശദീകരണക്കുറിപ്പ്
(ഇ

്

വിജ്ഞൊപനത്തിതെ

തവളിതപ്പടുത്തുന്ന
കകരള

ഭൊഗമൊകുന്ന

ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള

ല്ല,

എന്നൊല്

അ

ിതെ

തപൊ ു

ഉകേശ്യം

ൊകുന്നു.)

സംസ്ഥൊനതത്ത കറസ് മില്ലുകള്, കലൊർ മില്ലുകള്, േൊല് മില്ലുകള് കമഖെയില്

കജൊെി തചയ്യുന്ന വിഭൊഗങ്ങളിതെ

ത

നിരക് 2010 തെന്ദ്ബുവരി 24-ാം

ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ്
ീയ

പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2010 മൊർച്ച് 5-ാം

ൊയ

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി

ിയിതെ സ. ഉ. (കക.) 25/2010/ത

ീയ

ൊഴില് നമ്പരൊയി

ിയിതെ 507-ാം നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില്

എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 218/2010 ആയി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരം പു ുകി
നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

2019

മൊർച്ച്

22-ാം

ീയ

പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 തസപ്റ്റംബർ 27-ാം

ീയ

ിയിതെ

231/ഇ1/2018/ത

ൊഴില്

നമ്പരൊയി

ിയിതെ 2271-ാം നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ

ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ന്ദ്പസ് ു

വയവസൊയ കമഖെയിതെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി

പു ുകി

ന്ദ്പൊഥമിക

നിശ്ചയികുന്ന

നിർകേശ്ങ്ങളിന്കമെുളള
ആവശ്യത്തിനൊയി

ിനുളള,

ആകക്ഷപങ്ങളും

രൂപീകരിച്ച

കൂടിയൊകെൊചിച്ചകശ്ഷവും

ന്ദ്പസ് ു

ഏറ്റവും

ന

കുറഞ്ഞ

കവ

വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരമുളള

നിർകേശ്ങ്ങളും

മിനിമം

കവ

പരിഗണിച്ച

ന

ഉപകേശ്ക

വയവസൊയ കമഖെയിതെ ത

നിരക്

പു ുകി

കരട്

ിനുകശ്ഷവും

ഈ

കബൊർൈുമൊയി

ൊഴിെൊളികളുതട നിെവിെുളള

നിശ്ചയികുവൊന്

സർകൊർ

ഇകപ്പൊള്

ീരുമൊനിച്ചിരികുന്നു.
കമല്പ്പറഞ്ഞ െക്ഷയം നിറകവറ്റുന്ന

ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള

ൊണ് ഈ വിജ്ഞൊപനം.
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