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Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION
LBRD-E1/130/2019-LBRD

Dated, Thiruvananthapuram, 19 th December, 2019
3 rd Dhanu, 1195

The following proposals regarding the revision of minimum rates of wages which the
Government of Kerala proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948) read with clause (b)
of sub-section (1) of section 5 thereof, and in supersession of the notification issued under G.O.
(Ms)No.111/2011/LBR. dated 9th August, 2011 and published as S.R.O.No.514/2011 in the Kerala
Gazette Extraordinary No.1601 dated 22nd August, 2011, payable to the classes of employees employed
in the Computer Software Industry Sector in the State of Kerala, as specified in the Schedule annexed
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hereto are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, as required
by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act.
Notice is hereby given that the proposals will be taken up for consideration on or after
two months from the date of publication of this notification in the official Gazette and that the
objections and suggestions, if any, that may be received from any person with respect to the said
proposal on or before the time limit specified above, will be considered by the Government. All such
objections and suggestions shall be addressed to the Additional Chief Secretary to Government, Labour
and Skills (E) Department, Government Secretariat, Thiruvananthapuram - 695 001.
SCHEDULE
I. Basic Wages
Sl.
No.
1

2

3

4

Category

GROUP A
Manager
GROUP B
1 Deputy Manager
2 Project Manager
3 Senior Team Manager
GROUP C
1 Assistant Manager
2 Team Manager
3 Financial Specialist
4 Assistant Project Manager
5 Co-ordinator
6 Assistant Finance Manager
7 Assistant Accounts Manager
8 Administrative Officer
9 Project Leader
GROUP D
1 Senior Consultant
2 Senior Executive
3 Senior Software Engineer
4 Technical Leader
5 System Analyst
6 Editor
7 Senior Proofer
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Monthly Basic Wages
(`)

21330-450-23580-500-26080

19950-400-21950-450-24200

18700-350-20450-400-22450

17560-300-19060-350-20810

3

5

6

7

8

9

GROUP E
1 Programmer
2 Software Engineer
3 Proofer
4 Other Technicians
(Engineering Degree)
GROUP F
1 Consultant, Executive
2 H.R. Executive
3 Other Technicians (Diploma)
4 Accountant /Office Assistant
5 Front Office Assistant
6 Network Administrator

GROUP G
1 Data Entry Operator
2 Technical Supporter
3 Transcriptionist
4 Other Technicians
(Excluding Engineering Degree
and Diploma holders)
5 Driver
GROUP H
1 Housekeeping Assistant,
Watchman, Security Guard
2 Office Boy
GROUP I
Sweeper, Cleaner

16520-250-17770-300-19270

15570-225-16695-250-17945

15120-200-16120-225-17245

13470-175-14345-200-15345

13110-150-13860-175-14735

II. Dearness Allowance
In addition to the basic rate of wages, all 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 Economics and Statistics at the rate of Rs.26/- (Rupees Twenty six
only) for monthly waged employees and Rs.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.
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III. Service Weightage
For every five years of completed or to be completed service in an establishment or
under an employer, an annual increment at the rate next to the pay scale fixed in the new scale of pay
shall be paid as service weightage to the employee concerned.
If an employee reaches the maximum of the eligible scale of pay, such employee shall
be paid an annual increment prescribed for the higher time scale in the scale of pay assigned to the
corresponding category for every subsequent years.
IV. Other Conditions
1. In case the employees of any Establishment/Industry are at present getting higher wages than
the minimum wages fixed as per this notification, they shall continue to be entitled to get such
higher rates.
2. If any category of employees are not included in the post/category shown in the Schedule, they
shall be eligible for

the basic wages prescribed for the employees of the equivalent

post/category.
3. The daily wages in respect of the category of employees for whom monthly wages is fixed in
this notification will be calculated by dividing the total monthly wages eligible for that post by
26 and the Monthly Wages of the daily waged employees will be calculated by multiplying the
daily wages by 26.
By order of the Governor,
SATYAJEET RAJAN
Additional Chief Secretary to Government.
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കകേരള സര്കക്കാര്
തതതൊഴഴിലലലും നനൈപലണണ്യവലലും (ഇ) വകലപപ.
വവിജക്കാപനന
നൈലും.ഇ 1/130/2019/തതതൊഴഴില്

തഴിരലവനൈന്തപലരലും, തതീയതഴി, 2019 ഡഴിസലുംബര് 19
1195 ധനൈല, 3

1948-ലലെ ഏറ്റവവന കേവറഞ്ഞ കേകൂലെവി ആകേക്റ്റവിലലെ (1948-ലലെ 11-ാക്കാന കകേനന്ദ്ര ആകക്)
3-ാക്കാന വകേവപക് (1)-ാക്കാന ഉപവകേവപക് (ബവി) ഖണ്ഡവവന നപസക്തവത ആകേക്റ്റവിലലെ 5-ാക്കാന വകേവപക്
(1)-ാക്കാന ഉപവകേവപക് (ബവി) ഖണ്ഡവവന കേകൂടവിവക്കായവിച നപകേക്കാരന നല്കേവിയവിടവളള അധവികേക്കാരങ്ങള
വവിനവികയക്കാഗവിചവലകേക്കാണവന
2011
ആഗസക്
9-ാക്കാന
തതീയതവിയവിലലെ
സ.ഉ.(എന.എസക്.)
111/2011/ലതക്കാഴവില് നമ്പരക്കായവി പവറലപടവവവിചതവന 2011 ആഗസക് 22-ാക്കാന തതീയതവിയവിലലെ
1601-ാക്കാന നമ്പര് കകേരള അസക്കാധക്കാരണ ഗസറ്റവില് എസക്.ആര്.ഒ.നന. 514/2011 ആയവി
നപസവിദ്ധലപടവതവിയതവമക്കായ വവിജക്കാപനലത അതവിലെനഘവിചവലകേക്കാണവന, കകേരള സര്കക്കാര്,
സനസക്കാനലത കേമ്പമകൂടര് കസക്കാഫക്റ്റക്.ലവയര് വമവസക്കായ കമഖലെയവില് കജക്കാലെവി ലചെയവന
ലതക്കാഴവിലെക്കാളവികേളകക് നല്കകേണതക്കായ ഏറ്റവവന കേവറഞ്ഞ കേകൂലെവി നവിരകവകേള ഇകതക്കാലടക്കാപന
കചെര്തവിരവികവന പടവികേയവില് പറഞ്ഞവിടവളള നപകേക്കാരന പവതവകവി നവിശ്ചയവികവനതവിനവളള
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള നപസക്തവത ആകേക്റ്റവിലലെ 5-ാക്കാന വകേവപക് (1)-ാക്കാന ഉപവകേവപക് (ബവി) ഖണ്ഡന
ആവശമലപടവന നപകേക്കാരന അതക് ബക്കാധകേമക്കാകേക്കാനവിടയവള്ള എലക്കാ ആളവകേളവലടയവന
അറവിവവികലെയക്കക്കായവി ഇതവിനക്കാല് നപസവിദ്ധതീകേരവികവനവ.

നപസക്തവത നവിര്കദ്ദേശങ്ങള, ഈ വവിജക്കാപനന ഔകദമക്കാഗവികേ ഗസറ്റവില്
നപസവിദ്ധതീകേരവികവന തതീയതവി മവതല് രണക് മക്കാസന തവികേയവന തതീയതവികകക്കാ അതവിനവ
കശഷകമക്കാ
പരവിഗണനയക്കക്
എടവകവനതക്കാലണനവന
നപസക്തവത
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള
സനബനവിചക് കമല്പറഞ്ഞ കേക്കാലെക്കാവധവികകക്കാ അതവിനവ മവകമ്പക്കാ ഏലതങവിലെവന ആളവില്നവിനക്
ലെഭവികചകക്കാവവന
അങ്ങലനയവളള
ആകക്ഷേപങ്ങകളക്കാ
നവിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്കാ,
എലന്തെങവിലെവമവലണങവില്,
അവ
സര്കക്കാര്
പരവിഗണനയക്ലകടവകവനതക്കാലണനവന
ഇതവിനക്കാല് അറവിയവികവനവ. അങ്ങലനയവളള എലക്കാ ആകക്ഷേപങ്ങളവന നവിര്കദ്ദേശങ്ങളവന
ഗവണ്ലമനക് അഡതീഷണല് ചെതീഫക് ലസനകേടറവി, ലതക്കാഴവിലെവന നനപവണമവവന (ഇ) വകേവപക്,
ഗവണ്ലമനക് ലസനകേകടറവിയറ്റക്, തവിരവവനന്തെപവരന - 695 001 എന വവിലെക്കാസതവില്
അയയക്കകണതക്കാണക്.
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പടഴിക
I. പപതഴിമതൊസ വവതനൈലും
പകമ
നൈമ്പര്
1

2

3

4

വഴിഭതൊഗലും
പഗഗ്രൂപപ എ
മക്കാകനജര്
പഗഗ്രൂപപ ബഴി
1 ലഡപമകൂടവി മക്കാകനജര്
2 കനപക്കാജകക് മക്കാകനജര്
3 സതീനവിയര് ടതീന മക്കാകനജര്
പഗഗ്രൂപപ സഴി
1 അസവിസനക് മക്കാകനജര്
2 ടതീന മക്കാകനജര്
3 ഫവിനക്കാന്ഷമല് സക്ലപഷമലെവിസക്
4 അസവിസനക് ലനപക്കാജകക്
മക്കാകനജര്
5 കകേക്കാ-ഓര്ഡവികനറ്റര്
6 അസവിസനക് ഫവിനക്കാന്സക്
മക്കാകനജര്
7 അസവിസനക് അകക്കൗണക്സക്
മക്കാകനജര്
8 അഡക്മവിനവിസക്കനടറ്റതീവക് ഓഫതീസര്
9 കനപക്കാജകക് ലെതീഡര്
പഗഗ്രൂപപ ഡഴി
1 സതീനവിയര് കേണ്സളടനക്
2 സതീനവിയര് എകേക്സവികേമകൂടതീവക്
3 സതീനവിയര് കസക്കാഫക്റ്റക് ലവയര്
എഞവിനതീയര്
4 ലടകേക്നവികല് ലെതീഡര്
5 സവിസന അനലെവിസക്
6 എഡവിറ്റര്
7 സതീനവിയര് നപകൂലഫര്
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പപതഴിമതൊസ അടഴിസതൊനൈ വവതനൈലും
(`)
21330-450-23580-500-26080

19950-400-21950-450-24200

18700-350-20450-400-22450

17560-300-19060-350-20810

7

5

6

7

8

9

പഗഗ്രൂപപ ഇ
1 കനപക്കാനഗക്കാമര്
2 കസക്കാഫക്റ്റക് ലവയര് എഞവിനതീയര്
3 നപകൂലഫര്
4 മറ്റവ സക്കാകങതവികേ ജതീവനകക്കാര്
(എഞവിനതീയറവിനഗക് ബവിരവദന)

പഗഗ്രൂപപ എഫപ
1 കേണ്സളടനക് എകേക്സവികേമകൂടതീവക്
2 എചക്.ആര്. എകേക്സവികേമകൂടതീവക്
3 മറ്റവ സക്കാകങതവികേ ജതീവനകക്കാര്
(ഡവികപക്കാമ)
4 അകക്കൗണനക് /ഓഫതീസക്
അസവിസനക്
5 നഫണക് ഓഫതീസക് അസവിസനക്
6 ലനറ്റക്.വര്കക്
അഡക്മവിനവിസക്കനടറ്റര്
പഗഗ്രൂപപ ജഴി
1 ഡക്കാറ്റക്കാ എന്നടവി ഓപകററ്റര്
2 ലടകേക്നവികല് സകപക്കാര്ടര്
3 നടക്കാന്നകേവിപക്ഷനവിസക്
4 മറ്റവ സക്കാകങതവികേ
ജതീവനകക്കാര്
(എഞവിനതീയറവിനഗക് ബവിരവദന,
ഡവികപക്കാമ വവിഭക്കാഗകക്കാര്
ഒഴവിലകേ)
5 നനഡവര്
പഗഗ്രൂപപ എചപ
1 ഹക്കൗസക് കേതീപവിനഗക് അസവിസനക്,
വക്കാചക്മക്കാന്, ലസകേമകൂരവിറ്റവി ഗക്കാര്ഡക്
2 ഓഫതീസക് കബക്കായക്
പഗഗ്രൂപപ ഐ
സസതീപര്, കതീനര്

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

16520-250-17770-300-19270

15570-225-16695-250-17945

15120-200-16120-225-17245

13470-175-14345-200-15345

13110-150-13860-175-14735

8

II. കതൊമബത
കമല്പറഞ്ഞ അടവിസക്കാന കവതനതവിനവപവറകമ, എലക്കാ ലതക്കാഴവിലെക്കാളവികേളകവന
എകകണക്കാമവികേക്സക് ആനക് സക്കാറ്റവിസവികേക്സക് വകേവപക് ഓകരക്കാ ജവിലക്കാ കകേനന്ദ്രതവിനവന കവണവി ഓകരക്കാ
മക്കാസവവന നപസവിദ്ധതീകേരവികവന 1998-99=100 എന ഏറ്റവവന ഒടവവവില് നപസവിദ്ധതീകേരവിച
ഉപകഭക്കാകക്തൃവവിലെ സകൂചെവികേയവിലലെ 300 കപക്കായവിനവിനവകമല് വര്ദ്ധവികവന ഓകരക്കാ കപക്കായവിനവിനവന
മക്കാസശമ്പളകക്കാര്കക് 26/- രകൂപ (ഇരവപതവിയക്കാറക് രകൂപ) നവിരകവിലെവന ദവിവസ കവതനകക്കാര്കക്
1/- രകൂപ (ഒരവ രകൂപ) നവിരകവിലെവന ക്ഷേക്കാമബതയക്കക് അര്ഹതയവണക്കായവിരവികവനതക്കാണക്.
III. സര്വതീസപ തവയഴിവറ്റേജപ
ഒരവ
സക്കാപനതവില്
അലലങവില്
ഒരവ
ലതക്കാഴവിലെവടമയവലട
കേതീഴവില്
പകൂര്തവിയക്കാകവിയതവന ഇനവി പകൂര്തവിയക്കാകവനതവമക്കായ ഓകരക്കാ അഞവ വര്ഷലത
സര്വതീസവിനവന പവതവിയ കവതന സക്ലകേയവിലെവില് നവിര്ണ്ണയവികലപട ശമ്പളതവിലന ലതക്കാടടവത
നവിരകവിലെവളള ഓകരക്കാ വക്കാര്ഷവികേ ഇന്നഗവിലമനക്, സര്വതീസക് ലവയവികറ്റജക്കായവി ബനലപട
ജതീവനകക്കാരനക് അടവിസക്കാന ശമ്പളതവില് ഉളലപടവതവി നല്കകേണതക്കാണക്.
ഏലതങവിലെവന ലതക്കാഴവിലെക്കാളവി അര്ഹതലപട ശമ്പള സക്ലകേയവിലെവിലന പരമക്കാവധവിയവില്
എതവകേയക്കാലണങവില്, ടവി ലതക്കാഴവിലെക്കാളവികക് തവടര്നവളള ഓകരക്കാ വര്ഷലത സര്വതീസവിനവന
ബനലപട വവിഭക്കാഗതവിനക് നവിശ്ചയവിചവിടവളള ശമ്പള സക്ലകേയവിലെവിലലെ അവസക്കാന നവിരകവില്
തവടര്നവ ഓകരക്കാ വര്ഷവവന വക്കാര്ഷവികേ ഇന്നഗവിലമനക് നല്കകേണതക്കാണക്.
IV. തപതൊതല വണ്യവസകള്
1. ഈ വവിജക്കാപനതവില് നവിശ്ചയവിച കവതനകതകക്കാള ഉയര്ന കവതനന
ഏലതങവിലെവന ലതക്കാഴവിലെക്കാളവികക് എവവിലടലയങവിലെവന ലെഭവികവനവലണങവില്
അതരന ഉയര്ന കവതന നവിരകക് അവര്കക് തവടര്നവന ലെഭവികവനതക്കാണക്.
2. ഏലതങവിലെവന
വവിഭക്കാഗന
ജതീവനകക്കാര്
ഈ
വവിജക്കാപനതവില്
ഉളലപടവിടവിലലങവില്, അതരന ജതീവനകക്കാര്കക് സമക്കാന പദവവിയവിലെവളള
ജതീവനകക്കാര്കക്
നവിശ്ചയവിചവിടവളള
കവതന
നവിരകക്
ലെഭവികക്കാനവളള
അര്ഹതയവണക്.
3. ഈ വവിജക്കാപനതവില് മക്കാസകവതനകക്കാരവലട ദവിവസകവതനന ലമക്കാതന
മക്കാസകവതനലത
26
ലകേക്കാണക്
ഭക്കാഗവിചവന
ദവിവസകവതനകക്കാരവലട
മക്കാസകവതനന ലമക്കാതന ദവിവസകവതനലത 26 ലകേക്കാണക് ഗവണവിചവന
കേണകക്കാകകണതക്കാണക്.
ഗവര്ണറവലട ഉതരവവിന്നപകേക്കാരന,
സതണ്യജഴിതപ രതൊജന,
ഗവണ്തമനപ അഡതീഷണല് ചതീഫപ തസപകടറഴി.
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