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GOVERNMENT OF KERALA
Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION

G.O.(P) No.22/2021/LBR

Dated, Thiruvananthapuram, 11 th February, 2021
29 th Makaram, 1196

S. R. O. No. 168/2021

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.(P)No.155/2011/LBR dated
12th September, 2011 and published as S.R.O.No.612/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary
No.1813 dated 26th September, 2011, the Government of Kerala after considering the objections and
suggestions received on the draft proposals previously published as notification No.LBRD-
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E1/162/2019-LBRD dated 9th January, 2020 in the Kerala Gazette Extraordinary No.107 dated 14 th
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
Educational Institutions (Non-Teaching) 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.

S CHEDULE
I. Pay scale for calculating Monthly Wages
Sl.No.

Category/Post

Scale of pay
(`)

(1)

(2)

(3)

1

Administrator/Administrative
Engineer

Officer/Site

16990-400-18990-480-21390

2

Accounts Officer/Placement Officer/Chief
Accountant

15880-360-17680-400-19680

3

Office Superintendent/ Office Manager/
Administrative Assistant

15040-320-16640-360-18440

4

System Administrator/Vehicle Supervisor/
Site Supervisor/Computer Programmer/
Draftsman/ Head Clerk

14200-280-15600-320-17200

Librarian/ Sergeant/ Hardware Technician/
Instrument Mechanic Placement Assistant/
Data
Processing
Assistant/
Senior
Accountant/ Upper Division Clerk/Upper
Division Typist

13370-260-14670-300-16170

5

6

Artist/ Stenographer/ Personal Secretary/
Computer Operator/ Boiler Operator

7

L.D. Clerk/ L.D. Typist/ Office Assistant/
Junior Accountant/ Assistant Accountant /
Cashier/ Store Keeper/ Copyist/ Record
Keeper/Telephone Operator/ D.T.P.
Operator/ Driver/ Herbarium Keeper/ Taxi
Dermist/ Tradesman/ Boiler Assistant/
Assistant Librarian/ Mechanic/ Electrician/
Plumber
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8

Lab Assistant/ Store Assistant/ Garden
Supervisor/ Binder/ Cinema Operator/
Projectionist/ Audio Visual Trailer
Operator/ Lift Operator

12250-160-13050-200-14050

9

Lab Attender/ Library Attender/ Specimen
Collector/ Vehicle Helper/ Conductor

11970-150-12720-180-13620

10

Office Attender/ Peon/ Helper/ Packer/
Groundsman/ Marker/ Gardner/ Watchman/
Security Guard/ Cleaner

11690-120-12290-150-13040

11

Sweeper/ Aaya

11130-100-11630-120-12230

II. Dearness Allowance
In addition to the basic pay of the employees, Dearness Allowance shall be paid on the basis of
Consumer Price Index Number (1998-99=100) published by the State Economics and Statistics
Department for the concerned District Headquarters at the rate of ` 26/- (Rupees Twenty Six only) for
each point enhanced above the 300 points.
III. Service Weightage
The employees who have completed a total service of not less than 5 years under an employer,
shall be eligible for service weightage for each five years of service with an increment subject to a
maximum of 3 increments, from the date of this notification.
IV. Sanctioning of Grade
Posts in the Cadre of Upper Division Clerk shall be sanctioned to those employees who have
completed 10 years of service in the Cadre of L.D. Clerk, Office Assistant, Copyist and Cashier, Posts
in the cadre of U.D. Typists in the case of L.D. Typist who have completed 10 years of service Post in
the cadre of Senior Accountant to those Accountants, Assistant Accountant who have completed 10
years service. While the Service Weightage for this purpose thus considered, shall be the service under
only one employer.
V. Other Conditions

1. If any of posts is not seen included in the Schedule shown above, they shall be
sanctioned the scale of pay equivalent to the post.
2. Wherever the employees who are actually in receipt of higher wages than the Minimum
wages fixed above, and the benefits thereof such higher wages and benefits shall be
continued.
3. The existing house rent allowance or any other allowances now being received in
addition to the pay shall be continued.
4. Those employees who are drawing Scale of Pay and other allowance as that of the
Government Employees and those who draw the pay direct from the Consolidated Fund

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

4

of the Government shall not be governed by this notification as long as it is not less than
that of benefit under this notification
5. For calculation of daily wages for categories fixed as monthly pay, it shall be 1/26 th part
of the aggregate of the minimum of the particular Scale of Pay together with its
Dearness Allowance.
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 Educational Institutions (Non-Teaching) in the State of Kerala as per
notification issued under G.O.(P)No.155/2011/LBR dated 12th September, 2011 and published as
S.R.O.No.612/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1813 dated 26 th September, 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 preliminary notification
published as notification No. LBRD-E1/162/2019-LBRD dated 9th January, 2020 in the Kerala Gazette
Extraordinary No.107 dated 14th January, 2020 and in consultation 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, 2021 തെബ്രുവരി 11

സ.ഉ.(അച്ചടി) നമ്പർ 22/2021/ത ൊഴില്.

എസ. ആര. ഒ. നമര

1196 മകരം, 29.

168/2021

1948-തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി ആക്റ്റിതെ (1948-തെ 11-ാം കകബ്ര
ആക്റ്റ്) 3-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം
ഉപവകുപ്പും

ഉപവകുപ്പ് (രി) ഖണ്ഡവും ബ്പസ് ു

കൂട്ടിവൊയിച്ച

ബ്പകൊരം

സർകൊരില്

വിനികയൊഗിച്ചുതകൊണ്ും, 2011 തസപ്റ്റംരർ 12-ാം
നമ്പരൊയി

പുറതപ്പടുവിച്ച ും

2011

തസപ്റ്റംരർ

ആക്റ്റിതെ 5-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം

നിക്ഷിപ് മൊയ

അധികൊരങ്ങള്

ീയ ിയിതെ സ.ഉ.(പി) 155/2011/ത ൊഴില്
26-ാം

ീയ ിയിതെ

1813-ാം

നമ്പർ

കകരള

അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആർ.ഒ.612/2011 നമ്പരൊയി ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ വിജ്ഞൊപനതെ
അ ിെംഘിച്ചുതകൊണ്ും,

ബ്പസ് ു

ആക്റ്റിതെ 5-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് (രി) ഖണ്ഡം

ആവശ്യതപ്പടുന്ന ബ്പകൊരം 2020 ജനുവരി 9-ാം
പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2020 ജനുവരി 14-ാം

ീയ ിയിതെ ഇ1/162/2019/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി

ീയ ിയിതെ 107-ാം നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില്

ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ബ്പൊഥമിക വിജ്ഞൊപനെിതെ കരട് നിർകേശ്ങ്ങളികേെുളള ആകക്ഷപങ്ങളും
അഭിബ്പൊയങ്ങളും പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും ബ്പസ് ു
കവ ന

ഉപകേശ്ക

സമി ിയുതട

ഉപകേശ്വും

ആക്റ്റിതെ 7-ാം വകുപ്പ് ബ്പകൊരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം
പരിഗണിച്ചകശ്ഷം,

കകരള

സർകൊർ,

കകരള

സംസ്ഥൊനതെ സവകൊരയ വിേയൊഭയൊസ സ്ഥൊപനങ്ങളില് കജൊെി തെയ്യുന്ന അദ്ധയൊപകക ര കജൊെിയില്
ഏർതപ്പട്ടിരികുന്ന
ഇക ൊതടൊപ്പം

ത ൊഴിെൊളികള്ക്

കെർെിരികുന്ന

നല്കകണ് ൊയ

പട്ടികയില്

ഏറ്റവും

പറയുന്ന

ബ്പകൊരം,

നിശ്ചയികുകയും ഈ വിജ്ഞൊപനം ഗസറ്റില് ബ്പസിദ്ധീകരികുന്ന
നിരകുകള് ബ്പൊരെയെില് വരുന്ന

കുറഞ്ഞ

കൂെി

നിരകുകള്

ഇ ിനൊല്

ീയ ി മു ല് പു ുകിയ കൂെി

ീയ ിയൊയി നിശ്ചയികുകയും തെയ്യുന്നു.

പട്ടിക
I. പ്പതിമാസ അടിസ്ഥാന വേതനം നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിനുളള ശമ്പള സ്കകയില്
പ്കമ.
നമ്പര്ണ്

േിഭാഗം /തസ്തിക

ശമ്പള സ്കകയില്
(₹)

(1)

(2)

(3)

1

അഡ്മിനിസ്കബ്ടറ്റർ/അഡ്മിനിസ്കബ്ടറ്റീവ്
ഓെീസർ/ സസറ്റ് എഞ്ചിനീയർ

16990-400-18990-480-21390

2

അകൗണ്്സ് ഓെീസർ/തെയിസ്തമെ്
ഓെീസർ/െീെ് അകൗണ്െ്

15880-360-17680-400-19680
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3

ഓെീസ് സൂബ്പണ്്/ ഓെീസ് മൊകനജർ/
അഡ്മിനിസ്കബ്ടറ്റീവ് അസിസ്റ്റെ്

4

സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്കബ്ടറ്റർ/ തവഹികിള്
സൂപ്പർസവസർ/ സസറ്റ് സൂപ്പർസവസർ /
കമ്പയൂട്ടർ കബ്പൊബ്ഗൊമർ/ ബ്ഡൊെ്റ്റ്സ്.മൊന്/
തഹഡ്ലൊർക്

5

6

7

8

9
10

11

15040-320-16640-360-18440

14200-280-15600-320-17200

സെകബ്രറിയന്/സർജെ്/ഹൊർഡ് തവയർ
തടക്നീഷയന്/ ഇന്ബ്ടുതമെ് തമകൊനിക്
തെയിസ്തമെ് അസിസ്റ്റെ്/ ഡൊറ്റൊ കബ്പൊസസിംഗ്
അസിസ്റ്റെ്/ സീനിയർ അകൗണ്െ്/അപ്പർ
ഡിവിഷന് ലൊർക്/ അപ്പർ ഡിവിഷന് സടപ്പിസ്റ്റ്

13370-260-14670-300-16170

ആർട്ടിസ്റ്റ്/തസ്റ്റകനൊബ്ഗൊെർ/കപഴ്സണല്
തസബ്കട്ടറി / കമ്പയൂട്ടർ ഓപ്പകററ്റർ/ കരൊയിെർ
ഓപ്പകററ്റർ

12940-240-14140-270-15490

എല്.ഡി.ലർക്/എല്.ഡി.സടപ്പിസ്റ്റ്/ഓെീസ്
അസിസ്റ്റെ്/ജൂനിയർ അകൗണ്െ്/അസിസ്റ്റെ്
അകൗണ്െ്/കയൊഷയർ/കസ്റ്റൊർ കീപ്പർ/
കകൊപ്പിയിസ്റ്റ്/ റികകൊർഡ് കീപ്പർ/തടെികെൊണ്
ഓപ്പകററ്റർ/ ഡിറ്റി.പി. ഓപ്പകററ്റർ/ സബ്ഡവർ/
തഹർകരറിയർ കീപ്പർ/ ടൊക്സി ഡർമിസ്റ്റ്/
കബ്ടഡ്സ്മൊന്/കരൊയിെർ അസിസ്റ്റെ്/ അസിസ്റ്റെ്
സെകബ്രറിയന്/ തമകൊനിക്/
ഇെബ്രീഷയന്/െംരർ

12590-200-13590-240-14790

െൊര് അസിസ്റ്റെ്/കസ്റ്റൊർ അസിസ്റ്റെ്/ ഗൊർഡന്
സൂപ്പർസവസർ/സരന്ഡർ/സിനിമ
ഓപ്പകററ്റർ/തബ്പൊജക്ഷനിസ്റ്റ്/ഓഡികയൊ വിഷവല്
തബ്ടയ്െർ ഓപ്പകററ്റർ/െിെ്റ്റ് ഓപ്പകററ്റർ
െൊര് അറ്റെർ/ സെബ്രറി അറ്റെർ/ സ്തപസിമന്
കളരർ/ തവഹികിള് തഹല്പ്പർ/ കണ്രർ

12250-160-13050-200-14050

11970-150-12720-180-13620

ഓെീസ് അറ്റെർ/പയൂണ്/തഹല്പ്പർ/പൊയ്കർ/
ബ്ഗൗണ്്സ്മൊന്/ മൊർകർ/ഗൊർഡനർ/വൊച്ച്മൊന്/
തസകയൂരിറ്റി ഗൊർഡ്/ലീനർ

11690-120-12290-150-13040

സവീപ്പർ/ആയ

11130-100-11630-120-12230

II. ക്ഷാമബത്ത
അടിസ്ഥൊന കവ നെിനുപുറകമ, സംസ്ഥൊന എകകണൊമിക്സ് ആെ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ്
അ ൊ ് ജില്ലൊ ആസ്ഥൊനങ്ങള്കു കവണ്ി ഓകരൊ മൊസവും ബ്പസിദ്ധീകരികുന്ന ഉപകഭൊക്തൃവിെ
സൂെികയില് (1998-99=100) ഏറ്റവും ഒടുവില് ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച സൂെികയുതട 300 കപൊയിെിനുകമല്
വർദ്ധികുന്ന ഓകരൊ കപൊയിെിനും ബ്പ ിമൊസം 26 രൂപ നിരകില് ക്ഷൊമരെ നല്കകണ് ൊണ്.
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III. സര്ണ്വീസ് കേയിവേജ്
ഈ വിജ്ഞൊപനം ബ്പൊരെയെില് വരുന്ന ീയ ി മു ല് ഒരു ത ൊഴിെുടമയുതട കീഴില് അഞ്ച്
വർഷെില് കുറയൊെ കൊെം കസവനം പൂർെിയൊകിയ ജിവനകൊർക് ഓകരൊ അഞ്ച് വർഷതെ
കസവന കൊെയളവിന് ഒരു ഇന്ബ്ഗിതമെ് എന്നനിരകില്, പരമൊവധി 3 ഇന്ബ്ഗിതമെ് എന്ന പരിധിയില്
സർവീസ് തവയികറ്റജ് നല്കിയിരികകണ് ൊണ്.
IV. വപ്ഗഡ് അനുേദിക്കല്
എല്.ഡി. ലൊർക്, ഓെീസ് അസിസ്റ്റെ്, കകൊപ്പീയിസ്റ്റ്, കൊഷയർ എന്നീ വിഭൊഗം ജീവനകൊർക്
അവർ 10 വർഷതെ കസവനം പൂർെിയൊകുന്ന മുറയ്ക് അപ്പർ ഡിവിഷന് ലൊർകികെയും
എല്.ഡി.സടപ്പിസ്റ്റ് 10 വർഷതെ കസവനം പൂർെിയൊകുന്ന മുറയ്ക് അപ്പർ ഡിവിഷന്
സടപ്പിസ്റ്റികെയും, ജൂനിയർ അകൗണ്െ്, അസിസ്റ്റെ് അകൗണ്െ് എന്നിവർക് 10 വർഷതെ
കസവനം
പൂർെിയൊകുന്ന
മുറയ്ക്
സീനിയർ
അകൗണ്െികെയും
സ് ിക
അനുവേികകണ് ൊണ്. ഒരു ത ൊഴില് ഉടമയുതട കീഴിെുളള കസവനകൊെം മൊബ് കമ കബ്ഗഡ്
അനുവേികുന്ന ിന് കണകിതെടുകകണ് ുളളൂ.
V. ഇതര േയേസ്ഥകള്
1.
2.

3.
4.

5.

ഏത ങ്കിെും സ് ിക മുകളില് തകൊടുെിരികുന്ന പട്ടികയില് ഉള്തപ്പട്ടിട്ടിതല്ലങ്കില്,
സമൊന പേവിയിെുളള സ് ികയുതട ശ്മ്പള സ്തകയില് അനുവേികകണ് ൊണ്.
പട്ടികയില് കൊണിച്ച കവ ന നിരകികനകൊള് ഉയർന്ന കവ ന നിരകും മറ്റ്
ആനുകൂെയങ്ങളും െഭിച്ചു വരുന്ന ജീവനകൊർക്
ുടർന്നും അെരം ഉയർന്ന
കവ നവും മറ്റ് ആനുകൂെയങ്ങളും നല്കകണ് ൊണ്.
നിെവില് ശ്മ്പളെിന് പുറകമ, വീട്ട് വൊടക അെവന്കസൊ, മറ്റ് അെവന്കസൊ, െഭിച്ചു
വരുന്ന ജീവനകൊർക്, അവ ുടർന്നും നല്കകണ് ൊണ്.
സർകൊർ സർവീസിെുളള ജീവനകൊരുതട ശ്മ്പള സ്തകയിെും മറ്റ് ആനുകൂെയങ്ങളും
അക
നിരകില് സകപ്പറ്റിതകൊണ്ിരികുന്നവർകും സർകൊരിതെ സഞ്ചി
നിധിയില് നിന്ന് കനരിട്ട് ശ്മ്പളം െഭികുന്നവർകും ഈ വിജ്ഞൊപനെിതെ
യൊത ൊന്നും,
അ ു
ഈ
വിജ്ഞൊപനെിതെ
ആനുകൂെയങ്ങകളകൊള്
കുറയൊെിടകെൊളം രൊധകമൊയിരികുന്ന ല്ല.
മൊസകവ നം
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള
ഏത ങ്കിെും
സ് ികയില്
േിവസകവ നം
കണകൊകുന്ന ിന് നിർേിഷ്ട സ്തകയിെിതെ മിനിമം
ുകയും ക്ഷൊമരെയും
കെർെ ുകയുതട 26-ല് ഒരു ഭൊഗമൊയി കണകൊകകണ് ൊണ്.
ഗവർണറുതട ഉെരവിന് ബ്പകൊരം,
സതയജീത് രാജന്,

ഗവണ്തമെ് അഡീഷണല് െീെ് തസബ്കട്ടറി.
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േിശദീകരണക്കുറിപ്പ്
(ഇ ് വിജ്ഞൊപനെിതെ ഭൊഗമൊകുന്ന ല്ല, എന്നൊല് അ ിതെ

തപൊ ു ഉകേശ്യം

തവളിതപ്പടുെുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊകുന്നു.)

കകരള

സംസ്ഥൊനതെ സവകൊരയ വിേയൊഭയൊസ സ്ഥൊപനങ്ങളില് കജൊെി തെയ്യുന്ന

അദ്ധയൊപകക ര കജൊെിയില് ഏർതപ്പട്ടിരികുന്ന ത ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ് ൊയ
കുറഞ്ഞ കൂെി നിരക് 2011 തസപ്റ്റംരർ 12-ാം
പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 തസപ്റ്റംരർ 26-ാം
ഗസറ്റില്

എസ്.ആർ.ഒ.

നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

നമ്പർ

2020

612/2011

ജനുവരി

പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2020 ജനുവരി 14-ാം
ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ബ്പസ് ു
നിശ്ചയികുന്ന ിനുളള,

ഏറ്റവും

ീയ ിയിതെ സ.ഉ.(പി) 155/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി
ീയ ിയിതെ 1812-ാം നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ

ആയി

9-ാം

ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ

ീയ ിയിതെ

വിജ്ഞൊപനബ്പകൊരം

ഇ1/162/2019/ത ൊഴില്

നമ്പരൊയി

ീയ ിയിതെ 107-ാം നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില്

വയവസൊയ കമഖെയിതെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി പു ുകി

ബ്പൊഥമിക

വിജ്ഞൊപനബ്പകൊരമുളള

കരട്

നിർകേശ്ങ്ങളിന്കമെുളള

ആകക്ഷപങ്ങളും നിർകേശ്ങ്ങളും പരിഗണിച്ച ിനുകശ്ഷവും, ഈ ആവശ്യെിനൊയി രൂപീകരിച്ച
മിനിമം കവ ന ഉപകേശ്ക കരൊർഡുമൊയി
കമഖെയിതെ

ത ൊഴിെൊളികളുതട

നിെവിെുളള

നിശ്ചയികുവൊന് സർകൊർ ഇകപ്പൊള്

കൂടിയൊകെൊെിച്ചകശ്ഷവും
ഏറ്റവും

കുറഞ്ഞ

ബ്പസ് ു

കവ ന

നിരക്

വയവസൊയ
പു ുകി

ീരുമൊനിച്ചിരികുന്നു.

കമല്പ്പറഞ്ഞ െക്ഷയം നിറകവറ്റുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊണ് ഈ വിജ്ഞൊപനം.

____________________________________________________________________________________________________________________________
PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

