
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT OF KERALA 

Labour and Skills (E) Department 

NOTIFICATION 

G. O. (P) No. 95/2020/LBR.                                  

 

               

 

 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. 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,  the Government of Kerala after considering the objections and 
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suggestions received on the draft proposals previously published as Notification  

No. LBRD-E1/130/2019-LBRD dated 19th December, 2019 in the Kerala Gazette Extraordinary 

No. 3176 dated 23rd December, 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 Computer Software 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. Basic Wages 

Sl. 

No. 

Category Monthly Basic Wages 

(₹) 

(1) (2) (3) 

 

1  

 

GROUP  A 

      Manager  

 

21330-450-23580-500-26080 

 

2 GROUP  B 

      1.  Deputy Manager 

      2.  Project Manager 

      3.  Senior Team Manager 

 

 

19950-400-21950-450-24200 

 

 

3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

18700-350-20450-400-22450  
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(1) (2) (3) 

 

4 GROUP  D 

     1.  Senior Consultant 

     2.  Senior Executive 

     3.  Senior Software Engineer 

     4.  Technical Leader 

     5.  System Analyst 

     6.  Editor 

     7.  Senior Proofer 

 

 

 

     

17560-300-19060-350-20810 

5 GROUP  E 

    1.  Programmer 

    2.  Software Engineer 

    3.  Proofer 

    4.  Other Technicians 

         (Engineering Degree)  

 

 

 

16520-250-17770-300-19270 

6 GROUP  F 

     1.  Consultant, Executive 

     2.  H.R. Executive 

     3.  Other Technicians (Diploma) 

     4.  Accountant /Office Assistant 

     5.  Front Office Assistant 

     6.  Network Administrator  

 

 

 

   

15570-225-16695-250-17945 

7 GROUP  G 

      1.  Data Entry Operator 

      2.  Technical Supporter 

      3.  Transcriptionist 

      4.  Other Technicians 

          (Excluding Engineering Degree       

          and Diploma holders)         

      5.  Driver  

 

 

 

 

    15120-200-16120-225-17245 

8 GROUP  H 

    1. Housekeeping Assistant,   

        Security Guard,  Watchman       

    2.  Office Boy 

 

 

     13470-175-14345-200-15345 

9 GROUP  I 

    Sweeper, Cleaner 

 

     13110-150-13860-175-14735 
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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 ₹ 26 (Rupees 

Twenty Six only) for monthly waged employees and ₹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. 

 

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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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 Computer Software Industry Sector in the State of Kerala as per notification issued 

under G. O. (Ms) No. 111/2011/LBR dated 9th August, 2011 and published as 514/2011 in the 

Kerala Gazette Extraordinary No. 1601 dated 22nd August, 2011. The Government have now 

decided to revise the existing minimum rates of wages in the Computer Software Industry Sector 

after considering the objections and suggestions received on the draft proposal published as 

notification No. LBRD-E1/130/2019-LBRD dated 19th December, 2019 in the Kerala Gazette 

Extraordinary No. 31760 dated 23rd December, 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) നം.95/2020/ത ൊഴില്.                                     ിരുവനന്തപുരം,  2020, ഡിസംബര് 18,   
                                                                                                                                   1196 ധനു  3. 
   

എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ  908/2020 

 

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

ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡവും ന്ദ്പസ് ു  ആക്റ്റിതെ 5-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം  ഉപവകുപ്പുമൊയി കൂട്ടിവൊയിച്ച 

ന്ദ്പകൊരം സര്കൊരില് നിക്ഷിപ് മൊയ അധികൊരങ്ങള് വിനികയൊഗിച്ചുതകൊണ്ും, 

2011 ആഗസ്റ്റ് 9-ാം   ീയ ിയിതെ സ. ഉ. (കക) 111/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും  

2011 ആഗസ്റ്റ് 22-ാം   ീയ ിയിതെ 1601-ാം  നമ്പര് കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആര്.ഒ. 

514/2011 നമ്പരൊയി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ  വിജ്ഞൊപനതെ അ ിെംഘിച്ചുതകൊണ്ും, ന്ദ്പസ് ു  

ആക്റ്റിതെ 5-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം  ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം ആവശ്യതപ്പടുന്ന ന്ദ്പകൊരം 2019 ഡിസംബര് 19-ാം   

 ീയ ിയിതെ ഇ1/130/2019/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 ഡിസംബര് 23-ാം  

 ീയ ിയിതെ 3176-ാം  നമ്പര് കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ന്ദ്പൊഥമിക 

വിജ്ഞൊപനെിതെ കരട് നിര്കേശ്ങ്ങളികേെുളള ആകക്ഷപങ്ങളും അഭിന്ദ്പൊയങ്ങളും 

പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും ന്ദ്പസ് ു  ആക്റ്റിതെ 7-ാം  വകുപ്പ ് ന്ദ്പകൊരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം കവ ന 

ഉപകേശ്ക സമി ിയുതട ഉപകേശ്വും പരിഗണിച്ചകശ്ഷം, കകരള സര്കൊര്,  കകരള സംസ്ഥൊനതെ 

‘കമ്പയൂട്ടര് കസൊഫ്്ററ്റ.്തവയര് വയവസൊയ കമഖെയില്’ ക ൊെി തെയ്യുന്ന വിഭൊഗങ്ങളിതെ  

ത ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ് ൊയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി നിരകുകള് ഇക ൊതടൊപ്പം 

കെര്െിരികുന്ന പട്ടികയില് പറയുന്ന ന്ദ്പകൊരം ഇ ിനൊല് പു ുകി നിശ്ചയികുകയും ഈ 

വിജ്ഞൊപനം ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന  ീയ ി മു ല് പു ുകിയ കൂെി നിരകുകള് 

ന്ദ്പൊബെയെില് വരുന്ന  ീയ ിയൊയി നിശ്ചയികുകയും തെയ്യുന്നു. 
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പട്ടിക 

 
I. പ്പതിമാസ വേതനം 
   
ന്ദ്കമ 
നമ്പര് 

വിഭൊഗം ന്ദ്പ ിമൊസ അടിസ്ഥൊന കവ നം 
(₹) 

(1) (2) (3) 

1 പ്രൂപ്പ് എ 
          മൊകന ര് 

 
21330-450-23580-500-26080 

2 പ്രൂപ്പ് ബി 
      1.  തഡപയൂട്ടി മൊകന ര് 
      2.  കന്ദ്പൊ ക്ട് മൊകന ര് 
      3.  സീനിയര് ടീം മൊകന ര് 

 
 

19950-400-21950-450-24200 
 

3 പ്രൂപ്പ് സി 
      1.  അസിസ്റ്റെ്  മൊകന ര് 
      2.  ടീം മൊകന ര് 
      3.  ഫ്റിനൊന്ഷഷയല് സ്തപഷയെിസ്റ്റ് 
      4.  അസിസ്റ്റെ്  തന്ദ്പൊ ക്ട് മൊകന ര് 
      5.  കകൊ-ഓര്ഡികനറ്റര് 
      6.  അസിസ്റ്റെ് ഫ്റിനൊന്ഷസ് മൊകന ര് 
      7.  അസിസ്റ്റെ് അകൗണ്്സ്    
         മൊകന ര് 
      8.  അഡ്മിനിസ്കന്ദ്ടറ്റീവ് ഓഫ്റീസര് 
      9.  കന്ദ്പൊ ക്ട് െീഡര് 

 
 
 
 
 

18700-350-20450-400-22450 

4 പ്രൂപ്പ് ഡി 
   1.  സീനിയര് കണ്സള്ട്ടെ ്
   2.  സീനിയര് എക്സികയൂട്ടീവ് 
   3.  സീനിയര് കസൊഫ്്ററ്റ് തവയര്   
       എഞ്ചിനീയര് 
   4.  തടക്നികല് െീഡര് 
   5.  സിസ്റ്റം അനെിസ്റ്റ് 
   6.  എഡിറ്റര് 
   7.  സീനിയര് ന്ദ്പൂതഫ്റര് 

 
 
 
 

17560-300-19060-350-20810 

5 പ്രൂപ്പ് ഇ 
    1. കന്ദ്പൊന്ദ്ഗൊമര് 
    2. കസൊഫ്്ററ്റ് തവയര്  എഞ്ചിനീയര് 
    3. ന്ദ്പൂതഫ്റര് 
    4. മറ്റു സൊകേ ിക  ീവനകൊര് 
        (എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുേം) 

 
 
 

16520-250-17770-300-19270 
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(1) (2) (3) 

 

6 പ്രൂപ്പ് എഫ് 
    1.  കണ്സള്ട്ടെ് എക്സികയൂട്ടീവ് 
    2. എച്ച്. ആര്. എക്സികയൂട്ടീവ് 
    3.  മറ്റു സൊകേ ിക  ീവനകൊര്   
        (ഡികലൊമ) 
    4.  അകൗണ്െ് /ഓഫ്റീസ് 
        അസിസ്റ്റെ് 
    5.  ന്ദ്ഫ്റണ്് ഓഫ്റീസ് അസിസ്റ്റെ് 
    6.  തനറ്റ.്വര്ക് അഡ്മിനിസ്കന്ദ്ടറ്റര് 

 
 
 
 
    

15570-225-16695-250-17945 

7 പ്രൂപ്പ് ജി 
     1.  ഡൊറ്റൊ എന്ഷന്ദ്ടി ഓപ്പകററ്റര് 
     2.  തടക്നികല് സകപ്പൊര്ട്ടര് 
     3.  ന്ദ്ടൊന്ഷന്ദ്കിപ്ഷനിസ്റ്റ് 
     4.  മറ്റു സൊകേ ിക  ീവനകൊര് 
         (എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുേം, ഡികലൊമ 
         വിഭൊഗകൊര് ഒഴിതക)         
     5. കന്ദ്ഡവര് 
 

 
 
 
 
         15120-200-16120-225-17245 
 
 
 

8 പ്രൂപ്പ് എച്ച് 
    1. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റെ്, 
       വൊച്ച്മൊന്ഷ,  തസകയൂരിറ്റി ഗൊര്ഡ് 
    2.  ഓഫ്റീസ് കബൊയ് 
 

 
 
        13470-175-14345-200-15345 

9 പ്രൂപ്പ് ഐ 
     സവീപ്പര്, ക്ലീനര് 

 
        13110-150-13860-175-14735 
 

 
 
I.  ക്ഷാമബത്ത 
 
 കമല്പ്പറഞ്ഞ അടിസ്ഥൊന കവ നെിനുപുറകമ, എല്ലൊ ത ൊഴിെൊളികള്കും 
എകകണൊമിക്സ് ആെ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് ഓകരൊ  ില്ലൊ കകന്ദ്രെിനും കവണ്ി ഓകരൊ മൊസവും 
ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന 1998-99=100 എന്ന ഏറ്റവും ഒടുവില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ഉപകഭൊക്തൃവിെ 
സൂെികയിതെ 300 കപൊയിെിനുകമല് വര്ദ്ധികുന്ന ഓകരൊ കപൊയിെിനും മൊസശ്മ്പളകൊര്ക് 26 രൂപ 
(ഇരുപെിയൊറ് രൂപ) നിരകിെും േിവസ കവ നകൊര്ക് 1 രൂപ (ഒരു രൂപ)  നിരകിെും 
ക്ഷൊമബെയ്ക് അര്ഹ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്. 
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III. സർവീസ് വേയിവേജ് 
 
 ഒരു സ്ഥൊപനെില് അതല്ലേില് ഒരു ത ൊഴിെുടമയുതട കീഴില് പൂര്െിയൊകിയ ും ഇനി 
പൂര്െിയൊകുന്ന ുമൊയ ഓകരൊ അഞ്ചു വര്ഷതെ സര്വീസിനും പു ിയ കവ ന സ്തകയിെില് 
നിര്ണയികതപ്പട്ട ശ്മ്പളെിതെ ത ൊട്ടടുെ നിരകിെുളള ഓകരൊ വൊര്ഷിക ഇന്ഷന്ദ്കിതമെ്, സര്വീസ് 
തവയികറ്റ ൊയി ബന്ധതപ്പട്ട  ീവനകൊരന് അടിസ്ഥൊന ശ്മ്പളെില് ഉള്തപ്പടുെി നല്കകണ് ൊണ്. 
ഏത േിെും ത ൊഴിെൊളി അര്ഹ തപ്പട്ട ശ്മ്പള സ്തകയിെിതെ പരമൊവധിയില് എെുകയൊതണേില്, 
ടി ത ൊഴിെൊളിക്  ുടര്ന്നുളള ഓകരൊ വര്ഷതെ  സര്വീസിനും ബന്ധതപ്പട്ട വിഭൊഗെിന് 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ശ്മ്പള സ്തകയിെിതെ  അവസൊന നിരകില്  ുടര്ന്നു ഓകരൊ വര്ഷവും വൊര്ഷിക 
ഇന്ഷന്ദ്കിതമെ് നല്കകണ് ൊണ്. 
 
IV. വപാതു േയേസ്ഥകള് 
  

1. ഈ വിജ്ഞൊപനെില് നിശ്ചയിച്ച കവ നകെകൊള് ഉയര്ന്ന കവ നം ഏത േിെും 
ത ൊഴിെൊളിക് എവിതടതയേിെും െഭികുന്നുതണ്േില് അെരം ഉയര്ന്ന കവ ന നിരക് 
അവര്ക്  ുടര്ന്നും െഭികുന്ന ൊണ്. 

2. ഏത േിെും വിഭൊഗം  ീവനകൊര് ഈ വിജ്ഞൊപനെില് ഉള്തപ്പട്ടിട്ടിതല്ലേില്, അെരം 
 ീവനകൊര്ക് സമൊന പേവിയിെുളള  ീവനകൊര്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള കവ ന നിരക് 
െഭികൊനുളള അര്ഹ യുണ്്. 

3. ഈ വിജ്ഞൊപനെില്  മൊസകവ നകൊരുതട േിവസകവ നം തമൊെം 
മൊസകവ നതെ 26 തകൊണ്് ഭൊഗിച്ചും േിവസകവ നകൊരുതട മൊസകവ നം തമൊെം 
േിവസകവ നതെ 26 തകൊണ്് ഗുണിച്ചും കണകൊകകണ് ൊണ്. 

  
 
 

 ഗവര്ണറുതട ഉെരവിന്ഷന്ദ്പകൊരം, 
 

സ യ ീ ് രൊ ന്ഷ, 
ഗവണ്തമെ് അഡീഷണല് െീഫ്്റ തസന്ദ്കട്ടറി. 

 
 
 

 വിശ്േീകരണകുറിപ്്പ 
 

(ഇ ് വിജ്ഞൊപനെിതെ ഭൊഗമൊകുന്ന ല്ല, എന്നൊല് അ ിതെ തപൊ ു ഉകേശ്യം 

തവളിതപ്പടുെുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊകുന്നു.) 

 

കകരള  സംസ്ഥൊനതെ കമ്പയൂട്ടര് കസൊഫ്്ററ്റ.്തവയര് വയവസൊയ കമഖെയില്  ക ൊെി തെയ്യുന്ന 

വിഭൊഗങ്ങളിതെ ത ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ് ൊയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി നിരക്    

2011 ആഗസ്റ്റ് 9-ാം  ീയ ിയിതെ സ. ഉ. (കക) 111/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും  

2011 ആഗസ്റ്റ് 22-ാം   ീയ ിയിതെ 1601-ാം നമ്പര് കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 
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514/2011 ആയി ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 2019 ഡിസംബര്  

19-ാം  ീയ ിയിതെ ഇ1/130/2019/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 ഡിസംബര് 23-ാം  

 ീയ ിയിതെ 3176-ാം നമ്പര് കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ കമ്പയൂട്ടര് 

കസൊഫ്്ററ്റ.്തവയര് വയവസൊയ കമഖെയിതെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി പു ുകി നിശ്ചയികുന്ന ിനുളള, 

ന്ദ്പൊഥമിക വിജ്ഞൊപനന്ദ്പകൊരമുളള കരട് നിര്കേശ്ങ്ങളിന്ഷകമെുളള ആകക്ഷപങ്ങളും നിര്കേശ്ങ്ങളും 

പരിഗണിച്ച ിനുകശ്ഷവും ഈ ആവശ്യെിനൊയി രൂപീകരിച്ച മിനിമം കവ ന ഉപകേശ്ക 

കബൊര്ഡുമൊയി  കൂടിയൊകെൊെിച്ചകശ്ഷവും  ന്ദ്പസ് ു  വയവസൊയ കമഖെയിതെ ത ൊഴിെൊളികളുതട 

നിെവിെുളള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കവ ന നിരക് പു ുകി നിശ്ചയികുവൊന്ഷ സര്കൊര് ഇകപ്പൊള് 

 ീരുമൊനിച്ചിരികുന്നു. 

കമല്പ്പറഞ്ഞ െക്ഷയം നിറകവറ്റുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊണ് ഈ വിജ്ഞൊപനം. 
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