
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT OF KERALA 

 

NOTIFICATION 

G.O. (P) No. 8/2020/LBR.                              Dated, Thiruvananthapuram, 16th January, 2020 

                                               2nd Makaram, 1195. 

    
 

 

 

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, the Government 

of Kerala after considering the objections and suggestions received on the draft proposals published under 

Notification No. 20549/E1/2015/LBR dated 28th July, 2016 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1410 

    Labour and Skills (E) Department 
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dated 9th August, 2016 as required under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act and after 

consultation with the Minimum Wages Advisory Board constituted under section 7 of the said Act, hereby 

fix the minimum rates of wages payable to the employees employed in Private Financial Institutions in 

the State, as  specified in the Schedule hereto annexed and fix the date of publication of the notification in 

the Gazette as the date on which the rates shall come into force. 

 

 

SCHEDULE 

 
Private Financial Institutions 

(including Banking, Non Banking, Insurance, Micro finance, Foreign 

exchange, Hire purchase, Chitty, Kuri, Mortgage institutions) 

 Sl. No.    Post 

 

   Scale of Pay 

    (₹) 

(1)         (2)       (3)  

(i) Cleaner, Sweeper, Housekeeping Assistant, Attender, 

Office Attendant, Messenger   10150-400-12150-500-14650 

(ii) 

 

 

Gardener, Watchman /Security Guard 

(Un armed) 
  10750-400-12750-500-15250 

(iii) Driver 
  11500-400-13500-500-16000 

(iv) 

 
Collection Executive, ATM Cash Loading Executive, 

Collection Agent, Recovery Assistant, Bill Collector, 

Appraiser, Security Guard (Armed)   13250-700-16750-800-20750 

(v) Clerk, Junior Officer, Junior Assistant, Sales Officer, 

Business Development Officer, Insurance Promoter, 

Insurance Agent, Insurance Adviser, Junior Recovery 

Officer, Junior Executive, Customer Service 

Executive, Customer care Executive, Business 

Associate, Junior Credit Officer 

  14750-750-18500-850-22750 

 

(vi) 

 

Cashier, Accountant, Senior Executive, Customer 

Relations Executive/ Customer Relation Officer, 

Senior Recovery Officer, Senior Business Associate, 

Junior Insurance Officer, Assistant Credit Officer 

 

  16250-850-20500-950-25250 
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(vii) Assistant Manager, Business Manager, Sales 

Development Manager, Sales Manager, Business 

Development Officer, Cashier-cum-Accountant, Senior 

Insurance Officer, Credit Officer 

  18500-1150-24300-1250-30550 

 

(viii) 

 

 

Branch Manager, Manager (Human Resource), 

Operations Head, Branch Head, Legal Assistant 

 

  20500-1250-26750-1400-33750 

 

1. Dearness Allowances 

  In addition to the basic rates of wages, the employees shall be eligible for Variable Dearness 

Allowance  at  the rate  of  Rs. 32.50 for every increase  of  one  point above  250 points (new series 

1998-99=100) of the Consumer Price Index Numbers published each month by the Department of 

Economics and Statistics for the District Headquarters concerned.    

 

2.  The granting of Service Weightage, Special allowance and Risk Allowance included as Sl. Nos. 2 to 4 

in the preliminary notification will be subject to the final verdict of the Hon'ble Supreme Court in the 

SLP (C) case filed in this regard. 

 

General Conditions 

(i) If any other posts in this sector are not included in the Schedule above, then such posts should 

be provided with the rate of Minimum wages, Dearness allowance and Increment prescribed for the 

similar posts in the sector. 

(ii) For the calculation of daily wages for categories in respect of which monthly wages have been 

fixed in the notification, basic monthly wage including Dearness Allowance shall be divided by 26. 

(iii) In the case of employees of any establishment or under an employer who are at present getting 

higher wages than the Minimum Wages, 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.) 

 

 The Government, after considering the objections and suggestions on the draft proposal on the 

minimum rates of wages payable to the employees employed in the Private Financial Institutions in the 

State published as Preliminary Notification No.20549/E1/2015/LBR dated 28th July, 2016 in the Kerala 

Gazette Extraordinary No.1410 dated 9th August, 2016, and on the advice of the Minimum Wages 

Advisory Board constituted for this purpose have decided to fix the minimum rates of wages in the said 

sector. 

  

 The notification is intended to achieve the above object. 
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സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 8/2020/ത ൊഴില്.                                 ിരുവനന്തപുരം, 2020  ജനുവരി 16 
1195 മകരം 2. 

 

എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 44/2020 

 

1948-തെ  ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞ കൂെി ആക്റ്റിതെ (1948-തെ 11- ാ ാ  കകന്ദ്ര ആക്റ്റ്)  3- ാ ാ  വകുപ്പ് (1)- ാ ാ  
ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡവും 5-ാ ാ  വകുപ്പ് (2)- ാ ാ  ഉപവകുപ്പും കൂട്ടിവൊയിച്ച ന്ദ്പകൊരം നിക്ഷിപ് മൊയ  
അധികൊരങ്ങള്  വിനികയൊഗിച്ചുതകൊണ്ും, ന്ദ്പസ് ു   ആക്റ്റിതെ 5- ാ ാ  വകുപ്പ് (1)- ാ ാ  ഉപവകുപ്പ് (ബി) 
ഖണ്ഡം ആവശ്യതപ്പടുന്ന ന്ദ്പകൊരം 2016 ജൂലെ 28- ാ ാ   ീയ ിയിതെ 20549/ഇ1/2015/ത ൊഴില്  എന്ന 
നമ്പരൊയി  പുറതപ്പടുവിച്ച ും  2016 ആഗസ്റ്റ് 9- ാ ാ   ീയ ിയിതെ 1410- ാ ാ  നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ 
ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ന്ദ്പൊഥമിക വിജ്ഞൊപനത്തിതെ കരട് നിർകേശ്ങ്ങളികേെുളള 
ആകക്ഷപങ്ങളും അഭിന്ദ്പൊയങ്ങളും പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും ന്ദ്പസ് ു  ആക്റ്റിതെ 7- ാ ാ  വകുപ്പ് ന്ദ്പകൊരം 
രൂപീകരിച്ച മിനിമം കവ ന ഉപകേശ്ക സമി ിയുതട ഉപകേശ്വും പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും, കകരള 
സംസ്ഥൊനതത്ത സവകൊരയ ധനകൊരയ സ്ഥൊപനങ്ങളില് കജൊെി തെയ്യുന്ന ത ൊഴിെൊളികള്ക് 
നല്കകണ് ൊയ കുറഞ്ഞ കൂെി നിരകുകള് ഇക ൊതടൊപ്പം കെർത്തിരികുന്ന പട്ടികയില് 
പറയുന്നന്ദ്പകൊരം കകരള സർകൊർ, ഇ ിനൊല് നിശ്ചയികുകയും ഈ വിജ്ഞൊപനം ഗസറ്റില് 
ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന  ീയ ി മു ല് നിശ്ചയികതപ്പട്ട നിരകുകള് ന്ദ്പൊബെയത്തില് വരുന്ന ുമൊകുന്നു. 

 
പട്ടിക 

 
സവകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള് 

(ബൊങ്ിംഗ്, കനൊണ്ബൊങ്ിംഗ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്, ലമകന്ദ്കൊഫിനൊന്ഷസ്, വികേശ്നൊണയ വിനിമയ ഹയർ 
പർകച്ചസ,് െിട്ടി, കുറി, പണയ സ്ഥൊപനങ്ങള് ഉള്തപ്പതട) 

 
ന്ദ്കമ 
നമ്പർ  സ് ിക ശ്മ്പള സ്തകയില് (₹) 

(1) (2) (3) 
 

(i) 
 
ക്ലീനർ, സവീപ്പർ, ഹൗസ്കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റെ്, അറ്റന്ഷഡർ, 
ഓഫീസ് അറ്റെെ്, തമസഞ്ചർ 
 

10150-400-12150-500-14650 

(ii) ഗൊർഡനർ, വൊച്ച്മൊന്ഷ/തസകയൂരിറ്റി ഗൊർഡ്  
(സൊയുധരല്ലൊത്തവർ) 
 

10750-400-12750-500-15250 

(iii) ലന്ദ്ഡവർ 11500-400-13500-500-16000 
 

(iv) കളക്ഷന്ഷ എക്സികയൂട്ടീവ്, എ. ടി. എം. കൊഷ്  കെൊഡിംഗ് 
എക്സികയൂട്ടീവ്, കളക്ഷന്ഷ ഏജെ്, റികവറി അസിസ്റ്റെ്, 
ബില് കളക്ടർ, അലന്ദ്പസർ, തസകയൂരിറ്റി ഗൊർഡ് 
(സൊയുധരൊയവർ) 
 

13250-700-16750-800-20750 
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(v) ക്ലൊർക,് ജൂനിയർ ഓഫീസർ,  ജൂനിയർ അസിസ്റ്റെ്, 
തസയില്സ് ഓഫീസർ, ബിസിനസ് തഡവെപ്തമെ് 
ഓഫീസർ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തന്ദ്പൊകമൊട്ടർ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ഏജെ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അലഡവസർ,  ജൂനിയർ റികവറി  
ഓഫീസർ,  ജൂനിയർ എക്സികയൂട്ടീവ്, കസ്റ്റമർ സർവീസ് 
എക്സികയൂട്ടീവ്,  കസ്റ്റമർ തകയർ എക്സികയൂട്ടീവ്, 
ബിസിനസ് അകസൊസികയറ്റ്,  ജൂനിയർ തന്ദ്കഡിറ്റ് ഓഫീസർ 
 

14750-750-18500-850-22750 

(vi) കൊഷയർ, അകൗണ്െ,് സീനിയർ എക്സികയൂട്ടീവ്, കസ്റ്റമർ 
റികെഷന്ഷ എക്സികയൂട്ടീവ്/കസ്റ്റമർ റികെഷന്ഷ  ഓഫീസർ, 
സീനിയർ റികവറി  ഓഫീസർ,  സീനിയർ ബിസിനസ് 
അകസൊസികയറ്റ,്  ജൂനിയർ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്  ഓഫീസ൪, 
അസിസ്റ്റെ് തന്ദ്കഡിറ്റ്  ഓഫീസ൪ 
 

16250-850-20500-950-25250 

(vii) അസിസ്റ്റെ് മൊകനജർ, ബിസിനസ് മൊകനജർ, തസയില്സ് 
തഡവെപ്തമെ് മൊകനജർ, തസയില്സ് മൊകനജർ, 
ബിസിനസ് തഡവെപ്തമെ് ഓഫീസർ, കൊഷയർ-കം-
അകൗണ്െ്,  സീനിയർ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്  ഓഫീസർ, 
തന്ദ്കഡിറ്റ്  ഓഫീസർ 
 

18500-1150-24300-1250-30550 

(viii) ന്ദ്ബൊഞ്്ച മൊകനജർ, മൊകനജർ (എച്ച്. ആർ.),  
ഓപ്പകറഷന്ഷസ് തഹഡ്, ന്ദ്ബൊഞ്്ച തഹഡ്, െീഗല് അസിസ്റ്റെ് 

20500-1250-26750-1400-33750 

 

1. ക്ഷാമബത്ത 
 

അടിസ്ഥൊന കവ നത്തിനു പുറകമ ഇകകണൊമിക്സ് ആെ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് ബന്ധതപ്പട്ട 
ജില്ലൊ ആസ്ഥൊനങ്ങള്കൊയി ഓകരൊ മൊസവും ന്ദ്പസിദ്ധീകരികുന്ന (1998–99=100) എന്ന പു ിയ 
ഉപകഭൊക്തൃ വിെ സൂെികയിതെ 250 കപൊയിെിനുകമല് വർദ്ധികുന്ന ഓകരൊ കപൊയിെിനും 32 രൂപ 50 
ലപസ നിരകില് ക്ഷൊമബത്ത നല്കകണ് ൊണ്. 

 
2. ന്ദ്പൊഥമിക വിജ്ഞൊപനത്തില് ന്ദ്കമ നമ്പർ 2 മു ല് 4 വതരയൊയി ഉള്തപ്പടുത്തിയിട്ടുളള സർവീസ് 
തവയ്കറ്റജ്, അധിക കജൊെികുളള ന്ദ്പക യക  കവ നം, റിസ്ക് അെവന്ഷസ് എന്നിവ നെ്കുന്ന ് 
ഇ ുമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട് ബഹു. സുന്ദ്പീം കകൊട ിയില് ഫയല് തെയ് ിട്ടുളള SLP(C)  കകസിതെ അന്തിമ 
 ീർപ്പിന് വികധയമൊയിരികും. 
പപാതു വ്യവ്സ്ഥകള് 
 

(i) ഈ കമഖെയിതെ ഏത ങ്ിെും  സ് ികകള് പട്ടികയില് ഉള്തപ്പടുന്നില്ലൊതയങ്ില് 
അത്തരം ജീവനകൊർക് ഈ കമഖെയിതെ സമൊന ജീവനകൊരുതട കവ നത്തിതെയും 
ക്ഷൊമബത്തയുതടയും  ഇന്ഷന്ദ്കിതമെിതെയും നിരകില് കവ നം നല്കകണ് ൊണ്. 

 
(ii) ഈ വിജ്ഞൊപനത്തില് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള മൊസ കവ നത്തിതെ വിഭൊഗത്തിെുളളവതര 

സംബന്ധിച്്ച േിവസകവ നം കണകൊകുന്ന ിന് ക്ഷൊമബത്ത ഉള്തപ്പതടയുളള അടിസ്ഥൊന 
മൊസകവ നതത്ത ഇരുപത്തിയൊറ് തകൊണ്് ഭൊഗികകണ് ൊണ്. 
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(iii) ഏത ങ്ിെും സ്ഥൊപനത്തികെൊ ഒരു ത ൊഴിെുടമയുതട കീഴികെൊ കജൊെി തെയ്യുന്ന 
ത ൊഴിെൊളികള്ക് ഈ വിജ്ഞൊപന ന്ദ്പകൊരമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കവ നകത്തകൊള് ഉയർന്ന 
കവ നം നിെവില് െഭികുന്നുതണ്ങ്ില് അവർക്  ുടർന്നും അത്തരം നിരകില് കവ നം 
നല്കകണ് ൊണ്. 

 
 

ഗവർണറുതട ഉത്തരവിന്ഷന്ദ്പകൊരം, 
 

സ യജി ് രൊജന്ഷ, 
                                                                     ഗവണ്തമെ്  അഡീഷണല്  െീഫ്  തസന്ദ്കട്ടറി. 

 
 
 

 
വ്ിശദീകര്ണക്കുറിപ്പ് 

 
 (ഇ ് വിജ്ഞൊപനത്തിതെ ഭൊഗമൊകുന്ന ല്ല, എന്നൊല് അ ിതെ തപൊ ു ഉകേശ്യം 
തവളിതപ്പടുത്തുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുളള ൊകുന്നു.) 
 
 കകരള സംസ്ഥൊനതത്ത സവകൊരയ ധനകൊരയ സ്ഥൊപനങ്ങളില് കജൊെി തെയ്യുന്ന 
ത ൊഴിെൊളികള്ക്  നല്കകണ് ൊയ  കുറഞ്ഞ  കൂെി  നിരകുകള്  സംബന്ധിച്്ച  2016 ജൂലെ 28-ാ ാ   
 ീയ ിയിതെ 20549/ഇ1/2015/ത ൊഴില് എന്ന നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2016 ആഗസ്റ്റ് 9- ാ ാ  
 ീയ ിയിതെ 1410- ാ ാ  നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ന്ദ്പൊഥമിക 
വിജ്ഞൊപനത്തിതെ കരട് നിർകേശ്ങ്ങളികേെുളള ആകക്ഷപങ്ങളും നിർകേശ്ങ്ങളും 
പരിഗണിച്ച ിനുകശ്ഷവും ഈ ആവശ്യത്തിനൊയി  രൂപീകരിച്ച മിനിമം കവ ന ഉപകേശ്ക 
കബൊർഡിതെ ഉപകേശ്ങ്ങള് പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും ന്ദ്പസ് ു  കമഖെയിതെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
കവ നനിരക് നിശ്ചയികുവൊന്ഷ കകരള സർകൊർ  ീരുമൊനിച്ചിരികുന്നു. 
 
 ന്ദ്പസ് ു  െക്ഷയം നിറകവറ്റുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുളള ൊണ് ഈ വിജ്ഞൊപനം. 
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