
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     GOVERNMENT OF KERALA 

 

 
NOTIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 72/2011/LBR. dated 22nd June, 2011 and published as S.R.O. 

No. 383/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 1246 dated 24th June, 2011, the Government of Kerala, 

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

No. 208/E1/2018/LBR. Dated  25th  June,  2019  in  the  Kerala  Gazette  Extraordinary   No. 1921  dated  

     Labour and Skills (E) Department 

 
Dated, Thiruvananthapuram,  7th February, 2020 

           24th Makaram, 1195 

    18th Magha, 1941. 

G.O. (P) No. 22/2020/LBR.     
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22nd August, 2019,  as required under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act and after 

considering the advice of 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 Petrol Pumps Sector 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) 

Work/Designation Basic Wages 

(1) (2) 

 

1. Group - A 

 

(1) Manager ₹ 13,740 

 

2. Group - B  

(1) Accountant  

(2) Computer Operator  

(3) 

(4) 

(5) 

Clerk 

Bill Collector 

Cashier-cum-Bill Collector 

₹ 13,300  

   

   

3. Group - C  

(1) Workers engaged in fuel filling 
 

(2) Salesman  

(3) Serviceman ₹ 13,300 

(4) Serviceman-cum-Cashier  

 

4. Group - D 

 

(1) Tyre Airman 
 

(2) Attender  

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Peon 

Helper 

Watchman 

Security Workers 

 

₹ 12,450  
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5. Group - E  

(1) Cleaner  

₹ 12,340 
(2) Sweeper 

 

 

II.  Dearness Allowance 

 In addition to the basic wages, the employees shall be entitled for Dearness Allowance calculated on 

the basis of the latest available Consumer Price Index Numbers for each month published for the concerned 

District Headquarters by  the Department of  Economics  and Statistics,  Government of  Kerala at the rate of 

₹ 26 (Rupees Twenty six only) per each point above 300 in the new series, i.e., 1998-99=100 per month. 

 

III. Service Weightage 

The employees who have completed service not less than five years in an establishment or under an 

employer, as on the date of commencement of this notification, shall be allowed service weightage included in 

their basic wages: 

 

1. Service period between 5 to 10 years  ..      5% of basic wages. 

2. Service period between 10 to 15 years     ..     10% of basic wages. 

3. Service period of 15 years and above  ..     15% of basic wages. 

 

IV. Special Wages 

Special Wages of ₹ 150 (Rupees Hundred and fifty only) per month shall be added to monthly basic 

wages of the employees working in the Municipalities or Corporation areas of the state. 

 

V. Daily Wages 

 The daily rate, if any, in respect of the category of employees for whom monthly rate is fixed in this 

notification shall be calculated by dividing the total of monthly basic wages, dearness allowance, service 

weightage and special allowance by 26. 

 

VI. General Conditions 

 (a) If any category of employee is not included in this notification, such employee shall be eligible to 

get wages at the rate of wages fixed for the employees of equal status. 

 

 (b) The minimum rates of wages fixed as per notification issued under G.O. (Ms.) No.196/2016/LBR 

dated 21st  December, 2016  and  published  as  S.R.O. No. 785/2016  in  the  Kerala  Gazette Extraordinary 
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No. 2256 dated 24th  December, 2016 shall not be applicable to the category of workers from the date of the 

publication of this notification.   

            

 

   By order of the Governor, 

               SATYAJEET RAJAN, 

                    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 revised  the  minimum rates of  wages payable to the  employees  employed  

in the Petrol Pumps Sector  in the State of Kerala as per notification issued under G.O. (Ms.) No. 72/2011/LBR 

dated 22nd June, 2011 and published as S.R.O. No. 383/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1246 

dated 24th June, 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 draft proposal 

published as per notification No. 208/E1/2018/LBR dated 25th June, 2019 in the Kerala Gazette Extraordinary 

No. 1921  dated 22nd August, 2019  after considering the advice of 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 22/2020/ത ൊഴില്.                                        ിരുവനന്തപുരം, 2020 തെബ്രുവരി, 7 
   1195 മകരം, 24 
1941 മൊഘം, 18. 

എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ  130/2020   

 

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

ഉപവകുപ്പ് (രി) ഖണ്ഡം ബ്പസ് ു  ആക്റ്റിതെ 5-ാ ാ  വകുപ്പ് (2)-ാ ാ  ഉപവകുപ്പുമൊയി കൂട്ടിവൊയിച്ച ബ്പകൊരം 

സർകൊരില് നിക്ഷിപ് മൊയ അധികൊരങ്ങള് വിനികയൊഗിച്ചുതകൊണ്ും, 2011 ജൂണ് 22-ാ ാ   ീയ ിയിതെ 

സ.ഉ. (കക.) 72/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 ജൂണ് 24-ാ ാ   ീയ ിയിതെ 1246-ാ ാ  

നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആർ.ഒ. 383/2011 നമ്പരൊയി ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ  

വിജ്ഞൊപനതെ അ ിെംഘിച്ചുതകൊണ്ും,  ബ്പസ് ു  ആക്റ്റിതെ 5-ാ ാ  വകുപ്പ് (1)-ാ ാ  ഉപവകുപ്പ് (രി) 

ഖണ്ഡം ആവശ്യതപ്പടുന്ന ബ്പകൊരം 2019 ജൂണ് 25- ാ ാ   ീയ ിയിതെ 208/ഇ1/2018/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി 

പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 ആഗസ്റ്റ് 22-ാ ാ   ീയ ിയിതെ 1921-ാ ാ  നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് 

ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ ബ്പൊഥമിക വിജ്ഞൊപനെിതെ കരട് നിർകേശ്ങ്ങളികേെുളള ആകക്ഷപങ്ങളും 

അഭിബ്പൊയങ്ങളും പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും ബ്പസ് ു  ആക്റ്റിതെ 7-ാ ാ  വകുപ്പ് ബ്പകൊരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം 

കവ ന ഉപകേശ്ക സമി ിയുതട ഉപകേശ്ം പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും കകരള സംസ്ഥൊനതെ തപകബ്ടൊള്  പമ്പ് 

കമഖെയില് കജൊെി തെയ്യുന്ന വിഭൊഗങ്ങളിതെ  ത ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ് ൊയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 

കൂെി നിരകുകള് ഇക ൊതടൊപ്പം കെർെിരികുന്ന പട്ടികയില് പറയുന്ന ബ്പകൊരം കകരള സർകൊർ, 

ഇ ിനൊല് പു ുകി നിശ്ചയികുകയും ഈ വിജ്ഞൊപനം ഗസറ്റില് ബ്പസിദ്ധീകരികുന്ന  ീയ ി മു ല് 

പു ുകിയ കൂെി നിരകുകള് ബ്പൊരെയെില് വരുന്ന  ീയ ിയൊയി നിശ്ചയികുകയും തെയ്യുന്നു. 

 

 

പട്ടിക 

 

I. അടിസ്ഥാനവേതന നിരക്കുകള് (പ്രതിമാസം) 

 സ് ിക/കജൊെി അടിസ്ഥൊന കവ നം   

(1) (2) 

 
1. േിഭാഗം - എ 
 

   

(1) മൊകനജർ ₹ 13,740  
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2. േിഭാഗം - ബി 
 
(1) അകൗണ്െ്    
(2) കമ്പയൂട്ടർ ഓപ്പകററ്റർ    
(3) ക്ലൊർക് ₹ 13,300   
(4) രില് കളക്ടർ    
(5) കൊഷയർ-കം-രില് കളക്ടർ    
 
3. േിഭാഗം - സി 
 

   

(1) ഇന്ധനം നിറച്ചുതകൊടുകുന്ന ആള്    
(2) തസയില്സ്മൊന് ₹ 13,300   
(3) സർവീസ്മൊന്    
(4) സർവീസ്മൊന്-കം-കൊഷയർ    
 
4. േിഭാഗം - ഡി 
 

   

(1) ടയർ എയർമൊന്    
(2) അറ്റെർ    
(3) പയൂണ്                       ₹ 12,450            
(4) തെല്പ്പർ    
(5) വൊച്ച്മൊന്    
(6) തസകയൂരിറ്റി ജീവനകൊരന്    
 
5. േിഭാഗം - ഇ 
 

   

(1) ക്ലീനർ                      ₹ 12,340   
(2) സവീപ്പർ                
 

II. ക്ഷാമബത്ത 

 അടിസ്ഥൊന കവ നെിനുപുറതമ, ജീവനകൊർക് സംസ്ഥൊന എകകണൊമിക്സ് ആെ് 

സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ്, അ ൊ ് ജില്ലൊ ആസ്ഥൊനങ്ങള്കുകവണ്ി ഓകരൊ മൊസവും ബ്പസിദ്ധീകരികുന്ന 

ഉപകഭൊക്തൃ വിെസൂെികയുതട 300  കപൊയിെിനു (1998-99=100) മുകളില് വർദ്ധികുന്ന ഓകരൊ 

കപൊയിെിനും ബ്പ ിമൊസം 26 രൂപ (ഇരുപെിയൊറ് രൂപ)  നിരകില് ക്ഷൊമരെക്  

അർെ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്. 

III. സർേീസ് വേയിവേജ് 

 മിനിമം കവജസ് നിരക് ബ്പൊരെയെില് വരുന്ന േിവസം ഒരു ത ൊഴില് ഉടമയുതട അതല്ലങ്കില് 

സ്ഥൊപനെില് അഞ്്ച വർഷെില് കുറയൊെ കൊെം കസവനം പൂർെിയൊകിയ ജീവനകൊർക്, 

 ൊതഴ പറയുന്ന നിരകില് സർവീസ് തവയികറ്റജിന് അർെ യുണ്ൊയിരികുന്ന ും അ ് അടിസ്ഥൊന 

കവ നെില് ഉള്തപ്പടുകെണ് ുമൊണ്: 

 
1. അഞ്ചു വർഷം മു ല് പെു വർഷം  

വതരയുള്ള കസവന കൊെയളവിന് 
       .. അടിസ്ഥൊന കവ നെിതെ 5 

ശ് മൊനം 
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2. പെു വർഷം മു ല് പ ിനഞ്്ച വർഷം 
വതരയുള്ള കസവന കൊെയളവിന് 

       .. അടിസ്ഥൊന കവ നെിതെ  10 
ശ് മൊനം 

3. പ ിനഞ്്ച വർഷകമൊ അ ിനു മുകളികെൊ 
ഉള്ള കസവന കൊെയളവിന്   

       .. അടിസ്ഥൊന കവ നെിതെ 15 
ശ് മൊനം 

 
IV. പ്രവതേക വേതനം 
 
  സംസ്ഥൊനതെ മുന്സിപ്പൊെിറ്റി അതല്ലങ്കില് കകൊർപ്പകറഷന് പരിധിയില് കജൊെിതെയ്യുന്ന 

ജീവനകൊർക് ബ്പ ിമൊസം 150 രൂപ (നൂറ്റി അമ്പ ് രൂപ) ബ്പക യക കവ നമൊയി അടിസ്ഥൊന 

കവ നെില് ഉള്തപ്പടുകെണ് ൊണ്. 

 

V. ദിേസവേതനം 

    ഈ വിജ്ഞൊപനബ്പകൊരം മൊസനിരക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏത ങ്കിെും ജീവനകൊതര സംരന്ധിച്ച് 

േിവസകവ നം കണകൊകുന്ന ിന്, ബ്പ ിമൊസ അടിസ്ഥൊന കവ നം, ക്ഷൊമരെ, സർവീസ് 

തവയികറ്റജ്, ബ്പക യക അെവന്സ് എന്നിവയുതട ആതക  ുകതയ ഇരുപെിയൊറ് തകൊണ്് ഭൊഗിച്ച് 

കണകൊകകണ് ൊണ്. 

 

VI.  വരാതു േേേസ്ഥകള് 

 (എ) ഏത ങ്കിെും വിഭൊഗം ജീവനകൊതര ഈ വിജ്ഞൊപനെില് ഉള്തപ്പടുെിയിട്ടിതല്ലങ്കില് 

അങ്ങതനയുള്ള ജീവനകൊർക് സമൊന പേവിയിെുള്ള ജീവനകൊർക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കവ നം 

െഭികുന്ന ിന് അർെ യുണ്ൊയിരികുന്ന ൊണ്. 

 
 (രി) 2016 ഡിസംരർ 21-ാ ാ   ീയ ിയിതെ  ജി.ഒ. (എംഎസ്.) നമ്പർ 196/2016/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി 

സർകൊർ പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2016 ഡിസംരർ 24-ാ ാ   ീയ ിയിതെ 2256-ാ ാ  നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ 

ഗസറ്റില് എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 785/2016 ആയി ബ്പസിദ്ധതപ്പടുെിയ ുമൊയ വിജ്ഞൊപന ബ്പകൊരം 

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ നിരകുകള് ഈ വിജ്ഞൊപനം ബ്പസിദ്ധീകരികുന്ന  ീയ ി മു ല് ഈ 

കമഖെയിതെ ജീവനകൊർക് രൊധകമൊകുന്ന ല്ല. 

   

                              ഗവർണറുതട ഉെരവിന്ബ്പകൊരം, 

                                                                           സ യജി ് രൊജന്, 
                                          ഗവണ്തമെ് അഡീഷണല് െീെ് തസബ്കട്ടറി.  
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േിശദീകരണക്കുറിപ്പ് 

 

(ഇ ് വിജ്ഞൊപനെിതെ ഭൊഗമൊകുന്ന ല്ല, എന്നൊല് അ ിതെ തപൊ ു ഉകേശ്യം 

തവളിതപ്പടുെുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊകുന്നു.) 

കകരള  സംസ്ഥൊനതെ തപകബ്ടൊള്  പമ്പ് കമഖെയില് കജൊെി തെയ്യുന്ന വിഭൊഗങ്ങളിതെ  

ത ൊഴിെൊളികള്ക് നല്കകണ് ൊയ  ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി നിരക്   2011 ജൂണ് 22-ൊം  ീയ ിയിതെ 

സ.ഉ. (കക.) 72/2011/ത ൊഴില് നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2011 ജൂണ് 24-ൊം  ീയ ിയിതെ 1246-ൊം 

നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ ഗസറ്റില് എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 383/2011 ആയി ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ 

വിജ്ഞൊപനബ്പകൊരം പു ുകി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.  2019 ജൂണ് 25-ൊം  ീയ ിയിതെ 208/ഇ1/2018/ത ൊഴില് 

നമ്പരൊയി പുറതപ്പടുവിച്ച ും 2019 ആഗസ്റ്റ് 22-ൊം  ീയ ിയിതെ 1921-ൊം നമ്പർ കകരള അസൊധൊരണ 

ഗസറ്റില് ബ്പസിദ്ധീകരിച്ച ുമൊയ, ബ്പസ് ു  വയവസൊയ കമഖെയിതെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂെി പു ുകി 

നിശ്ചയികുന്ന ിനുളള, ബ്പൊഥമിക വിജ്ഞൊപനബ്പകൊരമുളള കരട് നിർകേശ്ങ്ങളിന്കമെുളള 

ആകക്ഷപങ്ങളും നിർകേശ്ങ്ങളും പരിഗണിച്ച ിനുകശ്ഷവും ഈ ആവശ്യെിനൊയി രൂപീകരിച്ച മിനിമം 

കവ ന ഉപകേശ്ക കരൊർഡിതെ  ഉപകേശ്ങ്ങള് പരിഗണിച്ചകശ്ഷവും  ബ്പസ് ു  വയവസൊയ കമഖെയിതെ 

ത ൊഴിെൊളികളുതട നിെവിെുളള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കവ ന നിരകുകള് പു ുകി നിശ്ചയികുവൊന് 

സർകൊർ ഇകപ്പൊള്  ീരുമൊനിച്ചിരികുന്നു. 

കമല്പ്പറഞ്ഞ െക്ഷയം നിറകവറ്റുന്ന ിന് ഉകേശ്ിച്ചുതകൊണ്ുള്ള ൊണ് ഈ വിജ്ഞൊപനം. 
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