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റഖജ്ഞകഩനം 

 

  

1948-ലര ഏറ്ററഘം കഘറഞ്ഞ കങരഖ ആക്റ്റഖലര (1948-ലര 11-  കകന്ദ്ര ആക്റ്റ)്  

3-  റകഘപ്പ് (1)-  ഉഩറകഘപ്പ് (ഫഖ) ഖണ്ഡറഘം ന്ദ്ഩഴത്ഘത ആകറ്്റഖലര 5-  റകഘപ്പ,്  

(1)-  ഉഩറകഘപ്പ,് (ഫഖ) ഖണ്ഡറഘം കങട്ടഖറകമഖച്ച ന്ദ്ഩകകയറഘം നല്കഖമഖട്ടഘള്ള 

അധഖകകയങ്ങള്  റഖനഖകമകഗഖച്ചഘലകകണ്ഘം, 2010 ജനഘറയഖ 30-  തഗമതഖമഖലര      

ഴ. ഉ. (എംഎഴ്.) 12/2010/ലതകഴഖല്   നമ്പയകമഖ ഩഘറലപ്പടഘറഖച്ചതഘം 2010 ലപന്ദ്ഫഘറയഖ 

നമ്പ൪ 34/ഇ1/2019/ലതകഴഖല് തഖയഘറനന്തഩഘയം,   2019, ജങലര 19,  
1194 ക൪ക്കടകം 3. 

ലതകഴഖരഘം ലനഩഘണ്യറഘം (ഇ) റകഘപ്പ് 
കേരള സ൪ക്കാ൪ 
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4-  തഗമതഖമഖലര 261-  നമ്പര്  കകയള അഴകധകയണ് ഗഴറ്റഖല്  എഴ്.ആര് .ഒ.  

നമ്പര്  110/2010 ആമഖ ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖച്ചതഘഭകമ റഖജ്ഞകഩനലെ 

അതഖരംഘഖച്ചഘലകകണ്ഘം, കകയള ഴര്ക്കകര് , ഴംസ്ഥകനലെ കഘടകളഘലട നഖര്മകണ്റഘം, 

റഖഩണ്നറഘം കഭഖരമഖലര ലതകഴഖരകളഖകള്ക്ക ്നല്കകണ്തകമ ഏറ്ററഘം കഘറഞ്ഞ കങരഖ 

നഖയക്കഘകള് , ഇകതകലടകപ്പം കേര്െഖട്ടഘള്ള ഩട്ടഖകമഖല്  ഩറമഘന്ന  ന്ദ്ഩകകയം ഩഘതഘക്കഖ 

നഖശ്ചമഖക്കഘന്നതഖനഘള്ള നഖര്കേലങ്ങള്  ന്ദ്ഩഴ്തഘത ആക്റ്റഖലര 5-  റകഘപ്പ്  (1)-  

ഉഩറകഘപ്പ് (ഫഖ) ഖണ്ഡം ആറലയലപ്പടഘന്ന ന്ദ്ഩകകയം അത് ഫകധകഭകകകനഖടമഘള്ള എല്ലക 

ആളഘകളഘലടമഘം അറഖറഖകരമ്ക്കകമഖ ഇതഖനകല്  ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖക്കഘന്നഘ. 

  ന്ദ്ഩഴ്തഘത നഖര്കേലങ്ങള് , ഈ റഖജ്ഞകഩനം ഔക്യകഗഖക ഗഴറ്റഖല്  

ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖക്കഘന്ന തഗമതഖ ഭഘതല്  യണ്ഘ ഭകഴം തഖകമഘന്ന തഗമതഖകക്കക അതഖനഘ 

കലളകഭക ഩയഖഗണ്നമ്ക്ക് എടഘക്കഘന്നതകലണ്ന്നഘം ന്ദ്ഩഴ്തഘത നഖര്കേലങ്ങള്  

ഴംഫന്ധഖച്ച് കഭല്പ്പറഞ്ഞ തഗമതഖകക്കക അതഖനഘ ഭഘകമ്പക ഏലതിഖരഘം ആളഖല്നഖന്നഘം 

രബഖകച്ചക്കകറഘന്ന അങ്ങലനമഘള്ള ആകേഩങ്ങകളക, നഖര്കേലങ്ങകളക, എലന്തിഖരഘം 

ഉലണ്ിഖല് , അറ ഴര്ക്കകര്  ഩയഖഗണ്നമ്ലക്കടഘക്കഘന്നതകലണ്ന്നഘം ഇതഖനകല്  

അറഖമഖക്കഘന്നഘ. അങ്ങലനമഘള്ള എല്ലക ആകേഩങ്ങളഘം നഖര്കേലങ്ങളഘം ഗറെലഭന് ്

അഡഗളണ്ല്  േഗപ് ലഴന്ദ്കട്ടറഖ, ലതകഴഖരഘം ലനഩഘണ്യറഘം (ഇ) റകഘപ്പ,് ഗറെലഭന് ്

ലഴന്ദ്കകട്ടറഖമറ്റ,് തഖയഘറനന്തഩഘയം-695 001 എന്ന റഖരകഴെഖല്  അമമ്കക്കണ്തകണ്.്  

ഩട്ടഖക 

I . പീസ്കകേറ്റ ്

(എ)              

(1) ഭടക്കകന്  കഴഖമകെ  നഗളന്  കകല്  കഘടകള്ക്ക്  

              (എ) കഘട പഖറ്റഖംഗ ്

ഒയഘ കഘടമഘലട നഖര്മകണ്െഖലന് ഭഘഴഘറന്  — അടഖസ്ഥകന കറതനം 

ഡഴന്   ഒന്നഖന് 160 യങഩ കജകരഖമഘം (ഩകക്കഖംഗ് ഒഴഖലക) 

 (ഫഖ) നഗള൯ കകല്  കഘട നഖര്മകണ്െഖലര റഖറഖധ ന്ദ്ഩന്ദ്കഖമകള്ക്ക്  
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  ൪                    

       
      

    കകക    

(1) (2) (3) (4) 

1 തഘണ്ഖ കട്ടഖംഗ്  ഡഴന്  ഒന്നഖന്  2.91 

2 ഩകളഖ തഖയഖച്ചഖല്  ” 2.83 

3 ലഭളഗനഖല്  തഘന്നഘന്നതഖന് (കറര് ) ” 28.24 

4 ഴ്ന്ദ്കഗന്  ന്ദ്ഩഖന്ഖംഗ്  ” 1.76 

5 ഇല്ലഖ കകകര്ക്കല്  (കറകഡ് 
അഴംബ്ഖംഗ)് 

” 3.95 

6 ലന്ദ്പമഖം ലകട്ടല്  ” 17.12 

7 കപ്പഖമടഖ  ” 6.80 

8 കനകച്ചകണ്ഖ റമ്ക്കല്  (േക്ക് റണ്ണര്  
പഖറ്റഖംഗ)് 

” 10.40 

9 ലഩന്തകലകട്ടഖ തഘണ്ഖ കമറ്റല്  
(ഭൗണ്ഖംഗ)് 

” 27.20 

10 നടഘതഘന്നല്    ” 22.78 

11 കപ്പ് പഖറ്റഖംഗ്  ” 6.14 

12 വകന്ഖല്  പഖറ്റഖംഗ് ” 7.64 

13 കയകപ്പഖന് ആണ്ഖ റമക്്കല്  (കയകപ്പ് 
പഖറ്റഖംഗ)് 

” 4.10 

14 കഭകെഖ പഖറ്റഖംഗ്  ” 3.00 

15 കഘട േഘയഘട്ടല്   ” 6.83 

16 കഘട ഩയഖകലകധഖമ്ക്കല്   ” 8.52 

17 ഩകമക്്കഖംഗ ് ” 5.50 
  
 (2) ഭടക്കകറഘന്ന കഘടകള്  

               (എ) കഘട പഖറ്റഖംഗ് 

 എല്ലക കജകരഖകളഘം ഩയഖകലകധന — അടഖസ്ഥകന കറതനം ഡഴന്  ഒന്നഖന്          
155 യങഩ ഉള്ലപ്പലട (ഩകക്കഖംഗ്  ഒഴഖലക) 

 
  (ഫഖ) ഭടക്കകറഘന്ന കഘടകളഘലട നഖര്മകണ്െഖലര റഖറഖധ ന്ദ്ഩന്ദ്കഖമകള്ക്ക്  
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  ൪                    

       
      
    ക    

(1) (2) (3) (4) 

1 കറര്  (തഘണ്ഖ) തഘന്നല്   ഡഴന്  ഒന്നഖന്  29.14 

2 ഴ്ന്ദ്കഗന്  ന്ദ്ഩഖന്ഖംഗ്  ” 1.81 

3 ഇല്ലഖ കകകര്ക്കല്  (കറകഡ് 
അഴംബ്ഖംഗ)് 

” 4.00 

4 ലന്ദ്പമഖം ലകട്ടല്  ” 17.67 

5 ലഩന്തകലകട്ടഖ തഘണ്ഖ കമറ്റല്  
(ഭൗണ്ഖംഗ)് 

” 28.00 

6 നടഘതഘന്നല്  (ലഴന്ര്  സ്റ്റഖച്ചഖംഗ)് ” 23.49 

7 ഇടലക്കട്ട്  ” 17.67 

8 വകന്ഖല്  പഖറ്റഖംഗ് ” 8.00 

9 കയകപ്പ് പഖറ്റഖംഗ്  ” 4.00 

10 ന്ദ്തഡ് പഖറ്റഖംഗ ് ” 5.11 

11 കഘട േഘയഘട്ടല്  ” 6.97 

12 കഘട ഩയഖകലകധഖമ്ക്കല്  ” 8.83 

13 ഩകമക്്കഖംഗ ് ” 5.50 
 

(ബി) ക്ഷാമബത്ത 

 ഩഗഴ ്കററ്റ് ലതകഴഖരകളഖകള്ക്കഘം ്ഖറഴ കറതന ലതകഴഖരകളഖകള്ക്കഘം അടഖസ്ഥകന 

കറതനെഖന് ഩഘറകഭ, എക്കകണ്കഭഖകഴ്് ആന്് സ്റ്റകറ്റഖസ്റ്റഖക്ഴ് റകഘപ്പ് ഓകയക ജഖല്ലക 

കകന്ദ്രെഖനഘം കറണ്ഖ ഓകയക ഭകഴറഘം ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖക്കഘന്ന 1998-99 = 100   

എന്ന ഉഩകബകക്തചറഖര ഴങേഖകമഖലര ഏറ്ററഘം ഒടഘറഖല്  ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖച്ച ഴങേഖകമഘലട  

300 കഩകമഖന്ഖനഘകഭല്  റര്ദ്ധഖക്കഘന്ന ഓകയക കഩകമഖന്ഖനഘം 1 യങഩ നഖയക്കഖല്  

േകഭഫെമ്ക്ക് അര്വതമഘണ്കമഖയഖക്കഘന്നതകണ്.് 

 ലതകഴഖരഘടഭ, കഘടമഘലട ബകഗങ്ങള്  ലതകഴഖരകളഖകള്ക്ക് നല്കഖ, ലതകഴഖരകളഖകള്  

അറയഘലട റഗട്ടഖല്റച്ച് കജകരഖലേമ്ത് ഩണ്ഖ ഩങര്െഖമകക്കഖ കഘടകള്  ലതകഴഖരഘടഭമ്ക്ക ്

തഖയഖലക എെഖച്ചഘലകകടഘക്കഘന്ന ഴന്ദ്മ്പ്കമെഖല് , ഒയകഴ്േമഖലര  ഩങര്െഖമകക്കഘന്ന 

കജകരഖകള്ക്ക് ഓകയക ഭങന്ന് ഡഴന്  കഘടകള്ക്കഘം ഒയഘ േകഭഫെ എന്ന 

അടഖസ്ഥകനെഖല്  ന്ദ്ഩതഖ്ഖനം ഒയഘ േകഭഫെമഘം ഒയകഴ്േമഖല്  ഩയഭകറധഖ  

6 േകഭഫെമഘം ഈ ലതകഴഖരകളഖകള്ക്ക്  നല്കകണ്തകണ്.് 
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II. ഗ്യാരന്റീഡ്കട ൈംകകകേറ്റ ്

 സ്ഥകഩനെഖകരക ലതകഴഖരഘടഭകളഘലട കഗഴഖകരക കജകരഖ ലേയ്യഘന്ന 
ലതകഴഖരകളഖകള്ക്ക്  ഗയകയന്ഗഡ്  ലടം  കററ്റ് കറതനഭകമഖ 400 യങഩ രബഖക്കഘന്നതകണ്.് 

III. മാസകശമ്പളക്ാരായകജീവനക്ാര്ക 

(എ) അ ിസ്ഥാനകശമ്പളൈംക 

    
  ൪ 

               
             
       ക 

(1) (2) (3) 

1 ഭകകനജര് /ഭകര്ക്കറ്റഖംഗ് ഭകകനജര്  ` 14,960 

2 അഴഖസ്റ്റന്് ഭകകനജര്   

3 ഴങപ്പര്ലറഴര്   

4 മന്ദ്ന്തറല്കചത മങണ്ഖറ്റഘകളഖല്  തഘണ്ഖ 
ഭഘറഖക്കഘന്നറര്   

` 13,880 

5 ലഭക്കകനഖക്്ക   

6 കവകളഖറ്റഖ കെകന്ദ്ടകള്  ഇന്ഴ്ലഩക്ടരര്  
 

 

7 അഴഖസ്റ്റന് ്ലഭക്കകനഖക്ക്   

8 ലഴമഖല്ഴ് ഴങപ്പര്ലറഴര്   ` 13,200 

9 അക്കൗണ്ന് ്
 

 

10 ഓപഗഴ് ക്ലകര്ക്ക്   

11 കയകളയര്    

` 12,760 

12 കമ്പയങട്ടര്  ഓപ്പകററ്റര്   

13 ലടപ്പഖസ്റ്റ്   

14 ലഴമഖല്ഴ് ഭകന്   

15 കഗകഡൗെ  കഗപ്പര്   

16 കഘട റഖപ്പമര്  ലേയ്യഘന്നമകള്  ` 12,590 

17 ലന്ദ്ഡറര്   

18 കമറ്റഖറക്കഘ ലതകഴഖരകളഖ 
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(1) (2) (3) 

19 അറ്റന്ര്   

20 ഩയങെ   

21 റകച്ച്ഭകന്   

22 ലഴകയങയഖറ്റഖ ഗകര്ഡ്  ` 12,260 

23 ലഴമഖല്ഴ് അഴഖസ്റ്റന് ്  

24 ഩകമക്്കഖംഗ് അഴഖസ്റ്റന് ്  

25 ജനറല്  റര്ക്കര്   

 

 

26 ഴവഗപ്പര്   (പഘള്ലടം ) 
 

` 11,860 
27 ക്ലഗനര്  

 

(ബി) സര്വീസ്കറവയികറ്റജ ്

 ഈ റഖജ്ഞകഩനം ന്ദ്ഩകഫരയെഖല്  റയഘന്ന തഗമതഖമഖല്  ഏലതിഖരഘം ഒയഘ 

സ്ഥകഩനെഖല്  അലല്ലിഖല്  ഒയഘ ലതകഴഖരഘടഭമഘലട കഗഴഖല്  ഭങന്ന് റര്ളെഖല്  കഘറമകെ 

തഘടര്ച്ചമകമ കഴറനം ഩങര്െഖമകക്കഖമ ലതകഴഖരകളഖകള്ക്ക് അറര്  ഩങര്െഖമകക്കഖമ 

ഓകയക റര്ളലെമഘം കഴറനെഖന് നഖശ്ചമഖക്കലപ്പട്ട അടഖസ്ഥകന കറതനെഖലന്  

1 ലതഭകനം റഗതം ഩയഭകറധഖ 10 ലതഭകനം  തഘക ഴര്വഗഴ് ലറമഖകറ്റജകമഖ അടഖസ്ഥകന 

ലമ്പളെഖല്  ഉള്ലപ്പടഘെഖ നല്കകണ്തകണ്.് 

(സി) ക്ഷാമബത്ത 

 ഭകഴകറതന ലതകഴഖരകളഖകള്ക്ക് അടഖസ്ഥകന കറതനെഖന് ഩഘറകഭ, 

എക്കകണ്കഭഖക്ഴ് ആന്് സ്റ്റകറ്റഖസ്റ്റഖകഴ് ് റകഘപ്പ് ഓകയക ജഖല്ലക കകന്ദ്രെഖനഘം  

കറണ്ഖ ഓകയക ഭകഴറഘം ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖക്കഘന്ന 1998-99= 100 എന്ന ഉഩകബകക്തചറഖര 

ഴങേഖകമഖലര ഏറ്ററഘം ഒടഘറഖല്  ന്ദ്ഩഴഖദ്ധഗകയഖച്ച ഴങേഖകമഘലട 300 കഩകമഖന്ഖനഘകഭല്   

റര്ദ്ധഖക്കഘന്ന ഓകയക കഩകമഖന്ഖനഘം 26 യങഩ നഖയക്കഖല്  േകഭഫെമക്്ക ്

അര്വതമഘണ്കമഖയഖക്കഘന്നതകണ്.് 
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IV. ഇതരകവയവസ്ഥേള്ക 

1. ഭകഴലമ്പളം നഖശ്ചമഖച്ചഖട്ടഘള്ള ലതകഴഖരകളഖകക്കക ലതകഴഖരകളഖ റഖബകഗെഖകനക 

അര്വതലപ്പട്ട ്ഖറഴകറതനം കണ്ക്കകക്കഘന്നത് ആ ലതകഴഖരകളഖക്ക്/ 

ലതകഴഖരകളഖ റഖബകഗെഖന് നഖശ്ചമഖക്കലപ്പട്ട ഭകഴകറതനലെ 28 ലകകണ് ്

ബകഗഖച്ചഘം, അതഘകഩകലര ്ഖറഴകറതനം നഖശ്ചമഖച്ചഖട്ടഘള്ള ലതകഴഖരകളഖകക്കക, 

ലതകഴഖരകളഖ റഖബകഗെഖകനക ഭകഴകറതനം കണ്ക്കകക്കഘന്നത് ആ 

ലതകഴഖരകളഖക്ക്  നഖശ്ചമഖക്കലപ്പട്ടഖട്ടഘള്ള ്ഖറഴകറതനലെ 26 ലകകണ് ്

ഗഘണ്ഖച്ചഘം  ആമഖയഖകക്കണ്തകണ്.് 

2. ഈ റഖജ്ഞകഩനെഖല്  ഩറഞ്ഞഖട്ടഘള്ള കറതനലെക്കകളഘം ഉമര്ന്ന കറതനം 

ഏലതിഖരഘം ലതകഴഖരകളഖക്ക് രബഖക്കഘന്നഘലണ്ിഖല്  അന്ദ്ഩകകയഭഘളള ഉമര്ന്ന 

കറതനെഖന് തലന്ന തഘടര്ന്നഘം അര്വതമഘണ്കമഖയഖക്കഘന്നതകണ്.് 

 

 ഗറര്ണ്റഘലട ഉെയറഖന്ന്ദ്ഩകകയം,                         

 കഡക. ആള കതകഭഴ,്  
 ഗറെലഭന്് അഡഗളണ്ല്  േഗപ് ലഴന്ദ്കട്ടറഖ. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

 
 

NOTIFICATION 
. 

 

 

The following proposal for 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 

sub-section (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. 12/2010/LBR,  dated 30th January, 2010 and published as 

S.R.O. No. 110/2010 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 261 dated 4th February, 2010, 

payable to the classes of employees employed  in manufacturing and sale of umbrellas in the 

State of Kerala, as specified in the Schedule hereto annexed, 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 said proposal 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.  

  

LBRD-E1/34/2019-LBRD.
  

Dated, Thiruvananthapuram, 19th  July, 2019 

3rd Karkadakam, 1194. 

 

Labour and Skills (E) Department 
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SCHEDULE 

I. PIECE RATE  

(A) Basic Wages  

(1) Unfoldable long Umbrellas: 

             (a) Umbrella fitting 

 Complete job for making an umbrella—Basic wages per dozen ` 160  

(except packing). 

 

    (b) Various jobs in the manufacture of Long Umbrellas: 

Sl. No. Name of work No. 
Basic Wages 

(Rs.    Ps.) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Cloth cutting Per dozen  2.91 

2 Arranging pleats   ” 2.83 

3 Machine stitching (Cover) ” 28.24 

4 Screen Printing ” 1.76 

5 Rod assembling  ” 3.95 

6 Frame tieing ” 17.12 

7 Pulley fixing  ” 6.80 

8 Chuck Runner fitting  ” 10.40 

9 Mounting  ” 27.20 

10 Centre Stitching  ” 22.78 

11 Cup fitting ” 6.14 

12 Handle fitting ” 7.64 

13 Cup fitting (Cup nailing) ” 4.10 

14 Mothy fitting ” 3.00 

15 Umbrella rolling  ” 6.83 

16 Umbrella Checking  ” 8.52 

17 Packing  ” 5.50 
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(2) Folding Umbrellas: 

 (a) Umbrella fitting 

       Complete job including inspection—Basic wages per dozen ` 155  

    (except packing). 

 

 (b) Various jobs in the manufacture of Folding Umbrellas: 

 

 Sl. 

No. 
Name of work No. 

Basic Wages 

(Rs.    Ps.) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Cover (cloth)  Stitching    Per dozen  29.14 

2 Screen Printing  ” 1.81 

3 Rod Assembling  ” 4.00 

4 Frame tieing ” 17.67 

5 Mounting ” 28.00 

6 Centre stitching  ” 23.49 

7 Tieing cloth to frame ” 17.67 

8 Handle fitting ” 8.00 

9 Cap fitting ” 4.00 

10 Thread fitting   ” 5.11 

11 Umbrella rolling  ” 6.97 

12 Umbrella checking   ” 8.83 

13 Packing  ” 5.50 
 

(B)  Dearness Allowance  

 In addition to the basic wages, Variable Dearness Allowance at the rate of Rupee One 

only (Re. 1) shall be paid to the categories of piece rate  employees and daily waged 

employees  for the increase of every one point above the 300 point of new series of 

Consumer Price Index Number 1998-99=100 being published district-wise every month by 

the Department of Economics and Statistics, Government of Kerala. 

 In the system of giving parts of umbrella to the employees by the employer and 

complete the work of umbrella by the employees at their places of residence and returning it 

to the employer, the employees shall be paid DA on the basis of completed works of one 

week, at the rate of one DA a day for each three dozen umbrellas and maximum of 6 DA in a 

week for each week's completed work.  
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II. GUARANTEED TIME RATE  

 In the case of employees working in an establishment or under an employer who will 

get guaranteed time rate wage of  ` 400. 

III. MONTHLY WAGED EMPLOYEES 

(A) Monthly Basic Wages 

Sl. 

No. 
Name of Work 

Fixation of Basic Wages 

` 

(1) (2) (3) 

1 Manager/Marketing Manager 14,960 

2 Assistant Manager   

 

 

13,880 

3 Supervisor  

4 Cloth Cutters in Mechanized Unit  

5 Mechanic  

6 Quality Control Inspector 

7 Assistant Mechanic   

13,200 8 Sales Supervisor  

9 Accountant  

10 Office Clerk    

 

12,760 
11 Cashier  

12 Computer Operator   

13 Typist  

14 Salesman   

 

 

12,590 

15 Godown  Keeper  

16 Umbrella Repairer   

17 Driver 

18 Loading and Unloading Worker 

19 Attender   

 

 

 

12,260 

20 Peon 

21 Watchman  

22 Security Guard  

23 Sales Assistant   

24 Packing Assistant  

25 General Worker 

26 Sweeper   

11,860 27 Cleaner  

11

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



(B) Service Weightage 

 The employees who have completed not less than three years continuous service in an 

establishment or under an employer as on the date of commencement of this notification shall 

be paid service weightage at the rate of one per cent of the revised basic wages for every 

completed year of service, subject to a maximum of ten per cent, which will be included in 

their basic wages. 

(C) Dearness Allowance  

 In addition to the basic wages, Variable Dearness Allowance at the rate of   ` 26  

shall be paid to the category of monthly rated workers for the increase of every one point 

above the 300 point of new series of Consumer Price Index Number 1998-99=100 being 

published district-wise every month by the Department of Economics and Statistics, 

Government of Kerala. 

IV. OTHER CONDITIONS 

1. The daily rate in respect of the category of employees for whom monthly rate 

fixed in this notification, may be calculated by dividing the monthly rate by 26 

and the monthly wages in respect of the daily paid employees or class of 

employees by multiplying the total daily wages by 26. 

2. In case the employees of any establishment/employer are at present getting 

higher wages than the Minimum Wages fixed as per this notification, they shall 

be entitled to get such higher rates continuously. 

 

 By order of the Governor, 

 DR. ASHA THOMAS,  

 Additional Chief  Secretary to Government. 
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