
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT OF KERALA

NOTIFICATION

   

                            In exercise of the powers conferred by clause (a) 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 as notification No.LBRD-E1/29/2022-LBRD. dated 21st May, 2022 in the Kerala Gazette

Extraordinary No.1662  dated 23rd May, 2022  as required under clause (b) of sub-section (1) of section
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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 fix the minimum rates of wages payable to the employees

employed in the  Steel Casting Factories (making TMT Steel bars) 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 minimum rates shall come into force, namely:-

SCHEDULE

I. Basic Wages

Sl.
No.

      Post Basic Wages
(`)

(A) Factory Sector

             Group - A

1. Foreman

2. Supervisor/Charge Hand/
Leading Hand 

19,500

             Group - B

1. Mechanist  

2. Turner 

3. Mechanic  

4. Fitter  

5. Blacksmith 

6. Furnace Operator                  18,500

7. Grinder 

8. Winder  

9. Electrician 

10. Metal Floorer

11. Lorry Driver
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               Group - C

1. Furnaceman 

2. Driller 

3. Stone Cutter  

4. Painter       17,000

5. Tinker  

6. Wireman   

7. Car/Jeep Driver

                Group - D

1.

2.

Sweeper/Cleaner/Mazdoor 

Lorry, Car, Jeep Cleaner

           
            15,000 

     

(B) Office Sector

             Group - A

1. Office Superintendent   19,500

              Group - B 

1. Accounts Officer/Finance Officer                      18,500

               Group - C

1. Accountant 

2. Cashier 

3. Stenographer/Computer Operator  

4. Store Keeper         17,000

5. Clerk  

6. Typist    

7. Receptionist 

               Group -D 

1. Office Boy/Peon/Attendant 

2. Watchman/Security Guard        15,000

3. Sweeper/Cleaner 
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II. Dearness Allowance

In  addition  to  the  basic  wages,  the  employees  shall  be  eligible  for  Dearness  Allowance

calculated on the basis of Consumer Price Index published for the concerned District Headquarters by

the Department of Economics and Statistics for the increase in every point above 165 points in new

series, ie. 2011-12=100 at the rate of  60 (Rupees Sixty only) for monthly waged employees and₹

 2.30 (Two Rupees and Thirty Paise only) for daily waged employees.₹

III. General Conditions

1. In case the employees are at present getting higher wages than the minimum wages fixed as

per this notification, they shall be entitled to get such higher rates.

2. In case any post or category of an establishment is not included in the schedule above, they

shall be eligible for the basic wages prescribed for equivalent post/category.

3.  Daily  wages  of  the  monthly  paid  employees  included  in  the  schedule  above  shall  be

calculated by dividing the total monthly wages including Dearness Allowance by 26.

   By order of the Governor,
                                                                                       SA                            MINI ANTONY

                                                     Secretary to Government.

Explanatory Note

                   (This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purport.) 

             After considering the objections and suggestions on the draft proposal on the fixation of

minimum rates of wages payable to the employees employed in the  Steel Casting Factories (making

TMT  Steel  bars) sector in  the  State  of  Kerala  published  as  Preliminary  Notification  No.

LBRD-E1/29/2022-LBRD. dated 21st May, 2022 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1662 dated

23rd May, 2022, and after considering the advice of the Minimum Wages Advisory Board constituted

for the purpose, the Government 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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കകേരള സര്കക്കാര്
     തതക്കാഴഴിലലലും നനൈപലണണ്യവലലും (ഇ) വകേലപപ

വഴിജക്കാപനൈലും

                               1948-തല ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി ആകേപറ്റഴിതല (1948-തല 11- ാാാ കകേനന്ദ്ര ആകേപറ്റപ) 3- ാാാ

വകേലപപ  (1)- ാാാ ഉപവകേലപപ  (എ)  ഖണലും  5- ാാാ വകേലപപ  (2)- ാാാ ഉപവകേലപലമക്കായഴി  കേകൂടഴിവക്കായഴിച്ച  നപകേക്കാരലും

നൈഴികഴിപപതമക്കായ  അധഴികേക്കാരങ്ങള്  വഴിനൈഴികയക്കാഗഴിച്ചലതകേക്കാണലലും,  നപസപതലത  ആകേപറ്റഴിതല  5- ാാാ വകേലപപ  (1)- ാാാ

ഉപവകേലപപ (ബഴി)  ഖണലും ആവശണ്യതപടലന നപകേക്കാരലും, 2022  കമയപ  21- ാാാ തതീയതഴിയഴിതല ഇ 1/29/2022/തതക്കാഴഴിൽ

നൈമ്പരക്കായഴി പലറതപടലവഴിച്ചതലലും 2022 തമയപ 23- ാാാ തതീയതഴിയഴിതല 1662-ാാാ നൈമ്പര് കകേരള അസക്കാധക്കാരണ ഗസറ്റഴിൽ

നപസഴിദതീകേരഴിച്ചതലമക്കായ നപക്കാഥമഴികേ വഴിജക്കാപനൈതഴിതല കേരടപ നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളഴികന്മേലലളള ആകകപങ്ങളലലും

അഭഴിനപക്കായങ്ങളലലും  പരഴിഗണഴിച്ചകശഷവലലും  നപസപതലത  ആകേപറ്റഴിതന്റെ  7- ാാാ വകേലപപ  നപകേക്കാരലും  രകൂപതീകേരഴിച്ച  മഴിനൈഴിമലും

കവതനൈ ഉപകദേശകേ സമഴിതഴിയലതട ഉപകദേശവലലും പരഴിഗണഴിച്ചകശഷലും,  കകേരള സലുംസക്കാനൈതത സതീൽ കേക്കാസഴിലുംഗപ

ഫക്കാക്ടറഴി  (റ്റഴി.എലും.റ്റഴി.  സതീൽ  ബക്കാര്  നൈഴിര്മക്കാണലും)  കമഖലയഴിൽ  കജക്കാലഴി  തചെയലന  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ

നൈൽകകേണതക്കായ ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി നൈഴിരകലകേള് ഇകതക്കാതടക്കാപലും കചെര്തഴിരഴികലന പടഴികേയഴിൽ പറയലന

നപകേക്കാരലും,  കകേരള സര്കക്കാര് ഇതഴിനൈക്കാൽ നൈഴിശ്ചയഴികലകേയലലും ഈ വഴിജക്കാപനൈലും ഗസറ്റഴിൽ നപസഴിദതീകേരഴികലന

തതീയതഴി കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി നൈഴിരകലകേള് നപക്കാബലണ്യതഴിൽ വരലന തതീയതഴിയക്കായഴി നൈഴിശ്ചയഴികലകേയലലും തചെയലനല,

അതക്കായതപ:-

പടഴികേ 

. I അടഴിസക്കാനൈ കവതനൈലും

നകേമ
നൈമ്പര്

       തസപതഴികേ അടഴിസക്കാനൈ
 കവതനൈലും 

(രകൂപ)

(എ) ഫക്കാക്ടറഴി വഴിഭക്കാഗലും 

              വഴിഭക്കാഗലും   -   എ

1. കഫക്കാര്മക്കാന

2. സകൂപര് നവസര്/ചെക്കാര്ജപ ഹക്കാന്റെപ/
ലതീഡഴിലുംഗപ ഹക്കാന്റെപ 

 19,500

തഴിരലവനൈന്തപലരലും, 2022,   ഒകക്ടക്കാബര്   25
1198, തലലക്കാലും 8.

 സ.ഉ.(അച്ചടഴി) നൈലും.105/2022/തതക്കാഴഴിൽ

എസ. ആര. ഒ. നമര     1036/2022
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             വഴിഭക്കാഗലും   -   ബഴി

1. തമകക്കാനൈഴിസപ 

2. ടര്ണര്

3. തമകക്കാനൈഴികേപ 

4. ഫഴിറ്റര് 

5. ബക്കാകപ സപമഴിതപ 

6. ഫര്ണസപ ഓപകററ്റര് 18,500

7. നനഗന്റെര്

8. നവന്റെര് 

9. ഇലനക്ടതീഷണ്യന

10. തമറ്റൽ ഫപകളക്കാറര്

11. കലക്കാറഴി നനഡവര്
             വഴിഭക്കാഗലും   -   സഴി

1. ഫര്ണസപ മക്കാന 

2. നഡഴില്ലര്

3. കസക്കാണ് കേടര് 

4. തപയഴിന്റെര്                 17,000

5. ടഴിങ്കര് 

6. വയര്മക്കാന  

7. കേക്കാര്/ജതീപപ നനഡവര്
             വഴിഭക്കാഗലും   -   ഡഴി

1. സസതീപര് /കതീനൈര്/മസപദേകൂര് 

2. കലക്കാറഴി, കേക്കാര്, ജതീപപ കതീനൈര്                 15,000

ബഴി) ഓഫതീസപ വഴിഭക്കാഗലും

            വഴിഭക്കാഗലും   -   എ

1. ഓഫതീസപ സകൂനപണപ  19,500

            വഴിഭക്കാഗലും   -   ബഴി

1. അകക്കൗണപസപ ഓഫതീസര്/ഫഴിനൈക്കാനസപ ഓഫതീസര്                             18,500
             വഴിഭക്കാഗലും   -   സഴി

1. അകക്കൗണന്റെപ

2. കേക്കാഷണ്യര്

3. തസകനൈക്കാനഗക്കാഫര്/കേമ്പണ്യകൂടര് ഓപകററ്റര്                 17,000

4. കസക്കാര് കേതീപര്       
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5. കക്കാര്കപ    

6. നടപഴിസപ                     17,000

7. റഴിസപപഷനൈഴിസപ                 

            വഴിഭക്കാഗലും   -   ഡഴി

1. ഓഫതീസപ കബക്കായപ/പണ്യകൂണ്/അറ്റനഡന്റെപ 

2. വക്കാച്ചപമക്കാന/തസകേണ്യകൂരഴിറ്റഴി ഗക്കാര്ഡപ                  15,000

3. സസതീപര്/കതീനൈര്

. II കക്കാമബത 

കമൽപറഞ്ഞ അടഴിസക്കാനൈ കവതനൈതഴിനൈലപലറതമ,  എല്ലക്കാ വഴിഭക്കാഗലും  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കലലും  സലുംസക്കാനൈ

എകകണക്കാമഴികേപസപ  ആന്റെപ  സക്കാറ്റഴിസഴികേപസപ  വകേലപപ  ഓകരക്കാ  ജഴില്ലക്കാ  കകേനന്ദ്രതഴിനൈലലും  കവണഴി  ഓകരക്കാ  മക്കാസവലലും

നപസഴിദതീകേരഴികലന  2011-2012=100  എന  ഉപകഭക്കാകക്തൃവഴില  സകൂചെഴികേയലതട  165  കപക്കായഴിന്റെഴിനൈലകമൽ

വര്ദഴികലന ഓകരക്കാ കപക്കായഴിന്റെഴിനൈലലും മക്കാസ കവതനൈകക്കാര്കപ 60 രകൂപക്കാ നൈഴിരകഴിലലലും ദേഴിവസ കവതനൈകക്കാര്കപ 2.30

രകൂപക്കാ നൈഴിരകഴിലലലും കക്കാമബതകപ അര്ഹതയലണക്കായഴിരഴികലനതക്കാണപ.

. III തപക്കാതല വണ്യവസകേള്.

      1.  ഈ വഴിജക്കാപനൈതഴിൽ നൈഴിശ്ചയഴിച്ചഴിടലളള കേലറഞ്ഞ കവതനൈതതകക്കാള് ഉയര്ന കവതനൈലും നൈഴിലവഴിൽ

ലഭഴികലന  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ  അനപകേക്കാരമലള്ള  ഉയര്ന  കവതനൈ  നൈഴിരകപ  തലടര്നലലും  ലഭഴികലനതഴിനൈപ

അര്ഹതയലണക്കായഴിരഴികലനതക്കാണപ.

        2. ഏതതങ്കഴിലലലും തസപതഴികേ നപകതണ്യകേമക്കായഴി പടഴികേയഴിൽ നപതഴിപക്കാദേഴിച്ചഴിടഴിതല്ലങ്കഴിൽ, അതരലും ജതീവനൈകക്കാര്കപ

പടഴികേയഴിതല സമക്കാനൈ പദേവഴിയഴിലലളള ജതീവനൈകക്കാര്കപ നൈഴിശ്ചയഴിച്ച നൈഴിരകഴിലലളള കവതനൈലും നൈൽകകേണതക്കാണപ.

         3. ഈ വഴിജക്കാപനൈതഴിന കേതീഴഴിൽ മക്കാസകവതനൈ വഴിഭക്കാഗകക്കാരലതട ദേഴിവസ കവതനൈലും കേണകക്കാകലനതഴിനൈപ

മക്കാസകവതനൈതത ഇരലപതഴിയക്കാറലതകേക്കാണപ ഭക്കാഗഴികകണതക്കാണപ.

                           ഗവര്ണറലതട ഉതരവഴിന നപകേക്കാരലും,

                                                                                          മഴിനൈഴി ആന്റെണഴി,
                                                                                                                        ഗവണ്തമന്റെപ തസനകേടറഴി.

വഴിശദേതീകേരണകലറഴിപപ

(ഇതപ  വഴിജക്കാപനൈതഴിതന്റെ  ഭക്കാഗമക്കാകേലനതല്ല,  എനക്കാൽ  അതഴിതന്റെ  തപക്കാതല  ഉകദ്ദേശണ്യലും

തവളഴിതപടലതലനതഴിനൈപ ഉകദ്ദേശഴിച്ചലതകേക്കാണലള്ളതക്കാകേലനല.)

കകേരള  സലുംസക്കാനൈതത  സതീൽ  കേക്കാസഴിലുംഗപ  ഫക്കാക്ടറഴി  (റ്റഴി.എലും.റ്റഴി.  സതീൽ  ബക്കാര്  നൈഴിര്മക്കാണലും)

കമഖലയഴിൽ  കജക്കാലഴി  തചെയലന  തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ  നൈൽകകേണതക്കായ  ഏറ്റവലലും  കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി  നൈഴിരകലകേള്

സലുംബനഴിച്ചപ 2022 തമയപ 21- ാാാ തതീയതഴിയഴിതല ഇ 1/29/2022/തതക്കാഴഴിൽ നൈമ്പരക്കായഴി പലറതപടലവഴിച്ചതലലും 2022 തമയപ
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23- ാാാ തതീയതഴിയഴിതല  1662- ാാാ നൈമ്പര്  കകേരള  അസക്കാധക്കാരണ  ഗസറ്റഴിൽ  നപസഴിദതീകേരഴിച്ചതലമക്കായ  നപക്കാഥമഴികേ

വഴിജക്കാപനൈതഴിതല  കേരടപ  നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളഴികന്മേലലളള  ആകകപങ്ങളലലും  നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളലലും

പരഴിഗണഴിച്ചതഴിനൈലകശഷവലലും  ഈ  ആവശണ്യതഴിനൈക്കായഴി  രകൂപതീകേരഴിച്ച  മഴിനൈഴിമലും  കവതനൈ  ഉപകദേശകേ  കബക്കാര്ഡഴിതന്റെ

ഉപകദേശങ്ങള്  പരഴിഗണഴിച്ചകശഷവലലും  നപസപതലത  കമഖലയഴിതല  ഏറ്റവലലും  കേലറഞ്ഞ  കവതനൈ  നൈഴിരകപ

നൈഴിശ്ചയഴികലവക്കാന  സര്കക്കാര്  തതീരലമക്കാനൈഴിച്ചഴിരഴികലനല.

കമൽപറഞ്ഞ ലകണ്യലും നൈഴിറകവറ്റലനതഴിനൈപ ഉകദ്ദേശഴിച്ചലതകേക്കാണലള്ളതക്കാണപ ഈ വഴിജക്കാപനൈലും.
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