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GOVERNMENT OF KERALA
Labour and Skills (E) Department
NOTIFICATION
G.O.(P) No.106/2022/LBR.

Dated, Thiruvananthapuram, 26th October, 2022
9th Thulam, 1198.

S. R. O. No. 1042/2022

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.112/2011/LBR. dated 9 th
August, 2011 and published as S.R.O. No.507/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1588 dated
19th August, 2011, the Government of Kerala after considering the objections and suggestions received
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on the draft proposals published as notification No.LBRD-E1/33/2022-LBRD. dated 31 st May, 2022 in
the Kerala Gazette Extraordinary No.1784 dated 31 st May, 2022 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 Tanneries and Leather Manufacturing 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. Piece Rate
Sl.
No.

Category/Work

Wages (Per Pair)
(₹)

(A) Foot Wear
1

Chappal (Full size)

35

2

Full Shoes

180

3

Ambassador Shoes

180

4

Slip on Shoes

140

5

Half Shoes

110

Sl.
No.

Size

Rate (Per 2.54 cm)
(₹ )

(B) Suitcase
1

40.64 cm and below

7.50

2

Above 40.64 cm and below 45.72 cm

9

3

Above 45.72 cm and below 50.80 cm

10

4

Above 55.88 cm and below 60.97 cm

14

5

66.05 cm and above

17

(C) Hand Bag
1

35.56 cm and above with 2 folds

2

More than 2 folds

3
13
(for each additional fold)

(D) Thumbi Work
1

1.81 kg to 2.27 kg

75

2

Above 2.27 kg

90
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II. Daily Rated Wages
Sl.
No.

Category/Work

Basic Daily Wages
(₹)

1

Cutting Worker

630

2

Tailors

545

3

(a) Finishing Worker
(b) Helper

530

(c) General Worker
4

(a) Kathivela (Dehairing, Defleshing)

545

(b) Pit Workers
5

Thana Workers

540

III. Monthly Rated Wages
Sl.
No.

Category/Work

Basic Wages
(₹)

1

Maistry

16,500/-

2

Clerk

14,160/-

3

Watchman

13,660/-

4

Sweeper, Cleaner

13,420/-

IV. 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 ₹ 2.30 (Two Rupees and Thirty Paise only) for daily waged employees
and piece rated workers and ₹ 60 (Rupees Sixty only) for monthly waged employees.
V. General 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 be entitled
to get such higher rates.
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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. If the daily wages in respect of the category of employees for whom monthly wage
is fixed as per this notification has to be calculated, it may be done by dividing the
monthly wages by 26.
4. If the workload of employees is currently fixed, then the present values should
continue until it is re-determined.

SA

By order of the Governor,
MINI ANTONY
Secretary to Government.

Explanatory Note
(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general
purport.)
The Government had revised the minimum rates of wages payable to the employees
employed in the Tanneries and Leather Manufacturing Industry Sector in the State of Kerala as per
notification issued under G.O.(Ms)No.112/2011/LBR. dated 9th August, 2011 and published as
S.R.O.No.507/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1588 dated 19 th August, 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
notification No.LBRD-E1/33/2022-LBRD. dated 31st May, 2022 in the Kerala Gazette Extraordinary
No.1784 dated 31st May, 2022 and in consultation with 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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കകേരള സര്കക്കാര്
തതക്കാഴഴിലലലും നനൈപലണണ്യവലലും (ഇ) വകേലപപ
വഴിജക്കാപനൈലും
തഴിരലവനൈന്തപലരലും, 2022 ഒകകക്കാബര് 26
1198 തലലക്കാലും 9.

സ.ഉ.(അച്ചടഴി) നൈലും.106/2022/തതക്കാഴഴില്

എസ. ആര. ഒ. നമര

1042/2022
1948-തല ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി ആകേപറ്റഴിതല (1948-തല 11-ാാാ കകേനന

ആകേപറ്റപ) 3-ാാാ വകേലപപ (1)-ാാാ ഉപവകേലപപ (ബഴി) ഖണലും 5-ാാാ വകേലപപ (2)-ാാാ ഉപവകേലപലമക്കായഴി കേകൂടഴിവക്കായഴിച്ച നപകേക്കാരലും
സര്കക്കാരഴില് നൈഴികഴിപപതമക്കായ അധഴികേക്കാരങ്ങള് വഴിനൈഴികയക്കാഗഴിച്ചലതകേക്കാണലലും, 2011 ആഗസപ 9-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല
സ.ഉ.(എലും.എസപ.) 112/2011/തതക്കാഴഴില് നൈമ്പരക്കായഴി പലറതപടലവഴിച്ചതലലും 2011 ആഗസപ 19-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല 1588-ാാാ
നൈമ്പര്

കകേരള

അസക്കാധക്കാരണ

ഗസറ്റഴില്

എസപ.ആര്.ഒ.507/2011

നൈമ്പരക്കായഴി

നപസഴിദതീകേരഴിച്ചതലമക്കായ

വഴിജക്കാപനൈതത്തെ അതഴിലലുംഘഴിച്ചലതകേക്കാണലലും, നപസപതലത ആകേപറ്റഴിതല 5-ാാാ വകേലപപ (1)-ാാാ ഉപവകേലപപ (ബഴി)
ഖണലും ആവശണ്യതപടലന്ന നപകേക്കാരലും, 2022 കമയപ 31-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല ഇ 1/33/2022/തതക്കാഴഴില് നൈമ്പരക്കായഴി
പലറതപടലവഴിച്ചതലലും 2022 കമയപ 31-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല 1784-ാാാ നൈമ്പര് കകേരള അസക്കാധക്കാരണ ഗസറ്റഴില്
നപസഴിദതീകേരഴിച്ചതലമക്കായ നപക്കാഥമഴികേ

വഴിജക്കാപനൈത്തെഴിതല

കേരടപ നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളഴികന്മേലലളള

ആകകപങ്ങളലലും

അഭഴിനപക്കായങ്ങളലലും പരഴിഗണഴിച്ചകശഷവലലും നപസപതലത ആകേപറ്റഴിതന്റെ 7-ാാാ വകേലപപ നപകേക്കാരലും രകൂപതീകേരഴിച്ച മഴിനൈഴിമലും
കവതനൈ ഉപകദേശകേ സമഴിതഴിയലതട ഉപകദേശവലലും പരഴിഗണഴിച്ചകശഷലും കകേരള സര്കക്കാര്, കകേരള സലുംസക്കാനൈതത്തെ
ടക്കാണറഴികേളലലും ലതര് ഉല്പന്നങ്ങളലതട നൈഴിര്മക്കാണവലലും കമഖലയഴില് കജക്കാലഴി തചെയലന്ന തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ
നൈല്കകേണതക്കായ ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി നൈഴിരകലകേള് ഇകതക്കാതടക്കാപലും കചെര്ത്തെഴിരഴികലന്ന പടഴികേയഴില് പറയലന്ന
നപകേക്കാരലും ഇതഴിനൈക്കാല് പലതലകഴി നൈഴിശ്ചയഴികലകേയലലും ഈ വഴിജക്കാപനൈലും ഗസറ്റഴില് നപസഴിദതീകേരഴികലന്ന തതീയതഴി
മലതല് പലതലകഴിയ കേകൂലഴി നൈഴിരകലകേള് നപക്കാബലണ്യത്തെഴില് വരലന്ന തതീയതഴിയക്കായഴി നൈഴിശ്ചയഴികലകേയലലും തചെയലന്നല.
പടഴികേ
I. പതീസപ കററ്റപ

നകേമ
നൈമ്പര്
(എ)

വഴിഭക്കാഗലും/കജക്കാലഴി

ഒരല കജക്കാഡഴി പണഴി
പകൂര്ത്തെഴിയക്കാകലന്നതഴിനൈപ
(രകൂപ)

പക്കാദേരകകേള്

1

ചെപല് (ഫലള് നസസപ)

35

2

ഫലള് ഷകൂ

180
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അമ്പക്കാസഡര് ഷകൂ

180

4

സഴിപപ ഓൺ ഷകൂ

140

5

ഹക്കാഫപ ഷകൂ

110

നകേമ
നൈമ്പര്

നസസപ

2.54 തസ.മഴി. പണഴി
പകൂര്ത്തെഴിയക്കാകലന്നതഴിനൈപ
കവതനൈലും (രകൂപ)

(ബഴി) സകൂടപത കേയപസ പ
1

40.64 തസ. മതീറ്ററലലും അതഴില് കേലറവലലും

2

40.64 തസ. മതീറ്ററഴില് കേകൂടലതലലലും
45.72 തസ. മതീറ്ററഴില് കേലറവലലും

3

5
(സഴി)
1

10

55.88 തസ. മതീറ്ററഴില് കേകൂടലതലലലും
60.97 തസ. മതീറ്ററഴില് കേലറവലലും

14

66.05 തസ. മതീറ്ററലലും അതഴിനൈപ മലകേളഴിലലലും

17

ഹക്കാന്റെപ ബക്കാഗപ
രണല മടകലകേളലള്ള 35.56 തസ. മതീറ്റര് നസസലലും
അതഴിനൈപ മലകേളഴിലലലും

2

9

45.72 തസ. മതീറ്ററഴില് കേകൂടലതലലലും
50.80 തസ. മതീറ്ററഴില് കേലറവലലും

4

7.50

3

രണല മടകലകേളഴില് കേകൂടലതലലള്ളതപ

13

(അധഴികേമലള്ള ഓകരക്കാ മടകഴിനൈലലും)
(ഡഴി)

തലമ്പഴി വര്കപ

1

1.81 കേഴി.നഗക്കാലും മലതല് 2.27 കേഴി.നഗക്കാലും വതര

75

2

2.27 കേഴി. നഗക്കാമഴിനൈപ മലകേളഴില്

90

II. ദേഴിവസ കവതനൈ നൈഴിരകപ

നകേമ
നൈമ്പര്

വഴിഭക്കാഗലും

അടഴിസക്കാനൈ നപതഴിദേഴിനൈ
കവതനൈലും (രകൂപ)

1

കേടഴിലുംഗപ വര്കര്

630

2

തയല് കജക്കാലഴികക്കാര്

545

3

(എ) ഫഴിനൈഴിഷഴിലുംഗപ വര്കര്
(ബഴി) തഹല്പര്

530

(സഴി) ജനൈറല് വര്കര്
4

(എ) കേത്തെഴികവല (ഡഴിതഹയറഴിലുംഗപ, ഡഴിതഫ്ലെഷഴിലുംഗപ)

545

(ബഴി) പഴിറ്റപ തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്
5

തണ തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്
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III. നപതഴിമക്കാസ കവതനൈ നൈഴിരകപ

നകേമ
നൈമ്പര്

വഴിഭക്കാഗലും

അടഴിസക്കാനൈ കവതനൈലും
(രകൂപ)

1

കമസപനതഴി

16,500/-

2

കക്കാര്കപ

14,160/-

3

വക്കാച്ചപമക്കാൻ

13,660/-

4

സസതീപര്, കതീനൈര്

13,420/-

IV. കക്കാമബത്തെ
കമല്പറഞ്ഞ

അടഴിസക്കാനൈ

കവതനൈത്തെഴിനൈലപലറകമ,

എലക്കാ

തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കലലും

അതക്കാതപ

ജഴിലക്കാ

കകേനനത്തെഴിനൈലകവണഴി ഓകരക്കാ മക്കാസവലലും നപസഴിദതീകേരഴികലന്ന 2011-12=100 എന്ന ഉപകഭക്കാകക്തൃവഴില സകൂചെഴികേയലതട
165

കപക്കായഴിന്റെഴിനൈപ

മലകേളഴില്

വര്ദഴികലന്ന

ഓകരക്കാ

കപക്കായഴിന്റെഴിനൈലലും

കവതനൈകക്കാര്കലലും 2.30 രകൂപ വതീതവലലും മക്കാസ കവതനൈകക്കാര്കപ

ദേഴിവസകവതനൈകക്കാര്കലലും

പതീസപകററ്റപ

60 രകൂപ വതീതവലലും കക്കാമബത്തെയപകപ

അര്ഹതയലണക്കായഴിരഴികലന്നതക്കാണപ.

V. തപക്കാതല വണ്യവസകേള്
(1) ഈ വഴിജക്കാപനൈത്തെഴില് നൈഴിശ്ചയഴിച്ചഴിടലളള കേലറഞ്ഞ കവതനൈകത്തെകക്കാള് ഉയര്ന്ന കവതനൈലും
നൈഴിലവഴില് ലഭഴികലന്ന തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ അനപകേക്കാരമലളള ഉയര്ന്ന കവതനൈ നൈഴിരകപ തലടര്ന്നലലും ലഭഴികലന്നതഴിനൈപ
അര്ഹതയലണക്കായഴിരഴികലന്നതക്കാണപ.
(2)

ഏതതങഴിലലലും

തസപതഴികേ

നപകതണ്യകേമക്കായഴി

പടഴികേയഴില്

നപതഴിപക്കാദേഴിച്ചഴിടഴിതലങഴില്,

അത്തെരലും

ജതീവനൈകക്കാര്കപ പടഴികേയഴിതല സമക്കാനൈ പദേവഴിയഴിലലളള ജതീവനൈകക്കാര്കപ നൈഴിശ്ചയഴിച്ച നൈഴിരകഴിലലളള കവതനൈലും
നൈല്കകേണതക്കാണപ.
(3)

ഈ

വഴിജക്കാപനൈത്തെഴിൻ

കേതീഴഴില്

മക്കാസകവതനൈ

വഴിഭക്കാഗകക്കാരലതട

ദേഴിവസ

കവതനൈലും

കേണകക്കാകലന്നതഴിനൈപ മക്കാസകവതനൈതത്തെ ഇരലപത്തെഴിയക്കാറലതകേക്കാണപ ഭക്കാഗഴികകണതക്കാണപ.
(4) നൈഴിലവഴില് വര്കപ കലക്കാഡപ നൈഴിശ്ചയഴിച്ചഴിടലതണങഴില് പലനൈര് നൈഴിര്ണ്ണയഴികലന്നതലവതര

നൈഴിലവഴിലലള്ളതപ

തലടകരണതക്കാണപ.
ഗവര്ണറലതട ഉത്തെരവഴിൻനപകേക്കാരലും,
മഴിനൈഴി ആന്റെണഴി ,
ഗവൺതമന്റെപ തസനകേടറഴി.
വഴിശദേതീകേരണകലറഴിപപ
(ഇതപ

വഴിജക്കാപനൈത്തെഴിതന്റെ

ഭക്കാഗമക്കാകേലന്നതല,

എന്നക്കാല്

അതഴിതന്റെ

തപക്കാതല

ഉകദ്ദേശണ്യലും

തവളഴിതപടലത്തെലന്നതഴിനൈപ ഉകദ്ദേശഴിച്ചലതകേക്കാണലള്ളതക്കാകേലന്നല.)
കകേരള സലുംസക്കാനൈതത്തെ ടക്കാണറഴികേളലലും ലതര് ഉല്പന്നങ്ങളലതട നൈഴിര്മക്കാണവലലും കമഖലയഴില്
കജക്കാലഴി തചെയലന്ന തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേള്കപ നൈല്കകേണതക്കായ ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി നൈഴിരകപ 2011 ആഗസപ 9-ാാാ
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തതീയതഴിയഴിതല സ.ഉ.(എലും.എസപ.) 112/2011/തതക്കാഴഴില് നൈമ്പരക്കായഴി പലറതപടലവഴിച്ചതലലും 2011 ആഗസപ 19-ാാാ
തതീയതഴിയഴിതല 1588-ാാാ നൈമ്പര് കകേരള അസക്കാധക്കാരണ ഗസറ്റഴില് എസപ.ആര്.ഒ. നൈമ്പര് 507/2011 ആയഴി
നപസഴിദതീകേരഴിച്ചതലമക്കായ വഴിജക്കാപനൈനപകേക്കാരലും പലതലകഴി നൈഴിശ്ചയഴിച്ചഴിരലന്നല. 2022 കമയപ 31-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല
ഇ 1/33/2022/തതക്കാഴഴില് നൈമ്പരക്കായഴി പലറതപടലവഴിച്ചതലലും 2022 കമയപ 31-ാാാ തതീയതഴിയഴിതല 1784-ാാാ നൈമ്പര് കകേരള
അസക്കാധക്കാരണ ഗസറ്റഴില് നപസഴിദതീകേരഴിച്ചതലമക്കായ നപസപതലത വണ്യവസക്കായ കമഖലയഴിതല ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കേകൂലഴി
പലതലകഴി നൈഴിശ്ചയഴികലന്നതഴിനൈലളള, നപക്കാഥമഴികേ വഴിജക്കാപനൈനപകേക്കാരമലളള കേരടപ നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളഴിൻകമലലളള
ആകകപങ്ങളലലും നൈഴിര്കദ്ദേശങ്ങളലലും പരഴിഗണഴിച്ചതഴിനൈലകശഷവലലും ഈ ആവശണ്യത്തെഴിനൈക്കായഴി രകൂപതീകേരഴിച്ച മഴിനൈഴിമലും
കവതനൈ

ഉപകദേശകേ

കബക്കാര്ഡലമക്കായഴി

കേകൂടഴിയക്കാകലക്കാചെഴിച്ചകശഷവലലും

നപസപതലത

വണ്യവസക്കായ

കമഖലയഴിതല

തതക്കാഴഴിലക്കാളഴികേളലതട നൈഴിലവഴിലലളള ഏറ്റവലലും കേലറഞ്ഞ കവതനൈ നൈഴിരകപ പലതലകഴി നൈഴിശ്ചയഴികലവക്കാൻ സര്കക്കാര്
ഇകപക്കാള് തതീരലമക്കാനൈഴിച്ചഴിരഴികലന്നല.
കമല്പറഞ്ഞ ലകണ്യലും നൈഴിറകവറ്റലന്നതഴിനൈപ ഉകദ്ദേശഴിച്ചലതകേക്കാണലള്ളതക്കാണപ ഈ വഴിജക്കാപനൈലും.
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