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Abstract
പരീ  ഭവൻ - പരീ  നട ി ് - സർവകലാശാല അഫിലിേയ ഡ് േകാേള കളിെല െറ ലർ വിദ ാർ ിക െട പരീ ാ നട ി ിന് അധ ാപക/അനധ ാപക
ജീവന ാർ ് നൽ  തിഫലം - ിയ നിര കൾ -അംഗീകരി  -സി ിേ ിെ  തീ മാനം അടിയ ിര ഇനം നം. 2021.300* നട ിലാ ി െകാ ്
ഉ രവ് ഇറ  - 
 

EXAM-ACCOUNTS

Read:-1.10/09/14 ആം തീയതിയിെല സർ കലാശാല ഉ രവ് നം.179/2014/പി.ബി 
2.11/03/16 ആം തീയതിയിെല സർ കലാശാല ഉ രവ് നം.126/2016/പി.ബി 
3.20/07/18 ആം തീയതിയിൽ ിൻസി ൽ, പി.വി.എസ് േകാേളജ്, േകാഴിേ ാട്  ത  ക ്.
4.29/01/20 ൽ േചർ  സി ിേ ിെ  പരീ  പരീ  ിരം സമിതി െട മി സ് ഇനം.നം.12/07 
5.17/03/2020 ന് േചർ  ഉപസമിതി േയാഗ ിെ  മി സ്.
6.12/10/20 ൽ േചർ  സി ിേ ിെ  പരീ  പരീ  ിരം സമിതി െട മി സ് ഇനം.നം.24/21 .
7.20/03/21 ൽ േചർ  സി ിേ ിെ  മി സ്. ഇനം. നം. 2021.300* 
8.ൈവസ് ചാൻസല െട 15/04/21 െല ഉ രവ്.

ORDER

 

 െറ ലർ പരീ  നട ി ി  അ ാപക െട തിഫലം നിജെ ിയിരി ത്  10/09/14 തീയതിയിെല സർ കലാശാല
ഉ രവ് നം. 179/2014/ പി.ബി കാര ം അനധ ാപക ജീവന ാ േടത്  11/03/16 തീയതിയിെല സർ കലാശാല ഉ രവ്

നം.126/2016/പി.ബി കാര മാണ് . ( ചന 1  & 2 )

ചന (3) കാരം ിൻസി ൽ, പി.വി.എസ്  േകാേളജ്, േകാഴിേ ാട്  20/07/18 ന്  ത  ക ിൽ െറ ലർ വിദ ാർ ിക െട
പരീ ാനട ി ി  അ ാപകർ ം അന ാപകർ ം നൽ  തിഫല മായി ബ െ  ചില െപാ േ കൾ
നിലനിൽ തായി  അറിയി ക ായി. 

ചന (4) കാരം 29/01/20 ന്  നട  പരീ  പരീ  ിരം സമിതി, ഇനം. നം. 12/07  ആയി പരീ നട ി മായി ബ െ
അ ാപക െട ം അന ാപക െട ം തിഫലം ി നി യി തി  വിഷയം പരിഗണി ക ം വിശദമായ പഠന ിന്
േവ ി ് അംഗ െള ഉൾെ ി ഒ  സബ് ക ി ി പീകരി ക ം െചയ് .

ചന (5) കാരം  17/03/2020 ന് നട  ഉപസമിതി േയാഗം െറ ലർ വിദ ാർ ിക െട പരീ ാനട ി മായി ബ െ
അ ാപക െട ം അന ാപക െട ം തിഫല ിെ   ിയ നിര ക െട പ ിക ത ാറാ ക ം,അത് കാരം ി
നി യി വാൻ ശിപാർശ െച ക ം െച  .  

ചന (6) കാരം  12/10/20 ന് നട  പരീ  പരീ  ിരം സമിതി േയാഗ ിൽ ഈ വിഷയം ഇനം.നം 24/21 ആയി

പരിഗണന  വരിക ം, ി നി യി ാൻ പാർശ െച  നിര കൾ  (അ ബ ം ), സി ിേ ിെ  പരിഗണന   െവ വാൻ

തീ മാനി ക ം െച

ൈവസ്  ചാൻസലർ പരീ  ിരം സമിതി മിനി ്സ്  സി ിേ ്െ  പരിഗണനയ് ് െവ ാൻ 15/02/21ന്  അ മതി നൽ ക ം
െച . 

ചന (7) കാരം, 20/03/21 ന്ന്  േചേചർർ  സി ിേ ്സി ിേ ്, പരീപരീ  ിരംിരം സമിതി െടസമിതി െട ശിപാശിപാർർശശ, അടിയ ിരഅടിയ ിര ഇനംഇനം നംനം. 2021.300*
ആയിആയി അംഗീകരി ക ംഅംഗീകരി ക ം െചെച .

ചന (8) കാരം, സി ിേ ിെ  തീ മാനം നട ിലാ ാൻ ൈവസ് - ചാൻസലർ 15/04/21ന്  അ മതി നൽകി. 

ആയതിനാൽ സർവകലാശാല െട  അഫിലിേയ ഡ് േകാേള കളിെല െറ ലർ വിദ ാർ ിക െട പരീ ാ നട ി ിന്
അധ ാപക/അന ാപക ജീവന ാർ ് നൽ  തിഫലം 12 / 10/ 20 െല പരീ ാ ിരം സമിതി ശിപാർശ െച  ിയ
നിര കൾ (അ ബ ം ), കാരം നൽ വാ  20/03/21െല സി ിേ ് േയാഗ തീ മാനം ഇനം  നംനം. 2021.300* നട ിൽ
വ  .
തദ സരണം ഉ രവ് റെ വി  

 

To
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ /എ ാ അഫിലിേയ ഡ് േകാേളജ് ിൻസി ൽമാർ ം 
Copy to:



 Forwarded / By Order 

Section Officer 

പി.എസ്  വി.സി./ പി.എ.  പി.വി.സി / പി.എ.  െറജിസ് റാർ / പി.എ.  ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ / പി.എ.  സി.ഇ /
ഡി.ആർ-II (ഫിനാൻസ്)/ പി.എൽ.ഡി-എ/ എ ാ െജ.സി.ഇ. മാർ ം / എ.ആർ- V (ഇ.എ.സി ) / ഫിനാൻസ്
അ ൗ ്സ് / ബജ ് െസ ൻ / ഇ.എ.സി െസ ൻ / ഇ.സി.ക / ഇ.ജി-I & ഇ.ജി-II െസ ൻ / പി.ജി / സി ം
അ ിനിേ ർ / െക.എസ്.എ.ഡി / േ ാ ് ഫയൽ/ ഫയൽ േകാ ി



 

 

        

                 

               Revised rate of remuneration for the conduct of examinations

                      ( Applicable only for the exams of regular Students)

                                         

                                                     I.  THEORY  EXAMINATIONS                         

 A.   HUMAN RESOURCE                                                                                                                 

                                                                                       

Sl.No. Designation Rate of Remuneration (in ₹)

1 Chief Supdt ₹. 113/- Per  Session

2 Addl.Chief Supdt
₹.113/- Per  Session ( If appointed by the

University Only)

3 Senior Supdt ₹.105/- Per session 

4 Office Supdt ₹.90/-Per Session

5 Invigilator
₹.90/-( for every 25 candidates per session

and for fractions more than 5) 

6 Clerk

 ₹113/- per every 100 candidates per
 Session. For fractions up to 30 
candidates is ₹ 38. .For fractions up to 

60 candidates is ₹.75/-. and for fractions 

more than 60 candidates, is ₹.113/   

 

7 Sweeper 
₹.25/- per every 100 candidates or a    part

thereof  per session minimum ₹.35/-

8 Data Entry Operator ₹.890/- for odd and even semesters

9

Accoutant

( Claim will be

allowed  only if there

is such a post in the

centre)

₹.1000/- for odd and even semester exams

10 Contingent Charges ₹.4/- per candidates registerd for  the exam

                   

 



 

 

  II.  PRACTICAL EXAMINATIONS                                                                                                  

                                             

 A .HUMAN RESOUCES                                                                                                                   

                                                                                                                                 

       Rate of Remuneration

Sl.No. Designation  B.Sc M.Sc

1 Skilled Assistant 

₹.150/- per day

for 3 hours will

be continued

₹.150/-per day for 3

hours will be

continued

2 Laboratory Staff
₹.150/- per day

for 3 hours

₹. 150/- per day for

3 hours

3 Store Keeper
₹..60/- per day

for 3 hours

₹..60/- per day for 3

hours

4
Gasman ( for Physics &

Chemistry) 
₹.60/- per day ₹.60/- per day 

5 Mechanic ₹.60/- per day ₹.60/- per day 

6 Herbarium Keeper ₹.60/- per day ₹.60/- per day 

7 Contingent Charges ₹.4/- per Candidate

            B. CONTINGENT EXPENDITURE                                                                                       

                                                                                                                 

Sl.No. Subject
B.Sc   (3 hours per

candidates)

M.Sc (3 hours per

candidates)

1 Physics ₹.23/- ₹.90/-

2 Chemistry ₹.60/- ₹ 75/-

3 Botany ₹.38/- ₹.60/-

4 Zoology ₹.38/- ₹.150/-

5 Geology ₹.38/- ₹.60/-

6 Home Science ₹.38/- ₹.90/-

7 Computer Science /IT ₹.38/- ₹.60/-

8 Aqua Culture ₹.23/- ₹.45/-

9 Micro Biology ₹.23/- ₹.45/-

10 Bio-Chemistry ₹.23/- ₹.45/-

11 Food Technology ₹.23/- ₹.45/-

12 Environmental Science ₹.23/- ₹.45/-



13 Bio-Technology ₹.23/- ₹.45/-

14 Fishery Micro-Biology ₹.23/- ₹.45/-

15 Electronics ₹.23/- ₹.45/-

16 Genetics ₹.23/- ₹.45/-

17 Physio Therapy ₹.23/- ₹.45/-

18
Catering Service &

Hotel Management
₹.23/- ₹.45/-

19
Costume& Fashion

Desigining
₹.23/- ₹.45/-

20 B.Tech& M.Tech ₹.45/- ₹.45/-
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