මගේ අංකය - DL/E/21/17/ LEO EB
ආයතන අංශය
කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුව
ගකාළඹ 05
2021.01.
ප්රධාන නීති නිලධාරී හා කම්කරු ගකාමසාරිස් (නීති ක්රියා) /
නිගයෝජ්ය කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්ත/කලාප භාර නිගයෝජ්ය කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්ත ගවත,
කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ නීති නිලධාරී (විධායක ගස්වා ගණය III ගර්ණිය) තනුර සඳහා වන
1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය
කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ විධායක ගස්වා ගණය (නීති නිලධාරි) තනුර සඳහා 2013.02.15 දිගනන්ත අනුමත
නව බඳවා ගැනීගම් පරිපාටියට අනුව නීති නිලධාරි තනුගර් III ගර්ණියට බඳවාගගන වසර ුනක් (03) ගතවීමට ගපර
1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත්වවිය යුුය.
02.

ඒ අනුව නීති නිලධාරීන්ත සඳහා වන 2021 වසරට අොළව පැවැත්වවිය යුු 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්

පරීක්ෂණය 2021 ගපබරවාරි මාසගේදී ජ්ාතික රම අධයයන ආයතනය මගින්ත පැවැත්වවීමට සැලසුම් කර ඇත.
03.

ගම් සම්බන්තධගයන්ත නිකුත්ව කර ඇති අයදුම්පත්ව කැඳවීගම් නිගේෙනය හා ආෙර්ශ අයදුම්පත්රගේ පිටපතක් ගම්

සමග අමුණා එවමි.
04.

ඔබ අංශගේ/කලාපගේ සියළුම නීති නිලධාරීන්ත ගම් සම්බන්තධගයන්ත ෙැනුවත්ව කරන ගලස ගමයින්ත ෙන්තවමි.

ඉදිරිපත්ව කරන අයදුම්පත්රගේ අංක 08 ගේෙගේ ඉල්ලුම්කරුගේ ආසන්තනතම අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්ගේශය
සඳහන්ත කර 2021.01.31ගහෝ ඊට ගපර මා ගවත ඉදිරිපත්ව කරන ගමන්ත කාරුණිකව ෙන්තවමි.
05.

ගමම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අගේක්ෂකයින්තගගන්ත හැර අගනකුත්ව සියළුම අගේක්ෂකයින්තගගන්ත

පහත සෙහන්ත පරිදි විභාග ගාස්ු අය කරනු ලැගේ.

06.

•

එක් විෂයයක් සඳහා රු: 300/=

•

එක් විෂයයකට වැඩි විෂයයන්ත ගණනක් සඳහා රු: 500/=
විභාග ගාස්ු ගගවීම

6.1
ප්රාදේශීය කාර්යාල/උප කාර්යාල වලට විභාග ගාස්තු දගවීදේදී: අගේක්ෂකයා විසින්ත ගපාදු 118
ආකෘති පත්රගේ විභාගගේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය 2003.02.99 ගලස සටහන්ත කර ගමම නිගේෙනගේ පිටපතක්ෙ සමග ඔබ
කාර්යාලගේ මුෙල්ල අයකැමි ගවත ඉදිරිපත්ව කළ යුුය. එම මුෙල්ල ලබාගැනීම ගවනුගවන්ත නිකුත්ව කරනු ලබන රිසිට්පත
(ගපාදු 172) ඉල්ලුම් පත්රගේ අොළ ගකාටගස් ගනාගැලගවන ගස් ඇලවිය යුුය.
6.2. ප්රධාන කාර්යාලදේ ස්රප් දවත විභාග ගාස්තු දගවීදේදී: අගේක්ෂකයා විසින්ත ගපාදු 118 ආකෘති පත්රගේ
විභාගගේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය : 2003.02.99 ගලස සම්ූර්ණ කර භාර දී එම මුෙල්ල ගගවීම ගවනුගවන්ත රිසිට් පතක්
(ගපාදු 172) සරේ ගවතින්ත ලබා ගත යුුය.

ජී.ඩේ.එන්ත. විරාජී
කම්කරු ගකාමසාරිස් (පාලන)
පිටපත්ව: 01. ගල්ලකම්, කම්කරු අමාතයාංශය
02. අධයක්ෂ ජ්නරාල්ල, ජ්ාතික රම අධයයන ආයතනය

අත්ව/කගල්ල: බී.ගක්.පී.චන්තරකීර්ති
කම්කරු ගකාමසාරිස් ජ්නරාල්ල

කේකරු දෙපාර්දේන්තුව
නීති නිලධාරින්ත ස්ඳහා වන I කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරික්ෂණය
නීති නිලධාරීන්ත සඳහා I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය කම්කරු ගකාමසාරිස් ජ්නරාල්ල විසින්ත 2021
ගපබරවාරි මාසගේදී ජ්ාතික රම අධයයන ආයතනය මගින්ත පැවැත්වවීමට සැලසුම් කර ඇත.
01. විභාග පරිපාටිය
1.1

1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (III ගර්ණිගේ නිලධාරීන්ත සඳහා)

1.1.1

විභාගය පිළිබඳ විස්තර
ප්රශ්න පත්රය

කාලය

උපරිම ලකුණු

සමත්ව ලකුණු

01. කම්කරු නීති I

පැය 03 යි

100

40

02. සාමානය පරිපාලනය හා
මූලය කළමනාකරණය

පැය 03 යි

100

40

1.1.2 විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්ගේශය
ප්රශ්න පත්රගේ නම
01.කම්කරු නීති I

විෂය නිර්ගේශය
1. ෙැනට ශ්රී ලංකාගේ ක්රියාත්වමකව පවතින සියුම කම්කරු අණපනත්ව
ගරගුලාසි සහිතව.
2. මුල්ල අවස්ථා අධිකරණවල (Courts of first instance) බලතල හා කාර්ය
භාරය
3. අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය / සාක්ි ආඥා පනත.
4. අර්ථ නිරූපන ආඥා පනත.
5. මුල්ල අවස්ථා අධිකරණ වල ගචෝෙනා පත්ර, පැමිණිලි පත්ර සහ දිවුරුම්
ගපත්වසම් සකස් කිරීම, ගගානු කිරීම සහ අභිගයෝගයට ලක් කිරිම.
6. ශ්රී ලංකාගේ කම්කරු අණ පනත්ව වලට අොළව ලබාදී ඇති නඩු තීන්තදු.

02. සාමානය

1. ආයතන සංග්රහගේ II,III,IV,VII,XII,XIX,XLVIIහා XLVIIIපරිච්ගේෙ

පරිපාලනය හා

2. රාජ්ය ගස්වා ගකාමිෂන්ත සභා කාර්ය පටිපාටික රීති සංග්රහගේ III,IV, VI,

මූලය
කළමනාකරණය

VII, VIII,IX, X හාXIපරිච්ගේෙ
3. මුෙල්ල ගරගුලාසි සංග්රහගේIV, හා VIපරිච්ගේෙ සහ 124, 125, 127, 128,
135, 136, 137, 138 ෙරණ මුෙල්ල ගරගුලාසි

02

අයදුේපත් ඉදිරිපත් කිරීම :

ගමම පරීක්ෂණයට ගපනී සිටීමට බලාගපාගරාත්වු වන අගේක්ෂයින්ත ගමම නිගේෙනගේ අවසානගේ ඇති ආෙර්ශ ආකෘති
පත්රයට අනුකූලව A4 කඩොසියක ගෙපැත්වතම භාවිතා කරමින්තඅංක 01 සිට 05 ෙක්වා ගේෙ එක් පිටුවකටත්ව, ඉතිරි ගකාටස
අගනක් පිටුවටත්ව වන ගස් සකසා ගත්ව අයදුම්පත්ව අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්ගේශය සහිතව 2021.01.31 දින දහෝ ඊට
ප්රථම කේකරු දකාමස්ාරිස්ත ජනරාල් ගවත ලැගබන ගස් එවිය යුුය.

අයදුම්පත්ව බහාලන කවරගේ වම්පස උඩ

ගකළවගර්“නීති නිලධාරි තනුර ස්ඳහා 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පළමු වර පරීක්ෂණය” යනුගවන්ත සඳහන්ත කළ
යුුය. එදිනට පසුව ලැගබන අයදුම්පත්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරනු ලැගේ.

03.

විභාග ගාස්තු :
ගමම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අගේක්ෂකයින්තගගන්ත හැර අගනකුත්ව සියුම අගේක්ෂකයින්තගගන්ත

පහත සඳහන්ත පරිදි විභාග ගාස්ු අය කරනු ලැගේ.

04.

•

එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්ල 300/=

•

එක් විෂයයට වැඩි විෂයයන්ත ගණනක් සඳහා රුපියල්ල 500/=

විභාග ගාස්තු දගවීම :
අයදුම්පත්ව භාරගන්තනා අවසාන දිනයට ගපර ගමම විභාග ගාස්ු කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ ප්රධාන

කාර්යාලගේ සරේ ගවත ගහෝ කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ ප්රාගේශීය කාර්යාලවල/උප කාර්යාලවල මුෙල්ල අයකැමි ගවත
ගගවා ලබාගත්ව ලදුපත ඉල්ලුම්පත්රගේ අොළ ගකාටගස් අලවා එවිය යුුය.
ස්ැ.යු.

ප්රධාන කාර්යාලයට/ ප්රාදේශීය/උප කාර්යාලවලට විභාග ගාස්තු දගවනු ලබන අදප්ක්ෂකයින්ත - ලදුපත ලබා
ගැනීදේදී ස්ේූර්ණ කළයුු දපාදු 118 ආකෘති පත්රදේ විභාගදේ නම හා ලැබීේ ශීර්ෂය 2003.02.99 දලස්
ස්ඳහන්ත කරන්තන.
(දමම ලදුපදත් ඡායා පිටපතක් අදප්ක්ෂකයා ලඟ තබා ගැනීම ප්රදයෝජනවත් වනු ඇත.)

සටහන : විභාගය අවලංගු කළගහාත්ව මිස විභාග ගාස්ු කුමන ගහ්ුවක් නිසාවත්ව නැවත ගගවනු ගනාලැගේ. ගමම
විභාගය සඳහා ගගවනු ලැබූ විභාග ගාස්ු ගවනත්ව විභාගයක් සඳහා මාරු කිරීමට ෙ ගනාහැකිය.
05.

විභාගයට දපනී සිටීමට සුදුසුකේ :
ගමම නිගේෙනය සැලකිල්ලගලන්ත කියවා ඉල්ලලා ඇති සියුම ගතාරුරු සම්ූර්ණ කර, අයදුම්පත්ව නියමිත දිනට

ගහෝ ඊට ගපර ඉදිරිපත්ව කිරීමට කටයුු කළයුුය. ගමම නිගේෙනගේ අවශයතාවයන්තට අනුකූල ගනාවන අයදුම්පත්ව
ගවගතාත්ව ඒවා ප්රතික්ගෂ්ප කිරීමට සිදුවනු ඇත.
06.

විභාගයට ඇුළත් කර ගැනීම හා ප්රදේශ පත්ර නිකුත් කිරීම:
අයදුම්පත්ව ඉදිරිපත්ව කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිගබන සියුම අයදුම්කරුවන්ත ගවත ප්රගේශ පත්ර හා කාලසටහන්ත

ජ්ාතික රම අධයයන ආයතනය විසින්ත නිකුත්ව කරනු ලැගේ.
07.

විභාගයට ගපනී සිටීම සඳහා පැමිණීම ගවනුගවන්ත ගමන්ත වියෙම්, සංයුක්ත දීමනා ගහෝ උපගේශන දීමනා

කිසිවක් ගගවනු ගනාලැගේ.

ජී.ඩේ.එන්ත. විරාජී
කම්කරු ගකාමසාරිස් (පාලන)
දිනය: 2021.01.

අත්ව/කගල්ල: බී.ගක්.පී.චන්තරකීර්ති
කම්කරු ගකාමසාරිස් ජ්නරාල්ල

ආෙර්ශ අයදුම්පත්රය

කාර්යාලයීය ප්රගයෝජ්නය සඳහා

කේකරු දෙපාර්තදේන්තුව
විධායක දස්තවා ගණය (නීති නිලධාරී) ස්ඳහා Iවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය
01.

1.1

අයදුම්කරුගේ මුලකුරු සමග නම : (ඉංග්රීසිගයන්ත) ....................................................................

..............................................................................................................................................
1.2

සම්ූර්ණ නම : (ඉංග්රීසිගයන්ත).................................................................................................

..............................................................................................................................................
1.3

අයදුම්කරුගේ මුලකුරු සමග නම : (සිංහගලන්ත) ......................................................................

..............................................................................................................................................
1.4

සම්ූර්ණ නම : (සිංහගලන්ත) ..................................................................................................

..............................................................................................................................................
02.

2.1

තනුර : ................................................................................................................................

03

3.1

ප්රගේශ පත්ර එවිය යුු ලිපිනය : (ඉංග්රීසිගයන්ත)............................................................................

...............................................................................................................................................
3.2

ප්රගේශ පත්ර එවිය යුු ලිපිනය : (සිංහගලන්ත)..............................................................................

..............................................................................................................................................
3.3

රාජ්කාරී ස්ථානය හා එහි ලිපිනය : (ඉංග්රීසිගයන්ත) ......................................................................

...............................................................................................................................................
3.4

රාජ්කාරී ස්ථානය හා එහි ලිපිනය : (සිංහගලන්ත).........................................................................

...............................................................................................................................................

04.

05.

3.5

දුරකථන අංක :

රාජ්කාරී :

4.1

ජ්ාතික හැඳුනුම්පත්ව අංකය :

4.2

උපන්ත දිනය :

4.3

ස්ී පුරුෂ භාවය

5.1

විභාගයට ගපනී සිටින භාෂා මාධයය :

5.2

ගපනී සිටීමට බලාගපාගරාත්වු වන විෂයය/විෂයයන්ත :

පුේගලික :

-0206.

6.1

ඔබ ගමම පරීක්ෂණයට ඉල්ලුම් කරනුගේ පළමු වරට ෙ?

6.2

ඉහත 6.1 ට පිළිුර “නැත” නම් නිගේෙනගේ 03 ගේෙයට අනුව විභාග ගාස්ු ගගවන ලෙ බැංකු
ශාඛාගේ නම : ...................................................................................................

6.3

මුෙල්ල ගගවන ලෙ කුවිතාන්තසිගේ අංකය හා දිනය : .........................................................
....................................................................................................................................
(මුෙල්ල ගගවන ලෙ කුවිතාන්තසිය ගනාගැලගවන ගස් එක් ගකළවරකින්ත ගමහි අලවන්තන. එහි ඡායා
පිටපතක් ඔබ ලග තබා ගන්තන.)

07.

අයදුම්කරුගේ ප්රකාශය :
(අ)

ගමම අයඳුම්පත්රගයහි මා විසින්ත සපයා ඇති ගතාරුරු සතය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.

(ආ)

ගමම විභාගයට අොළ සියු ම ගකාන්තගේසි පිළිපැදීමට මම එකඟ ගවමි.

දිනය :
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අයදුම්කරුගේ/ අයදුම්කාරියගේ අත්වසන

කාර්යාල/අංශ ප්රධානියාදේ නිර්දේශය :

ගමම අයදුම්පත්රය ඉදිරිපත්ව කරන ඉහත අත්වසන ගයදූ නිලධාරියා/නිලධාරිනිය ගමම කාර්යාලගේ/අංශගේ
ගස්වය කරන බව සහතික කරන අතර, අයදුම්පත නිර්ගේශ කර ඉදිරිපත්ව කරමි.

දිනය :

කාර්යාල/අංශ ප්රධානියාගේ අත්වසන
නිල මුරාව
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දෙපාර්තදේන්තු ප්රධානියාදේ ස්හතිකය :
(i) ඉහත සපයා ඇති විස්තර පරීක්ෂා කර බැලූ බවත්ව, ඒවා නිවැරදි බවත්ව,
(ii) අගේක්ෂකයා/අගේක්ිකාව ගමම විභාගයට ගපනී සිටීමට සුදුසු බවත්ව සහතික කරමි.

දිනය :

ගෙපාර්තගම්න්තු ප්රධානියාගේ අත්වසන
නිල මුරාව

My No: DL/E/21/17/ LEO EB
Establishment Division
Depatrment of Labour
Colombo 05
.01.2021

Chief Legal officer and Commissioner of Labour (Enforcement)/Deputy Commissioners of Labour in Charge
of Zones/ Deputy Commissioners of Labour
First Efficiency Bar Examination for Legal officers in the Depatrment of Labour
(Executive Service Category Grade lll)
First Efficiency Bar Examination should be passed before lapse of 03 years after recruitment to the
post of Legal Officer Grade III as per the new scheme of recruitment of the Executive Service Category
(Legal Officer) in the Department of Labour, which was approved on 15.02.2013.
02.
Accordingly, First Efficiency Bar examination for legal officers has been planned to be held by
Commissioner General of Labour through National Institute of Labour Studies, in February 2021.
03.
A Copy of the application calling notification and a copy of the specimen application form issued in
this regard, are forwarding herewith.
04.
Please make aware all the legal officers in your Division /Zone/Office in this regard. Also kindly be
informed that duly filled applications with the recommendation of applicant’s immediate supervisory officer
on para 08, should be submitted on or before 31.01.2021
05.
Examination fee will be charged as follows from all the candidates except those who apply for
examination for the first time.
• For one subject Rs. 300/• For more than one subject Rs. 500/06. Payment of examination fee
6.1 When paying examination fee to your office, applicant should fill form general 118, and the name
of the examination and receipt head as 2003.02.99 should be recorded in it. On behalf of paying examination
fee a receipt (Form General 172) should be issued to the applicant.
6.1 When paying examination fee to Shroff of the Head Office, applicant should fill form general 118,
and the name of the examination and receipt head as 2003.02.99 should be recorded in it. On behalf of paying
examination fee a receipt (Form General 172) will be issued to the applicant

Sig.By: B.K.P. Chandrakeerthi
Commissioner General of Labour

G.W.N. Viraji
Commissioner of Labour (Administration)

Copies to: 1. Secretary, Ministry of Labour
2. Director General, National Institute of Labour Studies

Department of Labour
First Efficiency Bar Examination for Legal Officers
It has been planned to be held First Efficiency Bar examination for Legal Officers, by Commissioner
General of Labour through National Institute of Labour Studies, in February 2021.
01)

Examination Procedure
1.1

First Efficiency Bar Examination (For officers in Grade III)
1.1.1.

Details on the Examination
Question paper

01. Labour Laws – I

03 hours

Maximum
mark
100

02. General Administration and
Financial Management

03 hours

100

1.1.2.

Duration

Pass mark

40

40

Syllabus of the Examination
Question paper

01. Labour Law – 1

02. General
Administration and
Financial
Management

Syllabus
1. All the Labour Acts and ordinances which are
presently operative in Sir Lanka.
2. Powers and function of the courts of first instance.
3. Criminal Procedure Code/TheEvidence Ordinance.
4. Interpretation Ordinance.
5. Preparation of charge sheets, complaint sheets and
Affidavits of Courts of first instance, filing and
challenging.
6. Judgements related to Labour Acts and ordinances
in Sir Lanka
1. The Establishments Code chapter’s II, III, IV, VII,
XII, XIX, XLVII, and XLVIII,
2. Procedural rules of Public Service Commission
chapters III, IV, VI, VII, VIII, IX, X and XI
3. Financial Regulation chapter IV and VI and F.R.
124, 125, 127, 128, 135, 136, 137, 138

02. Forwarding of Application.
Applicants who wish to appear for this Examination should prepare the application form according to
the specimen application form appended at the end of this notification, using both sides of A4 size paper in
such a manner that para No.s-01-05 on one side and remainingparas on the other side. The application form so
prepared should, with the recommendation of supervisory officer, be forwarded to reach the Commissioner
General of Labour on or before 31.01.2021. The term “First Efficiency Bar First Turn Examination for
Legal Officers” should be indicated on the top left hand corner of the envelope containing the application.
Applications received after that date will be rejected.

03.

Examination Fee
Examination fee will be charged as follows from all the other candidates except those who appear the

examination for the first time.

04.

•

For one subject Rs. 300/-

•

For more than one subject Rs. 500/-

Payment of Examination Fee.

Examination Fee should, before closing date of applications, be paid to shroff of the head
office or cashier of the regional offices/ sub offices of the Labour Department. The receipt
obtained for payment of examination fee should be pasted on the relevant place of the
application form.
N.B.:- Applicants who pay examination fee to head office/ regional/ sub offices should
state in form general 118, which should fill in obtaining the receipt, the name of the examination
and receipt head as 2003.02.99.
(Keeping a photocopy of this receipt with the applicant will be useful)
Note: Unless the examination is cancelled, the examination Fee once paid will not be refunded under any
circumstance. Further, the examination Fee paid for this examination cannot be transferred to another
examination.
05.

Qualifications to appear for examination
Having read the notification carefully, you should submit duly completed applications on or before

the due date. Applications which are not conform to the requirements of this notification will be rejected.
06.

Admission to the Examination and issuance of Admission cards.
The National Institute of Labour Studies will issue Admission Cards and time tables to all the

applicants who have fulfilled the qualifications.
07.

No any travelling expenses, combined allowance or settling- in allowance will be paid for coming to

appear for the examination.

Sig.By: B.K.P. Chandrakeerthi
Commissioner General of Labour

Date:

.01.2021

G.W.N. Viraji
Commissioner of Labour (Administration)

Specimen application Form

Department of Labour
For office use

First Efficiency Bar Examination for Executive Service Category GradeIII
(LegalOfficer)
01.

1.1

Applicant’s name with initials (in English) …...…………………………............
……………………………………………………………………………………

1.2

Name in full (in English) ………………....…………………………………….
……………………………………………………………………………………

1.3

Applicant’s name with initials: (in Sinhala)……………………………………..
……………………………………………………………………………………

1.4

Name in full (in Sinhala): ………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………

02.

2.1

Designation

: …………………………………………………………………..

03.

3.1

Address to be sent admission card (inEnglish)): …...………………………….
……………………………………………………………………………………

3.2

Address to be sent admission card (inSinhala): ………………………………...
……………………………………………………………………………………

3.3

Workplace and address (in English): ……...………………………………….
……………………………………………………………………………………

3.4

Workplace and address (in Sinhala): …………………………………………...
…………………………………………………………………………………….

04.

05.

3.5

Telephone No: Official

4.1

N.I.C No:

4.2

Date of Bath

4.3

Female / Male:

5.1

Language medium in which sit for the examination:

5.2

Subject/ Subjects you wish to appear:

Private

-02-

06.

6.1

Are you applying the examination for the first time?

6.2

If the answer to 6.1 above is “No”, the name of the bank branch to which the
examination fee paid? ……………………………………………………………..

6.3

Number and date of the cash receipt: …….……………………………………….
Paste here the cash receipt firmly by one boarder of it.
Keep a photocopy of the receipt with you.

07.

Declaration of the applicant:
(a) I certify that the particulars furnished by me in this application are true and correct.
(b) I agree to abide by all the conditions of this examination.

Date: …………………

…………………………….
Signature of the Applicant

08.

Recommendation of the head of the office/ Division:
I certify that the officer who submit this application, placing the above signature is serving in
this office/ Division. The application is recommended and forwarded.

Date : ………………

…………..…………………………………
Signature of the Head of the office/ Division
(Official Frank)

09.

Certificate of the head of the Department:
I certify that,

Date :

(i)

The particulars furnished above have been checked and found to be correct, and

(ii)

Candidate is qualified to appear for this examination.

…………………………………………
Signature of the Head of the Department
(Official Frank)

