
ഫ  ോം 8 

റൂൾ 74 നിർഫേശിച്ച പ്രക രോം 

പ്രഷർ വെസ്സൽ അഥെ  രപ്ല ന്റിനവ്റ രരിഫശ ധന അഥെ  രരീക്ഷണ 

റിഫപ ർട്ട ്

 

                                                         വറജിസ്്ഫപ്േഷൻ നമ്പർ 

                                                         ലൈസ്ൻസ് ്നമ്പർ 

                                                         NIC ഫക ഡ് നമ്പർ 

                                                       (ലൈസ്ൻസ്ിൽ വക േുത്ത് ഫര വൈ)  

1. സ്ഥൈത്തിനവ്റ ഉേമസ്ഥൻ  

2. ഫമൽെിൈ സ്ോം  

3. പ്രഷർ വെസ്സൽ അഥെ  പ്ല നറ്് ഇനവ്റ ഫരര,് െിെരണോം, നമ്പർ  

4. മ നു  ക് േറുവേ ഫരര് ഫമൽെിൈ സ്ോം  

5. പ്രപ്കിയയുവേ പ്രകൃതോം (ത രനിൈ ഉൾവപവേ: സ്മ്മർദ്ദ ര ര മീറ്ററുകൾ) 

6. പ്രഷർ വെസ്സൽ അഥെ  പ്ല നറ്് ഇനവ്റ െിശധികരണോം  

a. ഉണ്ട ക്കിയ തീയതി  

b. ഫ  മിറിനവ്റ കട്ടി  

c. ആേയോം ആയി ഉരഫയ ഗത്തിൽ എേുത്ത തീയതി  

d. മ നു  ക്ചർ നിർഫേശിച്ച സ്ുരക്ഷിതമ യ െർക്കിോംഗ് പ്രഷർ 

7. തിയതി 

a. അെസ് ന ബ ഹ്യ രരിഫശ ധന: 

b. അെസ് ന ആന്തരിക രരീക്ഷ: 

c. അെസ് ന ലഹ്ഫപ്ഡ ളിക് രരിഫശ ധന: 

d. അെസ് ന അൾപ്േ  ഫസ് ണിക് അവെങ്കിൽ മറ്റ ്ന ശരഹ്ിതമ യ 

രരിഫശ ധന: 

8. രരിഫശ ധനയുവേ ആെശയത്തിന യി ൈ ഗിങ്  മ റ്റിയിരുന്നുഫെ : 

9. രരിഫശ ധനയുവേ നേത്തിയതിനവ്റ െിെരണങ്ങൾ കണ്ടുരിേുത്തങ്ങൾ 

a) ബ ഹ്യ രരിഫശ ധന (6  മ സ്ത്തിനുള്ളിൽ നേത്തിയിട്ടിവെങ്കിൽ  

ക രണോം നൽകുക: 

b) ആന്തരിക രരിഫശ ധന (ഇത ്െർഷോം ഫത റുോം നേത്തുന്നിവെങ്കിൽ 

ക രണോം നൽകുക) 

 



c) ലഹ്ഫപ്ഡ ളിക് രരിഫശ ധന (2 െർഷോം അവെങ്കിൽ 4 െർഷോം 

ഇേഫെളയിൽ ഇത് നേപ ക്കിയിവെങ്കിൽ ക രണോം നൽകുക) 

d) അൾപ്േ ഫസ് ണിക് അവെങ്കിൽ മറ്റ ്ന ശരഹ്ിതമ യ രരിഫശ ധന 

 

10. പ്രഷർ പ്ല നറ്ിനവ്റ അെസ്ഥ  

a. വെസ്സൽ  

b. ലരപിങ ്

 

11.  ിറ്റിങ് അധെ  ഉരകരണങ്ങളുവേ അെസ്ഥ 

a. ഫഗജുകളുവേ സ്മ്മർദ്ദോം: 

b.സ്ുരക്ഷ െ ൽെ്  

c.ഫറ പ ്െ ൽെ്  

d.വറഡയൂസ്ിങ് െ ൽെ ്(ആെശയമിവെങ്കിൽ ക രണങ്ങൾ നൽകുക); 

e. അധിക സ്ുരക്ഷ  െ ൽെ ്(െ ൽെ ്കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആെശയമ ണ)്: 

f. മറ്റ ്ഉരകരണങ്ങൾ (ജ ക്കറ്റ ്വ യ്ത ര പ്തങ്ങളുവേ ക രയോം േയെ യി 

ഇതിൽ െയക്തമ ക്കുക 

 

12. രരിഫശ ധനക്ക് ഫശഷോം നിർഫേശിച്ച സ്ുരക്ഷിത െർക്കിോംഗ് പ്രഷർ  

( ൂേ,് ഫക റിസ്ൺ മുതൈ യെ പ്രെർത്തിക്ക നുള്ള െയെസ്ഥകൾക്ക യി 

നൽകിയ അൈെൻസ്ുകൾ െയക്തമ ക്കുക) 

 

13. a) അറ്റകുറ്റപണികൾ (എവന്തങ്കിൈുോം ഉവണ്ടങ്കിൽ): 

b) അറ്റകുറ്റപണികൾ നേഫത്തണ്ട ക ൈയളെ്: 

c) സ്ുരക്ഷിതമ യ പ്രെർത്തനത്തിന് മഫറ്റവതകിൈുോം െെയെസ്ഥകൾ 

ഫെണോം എന്ന് രരിഫശ ധിക്കുന്ന െയക്തിക്കു ഫത ന്നുകയ വണകിൽ 

 

14. അറ്റകുറ്റപണികൾ തീർപ ക്ക ത്ത പ്രെർത്തന സ്മ്മർദ്ദോം 

െയക്തമ ക്കുക 

 

15. തിൻ െ ൾഡ്  പ്രഷർ വെസ്സൽ അഥെ  പ്ല നറ്ിന് സ്ബ ്റൂൾ 8ൽ 

വക േുത്തിരിക്കുന്ന പ്രക രോം ഉള്ള  സ്ുരക്ഷിത െർക്കിോംഗ് പ്രഷർ 

കണക്ക ക്കിയത ്

 

16. മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

 

 

 



ഞ ൻ ഇതിന ൽ സ് ക്ഷയവരേുത്തുന്നു (തീയതി) ......................... മുകളിൽ 

വക േുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഷർ വെസ്സൽ അഥെ  പ്ല ന്റ് നന്നയി സ്ൂ ികരിച്ചു 

(അത് അനുമതിച്ച ഫര വൈ) അതുഫര വൈ തവന്ന െിേക്ത 

രരിഫശ ധനക്കുോം രരീക്ഷണങ്ങൾക്കുോം ഇത ് ഉര യഫയ ഗിച്ചു ഇ േിെസ്ോം 

ഉറപുെരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞ ൻ ഇ പ്രഷർ വെസ്സ് സ്ിൽ അഥെ  പ്ല നറ് ്

അതിഫന േപോം ഉള്ള മ റ്റു ഉരകരണങ്ങളുോം  വെക്തമ യി രരിഫശ േിച്ചു . 

ഇതിവന ആസ്പേമ ക്കിയുള്ള റിഫപ ർട്ട് ആണ ് എെിവേ 

സ്മർപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 

 

ഫയ ഗയത ഉള്ള െയക്തിയുവേ ഫരരുോം ഒപുോം  

ഫയ ഗയത സ്ർട്ടി ിക്കറ്റ് ഇനവ്റ നമ്പറുോം തീയതിയുോം 

തീയതി  

 


