
ഫ  ോം 38 

റൂൾ 74 A നിർഫേശിച്ച പ്രക രോം 

വെള്ളം അടച്ച ഗ്യാസ്്ഹാൾഡറിന്വറ പരി് ാധന റി്പാർട്ട ്

രജിസ  ഫപ്േഷൻ നമ്പർ:                                                     ലൈസൻസ  നമ്പർ : 

NIC ഫക ഡ  നമ്പർ (ലൈസൻസിൽ കക േുത്ത ഫര കൈ) 

1. സ്ഥൈത്തിന കറ ഉേമസ്ഥൻ: 

2. ഫമൽവിൈ സോം: 

3. ഫരര , വിവരണോം, കവെതികിത നമ്പർ അഥവ  കൈറ്റർ ഗ്െ സ  

ഫ  ൾഡറിന കറ തരോം: 

4. മ നു  ക്  കറരുകേ ഫരരുോം ഫമൽവിൈ സവുോം : 

5. a. ൈി  റ്റിന കറ എണ്ണോം : 

b.രരമ വധി ഫശഷി കെുബിക  മീറ്ററിൽ : 

c.ഗ്െ സ  നിറയുഫമ്പ ൾ ഗ്െ സ ഫ  ൾഡറിനുള്ളികൈ സമ്മർദ്ദോം: 

     6. ഫ  ൾഡറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗ്െ സിന കറ ഫരര : 

     7. രരിഫശ ധന ആന്തരികമ ഫണ  അകെങ്കിൽ ബ  െമ ഫണ : 

      8. ഇൈക ഫപ്േ ണിക  അകെങ്കിൽ മറ്റ  കൃതെമ യ ഉരകരണങ്ങൾ ഉരഫയ ഗ്ിച്ച            

രരിഫശ ധിച്ച ഗ്െ സ ഫ  ൾഡറുകളുകേ ഭ ഗ്ങ്ങൾ അകെങ്കിൽ സ മ്പിൾ 

ഡിസ്കു കളുോം  ൈങ്ങളുോം: 

      9. ഇതിന കറ അവസ്ഥകയക്കുറിച്ചുള്ള ഭ ഗ്ങ്ങൾ 

a. പ്കൗൺ: 

b. ലസഡ  ഷീറ്റിോംഗ്  പ്ഗ്ിപ്പുകളുോം കപ്പുകളുോം ഉൾകപ്പകേ  

c. ഗ്ിൽഡിോംഗ് , കമക്ക നിസോം (ഫറ ളർ ക ഫരജ , ഫറ ളറുകൾ, രിൻസ , ലഗ്ഡ  

കറയിൈുകൾ അകെങ്കിൽ കയറുകൾ 

d. േ ങ്ക   

e. മറ്റ  ഘേന, എകന്തങ്കിൈുോം ഉകെങ്കിൽ (ഫക ളോം , കപ് യിമിോംഗ് , ഫപ്ബസിോംഗ് ) 

10. രരിഫശ ധന സമയത്ത  ൈി  റ്റിന കറ സ്ഥ നോം സോംബന്ധിച്ച വിശേ ോംശങ്ങൾ 

11. േ ങ്കുോം ൈി  റ്റുകളുോം സുരക്ഷിതമ യി പ്രവർത്തിക്ക ൻ രരെ പ്തമ യ സ്ഥ നോം 

കകെത്തിയതിന കറ എന്നതിന കറ വിശേ ോംശങ്ങൾ, കകെത്തിയികെങ്കിൽ 

അത  രരി രിക്ക ൻ എേുത്ത മ ർഗ്ോം  



12. രരിഫശ ധന നേത്തിയ തീയതി, നേത്തിയ വെക്തി  

13. a. എെ   ിറ്റിോംഗ്ുകളുോം ഉരകരണങ്ങളുോം  ശരിയ യി രരിര ൈിക്കുകയുോം നെ 

നിൈയിൈ ക്കുകയുോം കെയ്യുന്നുഫെ  

b. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ആവശെകമങ്കിൽ, അവ നേപ്പിൈ ഫക്കെ ക ൈയളവ  

c. സുരക്ഷിതമ യി ഫജ ൈി കെയ്യുന്നതിന  മഫറ്റകതകിൈുോം വെവസ്ഥ ഫവണോം എന്ന  

രരിഫശ ധിക്കുന്ന വെക്തി കരുതുന്നുകേങ്കിൽ  

14. മറ്റു കകെത്തൈുകൾ  

ഞ ൻ ഇത    …………………. (തീയതി) സ ക്ഷെകപ്പേുത്തുന്നു മുകളിൽ വിവരിച്ച 

ഗ്െ സ ഫ  ൾഡർ വിശേമ യി രരിഫശ ധിക്കുകയുോം ആവശെമ യ 

ബ ക്കിയുള്ളവ നിർമ്മിക്കുകയുോം അഫത േിവസോം തകന്ന കെയ്തു, മുകളിൽ 

രറഞ്ഞവ എന കറ രരിഫശ ധനയുകേ റിഫപ്പ ർേ  ആസ്പേമ ക്കിയ ണ . 

  

ഫയ ഗ്െതയുള്ള വെക്തിയുകേ ഒപ്പുോം ഫരരുോം 

നൽകിയ ഫയ ഗ്െത  സർട്ടി ിക്കറ്റിന കറ നമ്പറുോം തീയതിയുോം 

തീയതി: 


