کام کا تفصیلی دستاویز
سروس کا نام
شعبہ
خدمات کی تفصیل
خدمات کی نوعیت
خدمات کے گروہ (جب کہ
عوام ہو)

خدمات کی درجہ بندی
خدمات کا ڈھانچہ
خدمات فراہم کرنے کے
ذرائع

حادثہ سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانے کی درخواست
وفاقی راستوں کا محکمہ/
بنیادی ڈھانچہ کے اثاثے کا
راستوں کی خدمات اور
محکمہ/ذمہ دار
شعبہ
الئسنس ڈیپارٹمنٹ
حادثہ والوں کو وزارت سے متعلق وفاقی سڑکوں پر حادثہ سے ہونے والے نقصانات کی
رپورٹ دینا
حکومت سے
حکومت سے
حکومت سے حکومت
کاروباری شعبہ
عوام کو ()G-C
کو )(G-G
کو ()(G-B
سینئر
مقیم
شہری
شہری/بزرگ
دیگر (تعیین
سیاح
خواہش مند
کریں)
معلوماتي

طریقہ

تجارتی

معاشرتی

رئیسي

فرعي

مکمل

ویب سائٹ

ایپلیکیشن

کال سینٹر

کسٹمر کو راضی
کرنے کا مرکز
ایک دن

خدمات کی تکرار (خدمات
طلب کرنے کی تعداد)

ہفتہ واری

ماہانہ

فائدہ لینے
والے کی
دیگر(تعیین کریں) درخواست
کے
مطابق

ساالنہ

مطلوبہ کاغذات

.1

شرائط و احکامات

 -1حادثہ وزارت سے متعلق وفاقی راستہ پر پیش آیا ہو

خدمات/متعلقہ کارروائی

نظامی

حادثہ کی رپورٹ یا پولیس کا جائے حادثہ وغیرہ پر مشتمل تفصیلی لیٹر

نہیں
 -1بیانات بھرنا
 -2مطلوبہ کاغذات منسلک کرنا

درخواست حاصل کرنے کی
کاروائی

کام مکمل کرنے کی مدت
خدمات کی فیس

 -3معامالت سپرد کرنا
 -4فیس جمع کرنا (اگر ہو تو نقصان کی اندازہ لگائی ہوئی قیمت کے مطابق کلیئرنس
رپورٹ لینے کے لیے)
 4دن
نقصان کی اندازہ لگائی ہوئی قیمت کے مطابق

مستقل ترقی کے اہداف سے
خدمات کو جوڑنا
مشترک
میں
خدمات
سرکاری محکمے (شروع
سے اخیر تک)
اس سے آگے بھی رابطہ
ہوگا
جانکاری اور رابطہ کے
نمبرات

اہدف ( 11شہر اور مستقل معاشرے)
نہیں

8006634
کیا ملک سے باہر گاڑی چالنے کی خدمات
کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے؟؟

حادثے کے نقصان کی قیمت لگانے کی
خدمات سے کیا مراد ہے؟

حادثہ میں ہونے والے نقصان کی قیمت کا
اندازہ لگانے کی خدمات سے سے منسلک
ہونے سے کیا مطلب ہے؟

مکرر سواالت

حادثہ کی الیکٹرانک رپورٹ پانے کے بعد
کیا کرنا ہوگا
حادثہ سے ہونے والے نقصانات کے وقت
کس طرح ادائیگی کی جائے گی؟
حادثے سے ہونے والے نقصانات کے
اندازے کے خدمات میں ڈائریکٹ سسٹم کے
ذریعے ادائیگی میں کیا ہوگا

بیمہ کمپنی سے چیک یا نقد ملنے کے بعد
مجھے کیا کرنا ہے؟

اضافی خصوصیات

ہاں ،تم لوگ ایمیل ایڈریس یا ایپلیکیشن کے
ذریعہ ملک سے باہر گاڑی چالنے کی خدمات
کے لیے کسی بھی جگہ سے خواہ ملک کے
اندر یا باہر سے درخواست دے سکتے ہو
یہ ایسی خدمات ہے جس کے ذریعے کسٹمر
وزارت سے جڑی وفاقی سڑکوں پر حادثے
میں ہونے والے ملکیت کے نقصانات کی
رپورٹ حاصل کر سکتا ہے اور اسی طرح
نقصان کی قیمت کی ادائیگی کے بعد پولیس
کو بھیجی گئی کلیئر رپورٹ بھی حاصل کر
سکتا ہے
جس کے سبب حادثہ ہوا اس کے نام کی
پولیس کی واضح رپورٹ اور اسی طرح
جائے حادثہ کی رپورٹ جس سے وہاں پہنچنا
آسان ہو اور جائے حادثہ درست نہ ملنے کبھی
درخواست دینے والے سے رابطہ بھی کیے
جانے کی ضرورت ہوتی ہے
یا تو فورا ً الیکٹرانک سسٹم یا ایپلیکیشن سے
ادائیگی کرے یا پھر نقصانات کے اندازے کی
رپورٹ بیمہ کمپنی ادائیگی کے لیے بھیج دے۔
کسٹمر الیکٹرانک سسٹم میں دکھائے گئے
ادائیگی کے چینل یا ایپلیکیشن سے ڈائریکٹ
ادائیگی کر سکتا ہے یا پھر نقصانات کی
قیمت کی رپورٹ میں بتائے گئے وزارت کے
اکاؤنٹ میں رقم یا چیک جمع کر دے
کسٹمر الیکٹرانک سسٹم میں بتائے گئے
ادائیگی کے چینل یا ایپلیکیشن سے ڈائریکٹ
ادائیگی کر سکتا ہے اور ایمیل ایڈریس کے
ذریعہ فورا ً کلئیر سرٹیفکیٹ حاصل کر لے گا
اسے وزارت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دے
جو کہ حادثے میں ہونے والے نقصانات کی
رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے پھر ادائیگی کی
رپورٹ نقصان کی قیمت کی رپورٹ کے ساتھ
درج ذیل ایمیل ایڈریس پر بھیج دے
()Archive.Section@moei.gov.ae
اور کام کے دو دنوں کے بعد اسی ایمیل
ایڈریس پر کلیئر سرٹیفکیٹ بھیجی جائے گی

سینئر شہریوں کے لیے
اضافی خصوصیات
خواہش مندوں کے لیے
اضافی خصوصیات

نہیں
نہیں

خدمات کی اضافی خصوصیات
کی تفصیل اور طریقہ کار
خدمات کی اضافی خصوصیات
نہیں
کی تفصیل اور طریقہ کار
نہیں

