کام کا تفصيلی دستاويز
آپريٹنگ ﻻئسنس جاری کرنے کی درخواست

سروس کا نام

قومی ادارے کوعارضی

شعبہ

نﻘﻞ و حمﻞ اور بنيادی ڈهانچہ کی تنظيم کا
شعبہ

خدمات کی تفصيﻞ

خدمات کی نوعيت

محکمہ/ذمہ دار

بری نﻘﻞ و حمﻞ کے امور کا محکمہ/
بری نﻘﻞ و حمﻞ پاليسی ڈيپارٹمنٹ

يہ بری نﻘﻞ و حمﻞ کے قومی ادارے کو خدمات فراہم کرتی ہے)سامان اور سواری( اور خدمات ،پہلی مرتبہ ادارے کو
ﻻئسنس جاری کرنے کی درخواست ديتے وقت اور اس تصديق کے بعد کہ کمپنی اماراتی نﻘﻞ و حمﻞ يا انٹرنيشنﻞ نﻘﻞ و
حمﻞ ميں مشغول ہے ،انجام دی جاتی ہے
حکومت سے کاروباری
حکومت سے عوام کو
حکومت سے حکومت کو (G-
شعبہ کو ) (G-B
)(G-C
)G
سينئر شہری/بزرگ

سکونت

قيام

خواہش مند

ديگر )تعيين کريں(

معلوماتﻲ

طريﻘہ

تجارتی

معاشرتی

رئيسﻲ

فرعﻲ

مکمﻞ

ويب سائٹ

ايپليکيشن

کال سينٹر

خدمات کے گروه)جب کہ عوام ہو(

نظامی

خدمات کی درجہ بندی

خدمات کا ڈهانچہ

خدمات فراہم کرنے کے ذرائع

خدمات کی تکرار)خدمات طلب
کرنے کی تعداد(

مطلوبہ کاغذات

شرائط و احکامات

خدمات/متعلﻘہ کارروائی

کسٹمر کو راضی کرنے کا
مرکز
ايک دن

ہفتہ واری

ساﻻنہ

ديگر )تعيين کريں(

ماہانہ

 .1شناختی کارڈ کی تصوير
 .2اقتصادی ترقياتی محکمہ کی جانب سے تاجر کے نام اجازت نامہ
 .3وکيﻞ کے درخواست دينے کی صورت ميں وکالت نامہ ،وکيﻞ کا شناختی کارڈ اور ﻻئسنس پر مالک کی دستخط
ﻻئسنس کے ليے درخواست دينے واﻻ متحده عرب امارات کا شہری ہو
-1
-2مﻘامی آفيسر سے اجازت نامہ حاصﻞ کرنا
 -3ﻻئسنس کی درخواست ميں اس کام کی تعيين کرے جس کے ليے ﻻئسنس درکار ہے
 -4دستخط کے ساته کسی شخص کو وکيﻞ بنائے
 -5وه کاغذات ﻻئے جو تعطيﻞ کے وقت ذمہ دار آفيسر کا منظورشده گاڑی پارکنگ کی فراہمی کا ثبوت ہو
غير موجود

.1
.2
.3
.4

درخواست حاصﻞ کرنے کی کاروائی

بيانات بهرنا
مطلوبہ کاغذات منسلک کرنا
فيس جمع کرنا
معامﻼت سپرد کرنا

کام مکمﻞ کرنے کی مدت

ايک دن

خدمات کی فيس

 500درہم ہر کام پر

مستﻘﻞ ترقی کے اہداف سے خدمات
کو جوڑنا

نہيں
-1
-2
-3
-4
-5

خدمات ميں مشترک سرکاری
محکمے )شروع سے اخير تک(
اس سے آگے بهی رابطہ ہوگا
جانکاری اور رابطہ کے نمبرات
مکرر سواﻻت

وزارت داخلہ
ابو ظبی پوليس جنرل کمانڈر
شارجہ پوليس
دبئی ٹريفک محکمہ
اقتصادی ترقياتی محکمہ

800-6634
نہيں
اضافی خصوصيات

سينئر شہريوں کے ليے اضافی
خصوصيات
خواہش مندوں کے ليے اضافی
خصوصيات

نہيں
نہيں

خدمات کی اضافی خصوصيات کی
تفصيﻞ اور طريﻘہ کار
خدمات کی اضافی خصوصيات کی
تفصيﻞ اور طريﻘہ کار

نہيں
نہيں

