کام کا تفصيلی دستاويز
سروس کا نام
شعبہ
خدمات کی تفصيل
خدمات کی نوعيت
خدمات کے گروه )ﺟب کہ
عوام ہو(
خدمات کی درﺟہ بندی
خدمات کا ڈهانچہ
خدمات فراہم کرنے کے
ذرائع
خدمات کی تکرار)خدمات
طلب کرنے کی تعداد(

ملکی گاڑيوں کے ﻻئسنس جاری کرنے کی درخواست
بری نقل و حمل کے امور
نقل و حمل اور بنيادی ڈهانچہ کی
کا محکمہ  /بری نقل و
محکمہ/ذمہ دار
تنظيم کا شعبہ
حمل پاليسی ڈيپارٹمنٹ
پہلی مرتبہ گاڑی کے ﻻئسنس کے ليے درخواست دينے پر يہ خدمات فراہم کی ﺟاتی ہے
ﺟو کہ ملکی بری نقل وحمل )سامان اور سوار( والی گاڑی کے ليے خاص ہے
حکومت سے
حکومت سے عوام
حکومت سے حکومت کو
کاروباری شعبہ
کو )(G-C
)(G-G
کو ) )(G-B
سينئر
مقيم
شہری
شہری/بزرگ
خواہش مند

ديگر )تعيين کريں(

معلوماتﻲ

طريقہ

تجارتی

اﺟتماعﻲ

رئيسﻲ

فرعﻲ

مکمل

ويب سائٹ

ايپليکيشن

کال سينٹر

کسٹمر کو راضی کرنے
کا مرکز
ايک دن

ہفتہ واری

ساﻻنہ

ديگر )تعيين کريں(

.1
.2
.3
.4
.5

مطلوبہ کاغذات

.1
.2
شرائط و احکامات

.3
.4

خدمات/متعلقہ کاروائی
درخواست حاﺻل کرنے کی
کاروائی

نظامی

ماہانہ

گاڑی کی موﺟوده ملکيت کی تصوير يا گاڑی کے انشورنس کے کاغذات
موﺟوده ﻻئسنس يا ويری فکيشن رپورٹ کی تصوير
موﺟوده بيمہ کی ملکيت کی تصوير اور کوريج متحده عرب امارات کو شامل ہو۔
ڈرائيور کا شناختی کارڈ )شناختی کارڈ يا پاسپورٹ (
ڈرائيونگ ﻻئسنس کی تصوير

درخواست دينے واﻻ گاڑی کی ملکيت کی تصوير يا گاڑی کے رﺟسٹريشن کی تصوير
منسلک کرے
ﻻئسنس واﻻ/وکيل /برانچ واﻻ وزارت سے ﺟاری شده آپريٹنگ ﻻئسنس کی تصوير ﺟمع
کرے
أگاڑی حفاظتی آﻻت سے تيار شده ہو اور حکام کی مطلوبہ شرطوں پر پوری طرح
مشتمل ہو.
درخواست دينے واﻻ موﺟوده بيمہ ساته ميں رکهے اور کوريج ميں متحده عرب
امارات شامل ہو اور اس کی کوريج درج ذيل ہے:
 .1گاڑی ﺟس کا ﻻئسنس مطلوب ہے.
 .2ڈرائيور معاون اور سوار.
 .3سول ٹيکس

نہيں
 .1بيانات بهرنا
 .2مطلوبہ کاغذات منسلک کرنا

 .3فيس ﺟمع کرنا
 .4معامﻼت سپرد کرنا
کام مکمل کرنے کی مدت

ايک دن

خدمات کی فيس

100درہم
ساته ہی گاڑی کی ہر سيٹ کے عوض 5درہم اور سامان ڈهونے والی گاڑی ميں ہر ٹن
بوﺟه کے عوض 10درہم

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

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

800-6634

مکرر سواﻻت

غير موﺟود

سينئر شہريوں کے ليے
اضافی خصوﺻيات

نہيں

خواہش مندوں کے ليے
اضافی خصوﺻيات

نہيں

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

نہيں
نہيں

