
محکمۂ بلدیہ اور منصوبہ 
بندی کی خدمات کی 

ڈائرکٹری
پانچواں ایڈیشن

2022

ہمارا مقصد: عجمان کے مستقبل کی تعمیر کیلۓ ایک پائیدار ماحول اور جدید بنیاد ہے

پوسٹ بوکس:3-عجمانرابطہ قائم کریں



3

顾客服务章程

我们在阿治曼市政府和规划部中承诺了，通过提供最好的服务，简化程序，并应用世界各地的最佳实践，以领先的愿景和准备
充分的员工为您服务，可以获得您们的幸福。

کسٹمر سروس چارٹر

ہم  اجمان بلدیہ اور محکمہ منصوبہ بندی والے تمام بہترین خدمات فراہم کرکے، طریقہ کار کو آسان بنا کے، اور معروف خیاالت اور تربیت یافتہ عملے کے 
ساتھ آپ کی خدمت کرنے کے لئے پوری دنیا میں رائج بہترین طریقوں کو استعمال کرکے آپ کی خوشی کے حصول کا وعدہ کرتے ہیں۔

رقم اإلصدار:                           
تاريخ اإلصدار:

                  04 
2022/01/05

No. of Issue: 
Date of Issue: 

通过以下方式联系我们

免费电话
80070

公司网站
www.am.gov.ae

工作日
周一 - 星期四

我们的工作地点
阿治曼市政和规划部，以及服务目录中提

到的服务供应商。

圈子应用程序 
MPDA 应用程序

1. 苹果商店应用
程序

2. 谷歌游戏应用
程序

工作时间
上午07:30-下午03:00

星期五 上午07:30-下午12:00

"我们正在寻找您的幸福，以最大的质量
和专业的方式为您提供您的所有需求，
以满足您对我们服务的满意和期望"。

我们尊贵的顾客。

عبدالرحمن محمد النعيمي
مدير عام دائرة البلدية والتخطيط

Abdulrahman Mohammed Al Nuaimi
General Director of the Municipality and 

Planning Department.

ہم سے رابطہ کریں بذریعہ

ٹول فری
80070

ویب سائٹ
www.am.gov.ae

آفیشل کام کے دن

جمعہ
پیر - جمعرات

ہمارے مقام
بلدیہ اور محکمہ منصوبہ بندی، اجمان، اور خدمت 

فراہم کنندہ جو خدمت ڈائریکٹری میں مذکور ہے

آفیشل کام کے اوقات
  07:30 AM – 03:00 PM
  07:30 AM – 12:00 PM

دائرے کی ایپ 
MPDA کا ایپ 

1. اپل اسٹور 
2. گوگل پلے 

’’ہماری خدمات سے وابسطہ آپ کے اطمینان اور 
توقعات کو پورا کرنے کے لئے ہم آپ کو اپنی تمام 
ضروریات کو زیادہ سے زیادہ معیار اور پیشہ ورانہ 

انداز میں فراہم کرکے آپ کی خوشی کی تالش 
میں ہیں‘‘

ہمارے قابل قدر گراہک:

* 感激员工为您服务的努力，并相互尊重。

* 提前准备好自己所需的文件，帮助完成流程。

* 尽快将信息中的任何错误或修改通知我们。

* 让我们知道您的个人信息的任何变化或与完成服务有关的条件。

* 应对客服团队的咨询，及时帮助服务。

* آپ کی خدمت کرنے کے لئے کی جانے والی ہمارے مالزمین کی کوششوں کی تعریف کریں اور ان کے ساتھ 

باہمی احترام کا سلوک کریں۔

* اس عمل کو مکمل کرنے میں مدد کے لئے ضروری دستاویزات کو پہلے سے ہی تیار رکھیں۔

* جتنی جلدی ممکن ہو معلومات میں کسی غلطی یا تبدیلی سے ہمیں آگاہ کریں۔

* ہمیں اپنی ذاتی معلومات یا خدمات کی تکمیل سے متعلق حاالت میں کسی تبدیلی کے بارے میں بتائیں۔

* آپ کو بروقت خدمت فراہم کرنے میں مدد کرنے کے لئے کسٹمر سروس ٹیم کے سواالت کا جواب دیں۔

我们希望为您提供与众不同的服务。 آپ کو ایک منفرد خدمت مہیا کرنے کے لئے ہم آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں

* 我们将以兴趣、尊重和开朗的态度对待    您们。

* 您们将得到独特而公正的服务。

* 我们会专业地处理您的需求，并尽最大努力去实现。

* 我们承诺提供间单而快捷的服务。

* 我们将为您们提交准确的信息和程序以提供适当的服务。

* 我们将尽可能为您提供一站式的优质服务。

* 我们将努力通过便捷通道，及时进行提交我们的服务。

* 我们将欢迎您的建议，以分享我们服务的发展。

* 我们将尽快回应的任何注意或申诉关于这些服务向顾客提供了

* 我们将与有决心的人打交道，提供最高水平的服务。

* 您们的私人信息将被保密，不会向第三方披露。

我们的承诺。

* ہم آپ کے ساتھ دلچسپی، احترام اور خوشی کا مظاہرہ کریں گے۔
* آپ کو منفرد اور جائز خدمت حاصل ہو گی۔

* ہم آپ کی ضروریات کو پیشہ ورانہ انداز میں پورا کریں گے اور ہم ان کو حاصل کرنے کے 
لئے پوری کوشش کریں گے۔

* ہم آسان اور تیز خدمت فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔
* ہم آپ کو مناسب خدمت کے لئے درست معلومات اور طریقہ کار فراہم کریں گے۔

* ہم آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے اعلی معیار کی خدمت فراہم کریں گے۔
* ہم اپنی خدمات کو آسان طریقے سے اور بروقت فراہم کرنے کے لئے کام کریں گے۔

* ہماری خدمت کی ترقی میں حصہ لینے کے لئے ہم آپ کے مشوروں کا خیرمقدم کریں گے۔
* ہم صارفین کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں کسی بھی رائے یا شکایات کا 

جلد از جلد جواب دیں گے۔
* ہم ُپرعزم لوگوں کواعلی سطح کی خدمات فراہم کرکے ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔

* آپ کی نجی معلومات کو مخفی رکھا جائے گا، اور کسی تیسرے فریق پر اسے ظاہر نہیں 
کیا جائے گا۔

ہمارا عزم

Government of Ajman Municipality & Planning Department
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 صفحہ نمبر  فهرست 

 3 محکمہ کا دفتر صدر  

 4 و نسق کا نظم ہ آراضیا کردعط

 6 و نسق  نظمکا  سرمایہ کاری

 7 اجارہ  اسہولیات کسرمایہ کاری 

 12 و نسق  کا نظم  عام خدمات

 13  چھڑاناگاڑی ضبط شدہ 

 14 و نسق  نظمکا  خدماتمراکز   

 15 و نسق نظمکا  عطاکردہ آراضی

 17 کا تحفظ صارفین حقوِق 

 19 و نسق  نظمکا  مواصالت اور مارکیٹنگ تنظیمی

 20 کا تحفظ صارفین حقوِق 

 22 ی اجارہ دار میتنظ ۂمحکم

 23 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق 

 37 و نسق نظمکا  سروےمنصوبہ بندی اور 

 38 سائٹ کا منصوبہ 

 44 سروے خدمات 

 52 و نسق  نظمکا  عمارات

 53 جاری کرنا الئسنس کیلۓ عمارات

 63 ٹھیکیداروں اور مشیروں کی درجہ بندی

 67 اور رپورٹ  کی توثیق، اسناد،عمارات 

 78 نمونوں کی جانچ سامان اور  یتار یعمت

 87 و نسق  نظمکا  سڑک اور بنیادی ڈھانچہ

 88 نامہ   توثیق ۓلیالنے ک ںیسڑک تصرف م

 91 اور رپورٹکی توثیق سڑک اور بنیادی ڈھانچے 
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 92 اور نفاذ ، منظوری ڈیزائننگی سڑکوں ک

 97 لئے این او سی اور کلیئرنس سرٹیفکیٹ یکمپنیوں ک
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 منتظمین اعلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محکمہ کا دفتر  صدر 
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 و نسق  کا نظم ہ آراضیا کردعط

 

 

 حاصل کرنے کے لئے درخواست   راضی یا سرکاری رہائشآ ذیلی خدمت: 

امارت عجمان کے باشندے   اس کے تحت  کیلۓ ہے،  اندراج  میںالیکٹرانک سسٹم    خدمت  یہ تفصیل  خدمت:

یا سرکاری رہائش ہیں،   حاصل کرنے  رہائشی آراضی  لئے درخواست دے سکتے  کے 

 ہوں۔ ےتکر خاص شرائط پوری  عام و سبھیبشرطیکہ 

 باضابطہ خدمت  زمرۂ خدمت: 

 افراد زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

 افراد:  ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

 ذاتی تصویر  ایک کی ےفائدہ حاصل کرنے وال -

 نقل ایکدرست شناختی کارڈ کی  یتاامار  -

 نقل ایک پاسپورٹ کی -

 مکمل نقل کی  ہخالص اندراج -

 میں درج نہیں ہے ہخالص اندراجاگر بیوی  نقلنکاح نامہ کی  -

  ،صیل جہاں درخواست دہندہ بر سر روزگار ہےامالک کی تفمیں اس امارت  -

 (کیلۓ )شادی شدہ ور ہاہعجمان کے ب کی جگہ اگر روزگار 

یا معاشرتی  بیوی ، شوہر  ندتفصیلی تنخواہ س  )اصلی( جدید ردہکا صادر ک مالک -

 ے لئےامور ک

سرٹیفکیٹ النا ضروری   یروزگار  ےعدالت سے ب تو ںبر سر روزگار نہ ہو -

 ہے

 ( منصوبہیا زمین کا  معاہدۂ اجارہ داری یا رہائش کا ثبوت )گھر کی ملکیت -

سے ( ( + محفوظ شدہ )عطیہ()امالک نظم و نسقآراضی اور جائداد  ۂمحکم -

 واال فارم جمع کریںزمین حاصل کرنے 

شیخ زید ہاؤسنگ پروگرام کی تفصیالت )شادی شدہ + بیوہ + مطلقہ خواتین   -

 ۔ (کیلۓ

 :لئے اضافی دستاویزیمطلقہ و بیوہ خواتین ک

نگہداشت  +  ہسلسل غیر شادی شدمت کا ثبوت )الاجی حسمعدالت سے  -

 ( )جدید (اگر بچے ہوں افراہم کرننہ رہائش   اسرٹیفکیٹ + اخراجات + بچوں ک

   ایک نقل( سرٹیفکیٹ کی م سےورحمق/لاخالصی )ط -

 لئے(  ی)مطلقہ خواتین ک ایک نقلبچوں کے پاسپورٹ کی  -

 لئے( ی)بیوہ خواتین ک تفصیالتوراثت کی  -

 لئے(  یریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ )بیوہ خواتین ک  امرحوم شوہر ک -

 : غیر شہری شادی شدہ خواتین کیلئے اضافی دستاویزات

 ایک نقل نکاح نامہ کی  -

 تسلسل نکاح کا سرٹیفکیٹ -

 ایک نقل ں کے پاسپورٹ کی یٹواقامہ کے ساتھ شوہر اور ب  -

 اکاؤنٹ  امہینہ کا شوہر ک 3تنخواہ سرٹیفکیٹ + روزگار معاہدہ +  اشوہر ک -

 اسٹیٹمنٹ 

 بچوں کا پیدائش سرٹیفکیٹ   -

 میاں بیوی کے تجارتی الئسنس سرٹیفکیٹ  -

 سال بچوں کی تعلیم کا سرٹیفکیٹ 3لگاتار  -
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 کوئی بھی دستاویز طلب کر سکتی ھے۔  ر یگد کمیٹی : نوٹ

درخواست پیش کرنے کیلۓ  

 ضوابط: ہدایات و 

 جمع کروائیں آن الئندرخواست ۔ 1

 جائزہکا داخلی  منسلکاتدرخواست کا سماجی مطالعہ اور میں دنوں  کاروباری دو۔ 2

 لئے کمیٹی کی تشکیلیاور سرکاری رہائش فراہم کرنے ک ۔ آراضی3

 جواب  ماہ کے اندر درخواست کا 3۔ 4

 حتمی منظوری اور سسٹم سے درخواست کی رسید ۔ 5

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  فراہمی کے اوقات:خدمت 

 مفت خدمت کی فیس:

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساته تعلق: 

  نظم و نسقآراضی اور جائداد  ۂمحکم - دیگر شریک ادارے:

  شیخ زید ہاؤسنگ پروگرام -

 عمار –ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع: 

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل  

 فارم:

 نہیں ہیں

تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً  

 درکار وقت: 

 ماہ  3

 نہیں محدودیت  خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی 

 مرحلہ: 

 جزوی طور پر مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 منتظمین اعلی
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 اجارہ  اکاری سہولیات ک سرمایہ 

 

 اجارہ  اسرمایہ کاری آراضی ک ذیلی خدمت: 

 تفصیل  خدمت:

سرمایہ کار اور محکمہ کے    مستقید س کے تحتیہ ایک ساالنہ سرمایہ کاری معاہدہ ہے ج 

پر اجارہ کی زمینیں سرمایہ کاری سرگرمی ک  ہ مقررہمابین متفق لئے استعمال کر یقیمت 

 ۔ہے کتاس 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  – ی صارفینفرادنا زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

 ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

 لئے درخواست خط یزمین کے اجارہ ک -

 خط شدہ این او سی منظور  سےمحکمہ صدِر عالیجناب  -

 تجارتی الئسنس درست  -

 درست شناختی کارڈ  -

 لئے(یکحضرات درست پاسپورٹ )رہائش پذیر   -

 خاکہسائٹ کی عمارت کا   -

درخواست پیش کرنے کیلۓ  

 ہدایات و ضوابط: 

  کسی چینل کے ذریعہ درخواست خط کے  سروس ڈلیوری پروجیکٹ سروے کے ساتھ۔ 1

 کریں پیش

کیا  طلع مدرخواست دہندہ کو ی، ہوگ درخواست قبول یا مستردمیں کاروباری دنوں  7۔ 2

 جاۓ گا

 منظوری ہو جائیگیسی معاہدہ( یا یس تاکے مابین معاہدہ ) ینفریق۔ 3

نقل مل  رسید کی کو وصولی  اور کرایہ دار ہوگی  ئیگیاداکی کرایہ ۔ واجب االداء 4

 جائیگی

کرایہ دار   کے ایک نقلتیار کر  منظوریسرمایہ کاری معاہدہ یا عارضی  کاکرایہ دار ۔ 5

 ی جائیگی کو فراہم ک

 یکجگہ فراہم  ردہمخصوص ک ی جانب سےسرمایہ کاری ک ۂمحکم کو کرایہ دار ۔ 6

 یگیجائ

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 مفت خدمت کی فیس:

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساته تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے:

 خدمت فراہمی کے ذرائع: 
 سرمایہ کاری ۂمحکم

  invest@am.gov.aeایمیل:

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  
 کاروباری دن 7 

 نہیں محدودیت  خدمت:  

mailto:invest@am.gov.ae
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خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی 

 مرحلہ: 
 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اجارہ  اسرمایہ کاری سہولیات ک 

 

 اجارہ  اک مقامات ےخالی اور اشتہاراتی پوسٹر ک ذیلی خدمت: 

میں روشنی ت  امار   تحت مستفید   ےیہ ایک ساالنہ سرمایہ کاری معاہدہ ہے جس ک تفصیل  خدمت:

جزیرے درمیانی  کھمبے،  کے    ،کے  مقامات  خالی  کے    اطرافدونوں  سڑک 

ک فیس  بورڈ  تحت  فہرست  یاشتہاراتی  پر   کے  قیمت  اشتہاراتی    ایک مخصوص 

 ۔ لئے استعمال کرسکتا ہےیبورڈ لگانے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  – ی صارفینفرادنا زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

لئے درخواست یکے اجارہ کمقامات اشتہاراتی کمپنی کی جانب سے  - ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

 خط

 درست تجارتی الئسنس   -

 درست شناختی کارڈ  -

 لئے(یک حضرات  درست پاسپورٹ )رہائش پذیر  -

ان مقامات   کے ساتھتصاویر کی قسم اور مقامات کی  بورڈ اشتہاراتی -

 کی

 و پر ہاو سطح سےبورڈ عمارتوں کی  اشتہاراتی اگر  فہرست

 عمارات(  ۂمنظوری خط منسلک کریں )محکم اک مشیر  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط:

کسی چینل کے ذریعہ کے  سروس ڈلیوری پروجیکٹ سروے کے ساتھ۔ 1

 کریں  پیش درخواست خط 

درخواست دہندہ کو  ہوگی،  درخواست قبول یا مستردمیں کاروباری دنوں  7۔ 2

 کیا جاۓ گا طلع م

 منظوری ہو جائیگیسی معاہدہ( یا یس تاکے مابین معاہدہ ) ینفریق۔ 3

نقل  رسید کی کو وصولی  اور کرایہ دار ہوگی  ئیگیاداکی کرایہ ۔ واجب االداء 4

 مل جائیگی

  کے ایک نقلتیار کر  منظوریسرمایہ کاری معاہدہ یا عارضی  کاکرایہ دار ۔ 5

 ی جائیگی کرایہ دار کو فراہم ک

جگہ فراہم  ردہمخصوص ک ی جانب سےسرمایہ کاری ک ۂمحکم کو کرایہ دار ۔ 6

 ۔یگیجائ یک

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 مفت خدمت کی فیس:

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساته تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے:

 سرمایہ کاری ۂمحکم خدمت فراہمی کے ذرائع: 

  invest@am.gov.aeایمیل:

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

mailto:invest@am.gov.ae
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 کاروباری دن 7 تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت: 

 نہیں محدودیت  خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pa

ge
1

1 

 اجارہ  اسرمایہ کاری سہولیات ک 

 

 لئے آراضی کی اجارہ  یک (نیمش  والیچٹان توڑنے کرشر )  ذیلی خدمت: 

، توڑنے کچلنےیں استعمال ہونے والے پتھر  اس سے مراد تعمیری سامان م تفصیل  خدمت:

 ہے۔ اتایک ماہر کمپنی کے ذریعہ ہو  جواور جمع کرنے کا عمل ہے

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  – ی صارفینفرادنا  زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

 :کاروبار – ی صارفینفرادنا ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

 کے لئے درخواست خط کرنے  سرگرمی نگکرش  -

 درست تجارتی الئسنس   -

 درست شناختی کارڈ  -

 کے لئے( حضرات  درست پاسپورٹ )رہائش پذیر  -

 ژیروکس کاپی اور منصوبہ کی سائٹ  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط:

کسی چینل کے ذریعہ کے  سروس ڈلیوری پروجیکٹ سروے کے ساتھ۔ 1

 کریں  پیش درخواست خط 

درخواست دہندہ ہوگی،  درخواست قبول یا مستردمیں کاروباری دنوں  7۔ 2

 کیا جاۓ گا طلع مکو 

 منظوری ہو جائیگیسی معاہدہ( یا یس تاکے مابین معاہدہ ) ینفریق۔ 3

رسید کی  کو وصولی  اور کرایہ دار ہوگی  ئیگیاداکی کرایہ ۔ واجب االداء 4

 نقل مل جائیگی

کے ایک  تیار کر  منظوریسرمایہ کاری معاہدہ یا عارضی  کاکرایہ دار ۔ 5

 ی جائیگی کرایہ دار کو فراہم ک نقل

جگہ  ردہمخصوص ک ی جانب سےسرمایہ کاری ک ۂمحکم کو کرایہ دار ۔ 6

 ۔یگیجائ یکفراہم 

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 مفت خدمت کی فیس:

 نہیں ہے ساته تعلق: دیگر خدمات کے  

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے:

 سرمایہ کاری ۂمحکم خدمت فراہمی کے ذرائع: 

  invest@am.gov.aeایمیل:

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 7 تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت: 

 نہیں محدودیت  خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 

mailto:invest@am.gov.ae
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 اجارہ  اسرمایہ کاری سہولیات ک 

 

 اجارہ ات کاسرمایہ کاری عمار  ذیلی خدمت: 

معاہدہ    کے مابین  ینفریق  مستفیدکے تحت    سیہ ایک ساالنہ سرمایہ کاری معاہدہ ہے ج تفصیل  خدمت:

  عمارت سے  والی  اجارہکیلۓ    تجارتی سرگرمی  ہص قیمت پر متفق صوخممیں ایک  

 ۔ ہے  اٹھا سکتا فائدہ

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  – ی صارفینفرادنا زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

 :کاروبار – ی صارفینفرادنا ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

 دار کی جانب سے درخواست خط  کرایہ -

 درست تجارتی الئسنس   -

 درست شناختی کارڈ  -

 لئے(یک حضرات  درست پاسپورٹ )رہائش پذیر  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط:

کسی چینل کے ذریعہ درخواست  کے  سروس ڈلیوری پروجیکٹ سروے کے ساتھ۔ 1

 کریں  پیش خط 

طلع  مدرخواست دہندہ کو ہوگی،  قبول یا مسترددرخواست میں کاروباری دنوں  7۔ 2

 کیا جاۓ گا

 منظوری ہو جائیگیسی معاہدہ( یا یس تاکے مابین معاہدہ ) ینفریق۔ 3

نقل مل  رسید کی کو وصولی  اور کرایہ دار ہوگی  ئیگیاداکی کرایہ ۔ واجب االداء 4

 جائیگی

کرایہ   کے ایک نقلتیار کر  منظوریسرمایہ کاری معاہدہ یا عارضی  کاکرایہ دار ۔ 5

 ی جائیگی دار کو فراہم ک

 یکجگہ فراہم  ردہمخصوص ک ی جانب سےسرمایہ کاری ک ۂمحکم کو کرایہ دار ۔ 6

 ۔یگیجائ

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 مفت خدمت کی فیس:

 نہیں ہے ساته تعلق: دیگر خدمات کے  

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے:

 یکار  ہیسرما ۂمحکم خدمت فراہمی کے ذرائع: 

 invest@am.gov.ae: لیمیا

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 7 تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت: 

 نہیں محدودیت  خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 

mailto:invest@am.gov.ae
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 اجارہ  اسرمایہ کاری سہولیات ک 

 

 اجارہ اکمقامات سرمایہ کاری  ذیلی خدمت: 

قیمت پر باغات میں خالی   مقرر اور سرمایہ کار کے مابین  ےاس سے مراد محکم تفصیل  خدمت:

 ںوسرگرمی اپنی انہیں سرمایہ کار  تاکہ ،ہے  منظوری یک کرایہ پر دینے مقامات

، سمارٹ ڈیوائس و دیگر گاڑی دھالئی، ، تقریباتںاجیسے موسمی سرگرمی

 مقامات کی طرح استعمال کر سکیں۔ 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  – ی صارفینفرادنا  کردہ صارفین: زمرۂ ھدف 

 :کاروبار – ی صارفینفرادنا ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

 دار کی جانب سے درخواست خط  ایہر ک -

 درست تجارتی الئسنس   -

 درست شناختی کارڈ  -

 لئے(یک حضرا  درست پاسپورٹ )رہائش پذیر  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط:

کسی چینل کے ذریعہ کے  سروس ڈلیوری ساتھپروجیکٹ سروے کے ۔ 1

 کریں  پیش درخواست خط 

درخواست دہندہ کو  ہوگی،  درخواست قبول یا مستردمیں کاروباری دنوں  7۔ 2

 کیا جاۓ گا طلع م

یا اجارہ   رسیدکو وصولی  اور کرایہ دار ہوگی  ئیگیاداکی کرایہ ۔ واجب االداء 3

 نقل ملے گی کی  یا منظوری معاہدہداری 

جگہ فراہم  ردہمخصوص ک ی جانب سےسرمایہ کاری ک ۂمحکم کو کرایہ دار ۔ 4

 ۔یگیجائ یک

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 مفت خدمت کی فیس:

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساته تعلق: 

 نہیں ہیں   دیگر شریک ادارے:

 سرمایہ کاری ۂمحکم خدمت فراہمی کے ذرائع: 

  invest@am.gov.aeایمیل:

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 7  تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت: 

 نہیں محدودیت  خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 معاون خدمات ۂشعب
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   چهڑاناگاڑی ضبط شدہ  

 

 لئے درخواست یک ےچھڑان یضبط شدہ گاڑ  ذیلی خدمت: 

ضبط شدہ گاڑیوں کے بارے اپنی  س کے تحت صارفج ےہایک سرکاری خدمت  یہ تفصیل  خدمت:

دی   ڑ چھویا    چھوٹ گئیپر    مقاماتہے جو امارت کے مختلف    سکتاکر   استفسار میں  

 ۔ےاہکے ان کی واپسی کی درخواست کرسکت فیس ادا کر اور ضروری گئی، 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 ایجنسیاں سرکاری  -کاروبار  – ی صارفینفرادنا زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

 نقل مالک کی اماراتی شناختی کارڈ کی  - ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

اور برآمد گی دستاویز،  ،گاڑی کے ملکیت کے کاغذات، گاڑی کی ملکیت -

 ٹریفک سے گاڑی کی تفصیالت   یا

 )کاروبار( نقلامارات کے تجارتی یا صنعتی الئسنس کی  ملک کی سبھی -

 -ایک سرکاری خط )کاروبار  یاور منصوبہ بند ہیبلد  ۂکمپنی کا بنام محکم -

 سرکاری ایجنسیاں( 

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط:

 نظام صحت عامہ - درخواست جمع کروائیں ۔ آن الئن1

 کریں منسلک دستاویز  کے ساتھ  درخواستے کی چھڑان یضبط شدہ گاڑ ۔ 2

 فیس ادا کریں۔ 3

 (یگئیآ اطالعدرخواست کی منظوری )سسٹم سے ۔ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 لئے ینے کاضبط شدہ گاڑی چھوڑ  300 - خدمت کی فیس:

 لئے یکمنقل کرنے ہلکی گاڑی   100 -

 لئے یکمنقل کرنے بھاری گاڑی  600 -

 لئے یکمنقل کرنے بوٹ  200 -

 لئے یکمنقل کرنے کاروان  1000 -

 لئے یتیار مکانات منتقل کرنے ک 1000 -

 لئے گاڑیوں کی نمائش کا جرمانہیفروخت ک 500 -

 حفاظتی فیس پارکنگ اور  لئے انتظامی،یہر دن ک ضبطی کے 15 -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساته تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے:

 نظام صحت عامہ ۂمحکم -ویب سائٹ خدمت فراہمی کے ذرائع: 

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 منٹ 5

 نہیں محدودیت  خدمت:  
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 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 صارفین رفاہ  شعبۂ 
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 و نسق  نظمکا  عطاکردہ آراضی

 

 سرٹیفکیٹ جاری کرنا بنام ملکیت ہ حکام تعلقم ذیلی خدمت: 

  ےتسکا  ر سرٹیفکیٹ جاری ک  بنام ایک  ملک کے سرکاری حکام   صارفین  س خدمت کے تحت ا  تفصیل  خدمت:

  کردہ عطاوہ    خواہ   ہو  ذکر   ا تمام جائیداد ک  ہ کوملم  صارف کی   امارت عجمان میں  س میںج  یں،ہ

پروگرام، سماجی امور اور دیگر متعلقہ  ھائوسنگ  یہ سرٹیفکیٹ شیخ زید    دیگر۔ آراضی ہوں یا  

جسے  اور تنہا سرکاری ایجنسی    ی صارفینفرادنا  و بیشتر   اکثر   ۔ہے  ضروری  کیلۓاداروں  

 ۔ سماجی امور یا عدالتیں ہیںمطلوب ہوتی ہے خدمت  یہ

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -ی صارفین فرادنا زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

 :ی صارفینفرادن ا ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

 شناختی کارڈ  اماراتی اصلی   اک دہندہ درخواست  -

 اگر وراثت ہے: 

 وکالتنامه یا عدالت کا خط  اورثاء ک -

 کا وکیل ہو:   شخصدوسرے  صارف کسی اگر 

 سے وکالتنامه جانبکی  وںلئے موکلیک دہندہ درخواست  -

 کی نقل اماراتی شناختی کارڈ -

 سرکاری ایجنسیاں: 

 ہے  لئے ملکیت سرٹیفکیٹ مطلوبیجن ک نقلان افراد کے اماراتی شناختی کارڈ کی 
 کم عمر ہوں:  ینوارث  لئےی اگر تنازعہ ہو یا وراثت ک

 ۔ عدالت کا خطکے تعین کے ساتھ میراث  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  

 و ضوابط:

 ں یپیش کر مرکز میں درخواست  ین۔ رفاِہ صارف1

 ںیپیش کر ۔ شناخت کے ذریعہ درخواست 2

 ہوگی  ۔ ضروری دستاویز کی جانچ3

 ( و تو۔ فیس ادا کریں )اگر ہ4

 جائیگا  یا د پونس و۔ سرٹیفکیٹ جاری کرکے صارف ک5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 :فیس سے مستثنی ادارے خدمت کی فیس:

 وزارت برائے سماجی امور  -

 مسلح افواج  -

 تنظیمیںخیراتی  یملک -
 رہائش  یملک -

 درہم دینے ہونگے:  100غیر مستثنی ادارے جنہیں فیس سے 

 وزارات اور سرکاری محکمےدیگر ی  کملک  -

 یونیورسٹیاں  -

 دیوان  -

 ر متعلقہ ادارہ کوئی بہی دیگبال تخصیص  -

 تعلق ہے دیگر خدمات کے ساته تعلق: 

 آراضی اور جائداد محکمۂ  دیگر شریک ادارے:
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 رفاِہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع: 

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 منٹ 7

 ماہ کے لئے درست ہے 3  محدودیت  خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pa

ge
2

0 

 کا تحفظصارفین حقوق  

 

 راجمتحدہ اند ذیلی خدمت: 

میں   ڈیٹابیسز محکمہ کے  اداروں( کو ذاتیسرکاری یا افراد، یہ خدمت صارفین )  تفصیل  خدمت:

 جانبمنصوبہ بندی کی   بلدیہ اور محکمۂ  لئے ہے تاکہ صارف  یندرج کرنے کم

اکاؤنٹ کے ذریعے درخواست دے  متحدہ  لئے  یکسی بھی خدمت کفراہم کردہ  ے  س 

 ے وقت دوبارہ اندراج نہ کرنا پڑہے۔ کدرخواست  کیلۓخدمات  ر یگسکے، اور د

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

 درست اماراتی شناختی کارڈ  - ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

 لئے(یک پذیر حضرات درست پاسپورٹ )رہائش -

 درست تجارتی الئسنس )کاروبار(   -

 خط امجاز شخص )سرکاری ایجنسیاں کیلۓ( ک -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط:

 آئیں پر خدمت فراہمی کے کسی چینل ۔ 1

پُر کریں، اگر ضروری ہو تو اماراتی شناختی کارڈ،   تفصیالت۔ مطلوبہ  2

 منسلک کریں کی نقل پاسپورٹ، اور تجارتی الئسنس دستاویز 

 ییز کمنسلک دستاوتفصیالت اور خدمت فراہم کنندہ رفاِہ صارفین مرکز میں ۔ 3

 کرینگےجانچ 

ہوئے تو   بقے غیر مطاصارف کی تفصیالت س واضح یا اگر غیر ۔ منسلکات 4

یلۓ  صارف کو دوسرا اکاؤنٹ بنانے ک نیز درخواست مسترد کردی جائے گی، 

 گا  ئےمطلع کیا جا

الیکٹرانک اکاؤنٹ بن   صارف کا۔ اگر درخواست منسلکات کے موافق ہوئی تو  5

 گا۔ ہوارسال پیغام  متنی ۓاکاؤنٹ چالو کرنے کیل اسےاور  ئے گاجا

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 مفت خدمت کی فیس:

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساته تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے:

 سائٹ بوی خدمت فراہمی کے ذرائع: 

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 منٹ 5 تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت: 

 نہیں محدودیت  خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 کا تحفظ نیحقوق  صارف

 

 اور معلومات حاصل کرنا  استفسار  ذیلی خدمت: 

کی صارف محکمہ  س کے تحتہے ج معلومات حاصل کرنے کیلۓخدمت یہ  تفصیل  خدمت:

کے  جیسے طریقہ کار، فیس، دستاویز وغیرہفراہم کردہ خدمات  جانب سے

ان ی ہو ددرخواست ن خدمات کیلۓ ج نیز ہے، سکتا متعلق معلومات حاصل کر 

 ہے۔ اکرسکت متعلق بھی دریافت کے

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

جن خدمات کیلۓ درخواست دی ہو ان کے متعلق دریافت کرنے کیلۓ  ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

 درخواست نمبر۔ 

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط:

 ں کے ذریعے درخواست دیخدمت فراہمی کے کسی چینل ۔ 1

 ۔۔ ایک کاروباری دن سے کم عرصہ میں درخواست پر کارروائی2

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 مفت خدمت کی فیس:

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساته تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے:

 ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع: 

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 منٹ 5 تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت: 

 نہیں محدودیت  خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pa

ge
2

2 

 شعبۂ رفاہ  صارفین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و نسق  نظم کا   مواصالت اور مارکیٹنگ تنظیمی
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 کا تحفظصارفین حقوق  

 

 تجاویز پیش کرنا ذیلی خدمت: 

و ایجادات عوامی خدمت جس کے تحت عام صارف تجاویز، تخلیقی نظریات   ایک  تفصیل  خدمت:

محکم تفصیل  او  ۂمع  بندی    ر بلدیہ  پیش    -منصوبہ  پر  سائٹ  ویب  کی  عجمان 

  -گھنٹے فراہم ہے اور تین زبانوں عربی    24ے ہفتہ  کرسکتاہے، یہ خدمت پور 

دنوں میں  کاروباری اردو میں کالیں موصول ہوتی ہیں )جواب صرف  -انگریزی 

 ۔ ا(ئیگدیا جا

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

 نہیں  ضمانت  خدمت کے تقاضے:  

کرنے کیلۓ ہدایات و  درخواست پیش 

 ضوابط:

 کے ذریعے تجویز پیش کریں چینلز کسی بھی خدمت فراہمی  ۔ مذکورہ 1

 ۔ تجویز فارم پُر کریں 2

 ہوگا تجویز نمبر کے ساتھ متنی پیغام موصول  -3

 گا ےکر  خوضمتعلقہ محکمہ تجویز پر غور و  -4

متعلق مطلع کیا  کنندہ ایمیل یا متنی پیغام کے ذریعہ تجویز کے پیش تجویز  -5

 ۔ئیگاجا

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات:

 مفت خدمت کی فیس:

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساته تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے:

 ویب سائٹ خدمت فراہمی کے ذرائع: 

 ، MPDAفون اپلیکیشن 

 80070ٹول فری نمبر:

مستعمل فارم: خدمت فراہمی کیلۓ   نہیں ہیں 

 کاروباری دن 5 تکمیل  خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت: 

 نہیں محدودیت  خدمت:  
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 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 کا تحفظصارفین حقوق  

 

 نا اشکایات درج کر  ذیلی خدمت: 

عجمان کی فراہم   -بلدیہ اور منصوبہ بندی    ۂ صارفین محکم  کے تحت  خدمت  اس خدمت:تفصیِل 

، یہ خدمت اسکتے ہیںدرج کر   سے متعلق شکایات  کار طریقۂ  کردہ خدمات اور  

ہونا، پر مشتمل ہے: شکایات موصول  بندی  درج ذیل  ،  عمل  ر وامطالعہ    ،درجہ 

بہتر  بنانےکارکردگی  فائدہلۓ  یک  ی  اور   ان سے  بڑھانارفاہ    اٹھانا،  یہ    ،صارفین 

اردو    -انگریزی    -گھنٹے فراہم ہے اور تین زبانوں عربی    24  ہفتہپورے    خدمت

 (۔گا ئےدنوں میں دیا جا روباریموصول ہوتی ہیں )جواب صرف کا ز میں کال

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

  نہیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ئیںشکایت درج کرا کے ذریعے چینلز کسی بھی خدمت فراہمی  مذکورہ ۔ 1

 جائیگا  شکایت کا مطالعہ اور جائزہ لیا -2

 ل عم پر شکایت  -3

 کرنا رفعشکایت  -4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 ویب سائٹ خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 ،  MPDAفون اپلیکیشن 

 80070ٹول فری نمبر:

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 5  تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 شعبۂ رفاہ  صارفین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اجارہ دار میتنظ ۂمحکم
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

    درخواستکرانے کیلۓ  اندراج امالک خدمت: ذیلی 

ئ بھی صارف اپنی کو  ندرجماس خدمت کے تحت الیکٹرانک سروس سسٹم میں   تفصیِل خدمت:

  ، نمائندگی کرتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں شامل کرسکتا ہے  وہکی    امالکن  یا ج  امالک

وقت  درخواست کےلئے یی خدمت کبھمتعلق کسی کے معاہدوں  یاجارہ دار تاکہ 

 ۔ںدستیاب رھییہ تفاصیل 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 ایک نقل وکالت نامہ کی  تو اگر وکیل ہو اور  امالک کی سند ملکیت۔  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نقل تکمیل کی ایک سند اور  ہ۔ آراضی کے منصوب 

 ۔ پاسپورٹ کی ایک نقل

 ۔ اماراتی شناختی کارڈ کی ایک نقل

 الئسنس کی ایک نقل )کاروبار( تجارتی۔ 

 امیری فرمان کی ایک نقل )سرکاری ایجنسیاں( ےک (ایجنسیدارہ )۔ قیام ا

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 یں کر  پیشویب سائٹ کے ذریعے درخواست ۔ 1

 ہوگی۔ اور ایک کاروباری دن میں منظوری درخواست کی جانچ۔ 2

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہے  دیگر شریک ادارے: 

 توثیق  –ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 توثیق فارم  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 لۓ درخواست یمتعلق تمام معاہدوں کی شکایات کی توثیق ک  اجارہ ذیلی خدمت: 

تنازعہ کی صورت  ہ خدمتی خدمت:تفصیِل    یا   مالک  اجارہ سے متعلق  ںیم  فریقین کے مابین 

تاکہ اجارہ داری    ،لۓ ہےیشکایات کی توثیق ککردہ  پیش    کرایہ دار کے ذریعہ

 ۔ کمیٹی عدالتی حکم صادر کرسکے حل تنازعات

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 اجارہ داری تنازعات کمیٹی کا خط   ۔ ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 لۓ اجارہ داری معاہدہ )تین نقل( یشکایت ک -

 شکایت کنندہ کے اماراتی شناختی کارڈ کی ایک نقل -

وکالت   تو وکیل ہو اگر  اور مالک ہو  کنندہ تیشکا اگر  امالک کی سند ملکیت -

 ایک نقل  نامہ کی

 کا ثبوت  تعلقاجارہ داری  مصدقہ معاہدہ کی نقل یاسابقہ  -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیس  ینکاس  آبمحکمۂ  -

 الئسنس کی ایک نقل )کاروبار(  تجارتی -7

 قیام ایجنسی کے امیری فرمان کی ایک نقل )سرکاری ایجنسیاں( -8

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 پیشحاضر ہوکر طور پر  ذاتیمیں  یاجارہ دار  میتنظ ۂمحکمدرخواست  -1

 کریں

 فیس ادا کریں -2

 وصول کریںممعاہدہ  -3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

کم سروس فیس   از ٪( اور کم  2رہائشی معاہدہ ساالنہ کرایہ کی قیمت کا ) - خدمت کی فیس: 

 درہم  400

کم سروس    از ٪( اور کم  3معاہدہ ساالنہ کرایہ کی قیمت کا )  سرمایہ کاری -

 درہم  1000فیس 

- ( کا  قیمت  کی  کرایہ  ساالنہ  معاہدہ  کے  5تجارتی  فیس  صفائی  اور   )٪

 درہم  500کم  از عالوہ کم 

٪ اور کم 5مالزمین( ساالنہ کرایہ کی قیمت کا    -ور مزدرہائشی معاہدہ ) -

   درہم 1000کم  از 

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 عجمان سیوریج کمپنی  دیگر شریک ادارے: 

 گرانڈ مول -محکمۂ تنظیم اجارہ داری  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  
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 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 لۓ درخواستیتجارتی معاہدہ کی توثیق ک یا سرمایہ کاری یا رہائشی ذیلی خدمت: 

 و کرایہ دار( کے مالک) ینضوابط کے مطابق فریق قواعد وئج را ںیامارت م رہائشی: تفصیِل خدمت:

 سکونتکی  رہائشی یونٹوں میں اہل خانہ، ایک تنظیمی خدمت ہےیہ لۓ یک تحفظ حقوق

 کیلۓ۔ 

 

اور سرمایہ  مالک) ین کے مطابق فریق ضوابط قواعد وئج را ںیامارت م سرمایہ کاری:

سرمایہ  کی امالک وآراضی ایک تنظیمی خدمت ہے،  یہ لۓیک تحفظ حقوق کار( کے

 وگا۔ہ بھی حاصل پر دینے کا حقکرایہ  یلۓ، اسے کسی کوک یکار 

 

و کرایہ دار(  مالک) ینضوابط کے مطابق فریق قواعد وئج را ںیامارت م کاروباری:

 ۔ایک تنظیمی خدمت ہے معاشی سرگرمیوں کے لۓلۓ یک تحفظ حقوق کے

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 رہائشی: 

 توثیق فارم  -

 کرایہ دار کے پاسپورٹ کی ایک نقل -

 اماراتی شناختی کارڈ کی ایک نقل ےکرایہ دار ک -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

 سرمایہ کاری:

 توثیق فارم  -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

 سرکاری ایجنسیاں:  -کاروبار

  رہائشی

 توثیق فارم  -

 کرایہ دار کے پاسپورٹ کی ایک نقل )کاروبار( -

 اماراتی شناختی کارڈ کی ایک نقل  )کاروبار( ےکرایہ دار ک -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

 سرمایہ کاری:

 توثیق فارم  -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

 تجارتی:

 الئسنس نمبر  تجارتی سے ابتدائی منظوری نمبر یا یترق یمعاش محکمۂ  -

 توثیق فارم  -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 یں کر  پیشویب سائٹ کے ذریعے درخواست ۔ 1

 ہوگی۔ درخواست کی جانچ اور ایک کاروباری دن میں منظوری۔ 2

 فیس ادا کریں  آن الئن -3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 
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 معاہدہ کی توثیق:رہائشی  خدمت کی فیس: 

کم  از ٪، اور کم 2 ایونٹ کے کرایہ کاجارہ  مطابق کے اجارہ داری اکاؤنٹ -

 لۓ کوئ فیس نہیںیاماراتی باشندوں ک ،لئے(یدرہم )غیر ملکی ک 400

 سرمایہ کاری معاہدہ کی توثیق:

 درہم  1000کم از ٪( اور کم 3ساالنہ کرایہ کی قیمت کا ) -

 تجارتی معاہدہ کی توثیق:

 درہم  500کم از ٪( اور کم 5ساالنہ کرایہ کی قیمت کا ) -

 اس کے عالوہ سرگرمی کے مطابق صفائی فیس۔ -

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 کمپنی  عجمان سیوریج سروس دیگر شریک ادارے: 

 معاشی ترقی )تجارتی معاہدہ( ۂمحکم

 ویب سائٹ خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 توثیق فارم  مستعمل فارم: خدمت فراہمی کیلۓ 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 درست ہے  لئے ایک سال کے /   رہائشی اور تجارتی - محدودیِت خدمت:  

 ۔لئے کےسالوں   محدود ال / سرمایہ کاری -

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 لۓ درخواست یک کی تجدید تجارتی معاہدہ کی توثیق یا سرمایہ کاری یا رہائشی ذیلی خدمت: 

 و کرایہ دار( کے مالک) ینضوابط کے مطابق فریق قواعد وئج را ںیامارت م رہائشی: تفصیِل خدمت:

 سکونتکی  یونٹوں میں اہل خانہرہائشی ، ایک تنظیمی خدمت ہےیہ لۓ یک تحفظ حقوق

 کیلۓ۔ 

 

اور سرمایہ  مالک) ین ضوابط کے مطابق فریق قواعد وئج را ںیامارت م سرمایہ کاری:

سرمایہ  کی امالک وآراضی ایک تنظیمی خدمت ہے،  یہ لۓیک تحفظ حقوق کار( کے

 وگا۔ہ بھی حاصل پر دینے کا حقکرایہ  یلۓ، اسے کسی کوک یکار 

 

و کرایہ دار(  مالک) ینضوابط کے مطابق فریق قواعد وئج را ںیامارت م کاروباری:

 ۔لۓ ایک تنظیمی خدمت ہے معاشی سرگرمیوں کے لۓیک تحفظ حقوق کے

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 رہائشی: 

 توثیق فارم  -

 کرایہ دار کے پاسپورٹ کی ایک نقل -

 اماراتی شناختی کارڈ کی ایک نقل ےکرایہ دار ک -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

 سرمایہ کاری:

 توثیق فارم  -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

 ایجنسیاں: سرکاری  -کاروبار

  رہائشی

 توثیق فارم  -

 کرایہ دار کے پاسپورٹ کی ایک نقل )کاروبار( -

 اماراتی شناختی کارڈ کی ایک نقل  )کاروبار( ےکرایہ دار ک -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

 سرمایہ کاری:

 توثیق فارم  -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

 تجارتی:

 الئسنس نمبر  تجارتی ابتدائی منظوری نمبر یاسے  یترق یمعاش محکمۂ  -

 توثیق فارم  -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیسیوریج کمپنی س  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 یں کر  پیشویب سائٹ کے ذریعے درخواست ۔ 1

 ہوگی۔ درخواست کی جانچ اور ایک کاروباری دن میں منظوری۔ 2

 فیس ادا کریں  آن الئن -3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 
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 رہائشی معاہدہ کی توثیق: خدمت کی فیس: 

کم  از ٪، اور کم 2 ایونٹ کے کرایہ کاجارہ  مطابق کے اجارہ داری اکاؤنٹ -

 لۓ کوئ فیس نہیںیاماراتی باشندوں ک ،لئے(یدرہم )غیر ملکی ک 400

 معاہدہ کی توثیق:سرمایہ کاری 

 درہم  1000کم از ٪( اور کم 3ساالنہ کرایہ کی قیمت کا ) -

 تجارتی معاہدہ کی توثیق:

 درہم  500کم از ٪( اور کم 5ساالنہ کرایہ کی قیمت کا ) -

 اس کے عالوہ سرگرمی کے مطابق صفائی فیس۔ -

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 کمپنی  عجمان سیوریج سروس دیگر شریک ادارے: 

 معاشی ترقی )تجارتی معاہدہ( ۂمحکم

 ویب سائٹ خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 توثیق فارم  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 درست ہے  لئے ایک سال کے تجدید کی تاریخ سے محدودیِت خدمت:  

 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 درخواستکیلۓ  ترمیمکی  تجارتی معاہدہ یا سرمایہ کاری یا رہائشی ذیلی خدمت: 

 ہمعاہداور تجارتی  رہائشی، سرمایہ کاری تجارتی: - سرمایہ کاری - رہائشی تفصیِل خدمت:

 ہوتی ہے۔ کی مصدقہ ترمیم اور تفصیالت میں تبدیلی 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

  رہائشی اور سرمایہ کاری:

 دستخط کردہ خطلۓ مالک کا یمعاہدہ کی تفصیالت میں ترمیم ک -

 کی نقل  شناختی کارڈےمالک ک -

 کاروبار:

 رہائشی، سرمایہ کاری، تجارتی: 

 لۓ مالک کا دستخط کردہ خطیمعاہدہ کی تفصیالت میں ترمیم ک -

 کی نقل  اماراتی شناختی کارڈ ےمالک ک -

 سرکاری ایجنسیاں: 

 رہائشی، سرمایہ کاری، تجارتی:

 سرکاری ایجنسی کا دستخط شدہ خطلۓ یمعاہدہ کی تفصیالت میں ترمیم ک

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ محکمۂ تنظیم اجارہ داری میں ذاتی طور پر حاضر ہوں1

 لۓ مطلوب سبھی دستاویز دکھائیںیمعاہدہ کی تفصیالت میں ترمیم ک -2

 درخواست کی منظوری اور ایک کاروباری دن میں معاہدہ حاصل کریں -3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  فراہمی کے اوقات: خدمت 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 گرانڈ مول -محکمۂ تنظیم اجارہ داری  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 پرانے معاہدے کی میعاد ختم ہونے تک   محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 درخواستکیلۓ  تنسیخکی  تجارتی معاہدہ یا سرمایہ کاری یا رہائشی ذیلی خدمت: 

 لۓ ہے یمنسوخ کرنے ک ہتجارتی معاہد اور  ، سرمایہ کاریرہائشی یہ خدمت تفصیِل خدمت:

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 رہائشی اور سرمایہ کاری:

دستخط کردہ  اکرایہ دار( ک - مالک) ینلۓ فریقیمنسوخ کرنے ک ہمعاہد -

 خط

 بجلی اور پانی اتھارٹی سے کلیئرنس  -

 عجمان سیوریج کمپنی سے کلیئرنس  -

 سرکاری ایجنسیاں:  -کاروبار

 رہائشی اور سرمایہ کاری:

دستخط کردہ  اکرایہ دار( ک - مالک) ینلۓ فریقیمنسوخ کرنے ک ہمعاہد -

 خط

 اتھارٹی سے کلیئرنس بجلی اور پانی  -

 عجمان سیوریج کمپنی سے کلیئرنس  -

 تجارتی:

دستخط کردہ  اکرایہ دار( ک - مالک) ینلۓ فریقیمنسوخ کرنے ک ہمعاہد -

 خط

 بجلی اور پانی اتھارٹی سے کلیئرنس  -

 عجمان سیوریج کمپنی سے کلیئرنس  -

کا اجارہ داری  یتبدیل سائٹیا الئسنس   سند تنسیخکی   تجارتی الئسنس -

 ۔  معاہدہ

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 کریں  پیشدرخواست ویب سائٹ کے ذریعہ  -1

 ایک کاروباری دن میں درخواست پر عمل  -2

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 بجلی اور پانی اتھارٹیوفاقی  - دیگر شریک ادارے: 

 عجمان سیوریج کمپنی  -

 معاشی ترقی )تجارتی معاہدہ( ۂمحکم -

 ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  
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 نہیں محدودیِت خدمت:  

 جزوی طور پر مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 درخواست  کیلۓ  مالزمین رہائش معاہدہ کی توثیق میں ترمیم ذیلی خدمت: 

 ۔ لۓ ہےیک دیتجدکی  تفصیالتاور  رہائش معاہدہ میں ترمیم یہ خدمت مالزمین  تفصیِل خدمت:

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 جس اجارہ داری معاہدہ ترمیم مقصود ہو اس کی )دو کاپیاں(  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 لۓ مالک کا دستخط کردہ خطیمعاہدہ کی تفصیالت میں ترمیم ک -

 کی نقل  شناختی کارڈاماراتی ے مالک ک -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 محکمۂ تنظیم اجارہ داری میں ذاتی طور پر حاضر ہوکر درخواست دیں  ۔ 1

 درخواست پر عمل  -2

معاہدہ حاصل  شدہ ترمیم درخواست کی منظوری اور ایک کاروباری دن میں -3

 کریں

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  گرانڈ مول -محکمۂ تنظیم اجارہ داری  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 پرانے معاہدے کی میعاد ختم ہونے تک    محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 درخواست کیلۓ  رہائش معاہدہ کی توثیق میں ترمیم لیبر  ذیلی خدمت: 

 ۔لۓ ہےیک دیتجدکی  تفصیالتاور  رہائش معاہدہ میں ترمیم لیبر یہ خدمت   تفصیِل خدمت:

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 جس اجارہ داری معاہدہ ترمیم مقصود ہو اس کی )دو کاپیاں(  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 لۓ مالک کا دستخط کردہ خطیترمیم کمعاہدہ کی تفصیالت میں  -

 کی نقل  شناختی کارڈاماراتی ے مالک ک -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 محکمۂ تنظیم اجارہ داری میں ذاتی طور پر حاضر ہوکر درخواست دیں  ۔ 1

 درخواست پر عمل  -2

معاہدہ حاصل  شدہ ترمیم درخواست کی منظوری اور ایک کاروباری دن میں -3

 کریں

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  گرانڈ مول -محکمۂ تنظیم اجارہ داری  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 پرانے معاہدے کی میعاد ختم ہونے تک    محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 درخواست کیلۓ  توثیقکی  / تجدید شدہ( یا)نہ معاہد رہائش مالزمین ذیلی خدمت: 

م تفصیِل خدمت: وئج  را  ںیامارت  مطابق  قواعد  کے  کمپلیکس  ضوابط  ہاؤسنگ  اور   مالزمین 

  تحفظ حقوق   و کرایہ دار( کے  مالک)  ینفریق  کی منظوری کیلۓ  مالزمین ہاؤسنگ

 ۔  ایک تنظیمی خدمت ہےیہ لۓ یک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  کردہ صارفین:زمرۂ ھدف 

 توثیق فارم  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 رہائشی اجارہ داری معاہدہ دستاویز کی تین نقل  -

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل -

 کی اماراتی شناختی کارڈ کی ایک ایک نقل نیقیفر  -

 ایک نقل  وکالت نامہ کی تو وکیل ہو اگر  اور  امالک کی سند ملکیت -

 ایک نقل )محکمۂ تعمیرات(  کیتکمیل سرٹیفکیٹ  ےعمارت ک -

 سرٹیفکیٹ   ے این او سیعجمان سیوریج کمپنی س  -

 کمپنی کے مالزمین کی تفصیالت  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 کریں  پیشمرکز میں  صارفین رفاہدرخواست  ۔ 1

 ایک کاروباری دن میں درخواست پر کارروائی   -2

 فیس ادا کریں -3

 صل کریں حا منظوریرہائش  ینمعاہدہ اورمالزم -4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 از ٪ اور کم  5ساالنہ کرایہ کی قیمت کا    کے  رہائشی معاہدہ )مالزمین( - خدمت کی فیس: 

 درہم  1000کم 

 درہم 1000 منظوریرہائش  ینمالزم -

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 عجمان سیوریج سروس  دیگر شریک ادارے: 

 رفاِہ صارفین مرکز   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن  تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 پرانے معاہدے کی میعاد ختم ہونے تک  محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 درخواست کیلۓ  توثیقکی  / تجدید شدہ( یا)نہ معاہد رہائش لیبر  ذیلی خدمت: 

م تفصیِل خدمت: وئج  را  ںیامارت  مطابق  قواعد  کمپلیکس  لیبر   ضوابط کے  لیبر   ہاؤسنگ    اور 

یہ  لۓ  یک  تحفظ حقوق  و کرایہ دار( کے  مالک)  ینفریق  کی منظوری کیلۓ  ہاؤسنگ

 ۔  ایک تنظیمی خدمت ہے

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 توثیق فارم  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 رہائشی اجارہ داری معاہدہ دستاویز کی تین نقل  -

 لیبر نگران کے پاسپورٹ کی نقل -

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل -

 کی اماراتی شناختی کارڈ کی ایک ایک نقل نیقیفر  -

 ایک نقل  وکالت نامہ کی تو وکیل ہو اگر  اور  امالک کی سند ملکیت -

 ایک نقل )محکمۂ تعمیرات(  کیتکمیل سرٹیفکیٹ  ےعمارت ک -

 سرٹیفکیٹ   ے این او سیعجمان سیوریج کمپنی س  -

 سرٹیفکیٹ  ے این او سیس ر  جنرل کمانڈ فنسیسول ڈ -

 کی تفصیالت لیبر ے س کمپنی  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 کریں  پیشمرکز میں  صارفین رفاہدرخواست  ۔ 1

 ایک کاروباری دن میں درخواست پر کارروائی   -2

 فیس ادا کریں -3

 صل کریں حا منظوریرہائش  ینمعاہدہ اورمالزم -4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

کم    از ٪ اور کم  5ساالنہ کرایہ کی قیمت کا    کے   (لیبر رہائشی معاہدہ ) - خدمت کی فیس: 

 درہم  1000

 درہم 1000 منظوریرہائش  لیبر  -

 ( درہم1000فیس ) کیمعائنہ  رہائش لیبر  -

 لیبردرہم فی  50 -

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 عجمان سیوریج سروس  - دیگر شریک ادارے: 

 رجنرل کمانڈ فنسیسول ڈ -

 رفاِہ صارفین مرکز   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 ہیںنہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن  تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 پرانے معاہدے کی میعاد ختم ہونے تک  محدودیِت خدمت:  
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 روایتی خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 درخواست  کرنے کیلۓ خ ونس م مالزمین رہائش معاہدہ کی توثیق  ذیلی خدمت: 

 ۔ہے کرنے کیلۓ خ ونس م مالزمین رہائش معاہدہ کی توثیق  خدمت یہ تفصیِل خدمت:

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

دستخط  ااور کرایہ دار( ک مالک) یںفریق لۓیمنسوخ کرنے ک ہمعاہد - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 کردہ خط

 جس اجارہ داری معاہدہ ترمیم مقصود ہو اس کی )دو کاپیاں(  -

 سے کلیرینس  عجمان سیوریج کمپنی -

 سے کلیرینس وفاقی بجلی و واٹر اتھارٹی -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 محکمۂ تنظیم اجارہ داری میں درخواست دیں  ۔ 1

 درخواست پر عمل  کاروباری دن میںایک   -2

 حاصل کریںی سرٹیفیکیٹ خونس م  معاہدہ اور   معاہدہ شدہ خونس م  -3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 100 خدمت کی فیس: 

 ہے تعلق  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 وفاقی بجلی و واٹر اتھارٹی - دیگر شریک ادارے: 

 عجمان سیوریج کمپنی  -

  گرانڈ مول -محکمۂ تنظیم اجارہ داری  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں  محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اجارہ داری معاہدوں کی توثیق

 

 درخواست کرنے کیلۓ خ ونس مرہائش معاہدہ کی توثیق  لیبر  ذیلی خدمت: 

 ۔ ہےکرنے کیلۓ خ ونس مرہائش معاہدہ کی توثیق   لیبر  خدمت یہ تفصیِل خدمت:

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  ھدف کردہ صارفین:زمرۂ 

دستخط  ااور کرایہ دار( ک مالک) یںفریق لۓیمنسوخ کرنے ک ہمعاہد - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 کردہ خط

 جس اجارہ داری معاہدہ ترمیم مقصود ہو اس کی )دو کاپیاں(  -

 سے کلیرینس  عجمان سیوریج کمپنی -

 سے کلیرینس وفاقی بجلی و واٹر اتھارٹی -

کرنے کیلۓ ہدایات و درخواست پیش 

 ضوابط: 

 محکمۂ تنظیم اجارہ داری میں درخواست دیں  ۔ 1

 درخواست پر عمل  ایک کاروباری دن میں  -2

 حاصل کریںی سرٹیفیکیٹ خونس م  معاہدہ اور   معاہدہ شدہ خونس م  -3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 100 خدمت کی فیس: 

 ہے تعلق  خدمات کے ساتھ تعلق: دیگر 

 وفاقی بجلی و واٹر اتھارٹی - دیگر شریک ادارے: 

 عجمان سیوریج کمپنی  -

  گرانڈ مول -محکمۂ تنظیم اجارہ داری  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 ایک کاروباری دن تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں  محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 ہ شعب اک یترق یک ہڈھانچ یادیبن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اور سروے کا نظم و نسق یمنصوبہ بند
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  منصوبہسائٹ کا 

 

 درخواست  اضافہ کرنے کیلۓ نصف منزل یا  ایک ذیلی خدمت: 

 کی منزلوںکے مطابق  عمارات ارتفاعصارف نظام  تحت خدمت کے اس تفصیِل خدمت:

دے  درخواست اضافہ کرنے کیلۓ نصف منزل یا  ایک اجازت شدہ تعداد میں

 ۔سکتا ہے

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین صارفین:زمرۂ ھدف کردہ 

 محکمۂ منصوبہ بندی و پیمائش کا منظوری خط  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

صرف عجمان شہر کی  -سرٹیفکیٹ این او سی سیوریج کمپنی سے  -

 لۓیآراضی ک

  اگر درخواست دہندہ زمین کا مالک نہ ہنامہ یا مختارنامسرکاری وکالت -

 و ہ

وارث   ایک خط اگر درخواست دہندہ کوئدراج ان راثیمعدالت سے  -

 و۔ ہ

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 درخواست دیں  آن الئن لئےیخدمت ک۔ 1

 تین کاروباری دنوں میں درخواست پر کارروائی ۔ 2

کے ذریعے مطلع  یا متنی پیغام میل : صارف ایدرخواست کی منظوری یا رد۔ 3

 ا جائیگ یاک

 ۔ صارفین مرکز میں فیس ادا کریںرفاہ یا  آن الئن نے پر درخواست قبول ہو ۔ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

کے مطابق:  2018، 12 اور انتظامی قرارداد نمبر   2018، 9امیری قرارداد نمبر  خدمت کی فیس: 

سے اضافہ ٪ ٭ مستفاد فلور ایریا / 5درخواست کے وقت زمین کی قیمت کا 

 شدہ رقبہ۔ منظور پہلے زمین کا مکمل 

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 مالک ا تنظیم و آراضی محکمۂ دیگر شریک ادارے: 

 عمار –ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں ستعمل فارم: خدمت فراہمی کیلۓ م

 کاروباری دن 3   تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کیلۓ درست ہے  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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  سائٹ کا منصوبہ

 

 درخواست  کیلۓ  یمنسوخ متروکہ حصۂ زمین کی ذیلی خدمت: 

یا   پیچھےآگے،    رقبہخواہ یہ  متروکہ حصۂ زمین )   صارف  تحت   خدمت کے  اس تفصیِل خدمت:

 کی  ے(ہاسے ہو اور منظوری کے بعد اس پر عمارت بنا سکت  سمتکسی بھی  

 ۔ سکتا ہےدے درخواست کیلۓ  یمنسوخ

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 محکمۂ منصوبہ بندی و پیمائش کا منظوری خط  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

صرف عجمان شہر کی  -سرٹیفکیٹ این او سی سیوریج کمپنی سے  -

 لۓیآراضی ک

  اگر درخواست دہندہ زمین کا مالک نہ ہنامہ یا مختارنامسرکاری وکالت -

 و ہ

وارث   ایک خط اگر درخواست دہندہ کوئدراج ان راثیمعدالت سے  -

 و۔ ہ

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 درخواست دیں  آن الئن لئےیخدمت ک۔ 1

 تین کاروباری دنوں میں درخواست پر کارروائی ۔ 2

کے ذریعے مطلع  یا متنی پیغام میل : صارف ایدرخواست کی منظوری یا رد۔ 3

 ا جائیگ یاک

 ۔ صارفین مرکز میں فیس ادا کریںرفاہ یا  آن الئن نے پر درخواست قبول ہو ۔ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

سے اضافہ ٪ ٭ مستفاد فلور ایریا / 5درخواست کے وقت زمین کی قیمت کا  خدمت کی فیس: 

 شدہ رقبہ۔ منظور پہلے زمین کا مکمل 

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 مالک ا تنظیم و آراضی محکمۂ ادارے: دیگر شریک 

 عمار –ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 3   تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کیلۓ درست ہے  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 

 

 

 

 



 
Pa

ge
4

7 

  سائٹ کا منصوبہ

 

 درخواست  کیلۓ  زمین کے استعمال میں تبدیلی ذیلی خدمت: 

زمین کے استعمال کی   تفصیِل خدمت: )سرگرمی جیسے    نوعیتاس خدمت کے تحت صارف 

 ۔سکتا ہےدے لۓ درخواست یتبدیلی ک کی رہائشی، تجارتی یا صنعتی مقاصد(

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 محکمۂ منصوبہ بندی و پیمائش کا منظوری خط  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

صرف عجمان شہر کی  -سرٹیفکیٹ این او سی سیوریج کمپنی سے  -

 لۓیآراضی ک

  اگر درخواست دہندہ زمین کا مالک نہ ہنامہ یا مختارنامسرکاری وکالت -

 و ہ

وارث   ایک خط اگر درخواست دہندہ کوئدراج ان راثیمعدالت سے  -

 و۔ ہ

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 درخواست دیں  آن الئن لئےیخدمت ک۔ 1

 تین کاروباری دنوں میں درخواست پر کارروائی ۔ 2

کے ذریعے مطلع  یا متنی پیغام میل : صارف ایدرخواست کی منظوری یا رد۔ 3

 ا جائیگ یاک

 ۔ صارفین مرکز میں فیس ادا کریںرفاہ یا  آن الئن نے پر درخواست قبول ہو ۔ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ۔  ٪1درخواست کے وقت زمین کی قیمت کا   خدمت کی فیس: 

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 مالک ا تنظیم و آراضی محکمۂ دیگر شریک ادارے: 

 عمار –ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 3   تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کیلۓ درست ہے  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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  سائٹ کا منصوبہ

 

 لۓ درخواست یزمین کی تقسیم ک ذیلی خدمت: 

والی زمین دو یا دو سے زیادہ حصوں  اس خدمت کے تحت صارف اپنی ملکیت   تفصیِل خدمت:

 لۓ درخواست دے سکتا ہے ۔یمیں تقسیم کرنے ک

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

صرف عجمان شہر کی  -سرٹیفکیٹ این او سی سیوریج کمپنی سے  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 لۓیآراضی ک

  اگر درخواست دہندہ زمین کا مالک نہ ہنامہ یا مختارنامسرکاری وکالت -

 و ہ

وارث   ایک خط اگر درخواست دہندہ کوئدراج ان راثیمعدالت سے  -

 و ہ

محکمۂ منصوبہ بندی ڈائرکٹر  بنامحکومتی ایجنسی کا سرکاری خط  -

 ۔ تقسیم )سرکاری ایجنسیوں(۔براۓ 

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 درخواست دیں  آن الئن لئےیخدمت ک۔ 1

 تین کاروباری دنوں میں درخواست پر کارروائی ۔ 2

کے ذریعے مطلع  یا متنی پیغام میل : صارف ایدرخواست کی منظوری یا رد۔ 3

 ا جائیگ یاک

 ۔ صارفین مرکز میں فیس ادا کریںرفاہ یا  آن الئن نے پر درخواست قبول ہو ۔ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  اوقات: خدمت فراہمی کے 

 ایک درہم فی مربع میٹر   خدمت کی فیس: 

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 مالک ا تنظیم و آراضی محکمۂ  دیگر شریک ادارے: 

 عجمان سیوریج کمپنی 

 عمار –ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 3   تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کیلۓ درست ہے  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  جزوی طور پر  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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  سائٹ کا منصوبہ

 

 درخواست  کیلۓ  انضمامزمین کے  ذیلی خدمت: 

دو   تفصیِل خدمت: صارف  تحت  کے  خدمت  ز   ایاس  سے  کرنے  یآراض  ادہیدو    کیلۓ  ضم 

سائٹ منصوبہ   این  کیا ۃجینتنے پر درخواست منظور ہو، تا ہےسکدرخواست کر 

 ملتا ہے۔ 

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 محکمۂ منصوبہ بندی و پیمائش کا منظوری خط  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

صرف عجمان شہر کی  -سرٹیفکیٹ این او سی سیوریج کمپنی سے  -

 لۓیآراضی ک

  اگر درخواست دہندہ زمین کا مالک نہ ہنامہ یا مختارنامسرکاری وکالت -

 و ہ

وارث   ایک خط اگر درخواست دہندہ کوئدراج ان راثیمعدالت سے  -

 ( ۔ انفرادی صارفینو )ہ

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 درخواست دیں  آن الئن لئےیخدمت ک۔ 1

 تین کاروباری دنوں میں درخواست پر کارروائی ۔ 2

کے ذریعے مطلع  یا متنی پیغام میل : صارف ایدرخواست کی منظوری یا رد۔ 3

 ا جائیگ یاک

 ۔ صارفین مرکز میں فیس ادا کریںرفاہ یا  آن الئن نے پر درخواست قبول ہو ۔ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ۓاستعمال کے ل یسبھ 1000 -  خدمت کی فیس: 

 500ی رہائش کے تسوائے ذا -

 عوامی خدمات کے لئے مفت -

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 مالک ا تنظیم و آراضی محکمۂ دیگر شریک ادارے: 

 عجمان سیوریج کمپنی 

 عمار –ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 3   تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کیلۓ درست ہے  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  جزوی طور پر  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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  سائٹ کا منصوبہ

 

 لۓ درخواستیزمین کا منصوبہ جاری کرنے ک ذیلی خدمت: 

حد بندی اور مخصوص /طول و عرض  ہ یا رقبہ کےصح  زمین کے کسی  یہ خدمت تفصیِل خدمت:

 ۔لئے ہےیتعمیرات ک اور لئے ہے ینمبر کے ساتھ منصوبہ جاری کرنے ک

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

صرف عجمان شہر کی  -سرٹیفکیٹ این او سی سیوریج کمپنی سے  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 لۓیآراضی ک

  اگر درخواست دہندہ زمین کا مالک نہ ہنامہ یا مختارنامسرکاری وکالت -

 و ہ

وارث   ایک خط اگر درخواست دہندہ کوئدراج ان راثیمعدالت سے  -

 ( انفرادی صارفینو )ہ

محکمۂ منصوبہ بندی ڈائرکٹر  بنامحکومتی ایجنسی کا سرکاری خط  -

 ۔  تقسیم )سرکاری ایجنسیوں(براۓ 

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 درخواست دیں  آن الئن لئےیخدمت ک۔ 1

 تین کاروباری دنوں میں درخواست پر کارروائی ۔ 2

کے ذریعے مطلع  یا متنی پیغام میل : صارف ایدرخواست کی منظوری یا رد۔ 3

 ا جائیگ یاک

 ۔ صارفین مرکز میں فیس ادا کریںرفاہ یا  آن الئن نے پر درخواست قبول ہو ۔ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ۓاستعمال کے ل یسبھ 1000 -  خدمت کی فیس: 

 500ی رہائش کے تسوائے ذا -

 عوامی خدمات کے لئے مفت -

 تعلق ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 مالک ا تنظیم و آراضی محکمۂ  دیگر شریک ادارے: 

 عجمان سیوریج کمپنی 

 عمار –ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 3   تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کیلۓ درست ہے  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  جزوی طور پر  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 پیمائشی خدمات 

 

 لۓ درخواست یکے تعین ک آراضی ذیلی خدمت: 

ہ دور  یدانیمکیلۓ کرنے  نیتعمراستہ و  اطراف کے نیزم  کے تحت خدمتاس  تفصیِل خدمت:

 شامل ہے. ٹیفکیسرٹ آراضیتعین اور 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 منصوبہ   کے محل وقوع کازمین  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 چینل کے ذریعہ درخواست دیں  یخدمت فراہمبھی  کسی۔ 1

 مرکز میں فیس ادا کریں  صارفینرفاہ یا  آن الئن -2

 عمل دو کاروباری دنوں میں درخواست پر   -3

  ٹیفکیسرٹ ہکے ذریع متنی پیغامایمیل یا  :درخواست کی منظوری یا رد -4

 حاصل کریں 

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار -ویب سائٹ  - خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 MPDA -فون اپلیکیشن  -

 ہیںنہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کے لئے درست ہے   محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 پیمائشی خدمات 

 

 لۓ درخواست یک کرنے تعینم سطح یمینز  ذیلی خدمت: 

   ے۔لۓ ہیک کرنےتعین م سطح یزمین ک یلۓکنے جان سائز کھدائ کا  خدمت یہ تفصیِل خدمت:

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 منصوبہ  کے محل وقوع کازمین  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ٹ یفکیسرٹ آراضیتعین  -

 تعمیراتی الئسنس  -

ہدایات و درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ضوابط: 

 چینل کے ذریعہ درخواست دیں  یخدمت فراہمبھی  کسی۔ 1

 مرکز میں فیس ادا کریں  صارفینرفاہ یا  آن الئن -2

 عمل دو کاروباری دنوں میں درخواست پر   -3

  ٹیفکیسرٹ ہکے ذریع متنی پیغامایمیل یا  :درخواست کی منظوری یا رد -4

 حاصل کریں 

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  1000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار -ویب سائٹ  - خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 MPDA -فون اپلیکیشن  -

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کے لئے درست ہے   محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 پیمائشی خدمات 

 

 لۓ درخواست کیے رنک جانچنے سطحکی  بیرونی گیٹ ذیلی خدمت: 

لۓ کی جانچنےکنکریٹ ڈالنے سے پہلے بیرونی دیوار کی اونچائی خدمت  ہی تفصیِل خدمت:

 ہے۔

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 منصوبہ  کے محل وقوع کازمین  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ٹ یفکیسرٹ آراضیتعین  -

 تعمیراتی الئسنس -

  ٹیفکیسرٹ آراضی سطح تعین -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 چینل کے ذریعہ درخواست دیں  یخدمت فراہمبھی  کسی۔ 1

 مرکز میں فیس ادا کریں  صارفینرفاہ یا  آن الئن -2

 عمل دو کاروباری دنوں میں درخواست پر   -3

  ٹیفکیسرٹ ہکے ذریع متنی پیغامایمیل یا  :درخواست کی منظوری یا رد -4

 حاصل کریں 

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500  خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار -ویب سائٹ  - خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 MPDA -فون اپلیکیشن  -

 نہیں ہیں فارم: خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل 

 کاروباری دن 2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کے لئے درست ہے   محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 پیمائشی خدمات 

 

 کے لۓ درخواست  جانچنےزمینی ستونوں کی سطح  ذیلی خدمت: 

 ہے۔ لۓ کی جانچنےکنکریٹ ڈالنے سے پہلے زمینی ستونوں کی سطح خدمت  ہی تفصیِل خدمت:

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 منصوبہ  کے محل وقوع کازمین  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ٹ یفکیسرٹ آراضیتعین  -

 تعمیراتی الئسنس -

  ٹیفکیسرٹ آراضی سطح تعین -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 چینل کے ذریعہ درخواست دیں  یخدمت فراہمبھی  کسی۔ 1

 عمل دو کاروباری دنوں میں درخواست پر   -2

  ٹیفکیسرٹ ہکے ذریع متنی پیغامایمیل یا  :درخواست کی منظوری یا رد -3

 حاصل کریں 

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت  خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار -ویب سائٹ  - خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 MPDA -فون اپلیکیشن  -

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کے لئے درست ہے   محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pa

ge
5

5 

 پیمائشی خدمات 

 

 زمینی حدود جانچنے کے لۓ درخواست  ذیلی خدمت: 

 کھدائی اور لگانے  سانچےکے  و لوہے لکڑی اور  کنکریٹ ڈالنے سے پہلے تفصیِل خدمت:

 ۔لۓ کی اطراف جانچنےزمین کے کے بعد 

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 منصوبہ  کے محل وقوع کازمین  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

   ٹیفکیسرٹ آراضیتعین  -

کیلۓ ہدایات و درخواست پیش کرنے 

 ضوابط: 

 چینل کے ذریعہ درخواست دیں  یخدمت فراہمبھی  کسی۔ 1

 عمل دو کاروباری دنوں میں درخواست پر   -2

  ٹیفکیسرٹ ہکے ذریع متنی پیغامایمیل یا  :درخواست کی منظوری یا رد -3

 حاصل کریں 

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت  فیس: خدمت کی 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار -ویب سائٹ  - خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 MPDA -فون اپلیکیشن  -

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 لئے درست ہے ایک سال کے   محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 پیمائشی خدمات 

 

 کرنے کیلۓ  نیتعم ہرا یخدمت ک ہڈھانچ یادیبن ذیلی خدمت: 

 -مواصالت  -گیس  -بجلی  -لئے خدمات )پانی یک نےدوکھ گڈھےیہ خدمت  تفصیِل خدمت:

 ہے۔  کرنے کیلۓ نیتعہ مراست اآبپاشی( ک

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

   منصوبہکا پروجیکٹ  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 یں پیش کر درخواست ۔ رفاہ صارفین مرکز میں 1

 کی فیس ادا کریں  خدمت۔ 2

 عمل دو کاروباری دنوں میں درخواست پر   -3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم فی پوائنٹ 500  خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 رفاِہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں  محدودیِت خدمت:  

 خدمت  روایتی خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 پیمائشی خدمات 

 

 کیلۓ درخواست نکات زمین کے  ذیلی خدمت: 

 ۔لۓ ہےیفراہم کرنے ک X ،Y ،Zیہ خدمت زمین کے نکات  تفصیِل خدمت:

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

   منصوبہکا ٹ سائ ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 یں پیش کر درخواست ۔ رفاہ صارفین مرکز میں 1

 کی فیس ادا کریں  خدمت۔ 2

 عمل دو کاروباری دنوں میں درخواست پر   -3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم فی پوائنٹ 300  خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  ادارے: دیگر شریک 

 رفاِہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 1 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں  محدودیِت خدمت:  

 خدمت  روایتی خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 پیمائشی خدمات 

 

 حوالہ جاتی نکات ذیلی خدمت: 

 ۔لۓ ہےیفراہم کرنے ک X ،Y ،Z حوالہ جاتی پیمائشی نکات یہ خدمت تفصیِل خدمت:

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نہیں  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 چینل کے ذریعہ درخواست دیں  یخدمت فراہمبھی  کسی۔ 1

 مرکز میں فیس ادا کریں  صارفینرفاہ یا  آن الئن -2

 ۔ 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم فی پوائنٹ 1000  خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  ادارے: دیگر شریک 

  عمار -ویب سائٹ  - خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 MPDA -فون اپلیکیشن  -

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 ہ شعب اک یترق یک ہڈھانچ یادیبن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمارات کا نظم و نسق 
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 جاری کرنا  الئسنس کے لۓ عمارات

 

 لئے درخواستیتعمیراتی اجازت نامہ صادر کرنے ک ذیلی خدمت: 

کے مطابق محکمہ سے  ی ہدایات و مطالبات تعمیر  جس کے تحت صارف ہے یہ ایک سرکاری خدمت  تفصیِل خدمت:

 ۔ حاصل کرسکتا ہے اجازت نامہکیلۓ  منظورشدہ )جدید( تعمیر 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 مالک کا شناختی کارڈ  -حتمی تعمیراتی منصوبے: سائٹ کا منصوبہ  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 مٹی کی جانچ رپورٹ  -شمارساختی  -حتمی ساختی منصوبے: ساختی منصوبے  -

 سے منظور شدہ منصوبے  ٹیکٹور یجنرل ڈائر  فنسیسول ڈ عالوہکے رہائشی  -
 تو(متعلقہ حکام سے منظور شدہ منصوبے )اگر کوئی ہو  -

 ضمیمہ  کامعاہدوں  نگرانی و ٹھیکیداری سیوریج کمپنی سے منظور  -

 ٹھیکیدار کا الئسنس  -

 مشیر کا الئسنس  -

 یا اس سے زیادہ منزلہ ہو )اگر کوئی ہو( 20آڈیٹر مشیر کا خط اگر عمارت  -

 )اگر کوئی ہے( ہوفری ہولڈ ملکیت اگر کا خط  امالک نظم و نسق  -

 م یارتکاز سک یعمارت ک -

کرنے کیلۓ درخواست پیش 

 ہدایات و ضوابط: 

 یں دلۓ درخواست یکی ویب سائٹ کے ذریعہ خدمت ک ہصارفین محکم۔ مندرج 1

 ںیکر  آن الئن سروس فیس کی ادا۔ 2

 درخواست پر کارروائی۔ 3
 فیس ادا کریں اور الئسنس حاصل کریں ہونے پر قبول ۔ 4

 گا۔  ئےمطلع کیا جاہ صارف سسٹم کے ذریع ہونے پر مسترد ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500لئے سروس فیس: یذاتی رہائش کے عالوہ تمام عمارتوں ک - خدمت کی فیس: 

 درہم   50لئے سروس فیس: یک تازرعی/ذاتی رہائشی عمار  -

  100کم از کم    اور   مربع میٹر   فی درہم    3.5اجازت نامہ:    یتعمیر   ا زرعی/ذاتی رہائشی عمارت ک  -

 درہم

کم از   اور مربع میٹر  فیدرہم  6تعمیراتی اجازت نامہ:  اتمام عمارتوں )غیر رہائشی/ زرعی( ک -

 درہم   100کم 
 درہم   200لئے اجازت نامہ: کیے رنزرعی/ذاتی رہائش کی چہاردیوار تعمیر ک -

 درہم  200لئے اجازت نامہ: کیے رنزرعی/ذاتی رہائش کے ملحقات تعمیر ک -

 درہم  200لئے اجازت نامہ: یاندرونی/ بیرونی چھتریوں ک یزرعی/ذاتی رہائش ک -

 درہم   500لئے اجازت نامہ: یاندرونی/بیرونی چھتریوں ک ی عمارات ک )غیر زرعی/ ذاتی( -

لئے یکم از کم رہائشی چھتریوں کاور  درہم فی مربع میٹر،  2لئے  یت کاہر قسم کی عمار   بیمہ: -

  ت ادرہم، دیگر سبھی عمار   2000درہم، رہائشی والز کے لئے    1000لئے  یدرہم، ملحقات ک  500

 درہم )غیر رہائشی/زرعی(۔ 3000لئے یک

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار  -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  



 
Pa

ge
6

1 

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل 

 فارم:

 نہیں ہیں 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً  

 درکار وقت:  

 کاروباری دن  5

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 جاری کرنا  الئسنس کے لۓ عمارات

 

 درخواست  یکرنے کلئے اجازت نامہ صادر یموجودہ عمارت میں اضافی تعمیر ک ذیلی خدمت: 

کے مطابق محکمہ سے  ی ہدایات و مطالبات تعمیر جس کے تحت صارف ہے یہ ایک سرکاری خدمت تفصیِل خدمت:
 ۔ حاصل کرسکتا ہے اجازت نامہکیلۓ منظورشدہ موجودہ عمارت میں اضافی تعمیر 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 ایجنسیاںسرکاری  -کاروبار زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 مالک کا شناختی کارڈ  -حتمی تعمیراتی منصوبے: سائٹ کا منصوبہ  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سال سے زیادہ پرانی   5 -شمار ساختی  -ساختی منصوبے: مٹی کی جانچ رپورٹ  نفاذی -

 کی جانچ ساخت  ٹیکنکر  ی سےبارٹر یتعمیراتی مواد لہ کیلۓ اضافعمارات پر 

 منظور شدہ منصوبے )اگر کوئی ہو تو(متعلقہ حکام سے  -

 سے منظور شدہ منصوبے  ٹیکٹور یجنرل ڈائر  فنسیسول ڈ عالوہکے رہائشی  -

 )اگر کوئی ہے( ہوفری ہولڈ ملکیت اگر کا خط  امالک نظم و نسق  -

 ضمیمہ  کامعاہدوں  نگرانی و ٹھیکیداری سیوریج کمپنی سے منظور  -

 کی نقل الئسنس ے درستٹھیکیدار ک -
 الئسنس ستدر  مشیر کا  -

 یا اس سے زیادہ منزلہ ہو )اگر کوئی ہو( 20آڈیٹر مشیر کا خط اگر عمارت  -

 م یارتکاز سک یعمارت ک -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یں دلۓ درخواست یکی ویب سائٹ کے ذریعہ خدمت ک ہصارفین محکم۔ مندرج 1

 ںیکر  آن الئن سروس فیس کی ادا۔ 2

 کارروائیدرخواست پر ۔ 3

 فیس ادا کریں اور الئسنس حاصل کریں ہونے پر قبول ۔ 4

 گا  ئےمطلع کیا جاہ صارف سسٹم کے ذریع ہونے پر مسترد ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500لئے سروس فیس: یذاتی رہائش کے عالوہ تمام عمارتوں ک - خدمت کی فیس: 

 درہم   50لئے سروس فیس: یک تاائشی عمار زرعی/ذاتی رہ -
  100کم از کم    اور  مربع میٹر  فیدرہم    3.5اجازت نامہ:    یتعمیر  ازرعی/ذاتی رہائشی عمارت ک -

 درہم 

کم از کم    اورمربع میٹر  فیدرہم    6تعمیراتی اجازت نامہ:    اتمام عمارتوں )غیر رہائشی/ زرعی( ک -

 درہم  100

 درہم   200لئے اجازت نامہ: کیے رنچہاردیوار تعمیر کزرعی/ذاتی رہائش کی  -

 درہم  200لئے اجازت نامہ: کیے رنزرعی/ذاتی رہائش کے ملحقات تعمیر ک -
 درہم  200لئے اجازت نامہ: یاندرونی/ بیرونی چھتریوں ک یزرعی/ذاتی رہائش ک -

 رہم  د 500لئے اجازت نامہ: یاندرونی/بیرونی چھتریوں ک ی عمارات ک )غیر زرعی/ ذاتی( -

لئے یکم از کم رہائشی چھتریوں کاور  درہم فی مربع میٹر،    2لئے  یت کاہر قسم کی عمار   بیمہ: -

  ت ادرہم، دیگر سبھی عمار   2000درہم، رہائشی والز کے لئے    1000لئے  یدرہم، ملحقات ک  500

 درہم )غیر رہائشی/زرعی(۔ 3000لئے یک

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 
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 نہیں ہیں  ادارے: دیگر شریک 

  عمار  -ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل 

 فارم:

 نہیں ہیں 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً  

 درکار وقت:  

 کاروباری دن  5

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 جاری کرنا  الئسنس کے لۓ عمارات

 

 لئے درخواستیاجازت نامہ صادر کرنے ک یتعمیر  ا موجودہ عمارت ک ذیلی خدمت: 

، بشرطیکہ یںہ ےسکت ر لئے اجازت نامہ حاصل کیاس خدمت کے تحت موجودہ عمارت کی تعمیر ک تفصیِل خدمت:

ضروری تعمیری قوانین کے منافی نہ   نیز مشیر ساختی نقطۂ نظر سے عمارت کی حفاظت یقینی بنائے 

 ۔ہو

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 ساختی حفاظت کی ضمانت  مشیر سے موجودہ عمارت کی - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 مشیر کا درست الئسنس -
   م یارتکاز سک یعمارت ک -

 مالک کا شناختی کارڈ  -حتمی تعمیراتی منصوبے: سائٹ کا منصوبہ  -

 سے منظور شدہ منصوبے  ٹیکٹور یجنرل ڈائر  فنسیسول ڈ عالوہکے رہائشی  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یں دلۓ درخواست یکی ویب سائٹ کے ذریعہ خدمت ک ہصارفین محکم۔ مندرج 1

 ںیکر  سروس فیس کی اداآن الئن ۔ 2

 درخواست پر کارروائی۔ 3

 فیس ادا کریں اور الئسنس حاصل کریں ہونے پر قبول ۔ 4

 گا  ئےمطلع کیا جاہ صارف سسٹم کے ذریع ہونے پر مسترد ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500لئے سروس فیس: یعمارتوں کذاتی رہائش کے عالوہ تمام  - خدمت کی فیس: 
 درہم   50لئے سروس فیس: یک تازرعی/ذاتی رہائشی عمار  -

  100کم از کم    اور   مربع میٹر   فیدرہم    3.5اجازت نامہ:    یتعمیر  ازرعی/ذاتی رہائشی عمارت ک -

 درہم

کم از   اور مربع میٹر  فیدرہم  6تعمیراتی اجازت نامہ:  اتمام عمارتوں )غیر رہائشی/ زرعی( ک -

 درہم   100کم 

 درہم   200لئے اجازت نامہ: کیے رنزرعی/ذاتی رہائش کی چہاردیوار تعمیر ک -

 درہم  200لئے اجازت نامہ: کیے رنزرعی/ذاتی رہائش کے ملحقات تعمیر ک -

 درہم  200لئے اجازت نامہ: یاندرونی/ بیرونی چھتریوں ک یزرعی/ذاتی رہائش ک -

 درہم   500لئے اجازت نامہ: یاندرونی/بیرونی چھتریوں ک ی عمارات ک )غیر زرعی/ ذاتی( -
لئے یکم از کم رہائشی چھتریوں کاور  درہم فی مربع میٹر،    2لئے  یت کاہر قسم کی عمار   بیمہ: -

  ت ادرہم، دیگر سبھی عمار   2000درہم، رہائشی والز کے لئے    1000لئے  یدرہم، ملحقات ک  500

 درہم )غیر رہائشی/زرعی(۔ 3000لئے یک

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 عمار  – ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل 

 فارم:

 نہیں ہیں 



 
Pa
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6
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تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً  

 درکار وقت:  

 کاروباری دن  5 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  
 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 جاری کرنا  الئسنس کے لۓ عمارات

 

 لئے درخواستیتعمیراتی اجازت نامہ منسوخ کرنے ک ذیلی خدمت: 

مسمار   اسے گیا ہو تو  ر کام شروع ہوگا، پہلےاس خدمت کے تحت سائٹ پر کام شروع کرنے سے  تفصیِل خدمت:

 تعمیراتی اجازت نامہ کی منسوخی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کرنے کے بعد

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 فارم  تعمیراتی اجازت نامہ منسوخئ ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ضوابط: ہدایات و 

 یں دلۓ درخواست یکی ویب سائٹ کے ذریعہ خدمت ک ہصارفین محکم۔ مندرج 1

 ںیکر  آن الئن سروس فیس کی ادا۔ 2
 درخواست پر کارروائی۔ 3

 فیس ادا کریں اور الئسنس حاصل کریں ہونے پر قبول ۔ 4

 گا۔  ئےمطلع کیا جاہ صارف سسٹم کے ذریع ہونے پر مسترد ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  اوقات: خدمت فراہمی کے 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار  -ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل 

 فارم:

 نہیں ہیں 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً  

 درکار وقت:  

 کاروباری دن  2

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 جاری کرنا  الئسنس کے لۓ عمارات

 

 درخواست کیلۓ تجدید کی  تعمیراتی اجازت نامہ ذیلی خدمت: 

جس کے تحت صارف تعمیری کام رکنے، شروع نہ ہونے یا اجازت نامہ  یہ ایک سرکاری خدمت ہے  تفصیِل خدمت:

دہ تعمیراتی اجازت  جاری کر  نے پر سابقتاخیر ہوکی عرصہ کے دو سال تاریخ سے  یصادر ہونے ک

پہلی مرتبہ اور ہر سال تجدید ثانی کے شروع  جس طرح درخواست دے سکتا ہے،  لۓیتجدید ککی  نامہ

 ۔ سے

   دمتباضابطہ خ  زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تکمیل فیصد کے ساتھ تجدید فارم  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  
 نقل کی  رپورٹ جانچساختی  -

 مشیر کا الئسنس  -

   م یارتکاز سک یعمارت ک -

 یہ پر سال  5ہر  رپورٹ جس میں جانچ ی ک ہلیبارٹری سے کنکریٹ ڈھانچ موادتعمیراتی  -

 کا تقاضا ہو  نےدستاویز بدل

 منسلک کریں۔ اسےاگر دستیاب ہے ورنہ  نقلاصل اجازت نامہ کی سسٹم  ےعمارت ک -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یں دلۓ درخواست یکی ویب سائٹ کے ذریعہ خدمت ک ہصارفین محکم۔ مندرج 1

 ںیکر  آن الئن سروس فیس کی ادا۔ 2

 درخواست پر کارروائی۔ 3

 فیس ادا کریں اور الئسنس حاصل کریں ہونے پر قبول ۔ 4
 گا۔  ئےمطلع کیا جاہ صارف سسٹم کے ذریع ہونے پر مسترد ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار  -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل 

 فارم:

 نہیں ہیں 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً  
 درکار وقت:  

 کاروباری دن  5

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 جاری کرنا  الئسنس کے لۓ عمارات

 

 درخواست بدلنے کیلۓر یمش ذیلی خدمت: 

 ر تعمیراتی اجازت نامہ حاصل ک ےاس خدمت کے تحت مالک کی درخواست پر نۓ مشیر کے نام س تفصیِل خدمت:

 ۔یںہ ےسکت

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نقل مشاورتی دفتر کے تجارتی الئسنس کی ایک  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نگرانی اور ٹھیکیداری کا منظورشدہ معاہدہ  -

 مشاورتی معاہدہ منسوخی فارم اور باہمی رضامندی کلیئرینس -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یں دلۓ درخواست یکی ویب سائٹ کے ذریعہ خدمت ک ہصارفین محکم۔ مندرج 1

 ںیکر  یس کی اداآن الئن سروس ف۔ 2

 درخواست پر کارروائی۔ 3

 فیس ادا کریں اور الئسنس حاصل کریں ہونے پر قبول ۔ 4

 گا۔  ئےمطلع کیا جاہ صارف سسٹم کے ذریع ہونے پر مسترد ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار  -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل 

 فارم:

 نہیں ہیں 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً  

 درکار وقت:  

 کاروباری دن  1

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 جاری کرنا  الئسنس کے لۓ عمارات

 

 درخواستبدلنے کیلۓ   ٹھیکیدار  ذیلی خدمت: 

نۓ  کر کے اس خدمت کے تحت مالک کی درخواست پر سابق ٹھیکیدار کے ساتھ معاھدہ منسوخ  تفصیِل خدمت:

 ۔  یںہے سکت ر تعمیراتی اجازت نامہ حاصل ک ےٹھیکیدار کے نام س

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت:

 کاروبار  ھدف کردہ صارفین:زمرۂ 

 نقل مشاورتی دفتر کے تجارتی الئسنس کی ایک  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نگرانی اور ٹھیکیداری کا منظورشدہ معاہدہ  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 
 ہدایات و ضوابط: 

 یں دلۓ درخواست یکی ویب سائٹ کے ذریعہ خدمت ک ہصارفین محکم۔ مندرج 1
 ںیکر  کی اداآن الئن سروس فیس ۔ 2

 درخواست پر کارروائی۔ 3

 فیس ادا کریں اور الئسنس حاصل کریں ہونے پر قبول ۔ 4

 گا۔  ئےمطلع کیا جاہ صارف سسٹم کے ذریع ہونے پر مسترد ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم   500: فیس ٹھیکیدار کی تبدیلی - خدمت کی فیس: 

  500لئے کم از کم یدرہم فی مربع میٹر ہر قسم کی عمارتوں کے لئے،  رہائشی چھتریوں ک 2 بیمہ:

قسم کی عمارتوں   سبھیدرہم اور دیگر  2000لئے یدرہم، رہائشی والز ک 1000لئے یدرہم، ملحقات ک

 ۔ درہم )رہائشی اور زرعی کے عالوہ( 3000لئے یک

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  ک ادارے: دیگر شری

  عمار  -ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل 

 فارم:

 نہیں ہیں 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً  

 درکار وقت:  

 کاروباری دن  2

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 جاری کرنا  الئسنس کے لۓ عمارات

 

 لۓ درخواستیتعمیراتی اور ساختی ترمیم ک ذیلی خدمت: 

، یہ ترمیم  ہیں سکتے کر اس خدمت کے تحت عموما زیر تعمیر منصوبہ میں ترمیم کی منظوری حاصل  تفصیِل خدمت:

 پر مشتمل ہوسکتی ہے۔  وںبعض یا تمام تعمیراتی و ساختی منصوب

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تعمیراتی منصوبے )مصدقہ نقل، ترمیم شدہ نقل(  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ساختی منصوبے )مصدقہ نقل، ترمیم شدہ نقل( -

 سے منظورشدہ منصوبے رہائشی عالقوں کے عالوہ ائیریکٹوریٹ سول ڈیفنس جنرل ڈ -

 متعلقہ حکام سے منظور شدہ منصوبے )اگر کوئی ہے( -

 ٹھیکیدار کا الئسنس  -

 ر کا الئسنس یمش -

   م یارتکاز سک یعمارت ک -

 ترمیمی فارم  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یں دلۓ درخواست یکی ویب سائٹ کے ذریعہ خدمت ک ہصارفین محکم۔ مندرج 1

 ںیکر  آن الئن سروس فیس کی ادا۔ 2

 درخواست پر کارروائی۔ 3

 فیس ادا کریں اور الئسنس حاصل کریں ہونے پر قبول ۔ 4

 گا۔  ئےمطلع کیا جاہ صارف سسٹم کے ذریع ہونے پر مسترد ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

  عمار  -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل 

 فارم:

 نہیں ہیں 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً  

 درکار وقت:  

 کاروباری دن  1

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 یدرجہ بند یک روںیاور مش  داروںیکیٹھ

 

 درخواست لۓیمنظوری ک کیہ منصوب یٹھیکیدار /نۓ مشاورتی خدمت: ذیلی 

منصوبہ کے  ۓکمپنیاں اور انجینئرنگ مشاورتی دفاتر ن اس خدمت کے تحت ٹھیکہ دار  تفصیِل خدمت:

 لۓ درخواست دے سکتے ہیں۔یاضافہ ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نقلتجارتی الئسنس کی ایک  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نقلکی ایک  ہپروجیکٹ سائٹ کے منصوب -

 نقلکی ایک  فہرستپروجیکٹ پیمائش  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط: 

 ہوںرفاہ صارفین مرکز میں ذاتی طور پر حاضر ۔ 1

 درجہ بندی خدمات کا فارم پُر کریں ینٹھیکیدار اور مشاور  -2

 منسلک کریں  دستاویز  تمام ضروری ضمانِت خدمت کے ۔ 3

  گےکرین کی جانچ دستاویز خدمت فراہم کنندہ ضمانِت خدمت ۔ 4

 عبہ انجینئرنگ نگرانی و کنٹرول ش -ہوگی منتقل کو محکمۂ عمارات  درخواست۔ 5

 لیگا  زہمالزم درخواست کا جائ ہلئے متعلقیحتمی منظوری ک۔ 6

 درخواست وصول کریں )دو کاروباری دنوں کے بعد( سے ۔ محکمۂ عمارات7

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 کاروباری دن  2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 یدرجہ بند یک روںیاور مش  داروںیکیٹھ

 

 لۓ درخواستیر اجازت نامہ کیمش / عارضی ٹھیکیدار  خدمت: ذیلی 

کرنے  ہ کا اضافہ منصوب ۓنایک  میں سرکاری یا ممتاز منصوبوں اس خدمت کے تحت تفصیِل خدمت:

 ہیں۔  ےتکسکر  حاصل ہ اجازت نام لۓر/ ٹھیکیدار کییسے بیرونی عارضی مش غرض یک

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت:

 کاروبار  صارفین:زمرۂ ھدف کردہ 

 درخواست فارم منظوریر( یعارضی )ٹھیکیدار / مش - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نقلکی ایک  ہسائٹ کے منصوب -

 نقلدرست تجارتی الئسنس کی ایک   کے ٹھیکہ دار کمپنی /مشاورتی دفتر  -
 مجوزہ منصوبہ کے تعمیراتی منصوبے  -

 مالزمین کے ناموں کی حالیہ منظورشدہ فہرست -

 سرٹیفکیٹ ی تکمیلان کے منصوبوں کی فہرست +   دہ کر  مکملتمام  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط: 

 رفاہ صارفین مرکز میں درخواست دیں۔ 1

 درخواست اور دستاویز کا جائزہ  ۔ پیش کردہ 2

 و کنٹرول شعبہ   ینگران نئرنگیانج -یعمارات کو منتقل ہوگ ۂ درخواست محکم۔ 3

 کی منظوری  ہصورت میں فیس کی ادائیگی اور اجازت نامقبولیت کی ۔ 4

 ئیگی فیس ادائیگی سے پہلے درخواست صارف کو واپس کردی جا پر مسترد ہونے ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم 50،000لۓ یایک سال ک ہ اجازت نامیلۓ ر/ ٹھیکیدار کییرونی مش  خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 کاروباری دن  2  تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 یدرجہ بند یک روںیاور مش  داروںیکیٹھ

 

 لئے درخواست یبلند کرنے کہ ر کا زمر یٹھیکیدار/ مش ذیلی خدمت: 

بندی  میں درجہہ مطلوبہ شرائط پورا کرنے پر اعلی زمر  ےر کیخدمت ٹھیکیدار/ مش یہ تفصیِل خدمت:

 ہے۔   لۓکی

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 خدمت درخواست فارم  بندی درجہ ر یمش و ٹھیکیدار  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نقلدرست تجارتی الئسنس کی ایک   کے ٹھیکہ دار کمپنی /مشاورتی دفتر  -

 سرٹیفکیٹ ی تکمیلان کے منصوبوں کی فہرست +   دہ کر  مکملتمام  -
 مالزمین کے ناموں کی حالیہ منظورشدہ فہرست -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط: 

 رفاہ صارفین مرکز میں درخواست دیں۔ 1

 درخواست اور دستاویز کا جائزہ  ۔ پیش کردہ 2

 منظوری لۓکیہ اعلی زمر  قبولیت کی صورت میں فیس کی ادائیگی اور ۔ 3

 ئیگی درخواست صارف کو واپس کردی جاپر مسترد ہونے ۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم   200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے تعلق: دیگر خدمات کے ساتھ 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 کاروباری دن  2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 کی درجہ بندی روںیمش ٹھیکیداروں اور 

 

 لئے درخواستیر( پیشہ اپنانے کی منظوری کی)ٹھیکیدار/ مش ذیلی خدمت: 

ار پورے کرنے پر عمارت سازی ٹھیکیدار و یانتظامی کم از کم مع  مطلوبہ تکنیکی اور  تفصیِل خدمت:

 ۔ لئے منظورییک شروع کرنےکا پیشہ  ر یانجینئرنگ مش

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 خدمت درخواست فارم  بندی درجہ ر یمش و ٹھیکیدار  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نقلدرست تجارتی الئسنس کی ایک   کے ٹھیکہ دار کمپنی /مشاورتی دفتر  -

 کے تجارتی الئسنسوں وں کیامارتی شر  معاشی ترقی سے ۂمحکم -
 دفتر کا اجارہ داری معاہدہ  -

 ہو  گیا عرض اور پیمائش میٹر میں دکھایاآفس کا منصوبہ جس میں طول و -

     مالزمین کے ناموں کی حالیہ منظورشدہ فہرست -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط: 

 رفاہ صارفین مرکز میں درخواست دیں .1

 درخواست اور دستاویزات کا جائزہ .2

 کی منظوری ہ قبولیت کی صورت میں، فیس کی ادائیگی اور اجازت نام .3

 درخواست صارف کو واپس کردی جاتی ہے مسترد ہونے کی صورت میں .4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم   200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 کاروباری دن  2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 لۓ درخواستیکجاری کرنے نائٹ ورک پرمٹ  ذیلی خدمت: 

  نیزسائٹ شرائط پر مبصر کی منظوری کے بعد شام میں کچھ گھنٹوں    اس خدمت کے تحت تفصیِل خدمت:

  ےسکتر لئے اجازت نامہ حاصل کیتعمیراتی کام رات میں انجام دینے ک  میں مخصوص وقت  

 ۔یں ہ

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نائٹ ورک پرمٹ درخواست فارم  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 اجازت نامہ ی اجازت نامہ یا مسمار  تعمیراتی اجازت نامہ یا مرمت -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط: 

 یں ددرخواست میں  H  عمارت -کنٹرول شعبہ ر وا ینگران نئرنگیانج  -عمارات  ۂ۔ محکم1

 ۔ پیش کردہ درخواست اور دستاویزات کا جائزہ 2

 جائزہ۔ سائٹ کا دورہ اور اس کا 3

 کی منظوری  ہ۔ قبولیت کی صورت میں فیس کی ادائیگی اور اجازت نام4

 ۔درخواست صارف کو واپس کردی جاتی ہے  ۔ مسترد ہونے کی صورت میں5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے ھ تعلق: دیگر خدمات کے سات

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 عمارات  ۂمحکم خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 کاروباری دن  1 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 ڈٹ کیلۓ درخواست آساختی  ذیلی خدمت: 

پل/چھت(  اس خدمت کے تحت تفصیِل خدمت:  زمینی  ڈالنے ک میں  )بنیاد/  انجینئر سےتکنیکی  الۓ عماریکنکریٹ  ت 

ر کی جانب یدرخواست منظوری کے بعد الزمی طور پر منصوبہ مشمنظوری حاصل کرسکتے ہیں، یہ  

 سے دی جاتی ہے۔

 باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین: 

 درست تعمیراتی اجازت نامہ - ضمانِت خدمت کے تقاضے: 

 ٹھیکیدار کمپنی کو بلدیہ سے منظورشدہ انجینئر فراہم کرنا ضروری ہے  -

 کنٹینروں سے متعلق ایمس کمپنی سے معاہدہ تعمیراتی فضلہ  -

 لۓ پیمائشی سندیثابت کرنے ک سطح یحدود اور بیرونی دروازوں ک ےزمین ک -

 مواصالت خدمات کے منظور شدہ منصوبے وبجلی  و ، اور پانیین او سیا -

ی گئ ہو اگر واضح ک چہاردیواریعارضی  سائٹ کی تصویر جس میں پروجیکٹ بورڈ و -

 لۓ ہو یستونوں کے معائنہ کدرخواست عام 

 ری آڈٹ سرٹیفکیٹ زمین کی حدود کاستونوں کے معائنہ کی صورت میں  -

 سرٹیفکیٹ کالۓ ان کی سطح کی جانچ یزمینی پلوں کے معائنہ ک -

 لئے مٹی/ لوہے کی جانچیستونوں کے معائنہ ک -

 منظورشدہ تعمیراتی منصوبے  -

حفاظت کی  سے  لئے ٹھیکیداریکمیٹر سے کم اونچا ہو کی حفاظت  4ڈھانچہ جو  اچھت ک -

 میٹر سے زیادہ اونچا ہو تو سیکیورٹی اور سیفٹی کمپنی کا خط 4خط، اگر   کا ضمانت

 زمینی پلوں کا معائنہ کرنے کی صورت میں اینٹوں کے معائنہ کا خط -

 چھتوں کی صورت میں چھتوں کی ذمہ داری کا سرٹیفکیٹ پرانی -

 ،دن کے بعد 28دن اور  7کی تاریخ سے ے ڈالنخط کنکریٹ کا کنکریٹ بالکس کی جانچ  -

 جن کا معائنہ مقصود ہے۔اور  بنےسے پہلے  ستون اس ستونجو 

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  

 و ضوابط:

 یںدصارفین محکمہ کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست  مندرج۔ 1

  کیلۓکی تاریخ  ہ)دور کا وقت متعین ہوگا دورہکا معائنہ، پھر  عمارات انجینئر کے ذریعہ عمارات. 2

 ( مطلع کیا جائیگاصارف 

 دورہ۔ معائنہ اور منظوری کے لئے 3

 ۔ قبولیت کی صورت میں صارف منظوری کے بارے میں مطلع کیا جائے گا4

 ے۔دوبارہ درخواست د نیز۔ اگر درخواست صارف کو واپس ہو تو صارف مالحظات پورا کرے 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  ت: خدمت فراہمی کے اوقا

 مفت  خدمت کی فیس: 
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 تعلق ہے   دیگر خدمات کے ساتھ تعلق:

 بجلی اور پانی اتھارٹی ۔ مواصالت کمپنی وفاقی -ایمز گروپ کمپنی  دیگر شریک ادارے: 

 عمار  –ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع: 

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار 

 وقت: 

 کاروباری دن  1

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 جزوی طور پر مکمل ڈیجیٹل خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 درخواست لۓ یجاری کرنے ک اجازت نامہتحفظ عامہ  ذیلی خدمت: 

لۓ متعلقہ حکام سے یت کاتجارتی عمار   اس خدمت کے تحت امارت عجمان میں تمام رہائشی و تفصیِل خدمت:

  ے سکت  ر حاصل ک  اجازت نامہت پورا کرنے پر تحفظ عامہ  ازماول تعمیراتی حفاظت متعلق تقاضے و  

 ۔یںہ

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروباری  -صارفین انفرادی  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نقل مالک کے شناختی کارڈ کی  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 سائٹ کا منصوبہ  -

 تکمیل سرٹیفکیٹ  -

 تعمیراتی اجازت نامہ -

 کلیئرنس روڈ ورکس سے -

 ے منظوری س محکمۂ صحت عامہ  کی  معاہدہے کیڑے قابو کرنے والی کمپنی ک -

 ے منظوریسمحکمۂ صحت عامہ کی  معاہدہ ےماہر کمپنیوں ک شنیواٹر ٹینک سٹرالئز  -

پر  والی کمپنی کے معاہدہ  بجھانےآگ سے منظورشدہ  ٹریوٹائیکڈ سول ڈیفنس جنرل -

 منظوری ٹ کیریوٹائیکسول ڈیفنس ڈ 

 - ے منظوریسمعاہدہ کی عجمان پولیس جنرل کمانڈر  سسٹمز کمپنی کے کنٹرول -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یں ددرخواست میں  H  عمارت -کنٹرول شعبہ ر وا ینگران نئرنگیانج  -عمارات  ۂ۔ محکم1

 ۔ پیش کردہ درخواست اور دستاویزات کا جائزہ 2

 جائزہ۔ سائٹ کا دورہ اور اس کا 3

 کی منظوری اجازت نامہ۔ قبولیت کی صورت میں فیس کی ادائیگی اور تحفظ عامہ 4

 ۔درخواست صارف کو واپس کردی جاتی ہے  ۔ مسترد ہونے کی صورت میں5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 محکمۂ عمارات  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  2

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 روایتی خدمت
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 لۓ درخواست ی اجازت نامہ ک مرمت ذیلی خدمت: 

لۓ اجازت نامہ  یک مرمت یت کایہ ایک سرکاری خدمت ہے جس کے تحت صارف موجودہ عمار  تفصیِل خدمت:

 حاصل کر سکتا ہے۔ 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 ایجنسیاںسرکاری  -کاروباری  -انفرادی صارفین   زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 اجازت نامہ درخواست فارم  مرمت - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 کاروبار( -عمارت کے مالک کا شناخت کارڈ )انفرادی صارفین  -

 منصوبہ  کا سائٹ -

 کمپنی کا تجارتی الئسنس یالکرنے و مرمت -

 معاہدہ مرمتمالک اور جنرل مینٹیننس کمپنی کے مابین  -

سول ڈیفنس   کے ت اتمام عمار  تقسیم کی صورت میںتعمیراتی منصوبے + عمارت کی  -

 سے منظورشدہ منصوبے 

 بیرونی رنگ تبدیل کرنے کی صورت میں رنگ کا کوڈ یا نمونہ -

 ۔ اجازت نامہتحفظ عامہ لئے یت کاکے عالوہ تمام عمار  رہائشی وال -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یں ددرخواست میں  H  عمارت -کنٹرول شعبہ ر وا ینگران نئرنگیانج  -عمارات  ۂ۔ محکم1

 ۔ پیش کردہ درخواست اور دستاویزات کا جائزہ 2

 جائزہ۔ سائٹ کا دورہ اور اس کا 3

 کی منظوری اجازت نامہ۔ قبولیت کی صورت میں فیس کی ادائیگی اور تحفظ عامہ 4

 ۔درخواست صارف کو واپس کردی جاتی ہے  ۔ مسترد ہونے کی صورت میں5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  فراہمی کے اوقات: خدمت 

 درہم  1000 اجازت نامہ:  مرمت - خدمت کی فیس: 

 مرمت  (3000-1000بیمہ: ) -

 تعلق ہے   دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 ٹریوٹائیکڈ سول ڈیفنس جنرل دیگر شریک ادارے: 

 کنٹرول شعبہ  ر وا ینگران نئرنگیانج -عمارات  ۂمحکم  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  2

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 روایتی خدمت
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 لۓ درخواستیتکنیکی رپورٹ جاری کرنے ک یعمارات و سہولیات ک ذیلی خدمت: 

ت متعین  ال ت کی حایہ ایک سرکاری خدمت ہے جس کے تحت صارف موجودہ یا زیر تعمیر عمار  تفصیِل خدمت:

لۓ تکنیکی رپورٹ حاصل کر سکتا ہے، یہ خدمت انفرادی صارفین، کمپنی اور یکرنے ک

 لۓ فراہم کی جاتی ہے۔ یکاروباری ک

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں -کاروباری  -انفرادی صارفین   زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تکنیکی رپورٹ درخواست خط - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 سائٹ کا منصوبہ  -
 نقل مالک کے شناختی کارڈ کی  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یںدصارفین محکمہ کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست   مندرج۔ 1

 یںر ک ادا . آن الئن سروس فیس 2

 یدرخواست پر کارروائ۔ 3

 ۔ منظور شدہ تکنیکی رپورٹ آن الئن وصول کریں4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  1000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے تعلق: دیگر خدمات کے ساتھ 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 عمار  –ویب سائٹ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  2

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  
 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 لۓ درخواست یحتمی تکمیل سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک ذیلی خدمت: 

لئے تکمیل  یاس خدمت کے تحت تعمیراتی کام مکمل ہو نے پر تمام اقسام کے عماراتی الئسنس ک تفصیِل خدمت:

سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ یہ کام محکمہ سے منظور شدہ منصوبوں، تکنیکی اور  

انجینئروں کے    یانجینئرنگ نگراناور    ، تمام شرائط و مطالبات کے مطابقتفصیالتانجینئرنگ  

 کے سائٹ کا معائنہ کرنے کے بعد مکمل ہوئے ہوں ۔  

   باضابطہ خدمت زمرۂ خدمت:

 کاروبار  دہ صارفین:زمرۂ ھدف کر 

 اککرنے )عارضی/ حتمی( تکمیل سرٹیفکیٹ جاری  سیوریج کمپنی سے تصدیق شدہ - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 فارم

 عمارت کی سبھی جانچیں  -

 ضمانت ٹھیکیدار سے واٹر پروفنگ کی  -

 کے شرائط پورا کرنے کا خط   ہماحفظ عت سے سول ڈیفینس -

 رہائشی وال کے عالوہ تمام عمارتیں(  نوٹ:)

 ل کا سرٹیفیکٹیکمتصالت موا -

- AIMS سے کلیئرنس 

 ڈھانچہ سے کلیئرنس یادیمحکمۂ سڑک اور بن -

 سے مقام نمبر  ےمقامی انفارمیشن سسٹمز محکم  -

 عجمان پولیس جنرل کمانڈ سے منظورشدہ کنٹرول سسٹم منصوبے  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یںدصارفین محکمہ کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست   مندرج۔ 1

 یںر ک ادا . آن الئن سروس فیس 2

 یدرخواست پر کارروائ۔ 3

 ی تکمیل سرٹیفکیٹ حاصل کریں حتم۔ قبولیت کی صورت میں فیس ادائیگی اور 4

 ۔ مطلع کیا جاتا ہے ہ۔ مسترد ہونے کی صورت میں صارف سسٹم کے ذریع5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  : خدمت فراہمی کے اوقات 

 درہم  2000تمام عمارتیں =  - خدمت کی فیس: 

 درہم  500ئوسیز= ذاتی والز + فارم ہا  -

 تعلق ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 عجمان سیوریج کمپنی  - دیگر شریک ادارے: 

 ڈائیکٹوریٹ جنرلسول ڈیفینس  -

 عجمان پولیس جنرل کمانڈ   -

 مواصالت کمپنی -

 ایمز گروپ کمپنی -
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 عمار  -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  2 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 جزوی طور پر مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 لۓ درخواستیعارضی تکمیل سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک ذیلی خدمت: 

عارضی تکمیل سرٹیفکیٹ حاصل  لئےیاس خدمت کے تحت عمارت کا بجلی کنکشن چالوکرنے ک تفصیِل خدمت:

ر یمش درخواستیہ   اور  بشرطیکہ کنکریٹ اور اینٹوں کا تمام کام مکمل ہو گیا ہو ،کرسکتے ہیں

 گی ۔  جائی کے ذریعہ پیش کی

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 اک کرنے ( تکمیل سرٹیفکیٹ جاری)عارضی/ حتمی سیوریج کمپنی سے تصدیق شدہ - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 فارم

 عمارت کی سبھی جانچیں  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یںدصارفین محکمہ کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست   مندرج۔ 1

 یںر ک ادا . آن الئن سروس فیس 2

 یدرخواست پر کارروائ۔ 3

 سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ قبولیت کی صورت میں فیس ادائیگی اور عارضی تکمیل 4

 ۔ مطلع کیا جاتا ہے ہ۔ مسترد ہونے کی صورت میں صارف سسٹم کے ذریع5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  2000تمام عمارتیں =  - خدمت کی فیس: 

 درہم  500ئوسیز= ذاتی والز + فارم ہا  -

 تعلق ہے   دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 عجمان سیوریج کمپنی  - دیگر شریک ادارے: 

 عمار  -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  2 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 جزوی طور پر مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 لۓ درخواستی)عمارات کی( بیمہ رقم واپسی ک ذیلی خدمت: 

 / ی الئسنس )حتمی تکمیل سرٹیفکیٹ(ات)تعمیر  اس خدمت کے تحت پروجیکٹ پورا ہونے پر  تفصیِل خدمت:

 ۔ ( بیمہ رقم واپس لے سکتے ہیںکی چھتری /  مسماری اجازت نامہ /  اجازت نامہ رمتم

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 مالک کے شناختی کارڈ کی نقل  -

 / چھتری/ مسماری(  رمتاجازت نامہ )م -

 رسید( ی وصولی اصل بیمہ )گاہک ک -

 کاروباری: 
 مالک کے شناختی کارڈ کی نقل  -

 رسید( ی وصولی اصل بیمہ )گاہک ک -

 / چھتری/ مسماری(  رمتم /  )حتمی تکمیل اجازت نامہ اجازت نامہ  -

 درست تجارتی الئسنس کی نقل  -

 اکاؤنٹ نمبر کا کمپنی  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ضوابط: ہدایات و 

 یں ددرخواست میں  H  عمارت -کنٹرول شعبہ ر وا ینگران نئرنگیانج  -عمارات  ۂ۔ محکم1

 ۔ پیش کردہ درخواست اور دستاویزات کا جائزہ 2

 یمنظور  یسائٹ کا دورہ، اس کا جائزہ اور انسپکٹر ک۔ 3

 یمنتقلکی لۓ محکمۂ خزانہ کو درخواست ی۔ بیمہ رقم واپسی ک4
 جاری ہوگا۔  بینک چیک نہمنتقل ور  بینک اکاؤنٹ میںہو تو  اکاؤنٹرقم بینک   ۔ بیمہ5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 محکمۂ تعمیرات  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:خدمت 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  5

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 روایتی خدمت
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 لۓ درخواستیاجازت نامہ ک یمسمار  ذیلی خدمت: 

 لۓ اجازت نامہ حاصل کرسکتے ہیں۔ یت مسمار کرنے کاعمار  سبھی قسم کی  تحتاس کے  تفصیِل خدمت:

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

مواصالت   ی: وفاقی بجلی اور پانی اتھارٹی، کرایہ تنازعات، اماراتاین او سی - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 کارپوریشن سے 

 معاہدہ کا کے ساتھ مالک اور مشاور  مسمار کرنے والی کمپنی -

 منصوبہ کا سائٹ  -

 سرکاری ایجنسیاں(  - )کاروبار  کیلۓ این او سیمالک سے انہدام  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یںددرخواست  میں  H عمارت  -عمارات  ۂ۔ محکم1

 ۔ دستاویز کا جائزہ2

 سائٹ کا دورہ۔ معاینہ کیلۓ 3

 ۔ قبولیت کی صورت میں فیس ادائیگی اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں 4

 واپس کردی جائیگی۔  کو درخواست صارف  ۔ مسترد ہونے کی صورت میں5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  1000مسماری اجازت نامہ:  - خدمت کی فیس: 

 ( درہم3000-1000بیمہ: ) -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 محکمۂ تعمیرات خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  2 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 روایتی خدمت
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 اسناد، اور رپورٹ  ق،یتوث یعمارات ک

 

 لۓ درخواستینام خط جاری کرنے کبحکام  ہعمارات متعلق ذیلی خدمت: 

وہ زمین کا مالک   ) اگر  و زمین کی حالت کے مطابق صارف کی درخواست اس خدمت کے تحت تفصیِل خدمت:

نہ ہو( متعلقہ حکام )زاید ہاؤسنگ پروگرام، وفاقی بجلی اور واٹر اتھارٹی، مسلح افواج، عجمان  

سیوریج کمپنی، وزارت برائے سماجی امور، گورنر دیوان، وغیرہ( کے نام سرٹیفکیٹ حاصل  

  ۔کرسکتے ہیں

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروباری -ارفین انفرادی ص   زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 درخواست فارم  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 سائٹ کا منصوبہ  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 یںدصارفین محکمہ کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست   مندرج۔ 1

 یںر ک ادا . آن الئن سروس فیس 2

 یدرخواست پر کارروائ۔ 3

 حکام کے نام خط حاصل کریں ہ ۔ متعلق4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہے    دیگر شریک ادارے: 

 عمار  – ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  1

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  
 مرحلہ: 

 مکمل ڈیجیٹل خدمت
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 جانچ یسامان اور نمونوں ک یراتیتعم

 

 لۓ درخواستیک نےمطابقت جانچ کیساتھتفصیالت  تعمیراتی سامان کی ذیلی خدمت: 

لۓ یک نےجانچ ےر تعمیراتی سامان کے نمونیایک سرکاری خدمت ہے جس کے تحت مش ہی تفصیِل خدمت:

کثافت کی جانچ، مٹی  میدانی درخواست کرسکتے ہیں، جیسے ملبہ کی جانچ، مخصوص جانچیں،  

  اتو پتھروں کی جانچ، بالک کی جانچ، کنکریٹ کی جانچ، لوہے کی جانچ، ڈامر اور ڈامر مرکب

 کی جانچ۔

 ابطہ خدمت  باض زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروباری زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 پروجیکٹ کے منظور شدہ تعمیراتی اجازت نامہ کی نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ( یںہ ےسکت  ر جانچ درخواست )محکمہ ویب سائٹ یا سروس پورٹل سے حاصل ک -

ے تسلیم سایجنسی  کاریر سپروجیکٹ کے منظور شدہ تعمیراتی اجازت نامہ کی نقل ) -

 ( کیلۓر یشدہ مش

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 ذاتی حاضری میں ۔ تعمیراتی مواد لیبارٹری 1

 ۔ جانچ کے مطابق متعلقہ یونٹ میں نمونہ جمع کروائیں2

۔ منظوری کی صورت میں جانچ درخواست کے کاغذات تعمیراتی مواد لیبارٹری کی سامنے 3
 مع کروائیںوالی کھڑکی پر ج

 ۔ خدمت فراہم کنندہ درخواست اندراج کریں گے اور فیس ادا کریں 4

 جمع کریں میں  رسید درخواست کے منسلکات کے ساتھ متعلقہ یونٹ وصولی ۔ 5

کے  نوعیتمطلوبہ جانچ مطابق حتمی رپورٹ حاصل کریں )جانچ میں مذکور رسید وصولی ۔ 6

 ۔کاروباری دن کے عرصہ میں( 30سے  1مطابق 

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ( پر حاصل کریں  90صفحہ نمبر) معلومات خدمت فیس کی  خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 تعمیراتی مواد لیبارٹری خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  مستعمل فارم:خدمت فراہمی کیلۓ 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  30 سے 1جانچ نوعیت کے مطابق 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ: 

 روایتی خدمت
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 جانچ یسامان اور نمونوں ک یراتیتعم

 

 لۓ درخواست یک نےجانچ انکشافسائٹ  ذیلی خدمت: 

لۓ مناسب قسم کی بنیادوں کا تعین کرنے لۓ  یاس خدمت کے تحت مٹی کے استحکام اور عمارت ک تفصیِل خدمت:

نتیجہ   ےلۓ درخواست دے سکتے ہیں، اس کیک  نےجانچ  ائیں کھد اکنو  انکشافی  اور   انکشافسائٹ  

 اور سفارشات والی منظور شدہ جیو ٹیکنیکل رپورٹ جاری کراسکتے ہیں۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروباری زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 پروجیکٹ کے منظور شدہ تعمیراتی اجازت نامہ کی نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 جانچ درخواست فارم )محکمہ کی ویب سائٹ یا لیبارٹری پورٹل(  -

سیوریج کمپنی(  -مانگنے پر اہم سروس فراہم کنندہ )مواصالت، بجلی اور پانی اتھارٹی -

 سے این او سی سرٹیفیکیٹ  

دیتے خدمت  یہ ر یے تسلیم شدہ مشسمنظور شدہ تعمیراتی اجازت نامہ کی نقل )ایجنسی  -

 ۔(ہیں

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

 ذاتی حاضری میں ۔ تعمیراتی مواد لیبارٹری 1

 ۔ مطلوبہ دستاویز کے ساتھ درخواست جمع کریں اور فیس ادا کریں 2

کے  یار یت ی وقت مقرر ہوگا )معائنہ کے بعد سائٹ ک الئے سائٹ دورہ ک یجانچ شروع کرنے ک۔ 3

 مطابق بدل سکتا ہے(

 سائٹ دورہ اجانچ شروع کرنے سے پہلے ٹیکنیشن ک۔ 4

 سامان سائٹ پر منتقل کرنا اور نمونے لینا  ۔ 5

 لیبارٹری میں نمونہ کا تجزیہ اور مٹی کی قسم کا تعین کرنا۔ 6

   ۔لئے صارف سے فون پر بات کرنایک ینےرپورٹ ل۔ 7

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ( پر حاصل کریں  90حہ نمبر)خدمت فیس کی جانکاری صف خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 تعمیراتی مواد لیبارٹری خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن   30سے لے کر  5جانچ کی نوعیت کے مطابق 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  
 مرحلہ: 

 روایتی خدمت
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 فیس  سروسکی  جانچمواد 

 

 فیس درہم میں  خدمت کا نام 

Compressive Strength of Concrete Cubes 45 

Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 180 

Flexural Test for Modulus of Rupture of Moulded Concrete Beams 100 

Compressive Strength of Pre-cast Concrete Masonry Units with Flexi 

board Capping per Block 

25 

Water absorption of Pre-Cast Concrete Masonry Units per block  50 

Dimension of Pre-cast Concrete Masonry Units per Block 15 

Density of Pre-Cast Concrete Filler Blocks 30 

Comp. Strength of Pre-cast Concrete Paving Blocks per Block 20 

Dimension of Pre-cast Concrete Paving Blocks per Block 10 

Water Absorption of Pre-cast Concrete Paving Blocks per Block 25 

 Dimensions & Transverse Strength of Kerbs, Flags, Channels 100 

Water Absorption of Kerbs, Flags, Channels 100 

Comp. Strength of Conc. Cores (Drilling, Trim., Capp., and Crushing). Excl. 

Transportation  

500 

Total Water Absorption of Terrazzo Tiles each  فی الحال الگو نہیں 

Transverse Strength of Terrazzo Tiles each  فی الحال الگو نہیں 

Surface Water Absorption of Terrazzo Tiles each  فی الحال الگو نہیں 

Water Absorption of Ceramic Floor and Wall Tiles  فی الحال الگو نہیں 

Chemical Resistance of Ceramic Floor and Wall Tiles  فی الحال الگو نہیں 

Modulus of Rupture of Ceramic Floor and Wall Tiles  الحال الگو نہیں فی 

Water absorption of hardened concrete (excluding sample preparation) 450 

Acid Soluble Sulphate Content of Concrete Dust Samples 70 

Chloride Content in Concrete 70 

Slump Test for fresh Concrete چالو کرنے کے لۓ 

Bleeding for Fresh Concrete  چالو کرنے کے لۓ 
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Sampling & Density of Compacted Fresh Concrete چالو کرنے کے لۓ 

Normal Curing of Test Specimens چالو کرنے کے لۓ 

Making Test Cube from Fresh Concrete چالو کرنے کے لۓ 

Making Test Cylinder from Fresh Concrete چالو کرنے کے لۓ 

Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete چالو کرنے کے لۓ 

Mix Design (excl. Aggregate tests and Trial Mix) 400 

 

 فیس  سروسکی  جانچمواد 

 

 فیس درہم میں  خدمت کا نام 

Mix Design (incl. Aggregate Tests and Lab Trial Mix, Testing up to 9 cubes and 3 aggregates) 1000 

Mix Design (incl. Aggregate Tests and Lab Trial Mix, Testing up to 9 cubes and 4 aggregates.)  1200 

Mix Design (incl. Aggregate Tests and Lab Trial Mix, Testing up to 9 cubes and 5 aggregates.) 1400 

Setting time of concrete mix by penetration resistance 500 

Rapid chloride permeability test  250 

Water permeability/penetration test 600 

Initial surface absorption  450 

Schmidt Hammer Test(min 10) 35 

Air content of fresh concrete 150 

Cover meter test, per hour 300 

Half cell potential mapping per hour 350 

Ultra Sonic (10 points) 500 

Copy of material report (additional)  50 

Water for Making Concrete (Physical requirements) 550 

Particle Size Distribution (Dry Sieving) 150 

Particle Size Distribution (Wet Sieving)  150 

Fineness Modulus of Sand including Wet Seive Analysis 150 

Materials Finer Than 75 Micron Sieve  60 

Clay Lumps and Friable Particles 100 
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Light Weight Pieces 100 

Bulk Density Determination  100 

 Un-Compacted Void Content of Fine Agg. 100 

Flakines & Elongation Index 150 

Shell Content 80 

Partially Crushed Faces of Agg. 150 

Fully Crushed Faces of Agg  150 

Particle Densities and Water Absorption 150 

Particle Density of Filler 150 

Specific Gravity and Water Absorption (Coarse Aggregate)  100 

Specific Gravity and Water Absorption (Fine Aggregate) 100 

Aggregate Crushing Value 150 

Aggregate Impact Value 150 

 

 فیس  سروسکی  جانچمواد 

 

 درہم میں فیس  خدمت کا نام 

Ten Percent Fines Value 150 

L.A. Abrasion of Small Size Coarse Agg 200 

L.A. Abrasion of Large Size Coarse Agg  200 

Soundness by use of Sodium Sulphate or Magnesium Sulphate of Fine Agg  300 

Soundness by use of Sodium Sulphate or Magnesium Sulphate of Coarse Agg 300 

Moisture Content  30 

Chloride Content Acid Extract 65 

Chloride Content (Water Extracted) 100 

Sulphate Content  (Water Extracted) 100 

Total Sulphate Content by Acid Extraction 65 

Organic Impurities in Fine Aggregates 70 

Sand equivalent of soils and fine aggregate 250 
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Bulk Density uncompacted 50 

Moisture Content 15 

Liquid Limit + Plastic Limit 200 

Linear Shrinkage 150 

Particle Density of Soil 75 

Specific Gravity of Soil 75 

In-situ Density by Sand Replacement Method for SAND fills (min. Charge 225DHS) 75 

Particle Size Distribution (Dry Sieving Method)  150 

Particle Size Distribution (Wet Sieving Method) 150 

Dry Density-Moisture Content Relationship using 4.5kg  250 

Dry Density-Moisture Content Relationship using 2.5kg  250 

California Bearing Ratio (CBR) ONE Mould 300 

California Bearing Ratio (CBR) THREE Moulds  500 

(In-situ CBR (Minimum charge 1200 & reaction provided by client 600 

Chloride Content(Water Extracted)  100 

Chloride Content(Acid Extracted)  100 

Sulphate Content (Water Extracted) 100 

Sulphate Content(Acid Extracted) 100 

pH Value 30 

 

 

 فیس  سروسکی  جانچمواد 

 

 فیس درہم میں  خدمت کا نام 

Carbonate Content 100 

Total Dissolved Solids 100 

Organic Matter Content 100 

Maximum and Minimum Dry Densities for Granular Soils 400 

Plate Bearing test per point (REACTION PROVIDED BY CLIENT) 1000 

In-situ Density by Sand Replacement Method for ROAD BASE fills (min.charge 300DHS) 100 
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Chloride Content in Water 100 

Sulphate Content 100 

pH value 30 

Total Dissolved Solids 100 

Tensile & Elongation Testing 300 

Re-Bend 100 

Coating thickness on magnetic base 50 

Coating continuity 50 

Coating Flexibility 100 

Chemical Analysis of Carbon & Low Alloy Steel by Optical Emission Spectrometry: C,S,P)N & 

CEV 

500 

Chemical Analysis of Carbon & Low Alloy Steel by Optical Emission Spectrometry: Elemental 

Analysis 

50 

Low Strain Integrity Testing of Piles (Dia. <= 75mm) transportation provided by client 20 

Boring including sampling and SPT(depth 0-10m) with logging 100 

Boring including sampling and SPT(depth 11-20m) with logging 100 

Boring including sampling and SPT(depth 21-30m) with logging  150 

Boring including sampling and SPT(depth 31-40m) with logging  150 

Boring including sampling and SPT(depth 41-50m) with logging  200 

Boring including sampling and SPT(depth >50m) with logging 300 

Dynamic Cone Penetration test (Heavy Test) up to 5m depth 1000 

Dynamic Cone Penetration test (Heavy Test) up to 10m depth 1000 

Dynamic Cone Penetration test (Heavy Test) up to 15m depth 1000 

Plasticity Index (Liquid & Plastic Limits) 100 

Chloride Content(Water Extracted)  100 

Sulphate Content (Water Extracted) 100 

pH Value (Soil or Water) 30 
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 فیس  سروسکی  جانچمواد 

 

 فیس درہم میں  خدمت کا نام 

Particle Size Distribution (by Wet Method) 50 

Particle Size Distribution (by the Hydrometer Method) 100 

In-situ field permeability test using falling head method (USING PVC STAND PIPE OR 

CASING) 

2000 

Trial pits with logging to GWT or max 3m depth which ever comes first 1500 

Rock coring with logging per meter (DEPTH=50m) 350 

Mobilization & Demobilization of rig 1000 

Core boxes for core storage  200 

Collecting Groundwater Samples During Drilling 25 

Collecting Bulk Disturbed Samples  50 

Collecting Undisturbed Samples (Shelby Tube) 200 

Additional report copy (reporting includes two copies)  200 

Sampling of bituminous paving mixtures (Bulk sample) transportation provided by client  100 

Theoretical maximum specific gravity & density (Gmm general) 150 

Ignition method calibration factor (3 samples)  400 

Bitumen content of bituminous Paving mixture by ignition method 200 

Sieve analysis of extracted aggregate  150 

Asphalt content of mix by ignition and sieve analysis of extracted aggregate 350 

Preparation of compacted bituminous specimen by marshall method (50-75 blows)  65 

Preparation of compacted bituminous specimen by marshall method 

75<BLOWS<=(400) 

340 

Preparation of compacted bituminous specimen by marshall method 

(400<BLOWS<=600) 

500 

Air voids at refusal 90 

Laboratory preparation of bituminous paving mixture 350 

Analysis of compacted paving mixture 140 
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Stability & flow of marshall specimen 40 

Bulk density & specific gravity of compacted bituminous Mixture by SSD method  40 

Bulk density & specific gravity of compacted bituminous Mixture by paraffin method 55 

Stability at different immersion times 25 

Voidage content determination 30 

Loss on stability 100 

 "Core sampling of bituminus paving mixture (100mm DIA.) minimum 10 points" 75 

 

 فیس  سروسکی  جانچمواد 

 

 فیس درہم میں  خدمت کا نام 

Core sampling of bituminus paving mixture (150mm DIA.) minimum 10 points 100 

Loss on stability determination 40 

Thickness/diameter of compacted bituminous Paving mixture 10 

Asphalt mix design by marshall method per mix(excluding aggregate testing) 4000 

Flash point/fire point  150 

Penetration per sample with sample preparation 200 

Specific gravity and density of semi-solid bit. material 200 

Sampling of bituminous paving mixtures (Bulk sample) transportation provided by client  100 

Theoretical maximum specific gravity & density (Gmm general) 20 

Setting Time  200 

Compressive and flexural Strength Using Standard Sand - set of 3 prisms incl preparation  500 

Density of Hydraulic Cement 100 

Standard Chemical Analysis 1000 

C4AF, C2S,& C35 (Extra over item 7 above) 80 

Specific gravity 100 

Solid content 75 

Chloride content 100 
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pH Value 30 

Urgent reporting  500 

Transportation for field staff provided by laboratory 100 
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 ڈھانچہ کا نظم و نسق  یادیسڑک اور بن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڈھانچہ  یادیاور بن شعبۂ سڑک
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 نامہ   قیتوث ۓلیالنے ک ںیسڑک تصرف م

 

 درخواست  ینامہ ک قیتوث یلۓسڑک تصرف میں النے ک ذیلی خدمت: 

اس خدمت کے تحت صارف ایک یا دو لین سڑک کارپوریٹ پروجیکٹ، شادی یا   تفصیِل خدمت:

 لئے درخواست کرسکتا ہے۔یتصرف میں النے ک یلۓتعزیت کے خیمے لگانے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروباری -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین:  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 اماراتی شناخت کارڈ  -

 خیمہ نصب کرنے والی کمپنی کا تجارتی الئسنس )شادی یا تعزیت کا خیمہ(  -
 )بذریعہ گوگل( فوٹو فضائیسائٹ کی  -

 :کاروبار

 منصوبہ اپروجیکٹ ک -

 کمپنی کا اجازت طلبی خط۔  -

 تجارتی الئسنس  -

 یںد۔ رفاہ صارفین مرکز میں درخواست 1 درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و ضوابط: 

 عمارت - Gابتدائی منظوری کے لئے  -۔ سڑک کی نوعیت کا جائزہ 2

 گشت( کے ذریعہ جائزہ  ۂلئے عجمان پولیس جنرل کمانڈ )محکمی۔ منظوری ک3

کوئی فیس   لۓکی ہ۔ رفاہ صارفین مرکز میں فیس ادا کریں )شادی اور تعزیت خیم4

 نہیں( 
 نامہ حاصل کریں قی۔ رفاہ صارفین مرکز سے توث5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم ایک لین ایک دن کے لۓ 500 - خدمت کی فیس: 

 درہم دو لین ایک دن کے لۓ  1000 -

 درہم ایک لین ایک مہینہ کے لۓ  7000 -

 درہم دو لین ایک مہینہ کے لۓ 10000 -

 تعلق ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 عجمان پولیس جنرل کمانڈ دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 ایک کاروباری دن  تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ک تاجازت نامہ کی میعاد ختم ہونے  محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 نامہ   قیتوث ۓلیالنے ک ںیسڑک تصرف م

 

 درخواستی  نامہ ک قیتوث ۓلیالنے ک ںیم تصرف یر یف ذیلی خدمت: 

توسیع کی  ںواس خدمت کے تحت صارف سڑک کیمپس کے اندر ڈامر کے نیچے الئن خدمت:تفصیِل 

 درخواست کرسکتا ہے۔ ۓلیالنے ک ںیم تصرف یر یف لۓیک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروباری  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 منصوبہ سائٹ کا  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

وفاقی بجلی اور پانی  -گیس  -سیوریج  -سروس ایجنسیوں )مواصالت  -

 سرٹیفکیٹ  ین او سی سے ا اتھارٹی(

 ۔  کمپنی کا خط -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط: 

 ۔ رفاہ صارفین مرکز میں درخواست جمع کریں اور فیس ادا کریں1

 ۔ رفاہ صارفین مرکز سے اجازت نامہ حاصل کریں2

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم   900 خدمت کی فیس: 

 تعلق ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 مواصالت کمپنی - دیگر شریک ادارے: 

 عجمان سیوریج کمپنی    -

 وفاقی بجلی اور پانی اتھارٹی  -

 رفاہ صارفین مرکز  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 ایک کاروباری دن  تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 نامہ   قیتوث ۓلیالنے ک ںیسڑک تصرف م

 

 لۓ درخواست یزمینی پانی باہر نکالنے ک ذیلی خدمت: 

زمینی پانی   صارف کھدائی کے نتیجہ میں نکلنے واالاس سرکاری خدمت کے تحت  تفصیِل خدمت:

 لۓ درخواست دے سکتا ہے۔یے باہر نکالنے کسمینھول یا براہ راست سمندری آبنکاسی 

 باضابطہ خدمت  زمرۂ خدمت:

 کاروباری  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تعمیراتی اجازت نامہ - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ٹھیکیدار کمپنی کا تجارتی الئسنس کردہ ے جاریسامارت عجمان  -

 نافذ کنندہ کمپنی کا تجارتی الئسنس کردہ ے جاریسامارت عجمان  -

 منصوبہ کا زمینی -

 زمینی پانی نکاسی کا خط  جانب سےصارف کے  -

 لۓ فالو اپ کارڈ کی نقلیلئے پائپ الئن میں توسیع کیزمینی پانی نکاسی ک -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط: 

 یں  د۔ پہلی منزل میں درخواست Gبلڈنگ  - ڈھانچہ ی ادیسڑک اور بنمحکمۂ ۔ 1

 ۔ مین ہول کے استعمال پر ابتدائی منظوری2

لۓ شعبۂ یلۓ فالو اپ کارڈ حاصل کرنے کیلئے پائپ توسیع کی۔ زمینی پانی نکاسی ک3

 سڑک جائزہ 

 کا جائزہ - ۔ پہلی منزل  Gبلڈنگ  -۔ شعبۂ بارش نکاسی نیٹ ورک 4

 ۔  دستاویز کی جانچ پڑتال  5

 ۔ رفاہ صارفین مرکز میں فیس ادا کریں6

۔ پہلی   Gبلڈنگ  - شعبۂ بارش نکاسی نیٹ ورک  - ڈھانچہ ی ادیسڑک اور بنمحکمۂ ۔ 7

 منزل سے اجازت نامہ حاصل کریں

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100درہم، اور فیس فی دن   10،000سمندر میں نکاسی: بیمہ  - خدمت کی فیس: 

درہم، اور    5،000پمپنگ اسٹیشن سے غیر منسلک مینہول سے اخراج: بیمہ  -

 ایک پمپ کے لۓ درہم   200فیس فی دن 

درہم، اور فیس  3،000پمپنگ اسٹیشن سے منسلک مینہول سے اخراج: بیمہ  -

 درہم ایک پمپ کے لۓ  500فی دن 

 درہم  10،000مٹی کے پردے کے اندر پانی جمع کرنا: بیمہ  -

 ۔ درہم  50کا استعمال: فیس فی دن  یر یف کھڑی ہوئی  -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  ادارے: دیگر شریک 
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 شعبۂ بارش نکاسی نیٹ ورک - ڈھانچہ یادیسڑک اور بنمحکمۂ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 کاروباری دن  3 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 اور رپورٹ   قیتوث یڈھانچے ک یادیسڑک اور بن

 

 لۓ درخواست یے نقصان کی رپورٹ جاری کرنے ککسڑک حادثے  ذیلی خدمت: 

میں ہونے والے   ہنتیجاس سرکاری خدمت کے تحت صارف سڑک ٹرافک حادثات کے  تفصیِل خدمت:

  یاور منصوبہ بند  ہیبلد ۂمحکم لۓ درخواست دے سکتا ہے جوینقصانات کے تخمینہ ک

 کے تحت ہوں۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 حادثہ رپورٹ کی نقل ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  
 ضوابط: 

 ۔ رفاہ صارفین مرکز میں درخواست جمع کریں 1
 ۔ تین کاروباری دن کے اندر سائٹ کا معائنہ ہوگا 2

 فون پر نقصانات کی قیمت سے آگاہ کیا جائے گا کو ۔ صارف 3

گا تاکہ  ہو خط جاری ا ۔ بیمہ کی صورت میں بیمہ کمپنی کے نام نقصانات کی قیمت ک4

 ےلئے جائزہ لینقصانات کی قیمت کا چیک جاری کرنے ک ہ کے ناموہ محکمۂ بلدی

 میں ادا کریں اور کلیئرنس حاصل کریں  ۔ رفاہ صارفین مرکز 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 وگا ہے مطابق قیمت کا حساب حادثے کے نقصان کی قیمت ک خدمت کی فیس: 

 لق ہے  تع دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

  عجمان پولیس جنرل کمانڈ دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 کاروباری دن  3 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 اور نفاذ ، منظوری ڈیزائننگی سڑکوں ک

 

 لۓ درخواستیکرنے ک یکساںمٹی والی سڑکیں   ذیلی خدمت: 

 ۓ لیکرنے ک کساںییہ ایک سرکاری خدمت ہے جس کے تحت صارف مٹی والی سڑکیں  تفصیِل خدمت:

رہائشی عالقوں میں سڑک استعمال کرنے والوں    کےدرخواست دے سکتا ہے تاکہ امارت  

 سکیں۔ ہولئے استعمال ی کی سہولت ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نقل یا مقامی نمبر کی  سائٹ کے منصوبہ ضے:  ضمانِت خدمت کے تقا

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  
 ضوابط: 

 ۔ رفاہ صارفین مرکز میں درخواست جمع کریں 1
 ۔ تین کاروباری دن کے اندر سائٹ کا معائنہ ہوگا 2

 ۔ ۔ درخواست کی منظوری اور صارف کو فون پر آگاہ کیا جائے گا3

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہے دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 کاروباری دن  5 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 اور نفاذ ، منظوری ڈیزائننگی سڑکوں ک

 

 درخواست  یلۓ اجازت نامہ ککے مستقل یا عارضی بورڈ  ذیلی خدمت: 

نصب کر   بورڈی نشاندہپر مقامات کی تعیین کیلۓ  خدمت کے تحت صارف سڑکاس سرکاری  تفصیِل خدمت:

 ۔   پہونچ سکیں یآسانتاکہ بلۓ درخواست دے سکتا ہے ینے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں -کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 متعلقہ اتھارٹی کا خط  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 بورڈ کا خاکہ   -

 کا خاکہ  کے مقام بورڈ  -
 درخواست دہندہ کا درست اماراتی شناختی کارڈ  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  

 و ضوابط: 

 ۔ رفاہ صارفین مرکز میں درخواست جمع کروائیں 1

 ۔ تین کاروباری دن کے اندر سائٹ کا معائنہ2

 ی جائے گ ی اطالع دی۔ صارف کو فون پر درخواست منظوری ک3

 ۔ رفاہ صارفین مرکز میں فیس ادا کریں اور حتمی اجازت نامہ وصول کریں 4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ساالنہ  20000مستولی گائڈ بورڈ:  - خدمت کی فیس: 

 ساالنہ  3000بورڈ کی تعداد )ایک(:  -

 ساالنہ   7000بورڈ کی تعداد )دو(:  -

 ساالنہ  15000تعداد )تین یا اس سے زیادہ(: بورڈ کی  -
 )سہ ماہی( 10000مستولی گائڈ بورڈ:  -

 سہ ماہی   1000بورڈ کی تعداد )ایک(:  -

 سہ ماہی  2000بورڈ کی تعداد )دو(:  -

 سہ ماہی  5000بورڈ کی تعداد )تین یا اس سے زیادہ(:  -

 )سرکاری ایجنسیاں فیس سے مستثنٰی ہیں(  -

 نہیں ہے تعلق: دیگر خدمات کے ساتھ 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  3

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 اور نفاذ ، منظوری ڈیزائننگی سڑکوں ک

 

 لۓ درخواستیبیرونی خالی جگہیں استعمال کرنے ک ذیلی خدمت: 

صارف سڑک تفصیِل خدمت: تحت  کے  خدمت  سرکاری  سرگرمیوں   کی  اس  شدہ  اجازت  جگہ  خالی  بیرونی 

 پر لے سکتا ہے۔    ہ لۓ شرائط کے مطابق کرایی( ک۔ ۔ ۔  لئے بیرونی اجتماعیک  کھانے)جیسے:خیمہ،  

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  - انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 منصوبہزمین کا  -

 درست اماراتی شناختی کارڈ  -
 یا تصویریں نقشہ توضیحی سائٹ کا -

 کاروبار:

 درست تجارتی الئسنس  -

 اجارہ داری معاہدہ  -

 ہو  ہ شخصدرخواست دہندہ کا درست اماراتی شناختی کارڈ بشرطیکہ نمائندہ یا متعلق -

 یا تصویریں نقشہ توضیحی سائٹ کا -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  

 و ضوابط: 

 رفاہ صارفین مرکز میں درخواست جمع کروائیں  ۔1

 ۔ تین کاروباری دن کے اندر سائٹ کا معائنہ2

 ی جائے گ ی اطالع دی۔ صارف کو فون پر درخواست منظوری ک3

 ۔۔ رفاہ صارفین مرکز میں فیس ادا کریں اور حتمی اجازت نامہ وصول کریں4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

فٹ پاتھ کی خالی جگہ کیفے، کیفیتیریا، تعمیراتی کے  سڑک    اہممحکمہ سے منظورشدہ   - خدمت کی فیس: 

 درہم ماہانہ  20لئے: یسائٹ یا کسی اور مقصد ک

ثانوی سڑک فٹ پاتھ کی خالی جگہ کیفے، کیفیتیریا، تعمیراتی سائٹ یا کسی اور مقصد   -

 درہم ماہانہ  10لئے: یک

تعمیراتی   اہم منظورشدہ  محکمہ سے   - کیفیتیریا،  کیفے،  خالی جگہ  کی  پاتھ  فٹ  سڑک 

 درہم ساالنہ   220لئے: یسائٹ یا کسی اور مقصد ک

ثانوی سڑک فٹ پاتھ کی خالی جگہ کیفے، کیفیتیریا، تعمیراتی سائٹ یا کسی اور مقصد   -

 درہم ساالنہ 110لئے: یک

 درہم ماہانہ 5لئے: یلۓ فٹ پاتھ کی خالی جگہ تصرف میں النے کیمیٹنگ ک -

 درہم ساالنہ  50لئے: یلۓ فٹ پاتھ کی خالی جگہ تصرف میں النے کیمیٹنگ ک -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہے دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:
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تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  3

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 اور نفاذ ، منظوری ڈیزائننگی سڑکوں ک

 

 لۓ درخواست یککرنے تعین مفٹ پاتھ اور پارکنگ  ذیلی خدمت: 

کی حدود میں فٹ پاتھ اور پارکنگ ورکس کے  اس سرکاری خدمت کے تحت صارف سڑک تفصیِل خدمت:

 لئے اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے۔  یانتظام ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 منصوبہ کی نقل کے سائٹ - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نے والے ٹھیکیدار کے الئسنس کی نقل کر کام  -

 مجوزہ فٹ پاتھ اور پارکنگ کا منصوبہ  -
 مالک سے منظور شدہ اجازت نامہ فارم  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  

 و ضوابط: 

 پہلی منزل میں درخواست جمع کریں - Gعمارت  -بنیادی ڈھانچہسڑک اور ۔ محکمۂ 1

 ۔  منصوبہ کا جائزہ اور ایک کاروباری دن میں منظوری2

 ۔ شعبۂ سڑک سے درخواست حاصل کریں3

 ۔ تاکہ فالو اپ کارڈ جاری کیا جاسکے یمنتقل میں خدمات ۔ شعبۂ بنیادی ڈھانچہ 4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہے  دیگر شریک ادارے: 

 شعبۂ سڑک -سڑک اور بنیادی ڈھانچہ محکمۂ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  1

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 اور نفاذ ، منظوری ڈیزائننگی سڑکوں ک

 

 لۓ درخواستیدروازہ کی سطح متعین کرنے ک ذیلی خدمت: 

تناسب اونچائی متعین  م یک ہصارف سمندری سطح سے درواز اس سرکاری خدمت کے تحت  تفصیِل خدمت:

 لۓ درخواست دے سکتا ہے۔ یکرنے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 سائٹ منصوبہ کی نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 مالک کے اماراتی شناختی کارڈ کی نقل   -

 تجارتی الئسنس  -

ہدایات  درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 و ضوابط: 

 پہلی منزل میں درخواست جمع کریں - Gعمارت  -سڑک اور بنیادی ڈھانچہ۔ محکمۂ 1

 ۔ سطح سے متعلق منصوبوں کا جائزہ یا نۓ سرے سے معاینہ2

 ۔ ںیایک کاروباری دن میں درخواست حاصل کر ۔ 3

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت فیس: خدمت کی 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 سڑک اور بنیادی ڈھانچہمحکمۂ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  
 وقت:  

 کاروباری دن  1

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 ٹ یفکیسرٹ ئرنسیاور کل یاو س نیکیلئے ا وںیکمپن

 

 لۓ درخواستیلئے این او سی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کیکام شروع کرنے ک ذیلی خدمت: 

لئے این یکھدائی کے کام( شروع کرنے ک یاس سرکاری خدمت کے تحت صارف کام )سڑک ک تفصیِل خدمت:

 لۓ درخواست دے سکتا ہے۔یاو سی سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 اتھارٹی کا خط  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 تفویض آرڈر  -

 تعمیراتی اجازت نامہ کی نقل  -
 عجمان سے جاری ٹھیکیدار کے درست الئسنس کی نقلامارت  -

 سائٹ کے منصوبہ کاروباری منصوبہ کی نقل  -

 ۔ ے منظورشدہ منصوبےساتھارٹی )سرکاری ایجنسیاں(   مالک -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  

 و ضوابط: 

 ذاتی حاضری میں شعبۂ سڑک  - سڑک اور بنیادی ڈھانچہمحکمۂ ۔ 1

 دستاویز فراہم کریں۔ تمام مطلوبہ  2

 ۔ مسترد ہونے کی صورت میں ٹھیکیدار کو درخواست سونپ دی جاتی ہے3

 ۔ ۔ قبولیت کی صورت میں این او سی سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200لۓ: یایک گلی یا اس سے کم خدمات کی توسیع ک - خدمت کی فیس: 

 درہم  500لۓ: یمیٹر خدمات کی توسیع ک 10000سے  5000ایک گلی سے زیادہ  -

لۓ:  ییا اس سے زیادہ میٹر خدمات کی توسیع ک 10000ایک گلی سے زیادہ اور  -

 درہم  1000

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہے دیگر شریک ادارے: 

 شعبۂ سڑک  -  سڑک اور بنیادی ڈھانچہمحکمۂ   خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  3

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 ٹ یفکیسرٹ ئرنسیاور کل یاو س نیکیلئے ا وںیکمپن

 

 کیلئے کلیئرنس جاری کرنے کیلئے درخواست ساین او سی سرٹیفکیٹ ذیلی خدمت: 

این او سی سرٹیفکیٹ حاصل کرچکی   اس سرکاری خدمت کے تحت صارف اپنے کام مکمل کر  تفصیِل خدمت:

 درخواست دے سکتا ہے۔  لۓکمپنیوں کیلئے کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ے منظورشدہ اصلی اجازت نامہ اور منصوبہ سمحکمہ  -

 اصلی فالو اپ کارڈ  -
 سائٹ کے منصوبے کی نقل -

 تعمیراتی اجازت نامہ کی نقل  -

 الئسنس کی نقلامارت عجمان سے جاری ٹھیکیدار کے درست  -

 لۓ مالک کا منظوری  خط  یٹھیکیدار کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک -

 مالک کے اماراتی شناختی کارڈ کی نقل  -

 ر کے دستخط یے منظورشدہ منصوبہ پر مشسمحکمہ  -

 کاروبار:

 اصلی فالو اپ کارڈ  -

 امارت عجمان سے جاری ٹھیکیدار کے درست الئسنس کی نقل -

 منصوبہ کی نقل ے منظورشدہ سائٹ سمحکمہ  -
 این او سی سرٹیفکیٹ کی نقل  -

 مالک کا منظوری خط جس میں ٹھیکیدار کے ذریعہ تعمیراتی کام کی تکمیل کا ذکر ہو  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  

 و ضوابط: 

 ںیدرخواست جمع کر  ںیمنزل م ی ۔ پہلGبلڈنگ  - سڑک اور بنیادی ڈھانچہمحکمۂ  ۔1

 لۓ وقت متعین ہوگا ی۔ فون پر صارف کے ساتھ  سائٹ معاینہ ک2

 کریں ۔ درخواست کی منظوری اور رفاہ صارفین مرکز میں فیس ادا3

 ۔۔ درخواست )کلیئرنس سرٹیفکیٹ( حاصل کریں4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

لۓ:  یمیٹر خدمات کی توسیع ک 10000میٹر سے  5000ایک گلی یا اس سے زیادہ  - خدمت کی فیس: 

 درہم  500

لۓ:  ییا اس سے زیادہ میٹر خدمات کی توسیع ک 10000ایک گلی یا اس سے زیادہ اور  -

 درہم  1000

 نہیں ہے  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہے  دیگر شریک ادارے: 

 خدمات  شعبۂ بنیادی ڈھانچہ - سڑک اور بنیادی ڈھانچہمحکمۂ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  3
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 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 پارکنگ 

 

 لۓ ادائیگی یپارکنگ خالف ورزیوں ک ذیلی خدمت: 

پارکنگ متعلق   ے تابعاس خدمت کے تحت صارف مختلف چینلز کے ذریعہ امارت عجمان ک تفصیِل خدمت:

 لۓ ادائیگی کر سکتا ہے۔ یخالف ورزیوں ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  

 و ضوابط: 

 یں د۔ اسمارٹ فون ایپلیکیشن کے ذریعہ درخواست 1

 ۔ فیس ادا کریں2
لۓ مطلع  یادائیگی ک کی ۔ درخواست کی منظوری )صارف ایپلیکیشن کے ذریعہ خالف ورزی3

 گا(  یکیا جائ

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ہے(  معتبر کوئی سروس فیس نہیں ہے )صرف خالف ورزی کی قیمت  خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

دبئی روڈس اینڈ   -شعبۂ ٹریفک اور الئسنسنگ  -رفاہ صارفین مرکز  - MOI UAEایپلی کیشن  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 ۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  
 وقت:  

 منٹ  4 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 پارکنگ 

 

 لۓ درخواستیاجازت نامہ ک یلۓپارکنگ منسوخی ک ذیلی خدمت: 

تجارتی یا ذاتی عمارات   کیلۓ اس سرکاری خدمت کے تحت صارف آنے جانے کے راستوں تفصیِل خدمت:

 سکتا ہے ۔  دے لۓ درخواستیکے سامنے پارکنگ منسوخ کرنے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین صارفین:زمرۂ ھدف کردہ 

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 درست اماراتی شناختی کارڈ  -

 اجارہ داری معاہدہ یا رہائش کا ثبوت  -

 کاروبار:

 سائٹ کے منصوبہ کی نقل -

 پاسپورٹ کی نقل -

 درست اماراتی شناختی کارڈ  -

 درست تجارتی الئسنس کی نقل  -

 ے منظور شدہ اجارہ داری معاہدہ کی نقل سمجاز حکام  -

 درخواست خط  کیلۓپارکنگ منسوخی  صارف کی جانب سے -

 سرکاری ایجنسیاں: 

  پارکنگ منسوخی کا سرکاری خط سرکاری ایجنسی سے -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  
 و ضوابط: 

 یںدرفاہ صارفین مرکز کے ذریعہ درخواست ۔ 1
 پیش کی گئی دستاویز کی جانچ ہوگی ۔ 2

 فون پر صارف کے ساتھ  سائٹ کے معاینہ کے لۓ وقت متعین ہوگا۔ 3

  صارف کو فون پر منظوری یا مسترد ہونے کی اطالع دی جائے گی ۔ 4

 ۔رفاہ صارفین مرکز میں فیس ادا کریں اور اجازت نامہ وصول کریں۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  5000پارکنگ منسوخ کرنا:  والیفیس سیکشن  - خدمت کی فیس: 

 درہم    3000پارکنگ منسوخ کرنا:  والی غیر فیس سیکشنب -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن   3

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 پارکنگ 

 

 درخواست لۓ یموجودہ پارکنگ کرایے پر لینے ک ذیلی خدمت: 

اس سرکاری خدمت کے تحت صارف تجارتی یا ذاتی عمارات کے سامنے موجودہ پارکنگ   تفصیِل خدمت:

 ہے۔     دے سکتا  لۓ درخواستیکرایے پر لینے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 درست اماراتی شناختی کارڈ  -

 اجارہ داری معاہدہ یا رہائش کا ثبوت  -

 کاروبار:

 سائٹ کے منصوبہ کی نقل -

 پاسپورٹ کی نقل -

 درست اماراتی شناختی کارڈ  -

 درست تجارتی الئسنس کی نقل  -

 مجاز حکام کے ذریعہ منظورشدہ اجارہ داری معاہدہ کی نقل  -

 پارکنگ کرایے پر لینے کا درخواست خط  صارف کی جانب سے -

 سرکاری ایجنسیاں: 

 سرکاری ایجنسی کی جانب سے موجودہ پارکنگ فراہمی کا سرکاری خط -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  
 و ضوابط: 

 یںدرفاہ صارفین مرکز کے ذریعہ درخواست ۔ 1
 پیش کی گئی دستاویز کی جانچ ہوگی ۔ 2

 صارف کے ساتھ  سائٹ کے معاینہ کے لۓ وقت متعین ہوگافون پر ۔ 3

  صارف کو فون پر منظوری یا مسترد ہونے کی اطالع دی جائے گی ۔ 4

 ۔رفاہ صارفین مرکز میں فیس ادا کریں اور اجازت نامہ وصول کریں۔ 5

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ماہی چھ 2500درہم ساالنہ /  5000پارکنگ:  والیفیس سیکشن  - خدمت کی فیس: 

 ماہی چھ 1500درہم ساالنہ /   3000:  پارکنگ والیغیر فیس سیکشن  -

 درہم   100فیس:  بیمہلئے یپارکنگ پلیٹ کرایہ پر لینے ک -

 درہم  150موجودہ پارکنگ منتقلی فیس:  -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  ادارے: دیگر شریک 

 رفاہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن   3

 نہیں محدودیِت خدمت:  
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 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 پارکنگ 

 

 پارکنگ محفوظ رکھنے کیلۓ درخواست ذیلی خدمت: 

اس سرکاری خدمت کے تحت صارف مذکورہ چینلز کے ذریعہ مختصر یا طویل مدت کیلۓ   تفصیِل خدمت:

 پارکنگ ٹکٹ محفوظ رکھنے کیلۓ درخواست دے سکتا ہے۔ 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نہیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات  

 و ضوابط: 

 ۔ اسمارٹ فون ایپلیکیشن کے ذریعہ درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2
 ۔ درخواست کی منظوری )رسید کا متنی پیغام( 3

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

  عام ٹکٹ: خدمت کی فیس: 

 درہم   1آدھا گھنٹہ :  -

 درہم  2ایک گھنٹہ:  -

 درہم  3ڈیڑھ گھنٹہ:  -

 درہم  4دو گھنٹے:  -

 درہم  5ڈھائی گھنٹے:  -

 درہم 6تین گھنٹے:  -

 درہم 7ساڑھے تین گھنٹے:  -
 درہم 8چارگھنٹے:   -

 درہم  9ساڑھے چارگھنٹے:  -

 درہم   10پانچ چارگھنٹے:  -

 وی آئی پی ٹکٹ:

 درہم   3آدھا گھنٹہ :  -

 درہم  6ایک گھنٹہ:  -

 درہم  9ڈیڑھ گھنٹہ:  -

 درہم  12دو گھنٹے:  -

 درہم  15ڈھائی گھنٹے:  -
 درہم 18تین گھنٹے:  -

 درہم 21ساڑھے تین گھنٹے:  -

 درہم 24چارگھنٹے:  -

 درہم  27ساڑھے چارگھنٹے:  -

 درہم   30پانچ چارگھنٹے:  -

 : ام دو/ رابطےعبارتی پیغ

 درہم  2.38ایک گھنٹہ:  

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 5155متنی پیغامات  -فون ایپلیکیشن  خدمت فراہمی کے ذرائع:  
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 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 منٹ 1

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 ڈھانچہ کا نظم و نسق  یادیسڑک اور بن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام کا نظم و نسق  یمعلومات یمقام
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 و منصوبے  التیتفص یمقام

 

 لۓ درخواستی)مقام نمبر( ک التیمقامی تفص ذیلی خدمت: 

پر حاصل کرسکتا  نمبر کے طور  اس سرکاری خدمت کے تحت صارف مقام نمبر عمارت تفصیِل خدمت:

 ہے۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 ایجنسیاں سرکاری  -کاروبار  - انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 سائٹ کے منصوبہ کی نقل یا ملکیت کا الئسنس - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 سرکاری ایجنسیاں(  -)کاروبار  سرکاری خطکا تفصیالت کی درخواست  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  
 ضوابط: 

 یںد۔ رفاہ صارفین مرکز میں درخواست 1
 کی جانچ  کے ذریعہ منسلکات  کنندہفراہم ۔ خدمت 2

 ۔ درخواست کی منظوری اور فیس ادا کریں3

 یں۔کر  حاصل ۔ رفاہ صارفین مرکز سے یا ایمیل کے ذریعہ درخواست4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 سرکاری ایجنسیاں: مفت  - خدمت کی فیس: 

 درہم   100پتہ کی تفصیالت:  کیلۓانفرادی صارفین اور کاروبار   -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت:  

 کاروباری دن  10

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  
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 و منصوبے  التیتفص یمقام

 

 لۓ درخواستیمقامی جغرافیائی نقشوں ک ذیلی خدمت: 

مقامی نقشوں و منصوبوں   نشاندہی کیلۓ یات کاس سرکاری خدمت کے تحت صارف مقام تفصیِل خدمت:

 لۓ درخواست دے سکتا ہے۔  یک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت:

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 لۓ سرکاری خطینکالنے کی درخواست ک ہنقش ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و  

 ضوابط: 

 یںد۔ رفاہ صارفین مرکز میں درخواست 1

 کی جانچ  کے ذریعہ منسلکات  کنندہفراہم ۔ خدمت 2
 ( مستثنی ہیں سے  سیف ےادار  ی)سرکار  ۔ درخواست کی منظوری اور فیس ادا کریں3

 یں۔کر  حاصل ۔ رفاہ صارفین مرکز سے درخواست4

 14:30سے  7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 لۓیسائز کے چارٹ پرنٹ اور جاری کرنے ک A3درہم:  100 - خدمت کی فیس: 

 درہم: ہر ضلع کی سیٹالئٹ تصویری تفصیالت 50 -

 درہم: ہر ضلع کی فضائی تصویری تفصیالت  100 -

 لۓ یسائز کے چارٹ پرنٹ کرنے اور جاری کرنے ک A0درہم:  500 -

 لۓ یجاری کرنے کسائز کے چارٹ پرنٹ کرنے اور  A1درہم:  250 -

 ۔لۓیسائز کے چارٹ پرنٹ کرنے اور جاری کرنے ک A4درہم:  30 -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 رفاہ صارفین مرکز خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 درخواست  لۓنقشہ / مقامی تفصیالت حاصل کرنے کی -خدمت درخواست  خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم:

 کاروباری دن   3 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pa

ge
1

21
 

  مینجمنٹ سروس فیس نظام یمعلومات یمقام

 

 فیس درہم میں خدمت کا نام 

3A  100 لۓ یپرنٹ کرنے اور جاری کرنے ک منصوبےسائز 

 100 لۓ یکی تفصیالت جاری کرنے ک پتہمقامی 

 100 مقامی تفصیالت  GISہر ضلع کی ایک 

 100 مقامی تفصیالت  CADایک    ہر ضلع کی

 50 ہر ضلع کی سیٹالئٹ تصویری تفصیالت 

 100 ہر ضلع کی فضائی تصویری تفصیالت

0A  500 لۓ یپرنٹ اور جاری کرنے ک منصوبےسائز کے 

1A  250 لۓ یپرنٹ اور جاری کرنے ک منصوبےسائز کے 

4A  30 لۓ یپرنٹ اور جاری کرنے ک منصوبےسائز کے 

 1000 رجسٹریشن فیس  کی  ایک عمارت کی پہلے سال

 500 فیس  ایک عمارت کی رجسٹریشن تجدید

 2000 پہلے سال عمارتوں کے گروپ )کمپلیکس( کی رجسٹریشن فیس  

 1000 پہلے سال عمارتوں کے گروپ )کمپلیکس( کے رجسٹریشن تجدید  فیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pa

ge
1

22
 

 شعبۂ صحت عامہ اور ماحولیات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم و نسق کا یترق یاتی اورماحول اتیماحول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pa

ge
1

23
 

 ٹیفکیسند اور سرٹ یاتیماحول

 

 درخواست یلۓماحولیات متعلقہ حکام سرٹیفکیٹ کبنام  ذیلی خدمت: 

اس خدمت کا تعلق اداروں کیلئے سرکاری سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے ہے جو ملک میں   تفصیِل خدمت:

متعلقہ حکام سرٹیفکیٹ، وغیرہ( واضح بنام  مقامی یا وفاقی سرکاری ایجنسیوں کے ذریعہ )

مطابق   کے  ے پرنٹ کرکے مانگے جاتے ہیں، یہ خدمت صارف کی درخواستس عنوان  

 ہے۔  نے کیلۓمتعلقہ حکام کیلئے سرٹیفکیٹ فراہم کر 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نہیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

کیلۓ ہدایات و درخواست پیش کرنے 

 ضوابط: 

 ۔  ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا(  3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  1

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 ٹیفکیسند اور سرٹ یاتیماحول

 

 لۓ درخواست ینظام کی منظوری ک  کےمضر فضالت  ذیلی خدمت: 

  لۓ یاس سرکاری خدمت کے صارف تکنیکی بیان و جائزہ حاصل کر تا ہے اس ادارہ ک تفصیِل خدمت:

جو اپنی صنعتی سرگرمی سے ہونے والے مضر فضلہ کا کوئی بنیادی عالج کرے، جو 

 آگاہ کرتا ہے۔  بارے میں ےک)فضلہ خواہ رقیق ہو یا ٹھوس( یونٹ کی کارکردگی 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 مطالعہ کی رپورٹپروسیسنگ یونٹ کے تکنیکی  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے : دیگر خدمات کے ساتھ تعلق

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  2

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 ٹیفکیسند اور سرٹ یاتیماحول

 

 لۓ درخواست یماحولیاتی و حفاظتی تقاضوں کی پاسداری کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک ذیلی خدمت: 

ملک میں  اس خدمت کا تعلق اداروں کیلئے سرکاری سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے ہے جو   تفصیِل خدمت:

مقامی یا وفاقی سرکاری ایجنسیوں کے ذریعہ )ماحولیاتی و حفاظتی تقاضوں کی پاسداری( 

درخواست    کے واضح عنوان کے ساتھ پرنٹ کرکے مانگے جاتے ہیں، یہ صارف کی

 ہے۔  نے کیلۓمطابق متعلقہ حکام کیلئے سرٹیفکیٹ فراہم کر 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  -انفرادی صارفین صارفین:زمرۂ ھدف کردہ 

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا(  3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 گھنٹے  2

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 ٹیفکیسند اور سرٹ یاتیماحول

 

 درخواست  یلۓسرٹیفکیٹ جاری کرنے ک لکمیتسرگرمی کی ماحولیاتی پیمائش  ذیلی خدمت: 

اس خدمت کا تعلق اداروں کیلئے سرکاری سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے ہے جو ملک میں   تفصیِل خدمت:

سرٹیفکیٹ( کے    لکمیت مقامی یا وفاقی سرکاری ایجنسیوں کے ذریعہ )ماحولیاتی پیمائش  

واضح عنوان کے ساتھ پرنٹ کرکے مانگے جاتے ہیں، یہ خدمت صارف کی درخواست  

 ہے۔ نے کیلۓ کر  مطابق متعلقہ حکام کیلئے سرٹیفکیٹ فراہم

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا(  3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 ماحولیاتی سسٹم صحت عامہ اور   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 گھنٹے  2

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 الئسنس ۓل یک یپان ینیاور زم ںیکنوئ

 

 لئے درخواست   یالئسنس کی تجدید ککنواں کھودنے کے  ذیلی خدمت: 

یہ سرکاری خدمت صارف کو زرعی، گھریلو اور تجارتی مقصد سے کنواں کھودنے   تفصیِل خدمت:

لئے درخواست دینے کی یاور اس کا پانی استعمال کرنے کے الئسنس کی تجدید ک

 ۔   سہولت فراہم کرتی ہے

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار   - انفرادی صارفین صارفین:زمرۂ ھدف کردہ 

 زمین کا مالکانہ سرٹیفکیٹ  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

اگر درخواست دہندہ مالک نہیں تو درخواست دہندہ کو مالک کے ذریعہ سونپے  -

مالک کے اماراتی شناختی کارڈ   اور  اختیارات حاصل ہوں، مالک کے پاسپورٹ کی نقل

 -کی نقل

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم فی کنواں  50زرعی:   - خدمت کی فیس: 

 درہم فی کنواں 100گھریلو  -

 درہم  10000: یتجارت -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن ایک

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 الئسنس ۓل یک یپان ینیاور زم ںیکنوئ

 

 لئے درخواست  یکنواں کھودنے کے الئسنس ک ذیلی خدمت: 

صارف کو زرعی، گھریلو اور تجارتی مقصد سے کنواں کھودنے  یہ سرکاری خدمت  تفصیِل خدمت:

لئے درخواست دینے کی سہولت فراہم  یاور اس کا پانی استعمال کرنے کے الئسنس ک

 ۔  کرتی ہے

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار   - انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 یفکیٹ زمین کا مالکانہ سرٹ - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

اگر درخواست دہندہ مالک نہیں تو درخواست دہندہ کو مالک کے ذریعہ سونپے  -

مالک کے اماراتی شناختی کارڈ   اور  اختیارات حاصل ہوں، مالک کے پاسپورٹ کی نقل

 -کی نقل

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( ۔ 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم فی کنواں  50زرعی:   - خدمت کی فیس: 

 درہم فی کنواں 100گھریلو  -

 درہم  10000: یتجارت -

 درہم  2000درخواست دینے کی فیس:  یتجارت -

 ہےنہیں  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن ایک

 سال کیلۓ درست ہے  ایک محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 الئسنس ۓلیک یپان ینیاور زم ںیکنوئ

 

 لۓ درخواست یسمندری ماحول سے پانی نکالنے کا اجازت نامہ جاری کرنے ک  ذیلی خدمت: 

اس سرکاری خدمت کے تحت صارف ایک خاص مدت کے لۓ خلیج یا سمندر سے پانی   تفصیِل خدمت:

 لۓ درخواست دے سکتا ہے۔یلۓ پمپنگ کرنے کینکالنے اور کمپنی ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 مقامات کی وضاحتی تصویر( نکات)نکاسی  منصوبہ نکات کا - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 درخواست دیں ۔ ویب سائٹ کے ذریعے 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا(  3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ماہانہ  نکتہدرہم فی  300 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 الئسنس ۓلیک یپان ینیاور زم ںیکنوئ

 

 درخواست یلۓلئے گاڑی کے اجازت نامہ کیزمینی پانی کھینچنے ک  ذیلی خدمت: 

زمینی پانی کھینچنے   اس سرکاری خدمت کے تحت کمپنیاں کھدائی سے نکلنے واال تفصیِل خدمت:

  ۔ لئے گاڑی کا اجازت نامہ حاصل کرسکتی ہیںیک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 گاڑی اجازت نامہ کا درخواست خط          - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 الئسنس کے دونوں طرف کی نقل کردہ گاڑی امارت عجمان سے جاری         -

 سائٹ کا منصوبہ           -

 تعمیراتی الئسنس یا این او سی         -

 امارت عجمان سے جاری کردہ ٹھیکیدار کمپنی کا تجارتی الئسنس         -

 ۔ امارت عجمان سے جاری زیر زمین نقل مکانی والی کمپنی کا تجارتی الئسنس         -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ درخواست پر کاروائی 2

 حاصل کریں ۔ فیس ادا کریں اور الئسنس 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم ماہانہ 1500درہم + بیمہ:  3000گیلن گاڑی:  1000 خدمت کی فیس: 

 درہم ماہانہ 3000درہم + بیمہ:  5000گیلن گاڑی:  5000

 درہم ماہانہ 4000درہم + بیمہ:  10000گیلن گاڑی:  10000

 نہیں ہے ساتھ تعلق: دیگر خدمات کے 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  3

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 یمنظور ۓلی خدمات ک یاتیماحول

 

 لۓ درخواستیتجدید ک کی منظوری ماحولیاتی خدمات کمپنیوں کی ذیلی خدمت: 

محکمہ    اس تفصیِل خدمت: صارف  تحت  کے  و  سےخدمت  کمپنی  پروسیسنگ  فرم،    غیرہ مشاورتی 

لۓ درخواست دے سکتا ہے تاکہ یہ  یماحولیاتی خدمات کمپنیوں کی منظوری کی تجدید ک

 جاری رکھ سکیں۔ اںکمپنیاں امارت میں اپنی سرگرمی

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 کمپنی کی صالحیت کی فائل ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم 1000ماحولیاتی مطالعہ کمپنیاں:  -  فیس: خدمت کی 

 درہم  500ماحولیاتی خدمات کمپنیاں:  -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 چار کاروباری دن 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 یمنظور ۓلی خدمات ک یاتیماحول

 

 لۓ درخواستیک منظوری ماحولیاتی خدمات کمپنیوں کی ذیلی خدمت: 

مشاورتی فرم، پروسیسنگ    سےمحکمہ    (زمرہ  ی)کاروبار ین  صارفخدمت کے تحت    اس تفصیِل خدمت:

لۓ درخواست دے سکتا ہے تاکہ  یماحولیاتی خدمات کمپنیوں کی منظوری ک  غیرہکمپنی و

 جاری رکھ سکیں۔  اںیہ کمپنیاں امارت میں اپنی سرگرمی

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 کمپنی کی صالحیت کی فائل ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم 1000ماحولیاتی مطالعہ کمپنیاں:  -  فیس: خدمت کی 

 درہم  500ماحولیاتی خدمات کمپنیاں:  -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 چار کاروباری دن 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 یمنظور ۓلی خدمات ک یاتیماحول

 

 لۓ درخواست یبرآمدگی کی منظوری ک سامانکیمیائی  ذیلی خدمت: 

لۓ جاری کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ  یبرآمدگی ک سامانمضر یہ سرٹیفکیٹ کیمیائی یا  تفصیِل خدمت:

 کے عمل سے مشروط ہے۔ جانچاتھارٹی کے ذریعہ معائنہ اور متعلقہ 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 خریداری کا بل  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 پیکنگ کی فہرست -

 تحفظ کے ضوابط  حفاظت ومواد کی  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے ساتھ تعلق: دیگر خدمات کے 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن ایک

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 یمنظور ۓلی خدمات ک یاتیماحول

 

 لۓ درخواست یماحولیاتی اجازت نامہ جاری کرنے ک ذیلی خدمت: 

پیشہ   تفصیِل خدمت: اور  میں صنعتی  اس سرکاری خدمت کے تحت صارف ماحولیاتی سرگرمیاں جن 

سہولیات،   والی ورانہ  اثرات  ماحولیاتی  تجارت،  سکریپ  تجارت،  کی  مواد  کیمیائی 

سرگرمیاں شامل ہیں کے لۓ ماحولیاتی اجازت نامہ کی ابتدائی یا حتمی منظوری جاری 

پر عمل پیرا ہوں   لوازماتسکتا ہے، تاکہ صارفین ماحولیاتی  دےلۓ درخواست یکرنے ک

 بنائیں۔ عمل درآمدگی یقینی  کے نفاذ پر  اناور 

 باضابطہ خدمت    زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 کا اندرونی تفصیلی خاکہ  لوازماتسرگرمی  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( ۔ درخواست کی 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 300کم خطرہ والی سرگرمیاں:  -ماحولیاتی اجازت نامہ  - خدمت کی فیس: 

 500درمیانی خطرہ والی سرگرمیاں:  -ماحولیاتی اجازت نامہ  -

 1000خطرہ والی سرگرمیاں:  زیادہ -ماحولیاتی اجازت نامہ  -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 دو  کاروباری دن

 ایک سال کے لئے درست  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت    خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 یمنظور ۓلی خدمات ک یاتیماحول

 

 لۓ درخواست یک دیدجکی تماحولیاتی اجازت نامہ  ذیلی خدمت: 

پیشہ   تفصیِل خدمت: اور  میں صنعتی  اس سرکاری خدمت کے تحت صارف ماحولیاتی سرگرمیاں جن 

والی  اثرات  ماحولیاتی  تجارت،  سکریپ  تجارت،  کی  مواد  کیمیائی  سہولیات،  ورانہ 

یا حتمی منظوری   ابتدائی  نامہ کی  ہیں کے لۓ ماحولیاتی اجازت  کی  سرگرمیاں شامل 

پر عمل پیرا ہوں   لوازماتماحولیاتی    سکتا ہے، تاکہ صارفین  دےلۓ درخواست  یک  دیدجت

 عمل درآمدگی یقینی بنائیں۔  کے نفاذ پر  اناور 

 باضابطہ خدمت    زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 کا اندرونی تفصیلی خاکہ  لوازماتسرگرمی  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 300کم خطرہ والی سرگرمیاں:  -ماحولیاتی اجازت نامہ  - خدمت کی فیس: 

 500درمیانی خطرہ والی سرگرمیاں:  -ماحولیاتی اجازت نامہ  -

 1000خطرہ والی سرگرمیاں:  زیادہ -ماحولیاتی اجازت نامہ  -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 دو  کاروباری دن

 ایک سال کے لئے درست  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت    خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 یمنظور ۓلی خدمات ک یاتیماحول

 

 لۓ ادائیگی یماحولیاتی خالف ورزیوں ک ذیلی خدمت: 

لۓ یے ہوئی ماحولیاتی خالف ورزیوں کس اس سرکاری خدمت کے تحت صارف کمپنی  تفصیِل خدمت:

کار سے ادائیگی کرسکتا  ۂالیکٹرانک نظام کے ذریعہ منظور طریق MPDAمحکمۂ 

 ہے۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 اماراتی شناختی کارڈ  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 تجارتی الئسنس )کاروبار(  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 یںدکیشن کے ذریعہ درخواست سمارٹ ایپلیلۓ محکمہ کی ی۔ صارفین ک1

 ادائیگی کریں لۓ۔ خالف ورزیوں کی2

 ۔ جائے گا۔  ادائیگی کی تکمیل کے بارے میں صارف مطلع کیا 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 کی قیمت کے مطابق  ہخالف ورزیوں / خالف ورزی فیصل خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 MPDAکیشن  فون ایپلی خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں کیلۓ مستعمل فارم: خدمت فراہمی 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 منٹ 5

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 ے ماحولیاتی پیمائش اور مطالع

 

 درخواست  کیلۓ توثیقکی  اتقیتحقکیلۓ جائزہ کے  ماحولیاتی اثرات ذیلی خدمت: 

کی  اتقیتحق رپورٹ و  جائزہکی اس سرکاری خدمت کے تحت صارف ماحولیاتی اثرات  تفصیِل خدمت:

کا ہونے  دے ر ک قیتحقتوثیق حاصل کرسکتا ہے، ترمیم کی درخواست یا رپورٹ یا 

 امکان بھی ہے۔ 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 USPکی ہارڈ کاپی یا  قیتحق ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 میل کے ذریعے ارسال کریں ای قیتحق۔ 1

 EIA@AM.GOV.AE  ۔2

میں  یترق یاتیاورماحول اتیماحول ۂمیل کے ذریعے ارسال نہ کرپانے پر شعبای قیتحق. 3

 ذاتی طور پر حاضر ہوں 

 جمع کریں قیتحقاستحکام اور ماحولیاتی منصوبہ بندی میں  ۂ۔ محکم4

 ۔ درخواست کا تکنیکی جائزہ ہوگا5

 میل کے ذریعہ جواب دیا جائے گاقبولیت یا ترمیمی نوٹ کے ساتھ ای۔ صارف کو 6

 ۔ درخواست کی منظوری7

   حاصل کریں۔میل کے ذریعے درخواست  ۔ ای8

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200  خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 یترق یاتیاورماحول اتیماحول ۂشعب خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں مستعمل فارم: خدمت فراہمی کیلۓ 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 30

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 روایتی خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 ے ماحولیاتی پیمائش اور مطالع

 

 لۓ درخواست یماحولیاتی پیمائش جاری کرنے ک ذیلی خدمت: 

ماحولیاتی پیمائش  ہلۓ مطلوب یسرکاری خدمت کے تحت صارف ادارے یا کمپنی کاس  تفصیِل خدمت:

لۓ درخواست دے سکتا ہے، جو آس پاس ہوا کے معیار، اندرونی ہوا یجاری کرنے ک

 ۔ ںکے معیار، شوروغل، روشنی، یا کسی دوسرے پیمائشی معیار سے متعلق ہو

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 روبار کا زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم 700ماحولیاتی پیمائش کی فیس )بیرونی ماحول(:   خدمت کی فیس: 

 درہم  125ماحولیاتی پیمائش کی فیس )اندرونی ماحول وقت(: 

 درہم 500دھول پیمائش کی فیس: 

 درہم  100صوتی پیمائش کی فیس: 

 درہم  500برقی مقناطیسی لہر پیمائش کی فیس: 

 درہم 500دیگر پیمائش فیس ) مذکورہ پیمائش کے عالوہ(: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 3

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 ے ماحولیاتی پیمائش اور مطالع

 

 لۓ درخواست یک تور اماحولیاتی مش  ذیلی خدمت: 

فہ، فضلہ( کی ت کی سائٹیں، کسی سرگرمی کا اضایایہ سرکاری خدمت صارف )سہول تفصیِل خدمت:

مارت میں رائج اک  حد تس  وہ کلئے کہ  یک   ی بنانےیقین  یہدرخواست پر فراہم کی جاتی ہے  

 ق ہے۔ فاوماحولیاتی تقاضوں کے م

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے خدمات کے ساتھ تعلق: دیگر 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 ایک سال کیلۓ درست ہے  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 ے ماحولیاتی پیمائش اور مطالع

 

 لۓ درخواست یجاری کرنے ک اتماحول دوست مصنوع ذیلی خدمت: 

یا وفاقی  یسرکاری سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک وہ  یہ خدمت   تفصیِل خدمت: لۓ ہے جو ملک میں مقامی 

مطلوب ہوتے ہیں، یہ خدمت صارف     )ماحول دوست مصنوع(و بنام  ں کوسرکاری ایجنسی

 تی ہے۔ر درخواست کے مطابق متعلقہ سرکاری ایجنسی کے نام سرٹیفکیٹ فراہم ک یک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 دو گھنٹہ 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اور مضر فضلہ کا انتظام  یطب

 

 لۓ درخواستیماحولیاتی گاڑی کی منظوری ک ذیلی خدمت: 

 :گاڑیاں شامل ہیں  درج ذیللۓ ہے جس میں  ییہ خدمت ماحولیاتی گاڑیوں کی منظوری ک  تفصیِل خدمت:

نقل و حمل، کاسمیٹکس، پانی جو پینے کے الئق نہ ہو،    انقل و حمل، سکریپ ک  ا)گیس ک

 ۔پانی(کا سیوریج اور مضر مواد، ڈیزل، گندگی جمع کرنا اور نقل و حمل، اور ائی کیمی

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 گاڑی کی ملکیت ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم فی گاڑی  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اور مضر فضلہ کا انتظام  یطب

 

 لۓ درخواست یک کی تجدید ماحولیاتی گاڑی کی منظوری ذیلی خدمت: 

گاڑیاں    درج ذیللۓ ہے جس میں  یک  کی تجدید   یہ خدمت ماحولیاتی گاڑیوں کی منظوری تفصیِل خدمت:

نقل و حمل، کاسمیٹکس، پانی جو پینے کے    انقل و حمل، سکریپ ک  ا)گیس ک  :شامل ہیں

سیوریج  اور مضر مواد، ڈیزل، گندگی جمع کرنا اور نقل و حمل، اور  ائی  الئق نہ ہو، کیمی

 ۔پانی(کا 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 گاڑی کی ملکیت ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 فی گاڑی درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اور مضر فضلہ کا انتظام  یطب

 

 لۓ درخواست یک بحالیاد کی وم ائیکیمیمضر  ذیلی خدمت: 

لئے جاری کیا یاد کی درآمد اور داخلے کی اجازت کویہ سرٹیفکیٹ ملک میں کیمیائی م تفصیِل خدمت:

لۓ مقامی حکام کی منظوری یجاتا ہے، تاکہ ماحول اور سماج کی حفاظت یقینی بنانے ک

 ۔  ہوحاصل 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 اد خریداری کا بل وم - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 لئے حفاظتی ضابطہ یاد کوہر م -

 )وزارت صحت سے(اد کی ضرورت کی صورت میں پیشگی اجازت وم -

کی اجازت )وزارت   گیدرآمد ادومائی اد کی ضرورت کی صورت میں کیمیوم -

 (  سے داخلہ

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 ہے تعلق  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 وزارت برائے صحت و ترقئ سماج  - دیگر شریک ادارے: 

  وزارت داخلہ -

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اور مضر فضلہ کا انتظام  یطب

 

 لۓ درخواستیطبی فضلہ ہٹانے کے التزام کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک ذیلی خدمت: 

یا وفاقی  یسرکاری سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک وہ  یہ خدمت   تفصیِل خدمت: لۓ ہے جو ملک میں مقامی 

ایجنسی بنام  ں کوسرکاری  یہ      (طبی فضلہ ضائع کرنے کے عہد)و  ہیں،  ہوتے  مطلوب 

درخواست کے مطابق متعلقہ سرکاری ایجنسی کے نام سرٹیفکیٹ فراہم   یخدمت صارف ک

 تی ہے۔ر ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 درخواست دیں ویب سائٹ کے ذریعے  ۔1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 دو گھنٹے 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اور مضر فضلہ کا انتظام  یطب

 

 درخواست  لۓیکرنے ک آشکارامضر فضلہ  ذیلی خدمت: 

مناسب عالج   ےیہ ایک سرکاری خدمت ہے تاکہ اس کلۓ یکرنے ک آشکارامضر فضلہ  تفصیِل خدمت:

 اور چھٹکارے کے طریقوں کا تعین کیا جاسکے۔     

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 اد کی حفاظت کے ضوابط وم ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 ایک سال کے لئے درست ہے  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اور مضر فضلہ کا انتظام  یطب

 

لۓ یکرنے کے کا سرٹیفکیٹ جاری ونمواد سبھی ماحولیاتی مضرات سے پاک ہ ذیلی خدمت: 

 درخواست 

لۓ ہے جو ملک میں مقامی یا وفاقی  یسرکاری سرٹیفکیٹ جاری کرنے کوہ یہ خدمت  تفصیِل خدمت:

مطلوب ہوتے    (واد سبھی ماحولیاتی مضرات سے پاک ہےم)و بنام ں کوسرکاری ایجنسی

درخواست کے مطابق متعلقہ سرکاری ایجنسی کے نام  یہیں، یہ خدمت صارف ک

    تی ہے۔ر م کسرٹیفکیٹ فراہ

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 دو گھنٹے 

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اور مضر فضلہ کا انتظام  یطب

 

 لۓ درخواستیلئے اضافی صندوق یا تھیلی خریدنے کی طبی فضلہ ک ذیلی خدمت: 

 سٹک کے تھیلے اور طبی فضلہ والے تیز آالت کےپیلے پالیہ خدمت صارف کو  تفصیِل خدمت:

 صندوق خریدنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔  

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ادا کریں۔ فیس 2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 1۔50: قیمت * نمبر: فروخت فیس پیلی بڑی تھیلیاں - خدمت کی فیس: 

 10قیمت * مقدار:  -لیٹر(  5پیلے صندوق فروخت فیس ) -

 15قیمت * مقدار:  -لیٹر(  10پیلے صندوق فروخت فیس ) -

 1پیلی چھوٹی تھیلیاں فروخت فیس: قیمت * نمبر:  -

 10طبی فضلہ کی تھیلیاں صارف تک پہونچانا:  -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں کیلۓ مستعمل فارم: خدمت فراہمی 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک  کاروباری دن

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 اور مضر فضلہ کا انتظام  یطب

 

 لۓ درخواست  یصحی اداروں کے طبی فضلہ کے عالج ک ذیلی خدمت: 

کے طبی اداروں  اس سرکاری خدمت کے تحت صارف محکمہ میں رجسٹریشن کرا  تفصیِل خدمت:

میں  خانوں  مخصوص صحی آتش لۓ یاس کام ک اور  سے طبی فضلہ جمع کرسکتا ہے

 کر سکتا ہے۔   ختم ےاس 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے خدمات کے ساتھ تعلق: دیگر 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 صفائ اور کچرا جمع کرنا  یامارت ک

 

 لۓ درخواست یسرٹیفکیٹ جاری کرنے ک ائیسائٹ صف ذیلی خدمت: 

بعد   تفصیِل خدمت: کے  تکمیل  کی  کام  تعمیراتی  تحت صارف  سرکاری خدمت کے   ائیسائٹ صفاس 

یا کوئی اعتراض کہ سائٹ پر کچھ چھوٹا    تاکہ یہ یقینی ہو  ،حاصل کر سکتا ہے  سرٹیفکیٹ

 لۓ پیشگی بیمہ رقم بھی واپس مل جائے۔ینہیں ہے اور تعمیراتی خدمت حاصل کرنے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 سرکاری خطکا  درخواستکیلۓ سائٹ صفائی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 تکمیل سرٹیفکیٹ  -

 بیمہ رسید -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 کریں۔ فیس ادا 2

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 3

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 ماحولیاتی سسٹم صحت عامہ اور   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک کاروباری دن

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 صفائ اور کچرا جمع کرنا  یامارت ک

 

 درخواست لۓ یکنٹینرز ک ذیلی خدمت: 

عمارات کے سامنے کنٹینر   اس سرکاری خدمت کے تحت صارف یا عوام مکانات و تفصیِل خدمت:

 حاصل کر سکتے ہیں۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 شناختی کارڈ اماراتی  -

 صارف کا رابطہ نمبر یا مقام نمبر  -

 کاروبار:

 الئسنس  تجارتی -

 سرکاری ایجنسیاں: 

 متعلقہ اتھارٹی کا سرکاری خط  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔  مذکورہ چینلز کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ درخواست کی منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( 2

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  اوقات: خدمت فراہمی کے 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن دو

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 صفائ اور کچرا جمع کرنا  یامارت ک

 

 لۓ درخواست یگھریلو کچرا ہٹانے ک ذیلی خدمت: 

لۓ درخواست دے  یعوام گھریلو کچرا ہٹانے کاس سرکاری خدمت کے تحت صارف یا  تفصیِل خدمت:

 سکتے ہیں۔ 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 اماراتی شناختی کارڈ  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ مذکورہ چینلز کے ذریعے درخواست دیں 1

 منظوری )متنی پیغام موصول ہوگا( ۔ درخواست کی 2

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 ویب سائٹ  - خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 80070یونیفائیڈ کال سینٹر  -

 نہیں ہیں مستعمل فارم: خدمت فراہمی کیلۓ 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن ایک

 نہیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 صحت عامہ اور ماحولیات  شعبۂ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صحت عامہ کا نظم و نسق 
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 منظوری یلۓتاالب ک تیراکی

 

 لۓ درخواستینئے تیراکی تاالب کی منظوری ک ذیلی خدمت: 

حفاظت و صحت عامہ کے اعلی  نیز منظورشدہ قوانین و ضوابط کی یقینی تعمیل  تفصیِل خدمت:

لۓ یۓ کار التے ہوۓ عوامی مقامات اور سہولیات میں تیراکی تاالب کدرجات برو

 منظوری۔ 

 باضابطہ خدمت  زمرۂ خدمت: 

 کاروبار   زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ز انجینئرنگ ڈیزائن ےتیراکی تاالب ک -

 عمارت یا زمین کے اندر تاالب کے مقام کا نقشہ -

 معاہدۂ اجارہ داری یا انتظامی معاہدہ یا زمین کی ملکیت کے دستاویز  -

 کا سرٹیفکیٹ غوطہ خور  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دنوں میں درخواست پر کاروائی ۔ تین 3

 منظوری متنی پیغام کے ذریعہ  منظوری یا ناکی ۔ درخواست 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  3

 ایک سال کے لئے درست  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 منظوری یلۓتاالب ک تیراکی

 

 لۓ درخواست یک کی تجدید تیراکی تاالب کی منظوری ذیلی خدمت: 

حفاظت و صحت عامہ کے اعلی درجات    نیز منظورشدہ قوانین و ضوابط کی یقینی تعمیل   تفصیِل خدمت:

کی    منظوریکی    ۓ کار التے ہوۓ عوامی مقامات اور سہولیات میں تیراکی تاالببرو

 ۔لۓیک تجدید

 باضابطہ خدمت  زمرۂ خدمت: 

 کاروبار   زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ز انجینئرنگ ڈیزائن ےتیراکی تاالب ک -

 عمارت یا زمین کے اندر تاالب کے مقام کا نقشہ -

 معاہدۂ اجارہ داری یا انتظامی معاہدہ یا زمین کی ملکیت کے دستاویز  -

 کا سرٹیفکیٹ غوطہ خور  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دنوں میں درخواست پر کاروائی ۔ تین 3

 منظوری متنی پیغام کے ذریعہ  منظوری یا ناکی ۔ درخواست 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  3

 ایک سال کے لئے درست  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت   خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 کرنا یجار ٹیفکیسرٹ یصح

 

 لۓ درخواست یاشیاۓ خوردنی تلف کرنے کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک ذیلی خدمت: 

بازار اور  کیکھانوں  نا مناسباشیاۓ خوردنی تلف کرنے کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا تاکہ  تفصیِل خدمت:

تلف کرنے کا عمل  نیز گردش کی روک پر مکمل نگرانی کی جاسکے، ان کی  میں 

 کار کے مطابق تکمیل پاۓ۔     ۂطریق

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سرکاری   تعلقے مس اشیاۓ خوردنی تلف کرنے کے وجوہات یا ضبطی رپورٹ  -

 خط

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروائی ۔ ایک سے تین کاروباری دنوں میں درخواست پر 3

 ۔ منظوری یا نا منظوری متنی پیغام کے ذریعہ کی ۔  درخواست4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 ہے تعلق  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 ایمز گروپ کمپنی دیگر شریک ادارے: 

 ویب سائٹ خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  3

 ایک مہینہ کے لئے درست  محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 جزوی طور پر مکمل ڈیجیٹل خدمت  
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 کرنا یجار ٹیفکیسرٹ یصح

 

خانوں    یامارت ذیلی خدمت:  ک  دجممن  کےمذبح  کرنے  جاری  سرٹیفکیٹ  کا  درستگی  کی  لۓ  یگوشت 

 درخواست۔ 

تا ہے کہ جانور اور منجمد گوشت امارتی مذبح خانوں کے  سے یہ پتہ چلسرٹیفکیٹ  اس تفصیِل خدمت:

 زیر نگرانی ہے اور یہ انسانی استعمال کے لۓ درست ہے۔   

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 کاروبار: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل -

 زندہ جانوروں کے ماخذ کا ثبوت -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

متنی پیغام   پر ۔ فارم پُر کریں اور مطلوبہ دستاویزات منسلک کریں )درخواست دینے 2

 ( موصول ہوگا

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 3

 ۔ ایک کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی4

 کی منظوری  ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست5

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 ایک  کاروباری دن

 ایک مہینہ کے لئے درست  محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  
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 کرنا یجار ٹیفکیسرٹ یصح

 

لۓ یکرنے کی کیڑوں سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری صحسمندری وسائل نقل  ذیلی خدمت: 

 ۔  درخواست

میں سامان اتارنے چڑھانے کے تقاضوں کے مطابق سرٹیفکیٹ جاری کرنا،  وںبندرگاہ تفصیِل خدمت:

یہ  نیز یہ یقینی بنانے کے بعد کہ  ،یہ سرٹیفکیٹ سمندری وسائل نقل کی جانچ و معائنہ

 صحی کیڑوں سے پاک ہے جاری کیا جاتا ہے۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 سمندری الئسنس سرٹیفکیٹ  اوسائل نقل ک - اضے:  ضمانِت خدمت کے تق

 کا سابق سرٹیفکیٹ ی کیڑوں سے پاک ہونےصح عام سمندری وسائل نقل کے -

 کے اجازت نامے کرنے داخلہ اور کام  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ۔ تین 3

 منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 5

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم 300سرٹیفکیٹ کے لۓ  خدمت کی فیس: 

 ہے تعلق  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

  بندرگاہ اور کسٹممحکمۂ  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  3

 ہے مہینہ کے لئے درست 6 محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  
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 صحت عامہ کے کیڑوں پر قابو پانا

 

 لۓ درخواست ینے والی کمپنیوں کی منظوری ک کر قابو  ےصحت عامہ کے کیڑ  ذیلی خدمت: 

  اس خدمت کے جس میں    کمپنیوں کی منظورینے والی  کر قابو    ےصحت عامہ کے کیڑ  تفصیِل خدمت:

پورے   لۓیامارتی افراد کی سالمتی اور صحت عامہ کی حفاظت ک  ےتقاض  یسبھی صح

 ۔   شامل ہے کرنا

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی نقل  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 کمپنی کی سرٹیفیکیشن فائل: نے والی کر قابو  ےکیڑ صحت عامہ کے  -

برائے  وزارت  نیز لۓ کمپنی کی کیڑے مار دواؤں کی فہرست یکرنے ککیڑے قابو ۔ 1

 اندراج سرٹیفکیٹ  سےموسمیاتی و ماحولیاتی تبدیلی 

 سامان وت استعمال کے آاللۓ کمپنی کے یکیڑے قابو کرنے ک۔ 2

شناختی  ےلۓ کمپنی کے ماہر انجینئرکا سرٹیفکیٹ، اور مالک کیکیڑے قابو کرنے ک -3

 دستاویز 

مقامی قوانین کی تعمیل کے تقاضوں کا خالصہ پورا کرنے کا تحریری و وفاقی -

 عہد 

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 ۔ دو کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی 3

   ۔منظوری یا نا درخواست کی منظوری۔ متنی پیغام کے ذریعہ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  2000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: خدمت 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دندو 

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 صحت عامہ کے کیڑوں پر قابو پانا

 

 لۓ درخواست یک دیتجدکی   والی کمپنیوں کی منظورینے کر قابو  ےصحت عامہ کے کیڑ  ذیلی خدمت: 

  اس خدمت کے جس میں    کمپنیوں کی منظورینے والی  کر قابو    ےصحت عامہ کے کیڑ  تفصیِل خدمت:

پورے   لۓیامارتی افراد کی سالمتی اور صحت عامہ کی حفاظت ک  ےی تقاضسبھی صح

 ۔   شامل ہے کرنا

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  کردہ صارفین:زمرۂ ھدف 

 تجارتی الئسنس کی نقل  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 کمپنی کی سرٹیفیکیشن فائل: نے والی کر قابو  ےکیڑ صحت عامہ کے  -

برائے  وزارت  نیز لۓ کمپنی کی کیڑے مار دواؤں کی فہرست یکیڑے قابو کرنے ک۔ 1

 اندراج سرٹیفکیٹ  سےموسمیاتی و ماحولیاتی تبدیلی 

 سامان وت استعمال کے آاللۓ کمپنی کے یکیڑے قابو کرنے ک۔ 2

شناختی  ےلۓ کمپنی کے ماہر انجینئرکا سرٹیفکیٹ، اور مالک کیکیڑے قابو کرنے ک -3

 دستاویز 

مقامی قوانین کی تعمیل کے تقاضوں کا خالصہ پورا کرنے کا تحریری و وفاقی -

 عہد 

ہدایات درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 ۔ دو کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  2000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دندو 

 ہے  لئے درستایک سال کے  محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 صحت عامہ کے کیڑوں پر قابو پانا

 

 لۓ درخواست یکمیں ترمیم  نے والی کمپنیوں کی منظوریکر قابو  ےصحت عامہ کے کیڑ  ذیلی خدمت: 

اپڈیٹ کرنے  تفصیالتکی   کمپنیوں کی منظورینے والی کر قابو  ےصحت عامہ کے کیڑ  تفصیِل خدمت:

امارتی افراد کی سالمتی اور صحت   ےی تقاضسبھی صح  اس خدمت کےکیلۓ جس میں 

 ۔ شامل ہے پورے کرنا لۓیعامہ کی حفاظت ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی نقل  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ضح تفصیالت کے ساتھ ایک خط اوکی میں ترمیم اور اپڈیٹ  سسٹم -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 ۔ دو کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  فراہمی کے اوقات: خدمت 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن دو

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 صحت عامہ کے کیڑوں پر قابو پانا

 

 لۓ درخواستینے ککر قابو  ےصحت عامہ کے کیڑ  ذیلی خدمت: 

میں صحت عامہ کے کیڑوں کی  مقامات( و سرکاری ز خدمت رہائشی مکانات )والیہ  تفصیِل خدمت:

 ۔   کیلۓ ہےمفت خدمات فراہم کرنے  لۓینے ککر قابو روک تھام اور 

 باضابطہ خدمت  زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

ہدایات درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 و ضوابط: 

 ۔ خدمت فراہمی کے کسی چینل کے ذریعہ درخواست جمع کریں 1

 ۔ تین کاروباری دنوں میں درخواست پر کاروائی 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے خدمات کے ساتھ تعلق: دیگر 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 MPDAصحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم، فون ایپلیکیشن  -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  3

 ایک مرتبہ فراہم کی جاتی ہے صرف ہر سہ ماہ میں  محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 حالل ذبیحہ

 

 لۓ درخواست یک خدمتکی ذبح  ذیلی خدمت: 

،  یںہ  تےت فراہم کر اجانوروں کے ذبیحہ کی خدم  میںمکمل ویٹرنری نگرانی میں امارت   تفصیِل خدمت:

مذبح کے باہر کسی    نیز گوشت کی فراہمی،    مناسب  یلۓ کھانے ک  ،تاکہ صحت عامہ کا تحفظ

سے محفوظ طریقہ سے خالصی کے ذریعہ    ے بھی طرح کا ذبیحہ روک کر اور ذبیحہ فضل

 ئے۔ یا جاعوامی حفظان صحت کا تحفظ یقینی بنا 

 مت  باضابطہ خد زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  –انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 خریداری کے بل  -

 کاروبار:

 کا سرٹیفکیٹ  بحالیدرآمد کی صورت میں صحی ویٹرنری  -

 سے جانوروں کی صحت کا سرٹیفکیٹ چراگاہ -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

( میں ذاتی  ہمنام  - عالقہمسفوت  -۔ مطلوبہ جانور کے ساتھ مذبح عمارت )عجمان شہر 1

 حاضری

 ۔ مطلوبہ فیس ادا کریں اور جانور کا شناختی کارڈ حاصل کریں2

 کردیں  سپردجانور کو حصول جانورعالقہ میں  ۔3

 کریں گے  ویٹرنری معائنہ ا۔ مذبح ویٹرنری ڈاکٹر ذبح کرنے سے پہلے جانوروں ک4

 مکمل ہوگا کام۔ جانور ذبح کرنے کا 5

 ۔ ذبیحہ صاف کرنے اور دھونے کا عمل ہوگا 6

 کریں گے ۔ مذبح ویٹرنری ڈاکٹر ذبح کے بعد گوشت کا ویٹرنری معائنہ7

ہو  سپرد ۔ جانور شناختی نمبر کے مطابق حصول جانورعالقہ میں صارف کو گوشت8

 گا۔

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  قات: خدمت فراہمی کے او

 درہم  15جانور ذبح کرنا:  اچھوٹ - خدمت کی فیس: 

 درہم 25جانور ذبح کرنا اور بوٹی بنانا:  اچھوٹ -

 درہم  60جانور ذبح کرنا:  ابڑ  -

 درہم 90جانور ذبح کرنا اور بوٹی بنانا:  ابڑ  -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  ادارے: دیگر شریک 

 مذبح خانہ ہمنام -مسفوت مذبح خانہ  -امارت عجمان کا مرکزی مذبح خانہ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 لۓیمنٹ چھوٹا جانور ذبح کرنے ک 30

 لۓ یگھنٹے بڑا جانور ذبح کرنے ک 2
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 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 روایتی سروس 
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 موبائل ویٹرنری کلینک

 

 لۓ درخواست ی موبائل ویٹرنری کلینک ک ذیلی خدمت: 

  لۓمعائنہ کی درخواست کیخدمت موبائل ویٹرنری کلینک کے ذریعہ ویٹرنری جانچ یا یہ  تفصیِل خدمت:

ے درخواست یا حالت کے مطابق ضروری جانچ کجاپر  مقام ےجہاں وہ درخواست ک ہے

 ومعائنہ کرتے ہیں۔ 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 پر کال کریں یا ویٹرنری کنٹرول ڈپارٹمنٹ جائیں 80070۔ 1

 حالت کے مطابق ضروری ویٹرنری جانچ ومعائنہ   ۔ درخواست یا2

 ۔ مناسب عالج مہیا کرایا جائیگا3

 شت۔ اھدکی جانب سے جانور کی نگ ر ۔ ویٹرنری ڈاکٹ4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت فیس: خدمت کی 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 گورنمنٹ کال سنٹر،   80070 خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 محکمۂ صحت عامہ / ویٹرنری کنٹرول سیکشن

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 گھنٹے 3لۓ: یعام درخواست ک -

 گھنٹہ 1لۓ: یفوری درخواست ک -

 نہیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 روایتی سروس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pa

ge
1

65
 

 گاڑیوں کی درجہ بندی

 

 لۓ درخواست یگاڑی کا اجازت نامہ جاری کرنے ک یصح ذیلی خدمت: 

لۓ یلۓ الئسنس اور اجازت نامے کیامارت میں کھانے و صحی سرگرمیوں کی گاڑیوں ک تفصیِل خدمت:

تاکہ گاڑی کے منظورشدہ قوانین و ضوابط کی  نادرکار تکنیکی منظوری حاصل کر 

 ۔   جاسکیں تعمیل اور معاشرہ میں صحت عامہ کی سالمتی یقینی بنائی

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی نقل  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 اجازت نامہ کے ساتھ گاڑی کی ملکیت درخواست -

 کارڈ صحیمالزمین کے پیشہ ورانہ  -

 تبرید وتجمید گاڑیوں کے جانچ سرٹیفکیٹ -

 تربیت سرٹیفکیٹ  ےک کرنے والوں میتقس  اکھان -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ۔ دو 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن ایک

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 گاڑیوں کی درجہ بندی

 

 لۓ درخواست یک دیدجکی تاجازت نامہ  ےگاڑی ک یصح ذیلی خدمت: 

لۓ یلۓ الئسنس اور اجازت نامے کیامارت میں کھانے و صحی سرگرمیوں کی گاڑیوں ک تفصیِل خدمت:

تاکہ گاڑی کے منظورشدہ قوانین و ضوابط کی تعمیل    نادرکار تکنیکی منظوری حاصل کر 

 ۔   جاسکیں اور معاشرہ میں صحت عامہ کی سالمتی یقینی بنائی

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی نقل  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 اجازت نامہ کے ساتھ گاڑی کی ملکیت درخواست -

 کارڈ صحیمالزمین کے پیشہ ورانہ  -

 تبرید وتجمید گاڑیوں کے جانچ سرٹیفکیٹ -

 تربیت سرٹیفکیٹ  ےک کرنے والوں میتقس  اکھان -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ۔ دو 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن ایک

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 کهانے و صحت کی سہولیات کا معائنہ 

 

 لئے معائنہ کی درخواست یسائٹ متعلق مشورہ ک ذیلی خدمت: 

الئسنس    ے شروع کرنے سے پہلے غذائی و صحی سرگرمیوں ک  اقدامات الئسنسنگ    معاشی تفصیِل خدمت:

لئے  یکا معائنہ کرنے ک   لئے سرمایہ کاروں کی نئی سائٹی ابتدائی منظوری جاری کرنے ک  پر 

 ایک مشاورتی خدمت ہے۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 انفرادی صارفین: ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 سائٹ/گودام نمبر( -سائٹ کی تفصیالت جس کا معائنہ مطلوب ہے )مکان نمبر  -

 الئسنس مطلوب ہے یلۓجس کسرگرمی کی تفصیالت  -

 کاروبار:

 امارت عجمان کا ایک درست معاشی الئسنس  -

 سائٹ/گودام نمبر( -سائٹ کی تفصیالت جس کا معائنہ مطلوب ہے )مکان نمبر  -

 الئسنس مطلوب ہے یلۓجس کت سرگرمی کی تفصیال -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 ۔ دو کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی 3

 ۔ منظورییا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  3

 ہے ایک ماہ کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

 لۓ درخواست یکی منظوری ک مقامات ےماہ رمضان میں اجتماعی افطار ک ذیلی خدمت: 

لۓ توثیق سرٹیفکیٹ یک  مقاماتکے  لۓ کھانے  یماہ رمضان میں اجتماعی افطار خدمات ک  تفصیِل خدمت:

 ۔ وہ ضامن الئے کھانے کی حفاظت ک یماہ مقدس میں صارفین ک وجاری کرنا ج

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 توثیق سرٹیفکیٹکمپنی کا سے  APHPعجمان پبلک ہیلتھ پروگرام  -

 نقل و حمل اور تقسیم گاڑیوں کی تفصیالت ےک اشیاۓ خوردنی -

 کارڈ۔  صحیمالزمین کی تعداد اور ان کے پیشہ ورانہ  کمپنی کے  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 ضوابط: و 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 ۔ دو کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے خدمات کے ساتھ تعلق: دیگر 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  2

 ہے ایک ماہ کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

 درخواست  لۓجاری کرنے کیہ اجازت نامصحی  ذیلی خدمت: 

لئے ابتدائی منظوری  یسرگرمی ک  کمپنیوں کی  سے متعلق  ہماکھانے و صحت عیہ خدمت   تفصیِل خدمت:

تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ سرگرمی شروع    ہے  لۓیصحی اجازت نامہ جاری کرنے ک  کا

 موجود ہیں۔  لوازماتکی تمام  ساکرنے سے پہلے 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 صارفین:انفرادی  ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 لۓ درخواست )محکمۂ اکنامک ڈویلپمنٹ سے ابتدائی منظوری( یالئسنس ک توثیقمعاشی  -

 کرایہ داری معاہدہ یا ملکیت کا ثبوت  -

 کا ایک داخلی تفصیلی خاکہ  ے لوازماتسرگرمی ک کیمنظور کمپنی  سےمحکمہ  -

 کاروبار:

درخواست )محکمۂ اکنامک   کیالئسنس  توثیقتجارتی الئسنس کی نقل یا معاشی  -

 ڈویلپمنٹ سے ابتدائی منظوری( 

 کرایہ داری معاہدہ یا ملکیت کا ثبوت  -

 ۔ کا ایک داخلی تفصیلی خاکہ ے لوازماتسرگرمی ک کیمنظور کمپنی  سےمحکمہ  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 کریں ۔ آن الئن فیس ادا 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی  3-1۔ 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

کے معائنہ کی فیس )الئسنس /   کمپنیغذائی یا صحی محدود سرگرمی والی  -  خدمت کی فیس: 

   درہم 200تجدید(: 

کے معائنہ کی فیس )الئسنس /   کمپنیغذائی یا صحی اوسط سرگرمی والی  -

 درہم  500تجدید(: 

کے معائنہ کی فیس )الئسنس /   کمپنیغذائی یا صحی بڑی سرگرمی والی  -

 درہم  1000تجدید(: 

 ہے تعلق  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 محکمۂ اکنامک ڈویلپمنٹ  ادارے: دیگر شریک 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم، سہولت و سرعت کے دفاتر  -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1-3

 الئسنس درست ہوگا سرگرمی کی نوعیت کے مطابق  محدودیِت خدمت:  
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 ایک سال -

 دو سال  -

 تین سال -

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

 درخواست  لۓکی دیتجدہ کی اجازت نامصحی  ذیلی خدمت: 

لئے ابتدائی منظوری  یسرگرمی ک  کمپنیوں کی  سے متعلق  ہماکھانے و صحت عیہ خدمت   تفصیِل خدمت:

تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ سرگرمی شروع    ہے   لۓیک   دیتجدکی    صحی اجازت نامہ  کا

 موجود ہیں۔  لوازماتکی تمام  ساکرنے سے پہلے 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

درخواست )محکمۂ اکنامک   کیالئسنس  توثیقتجارتی الئسنس کی نقل یا معاشی  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ڈویلپمنٹ سے ابتدائی منظوری( 

 کرایہ داری معاہدہ یا ملکیت کا ثبوت  -

 ۔ کا ایک داخلی تفصیلی خاکہ ے لوازماتسرگرمی ک کیمنظور کمپنی  سےمحکمہ  -

ہدایات درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی  3-1۔ 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

کے معائنہ کی فیس )الئسنس /   کمپنیغذائی یا صحی محدود سرگرمی والی  -  خدمت کی فیس: 

   درہم 200تجدید(: 

کے معائنہ کی فیس )الئسنس /   کمپنیغذائی یا صحی اوسط سرگرمی والی  -

 درہم  500تجدید(: 

کے معائنہ کی فیس )الئسنس /   کمپنیغذائی یا صحی بڑی سرگرمی والی  -

 درہم  1000تجدید(: 

 ےنہیں ہ خدمات کے ساتھ تعلق: دیگر 

 نہیں ہیں دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم  -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1-3

 مطابق الئسنس درست ہوگا سرگرمی کی نوعیت کے  محدودیِت خدمت:  

 ایک سال -

 دو سال  -

 تین سال -
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خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

 درخواست  لۓیا خطوط جاری کرنے کی نادس الۓ یبلدیات یا دیگر ملکی اداروں ک ذیلی خدمت: 

  خدمت صارف کی درخواست کے مطابق کمپنیوں کو سرکاری سرٹیفکیٹ جاری کرنے  یہ تفصیِل خدمت:

ہے جنہیں ملک کے سرکاری متعلقہ اداروں کے سامنے پیش کیا جاسکے ان سے    کیلۓ

لۓ، یہ خدمت کمپنیوں کو صرف امارت عجمان میں فراہم کی  یسرٹیفکیٹ حاصل کرنے ک

 جاتی ہے۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی نقل  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

اسے ثابت کرنے   لۓ سرٹیفکیٹ مطلوب ہے یایادارہ کی تفصیالت جس کاس  -

   ۔لۓ  کوئی اور منسلکیک

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 ماحولیاتی سسٹم صحت عامہ اور   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن ایک

 ہے ایک ماہ کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 یمنظور یصحت نگرانوں ک

 

 لۓ درخواست یعملے کی منظوری کنگران صحت  ذیلی خدمت: 

  تاکہلۓ نگران صحت عملے کی منظوری یک تنظیموںامارت میں غذائی و صحی  تفصیِل خدمت:

 ۔ و سکےحفظان غذا و صحت عامہ کے انتظام کے نظام کا موثر نفاذ ہ میں تنظیموں

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

حفظان غذا و صحت عامہ  -صحت نگران کی تفصیالت )یونیورسٹی ڈگریاں  -

 میدان میں تجربہ و تربیت کا سرٹیفکیٹ 

 میں تربیت سرٹیفکیٹ  APHPعجمان پبلک ہیلتھ پروگرام  -

 ۔کارڈ صحی پیشہ ورانہصحت نگران کا  -

ہدایات درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 ۔ دو کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 یمنظور یصحت نگرانوں ک

 

 لۓ درخواست یک تجدیدکی  نگران صحت عملے کی منظوری ذیلی خدمت: 

 تجدیدکی  لۓ نگران صحت عملے کی منظورییک تنظیموںامارت میں غذائی و صحی  تفصیِل خدمت:

 ۔ و سکےحفظان غذا و صحت عامہ کے انتظام کے نظام کا موثر نفاذ ہ میں تنظیموں تاکہ

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

حفظان غذا و صحت عامہ  -صحت نگران کی تفصیالت )یونیورسٹی ڈگریاں  -

 میدان میں تجربہ و تربیت کا سرٹیفکیٹ 

 میں تربیت سرٹیفکیٹ  APHPعجمان پبلک ہیلتھ پروگرام  -

 ۔کارڈ صحی پیشہ ورانہصحت نگران کا  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 ۔ دو کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی 3

   ۔منظوری یا نا ۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  ادارے: دیگر شریک 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

ی کمپنیوں کی توثیق  کآڈیٹر منظوری سرٹیفیکیٹ دینے  ر وا نظام انتظامی حفظان غذا ذیلی خدمت: 

 لۓ درخواست یک

ی کمپنیوں کی کآڈیٹر منظوری سرٹیفیکیٹ دینے  روا نظام انتظامی حفظان غذاامارت میں  تفصیِل خدمت:

کے معیار اور   وکاج  صحت عامہ کی معاون ان کمپنیوں کے کام  ولۓ درخواست جیتوثیق ک

 ۔ وہضامن  یاعتماد ک

 باضابطہ خدمت    زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی -

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 منظوری کی ہر قسم کے مطابق خدمات فراہم کنندہ کے خصوصی سرٹیفکیٹ -

 لئے شناختی دستاویزات یکام ثابت کرنے ک اخدمات فراہم کنندہ کے کمپنی میں اپن -

 منظوری سرٹیفیکیٹ  اسے آڈیٹرز ک APHPعجمان پبلک ہیلتھ پروگرام  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 ماحولیاتی سسٹم صحت عامہ اور   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی سے متعلق اجازت نامے اور صحت وکهانے 

 

 لۓ درخواستیکی مشاورتی فرموں کی توثیق ک وںر یحفظان غذا و صحت عامہ اور مش  ذیلی خدمت: 

  وجکی مشاورتی فرموں کی توثیق  وںر یاور مش  نظام انتظامی حفظان غذاامارت میں  تفصیِل خدمت:

 ۔ وہضامن  یکے معیار اور اعتماد ک وکاج صحت عامہ کی معاون ان کمپنیوں کے کام

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 منظوری کی ہر قسم کے مطابق خدمات فراہم کنندہ کے خصوصی سرٹیفکیٹ -

 لئے شناختی دستاویزات یکام ثابت کرنے ک اخدمات فراہم کنندہ کے کمپنی میں اپن -

 منظوری سرٹیفیکیٹ  اسے مشاورین ک APHPعجمان پبلک ہیلتھ پروگرام  -

 تجارتی الئسنس   -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

   ۔منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 3

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

لئے  یدہندگان کی تربیتی کمپنیوں کی منظوری کصحت عامہ اور تربیت و حفظان غذا  ذیلی خدمت: 

 درخواست  

 اور تربیت دہندگان کی تربیتی کمپنیوں کی منظوری نظام انتظامی حفظان غذاامارت میں  تفصیِل خدمت:

 ۔وہضامن  یکے معیار اور اعتماد ک وکاج صحت عامہ کی معاون ان کمپنیوں کے کام وج

 باضابطہ خدمت    زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کردہ  یجار  عہیملک کے متعلقہ حکام کے ذر  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی -

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 کنندہ کے خصوصی سرٹیفکیٹمنظوری کی ہر قسم کے مطابق خدمات فراہم  -

 لئے شناختی دستاویزات یکام ثابت کرنے ک اخدمات فراہم کنندہ کے کمپنی میں اپن -

 منظوری سرٹیفیکیٹ  اک ہتربیت دہندسے  APHPعجمان پبلک ہیلتھ پروگرام  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 کریں ۔ آن الئن فیس ادا 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

 درخواست  لۓتجزیۂ غذا لیبارٹری کی منظوری کی ذیلی خدمت: 

صحت عامہ کی معاون ان کمپنیوں کے    وج تجزیۂ غذا لیبارٹریوں کی منظوری امارت میں تفصیِل خدمت:

 ۔وںہضامن  یکے معیار اور اعتماد ک وکاج کام

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کردہ  یجار  عہیملک کے متعلقہ حکام کے ذر  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی -

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 لیبارٹری کا منظوری سرٹیفکیٹ ISO 17025ملک کے متعلقہ اداروں سے  -

لئے  یلۓ تمام غیر درست نتائج انتظامیہ کو منتقل کرنے کیضروری اقدامات ک -

 ۔ کمپنی سے تحریری عہد

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

 درخواست  ۓلیک  یمنظور  یک وںی کمپن یوال یصفائ یک نکوںیکے ٹ یکے پان نےیپ ذیلی خدمت: 

صحت عامہ کی معاون ان    وج  یک  وںی کمپن  یوال  یصفائ  یک  نکوںیکے ٹ  یکے پان  نےیپ تفصیِل خدمت:

   ۔وںہضامن  یکے معیار اور اعتماد ک وکاج کمپنیوں کے کام

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی -

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 منظوری کی ہر قسم کے مطابق خدمات فراہم کنندہ کے خصوصی سرٹیفکیٹ -

 لئے شناختی دستاویزات یکام ثابت کرنے ک اخدمات فراہم کنندہ کے کمپنی میں اپن -

 الت یتفص یمواد ک  یائیمیک -

 کار کا منصوبہ  ۂق یکے طر  یصفائ -

کرنے کیلۓ ہدایات درخواست پیش 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 فیس: خدمت کی 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

  ۓلیک قیتوث یک  وںیکمپن یکرنے وال زائنیڈ ںیمیلئے اسکیک اتیسہول یغذا و صح ذیلی خدمت: 

 درخواست 

  و ج  قیتوث   یک  وںیکمپن  یکرنے وال   زائنیڈ  ںیمیاسک  لئے یک  اتیسہول  یامارت میں غذا و صح خدمت:تفصیِل 

 ۔  وہضامن  یکے معیار اور اعتماد ک وکاج صحت عامہ کی معاون ان کمپنیوں کے کام

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی -

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 منظوری کی ہر قسم کے مطابق خدمات فراہم کنندہ کے خصوصی سرٹیفکیٹ -

 لئے شناختی دستاویزات یکام ثابت کرنے ک اخدمات فراہم کنندہ کے کمپنی میں اپن -

 ۔ (یسرگرم 11) ںینقل ینافذ کردہ منصوبوں ک عہیکے ذر  یکمپن -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

لۓ یسرٹیفکیٹ جاری کرنے کتوثیق و لۓ  یاسکولوں میں کھانا فراہم کرنے والوں ک ذیلی خدمت: 

 درخواست 

لئے اسکول یک تیقن ےحساس طبقہ کے کھانے ک  کے سماجحفظان صحت عامہ اور طلبا  تفصیِل خدمت:

 لۓ۔     یمنظوری سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک لۓیکھانا فراہم کرنے والوں کمیں اور نرسری 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 یق سرٹیفیکیٹ وثتکمپنی کا سے   APHPفوڈ سیفٹی سسٹم  -

 کھانا نقل و حمل اور تقسیم کرنے والی گاڑیوں کی تفصیالت  -

 فراہم کردہ کھانوں کی انواع کی فہرست  -

سے کمپنی کی منظوری اور منظوری کی نوعیت  استحت ہو  کے جس میونسپلٹی -

 ۔سرٹیفکیٹ اک

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ضوابط: ہدایات و 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

   ۔منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  500 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے خدمات کے ساتھ تعلق: دیگر 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل  

 فارم: 

 نہیں ہیں

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  3

 ایک سال کے لئے درست  محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

کی   ی کمپنیوں کی توثیقکآڈیٹر منظوری سرٹیفیکیٹ دینے  ر وا نظام انتظامی حفظان غذا ذیلی خدمت: 

 لۓ درخواست یک تجدید

ی کمپنیوں کی کآڈیٹر منظوری سرٹیفیکیٹ دینے  روا نظام انتظامی حفظان غذاامارت میں  تفصیِل خدمت:

کے   وکاج  صحت عامہ کی معاون ان کمپنیوں کے کام  ولۓ درخواست جیک  کی تجدید  توثیق

 ۔وہضامن  یمعیار اور اعتماد ک

 باضابطہ خدمت    زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 ورانہ الئسنس شہیکا درست پ یسے کمپن ہیبلدکسی  یملک ک - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل -

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی -

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 سرٹیفکیٹمنظوری کی ہر قسم کے مطابق خدمات فراہم کنندہ کے خصوصی   -

 لئے شناختی دستاویزات یکام ثابت کرنے ک اخدمات فراہم کنندہ کے کمپنی میں اپن -

 منظوری سرٹیفیکیٹ  اسے آڈیٹرز ک APHPعجمان پبلک ہیلتھ پروگرام  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

لۓ  یک کی تجدید کی مشاورتی فرموں کی توثیق وںر یحفظان غذا و صحت عامہ اور مش  ذیلی خدمت: 

 درخواست 

  توثیق کی مشاورتی فرموں کی توثیق وںر یاور مش  نظام انتظامی حفظان غذاامارت میں  تفصیِل خدمت:

 یکے معیار اور اعتماد ک وکاج صحت عامہ کی معاون ان کمپنیوں کے کام وج کی تجدید،

 ۔ وہضامن 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 منظوری کی ہر قسم کے مطابق خدمات فراہم کنندہ کے خصوصی سرٹیفکیٹ -

 لئے شناختی دستاویزات یکام ثابت کرنے ک اخدمات فراہم کنندہ کے کمپنی میں اپن -

 منظوری سرٹیفیکیٹ  اسے مشاورین ک APHPعجمان پبلک ہیلتھ پروگرام  -

 تجارتی الئسنس   -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

   ۔منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

 کی تجدید تربیتی کمپنیوں کی منظوریصحت عامہ اور تربیت دہندگان کی و حفظان غذا  ذیلی خدمت: 

 لئے درخواست  یک

 اور تربیت دہندگان کی تربیتی کمپنیوں کی منظوری نظام انتظامی حفظان غذاامارت میں  تفصیِل خدمت:

 یکے معیار اور اعتماد ک وکاج صحت عامہ کی معاون ان کمپنیوں کے کام وج کی تجدید،

 ۔ وہضامن 

 باضابطہ خدمت    زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کردہ  یجار  عہیملک کے متعلقہ حکام کے ذر  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی -

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 کنندہ کے خصوصی سرٹیفکیٹمنظوری کی ہر قسم کے مطابق خدمات فراہم  -

 لئے شناختی دستاویزات یکام ثابت کرنے ک اخدمات فراہم کنندہ کے کمپنی میں اپن -

 منظوری سرٹیفیکیٹ  اک ہتربیت دہندسے  APHPعجمان پبلک ہیلتھ پروگرام  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 کریں ۔ آن الئن فیس ادا 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

 درخواست  لۓکی کی تجدید تجزیۂ غذا لیبارٹری کی منظوری ذیلی خدمت: 

صحت عامہ کی معاون ان   وج  کی تجدید،  تجزیۂ غذا لیبارٹریوں کی منظوری  امارت میں تفصیِل خدمت:

 ۔ وںہضامن  یکے معیار اور اعتماد ک وکاج کمپنیوں کے کام

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کردہ  یجار  عہیملک کے متعلقہ حکام کے ذر  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے امارت کے باہر: جس میونسپلٹی -

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 لیبارٹری کا منظوری سرٹیفکیٹ ISO 17025ملک کے متعلقہ اداروں سے  -

لئے  یلۓ تمام غیر درست نتائج انتظامیہ کو منتقل کرنے کیضروری اقدامات ک -

 ۔ کمپنی سے تحریری عہد

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 سائٹ کے ذریعے درخواست دیں ۔ ویب 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے تعلق: دیگر خدمات کے ساتھ 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

  کی تجدید قیتوث یک  وںیکمپن یکرنے وال زائنیڈ ںیمیلئے اسکیک اتیسہول یغذا و صح ذیلی خدمت: 

 درخواست  ۓلیک

کی   قیتوث  یک  وں یکمپن  یکرنے وال   زائنیڈ  ںیم یاسک  لئےیک  اتیسہول  یامارت میں غذا و صح تفصیِل خدمت:

عامہ کی معاون ان کمپنیوں کے کام  وج  تجدید، اعتماد ک  وکاج  صحت  اور    ی کے معیار 

 ۔  وہضامن 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

سے کمپنی کی منظوری اور  استحت ہو  کے باہر: جس میونسپلٹیامارت کے  -

 سرٹیفکیٹ  امنظوری کی نوعیت ک

 منظوری کی ہر قسم کے مطابق خدمات فراہم کنندہ کے خصوصی سرٹیفکیٹ -

 لئے شناختی دستاویزات یکام ثابت کرنے ک اخدمات فراہم کنندہ کے کمپنی میں اپن -

 ۔ (یسرگرم 11) ںینقل ینافذ کردہ منصوبوں ک عہیکے ذر  یکمپن -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  3000 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 ماحولیاتی سسٹم صحت عامہ اور   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی سے متعلق اجازت نامے اور صحت وکهانے 

 

 لئے درخواست یانجینئرنگ منصوبوں کی منظوری ک  ےغذائی و صحی سہولیات ک ذیلی خدمت: 

غذائی و صحی سہولیات کے آرائشی  یلۓپورا کرنے کمطابق  ےسرگرمی تقاضوں ک تفصیِل خدمت:

 ۔ وریمنصوبوں کی منظ

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نقل JPG/PNG کی انجینئرنگ اسکیم لۓکی وریمنظ -

   ۔سرگرمی کی نوعیت کے مطابق تفصیلی فہرست -

کرنے کیلۓ ہدایات درخواست پیش 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 فیس: خدمت کی 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 1

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pa

ge
1

89
 

 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

  لئےیمیں ترمیم ک انجینئرنگ منصوبوں کی منظوری ےغذائی و صحی سہولیات ک ذیلی خدمت: 

 درخواست 

غذائی و صحی سہولیات کے آرائشی  یلۓپورا کرنے کمطابق  ےسرگرمی تقاضوں ک خدمت:تفصیِل 

 ۔  میں ترمیم وریمنصوبوں کی منظ

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 نقل JPG/PNG کی انجینئرنگ اسکیم لۓکی وریمنظ -

 ۔ سرگرمی کی نوعیت کے مطابق تفصیلی فہرست -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  100 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 ماحولیاتی سسٹم صحت عامہ اور   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  1

 نھیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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 اں منظوری تکنیکی صحت سے متعلق اجازت نامے اور وکهانے 

 

 ئیگیاداکیلۓ ں وخالف ورزی  یصح کیغذائی و صحی سہولیات  خدمت: ذیلی 

 ئیگی۔اداکیلۓ ں وخالف ورزی  یصح کیغذائی و صحی سہولیات  تفصیِل خدمت:

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  - انفرادی صارفین زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نھیں ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

ہدایات درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 و ضوابط: 

 یں د۔ کسی بھی خدمت فراہمی چینل کے ذریعہ درخواست 1

 ۔ ۔ ادائیگی کا عمل مکمل کریں اور رسید وصول کریں2

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 MPDAفون ایپلیکیشن  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 منٹ 5

 نھیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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  غذائی ترسیالت کی بحالی

 

 لۓ درخواست یکگی برآمد اشیاۓ خوردنی ذیلی خدمت: 

  سرٹیفکیٹ جاری کرنا جس صحیلۓ یبرآمد کرنے ک اشیاۓ خوردنی ملک سےبیرون  تفصیِل خدمت:

ذکر ہو کہ یہ ملک کے منظور شدہ قوانین و ضوابط کی تعمیل کے مطابق اور   میں

 ۔ ےلئے محفوظ ہیکھانے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

نوع۔  -اشیائے خوردونوش کی تفصیالت )قسم  متعینی درخواست میں گبرآمد -

 مقدار(

اشیائے خوردونوش کا لیبارٹری تجزیہ اگر دستیاب  متعینخدمت درخواست میں  -

 ہو 

 چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے منظورشدہ فروخت بل  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ادا کریں ۔ آن الئن فیس 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

   ۔منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 2

 تین مہینے کے لۓ درست ہے محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 

    

 

 

 

 



 
Pa

ge
1

92
 

  غذائی ترسیالت کی بحالی

 

 لۓ درخواست یاشیائے خوردونوش کی ترسیل کی صحی بحالی ک میںعجمان بندرگاہ  ذیلی خدمت: 

سرٹیفکیٹ جاری  کا  اشیائے خوردونوش کی ترسیل کی صحی بحالی    میںعجمان بندرگاہ   تفصیِل خدمت:

  ہو  دہانییقین  یہ نیز انواع، خوردونوش کی جانچ اور اندراج  اشیائے کرنا، ملک میں درآمد

 کہ یہ ملکی قوانین و ضوابط کے مطابق ہیں۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

نوع۔  -اشیائے خوردونوش کی تفصیالت )قسم متعین ی درخواست میں گبرآمد -

 مقدار(

لئے  یحکام کے ذریعہ جاری اشیائے خوردونوش ک یکے ملک کے صح کمپنی -

 صحی سرٹیفکیٹ

 اشیائے خوردونوش ترسیل سرٹیفکیٹ کا کمپنی -

 لئے کسٹم اعالمیہ کا سرٹیفکیٹ یاشیائے کے داخلے کملک میں ان  -

 ترسیل کی اشیائے خوردونوش کی پیکنگ فہرست -

منظورشدہ حکام سے حالل   ےلۓ ملک کیاشیاء ک یجانوروں سے بننے وال -

 سرٹیفکیٹ

اشیائے خوردونوش کی قسم یا انتظامی فیصلوں کے مطابق خصوصی  -

 سرٹیفکیٹ

اشیائے خوردونوش کا لیبارٹری تجزیہ اگر دستیاب متعین خدمت درخواست میں  -

 ۔ ہو

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات 

 و ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 ہے تعلق  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

  عجمان -محکمۂ پورٹ اور کسٹم  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن  2

 نھیں محدودیِت خدمت:  
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خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت 
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  غذائی ترسیالت کی بحالی

 

لۓ یاشیائے خوردونوش کی ترسیل کی صحی بحالی ک سےدیگر بندرگاہوں   ذیلی خدمت: 

 درخواست 

اشیائے خوردونوش کی ترسیل کی صحی بحالی   سےملک کی دیگر بندرگاہوں  تفصیِل خدمت:

تاکہ ملک   نے کیلۓسرٹیفکیٹ جاری کرنے اور اسے امارت عجمان کو سونپ

  ہو دہانییقین  یہنیز ، انواعاندراج اور میں درآمد اشیائے خوردونوش کی جانچ 

 کہ یہ ملکی قوانین و ضوابط کے مطابق ہیں۔

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  کردہ صارفین:زمرۂ ھدف 

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 لئے این او سی ی/ وفاقی زاد نظام کی منتقلی ک غذائی ترسیل -

  –اشیائے خوردونوش کی تفصیالت )قسم  متعینبرآمدی درخواست میں  -

 ۔ مقدار( نوع

حکام کے ذریعہ جاری کردہ اشیائے  یکے ملک کے صح کمپنی -

 خوردونوش کے لئے صحی سرٹیفکیٹ

 اشیائے خوردونوش کی ترسیل کا سرٹیفکیٹ کا کمپنی -

 لئے کسٹم اعالمیہ کا سرٹیفکیٹ یملک میں ان اشیائے کے داخلے ک -

 ترسیل کی اشیائے خوردونوش کی پیکنگ فہرست -

م سے منظورشدہ حکا کےلۓ ملک یاشیاء ک یجانوروں سے بننے وال -

 حالل سرٹیفکیٹ 

اشیائے خوردونوش کی قسم یا انتظامی فیصلوں کے مطابق خصوصی  -

 سرٹیفکیٹ

اشیائے خوردونوش کا لیبارٹری تجزیہ  متعینخدمت درخواست میں  -

 ۔اگر دستیاب ہو

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

   ۔منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 ہے تعلق  دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

  تبدیلی اور ماحولیات / نظام زادوزارت موسمیاتی  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن  3 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  
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 نھیں محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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  غذائی ترسیالت کی بحالی

 

لۓ یدرستگی سرٹیفکیٹ جاری کرنے ک کیلۓ اشیائے خوردونوش ہبرآمد ذیلی خدمت: 

 درخواست 

برآمد کرنے کبیرون   تفصیِل خدمت: اشیائے خوردونوش  لئے صحی سرٹیفکیٹ جاری یممالک 

لۓ محفوظ  یکرنا، جس میں مذکور ہو کہ یہ اشیائے خوردونوش انسانی استعمال ک

   اور ریاست کے منظورشدہ قوانین و ضوابط کی عین تعمیل ہیں۔ 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 نقلتجارتی الئسنس کی ایک  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

اشیائے خوردونوش کی تفصیالت )قسم   متعینی درخواست میں گبرآمد -

 ۔ مقدار( نوع –

 اشیائے خوردونوش کا لیبارٹری تجزیہ متعینخدمت درخواست میں  -

 چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ذریعہ منظور شدہ فروخت بل  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ت دیں ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواس1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  شریک ادارے: دیگر 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن  2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ماہ کے لئے درست ہے 3 محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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  غذائی ترسیالت کی بحالی

 

درستگی سرٹیفکیٹ  یلۓیونین ممالک میں مچھلی مصنوعات برآمدگی ک نیورپی ذیلی خدمت: 

 لۓ درخواست یجاری کرنے ک

یورپی تفصیِل خدمت: اور  معائنہ  کے  خوردونوش  کی    ناشیائے  تقاضوں  کے  برآمدگی  یونین 

مطابقت یقینی بنانے کے بعد یورپی یونین ممالک میں مچھلی و مچھلی مصنوعات  

ک اور   سرٹیفکیٹ  یلۓبرآمدگی  تبدیلی  موسمیاتی  وزارت  یہ خدمت  کرنا،  جاری 

لئے منظور  یکار کے مطابق صرف برآمدگی ک  ۂماحولیات سے منظور شدہ طریق 

 لۓ خاص ہے۔   یشدہ کمپنی ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 یونین منظوری کی ایک نقل ندرست یورپی -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ محکمہ صحت عامہ میں ذاتی حاضری1

 ۔ تمام مطلوبہ دستاویز فراہم کریں 2

 ادا کریں۔ فیس 3

 ۔ درخواست وصول کریں۔ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: خدمت 

 کاروباری دن 2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ماہ کے لئے درست ہے 3 محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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  غذائی ترسیالت کی بحالی

 

 لۓ درخواست یکرنے کویٹرنری صحی برآمدگی سرٹیفکیٹ جاری  ذیلی خدمت: 

ک تفصیِل خدمت: )خوردونوش  خوردونوش  اشیائے  بنی  سے  موزوںیجانوروں  غیر و    لئے 

 لئے ویٹرنری صحی برآمدگی سرٹیفکیٹ جاری کرنا۔   یموزوں( برآمد کرنے ک

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 تجارتی الئسنس کی ایک نقل - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

لئے تیار کردہ مواد کی حفاظت سے متعلق  لیبارٹری یانسانی استعمال ک -

 رپورٹیں

سرٹیفکیٹ اور دستاویزات جو برآمد ہونے والے خام اور تیارشدہ مواد  -

 کے ماخذ اور اصلیت کی وضاحت کریں۔ 

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم  200 خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے خدمات کے ساتھ تعلق: دیگر 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن  2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ہے ایک ماہ کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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  غذائی ترسیالت کی بحالی

 

لۓ یکی مالی گارنٹی رقم واپسی ک تعجمان بندرگاہ میں آنے والی ترسیال ذیلی خدمت: 

 درخواست 

ترسیالت  اکمالی گارنٹی رقم واپسی کا این او سی اور ریاستی بلدیات  سےمحکمہ  تفصیِل خدمت:

لئے سرٹیفکیٹ جاری کرنا۔ یہ سرٹیفکیٹ محکمہ کے یمنتقلی بحالی مکمل کرنے ک

 کار کے مطابق پیش کیا جاتا ہے۔   ۂطریق رائجمالی ڈیپارٹمنٹ کو 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 منتقلی سرٹیفکیٹ تترسیال امارت عجمان سےکا متعلقہ بلدیہ  - نِت خدمت کے تقاضے:  ضما

لۓ  یک تترسیالصحی بحالی سرٹیفکیٹ جس میں   امتعلقہ بلدیہ ک -

 بتاۓ گۓ ہوں  ضروری اقدامات

 ۔مالی ضمانت کی ادائیگی کی وصولی -

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 درخواست دیں ۔ ویب سائٹ کے ذریعے 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 مفت خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  شریک ادارے: دیگر 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن 1 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ہے  ایک سال کے لئے درست محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 لئے الئسنس یپالتو جانوروں ک

 

 لۓ درخواست یپالتو جانوروں کے الئسنس ک ذیلی خدمت: 

 -ویٹرنری معائنہ اور ضروری ویکسین دینے کے بعد پالتو جانوروں )کتے  تفصیِل خدمت:

تاکہ عوامی صحت اور  ہے خدمتلۓ الئسنس اور رجسٹریشن کی یبلیوں( ک

 افراد کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔     

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 حفاظتی ٹیکہ کی نوٹ بک  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 معاہدہ داریرہائشی سائٹ کی ملکیت یا اجارہ -

 جانور کی تصویر  -

دستاویز: خریداری کی صورت میں خریداری  ےجانور کی ملکیت ک -

 بل یا درآمدی اجازت نامہ

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم 150کتا :  -پالتو جانور کا الئسنس  -  خدمت کی فیس: 

 درہم  50بلی :  -پالتو جانور کا الئسنس  -

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  ادارے: دیگر شریک 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن  2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کے لئے درست  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 لئے الئسنس یپالتو جانوروں ک

 

 لۓ درخواست یکی تجدید ک پالتو جانوروں کے الئسنس ذیلی خدمت: 

 -ویٹرنری معائنہ اور ضروری ویکسین دینے کے بعد پالتو جانوروں )کتے  تفصیِل خدمت:

تاکہ عوامی صحت  ہے خدمت کی تجدید رجسٹریشنلۓ الئسنس اور یبلیوں( ک

 اور افراد کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔     

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 کاروبار  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 سابق الئسنس کا نمبر  - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 حفاظتی ٹیکہ کی نوٹ بک  -

 معاہدہ داریرہائشی سائٹ کی ملکیت یا اجارہ -

 جانور کی تصویر  -

دستاویز: خریداری کی صورت میں خریداری  ےجانور کی ملکیت ک -

 بل یا درآمدی اجازت نامہ

درخواست پیش کرنے کیلۓ ہدایات و 

 ضوابط: 

 ۔ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں 1

 ۔ آن الئن فیس ادا کریں 2

 کاروباری دن میں درخواست پر کاروائی ایک۔ 3

 ۔ منظوری یا نا۔ متنی پیغام کے ذریعہ درخواست کی منظوری 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 درہم 150کتا :  -پالتو جانور کا الئسنس  -  خدمت کی فیس: 

 درہم  50بلی :  -پالتو جانور کا الئسنس  -

 نہیں ہے خدمات کے ساتھ تعلق: دیگر 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 صحت عامہ اور ماحولیاتی سسٹم   -ویب سائٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

 نہیں ہیں خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل فارم: 

 کاروباری دن  2 تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار وقت:  

 ایک سال کے لئے درست  محدودیِت خدمت:  

 مکمل ڈیجیٹل خدمت  خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی مرحلہ: 
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 شعبۂ صحت عامہ اور ماحولیات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کا نظم و نسق  یٹر یبور یل یاتیاور ماحول یخوردن ۓایاش
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 جانچ ینمونوں ک یاتیاور ماحول یخوردن ۓایاش

 

 لۓ درخواست ینمونے جانچنے کاشیاۓ خوردنی کے  ذیلی خدمت: 

ایک سرکاری خدمت ہے جس کے تحت صارف اشیاۓ خوردنی کی فیزیائی، کیمیائی،  تفصیِل خدمت:

لۓ درخواست  یمائکروبیولوجیکل اور منظورشدہ تصریحات سے مطابقت جانچنے ک

  کرسکتا ہے جیسے درآمد اور برآمد نمونے، فوڈ لیبل کی جانچ، پروموشنل اور وقتا فوقتا

 نمونے۔  الےو

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 سرکاری ایجنسیاں  -کاروباری  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

 درخواست )نمونہ رسید فارم( لۓنمونہ کی جانچ کی - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

فوڈ لیبل جس کی منظوری مطلوب ہے اگر درخواست فوڈ لیبل کی منظوری   -

 )کاروبار( لۓ ہو یک

 نمونوں کی جانچ کا درخواست خط )سرکاری ایجنسیاں(  -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

۔ نمونہ جمع کروانے کے ساتھ ماحول اور اشیاۓ خورد و نوش لیبارٹری ڈیپارٹمنٹ  1

 کے پورٹل سے درخواست جمع کروائیں

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ لیبارٹری میں نمونوں کی جانچ3

 ۔ صل کریںحا۔ پورٹل سے رپورٹ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ( پر مالحظہ فرمائیں202سروس فیس صفحہ ) خدمت کی فیس: 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 اشیاۓ خورد و نوش لیبارٹری ڈیپارٹمنٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل  

 فارم: 

 نہیں ہیں

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

   یںکاروباری دن نمونہ کی نوعیت پر منحصر ہ 5-8

 نھیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 روایتی سروس 
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 جانچ ینمونوں ک یاتیاور ماحول یخوردن ۓایاش

 

  لۓ درخواستیماحولیاتی نمونے جانچنے ک ذیلی خدمت: 

لۓ درخواست دے  یسرکاری خدمت کے تحت صارف ماحولیاتی نمونے جانچنے ک  سا تفصیِل خدمت:

: سمندری پانی کی جانچ، نامیاتی کھاد کی جانچ، چکنا کرنے والے تیل  ےس یسکتا ہےج

کی جانچ،  تھیلوں کی جانچ، کاسمیٹک کی جانچ، فیکٹری فضلہکی جانچ، پالسٹک کے 

تیراکی کے تاالب کی جانچ،  زیرزمین پانی اور زرعی پانی کی جانچ اور منظور شدہ 

 سے ان کی مطابقت۔        حاتیتصر 

 باضابطہ خدمت   زمرۂ خدمت: 

 ایجنسیاں سرکاری  -کاروباری  -انفرادی صارفین  زمرۂ ھدف کردہ صارفین:

ماحول اور اشیاۓ خورد و نوش لیبارٹری ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے درخواست   - ضمانِت خدمت کے تقاضے:  

 ماحول(  -)نمونہ جانچ 

 نمونوں کی جانچ درخواست واال سرکاری خط )سرکاری ایجنسیاں( -

درخواست پیش کرنے کیلۓ 

 ہدایات و ضوابط: 

۔ نمونہ جمع کروانے کے ساتھ ماحول اور اشیاۓ خورد و نوش لیبارٹری ڈیپارٹمنٹ  1

 کے پورٹل سے درخواست جمع کروائیں

 ۔ فیس ادا کریں2

 ۔ لیبارٹری میں نمونوں کی جانچ3

 ۔ صل کریںحا۔ پورٹل سے رپورٹ 4

 14:30سے   7:30جمعرات:  -تا  -اتوار  خدمت فراہمی کے اوقات: 

 ( پر مالحظہ فرمائیں208سروس فیس صفحہ ) فیس: خدمت کی 

 نہیں ہے دیگر خدمات کے ساتھ تعلق: 

 نہیں ہیں  دیگر شریک ادارے: 

 اشیاۓ خورد و نوش لیبارٹری ڈیپارٹمنٹ  خدمت فراہمی کے ذرائع:  

خدمت فراہمی کیلۓ مستعمل  

 فارم: 

 نہیں ہیں

تکمیِل خدمت کیلۓ اوسطاً درکار  

 وقت: 

 کاروباری دن 8اوسطا  -

 کاروباری دن  36پالسٹک تھیلوں کی جانچ:   -

 نھیں محدودیِت خدمت:  

خدمت کا الیکٹرانک تکمیلی  

 مرحلہ:  

 روایتی سروس 
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 فوڈ لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 100 فوڈ کارڈ کی جانچ اور تشخیص/ کمپنیاں  

 50 فوڈ کارڈ کی جانچ اور تشخیص/ حکومت  

 25 فوڈ کارڈ کی جانچ اور تشخیص/ انفرادی صارفین  

 10 رپورٹ کی اضافی نقل/ کمپنیاں  

 5 رپورٹ کی اضافی نقل/ حکومت  

 5 رپورٹ کی اضافی نقل/ انفرادی صارفین 

 120 جسمانی جانچ عام ظہور، فوڈ کارڈ، حسی تشخیص/ کمپنیاں  

 60 جسمانی جانچ عام ظہور، فوڈ کارڈ، حسی تشخیص/ حکومت 

 30 جسمانی جانچ عام ظہور، فوڈ کارڈ، حسی تشخیص/ انفرادی صارفین 

 30 پینے کے پانی میں مفت کلورین کی جانچ / کمپنیاں 

 15 جانچ / حکومت پینے کے پانی میں مفت کلورین کی 

 10 پینے کے پانی میں مفت کلورین کی جانچ / انفرادی صارفین 

 Concuducticity & TDS inبرقی چالکتا اور کل تحلیل پذیر ٹھوس نمک / کمپنیاں = 

Drinking Water   

30 

 Concuducticity & TDS in =برقی چالکتا اور کل تحلیل پذیر ٹھوس نمک / حکومت  

Drinking Water   

15 

 Concuducticity & TDS in =برقی چالکتا اور کل تحلیل پذیر ٹھوس نمک / انفرادی صارفین  

Drinking Water   

10 

 60  پینے کے پانی اور معدنی پانی میں کل سختی کی جانچ / کمپنیاں 

 30 پینے کے پانی اور معدنی پانی میں کل سختی کی جانچ / حکومت   

 15 پینے کے پانی اور معدنی پانی میں کل سختی کی جانچ / انفرادی صارفین 

 100 جانچ / کمپنیاں  برومک کی  میں پانی 

 50 جانچ / حکومت  برومک کی  میں پانی 

 25 صارفین جانچ / انفرادی برومک کی  میں پانی 

 60 پینے کے پانی میں کل کلورائد کی جانچ / کمپنیاں 

 30 حکومت  پینے کے پانی میں کل کلورائد کی جانچ /

 15 انفرادی صارفین  پینے کے پانی میں کل کلورائد کی جانچ /
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پوٹاشیم،  پینے کے پانی میں مینیرل کی جانچ )کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، تانبا، زنک، سوڈیم، 

  (/ کمپنیاںCa,Mg,Fe,Cu,Zn,Na,K,Mn ,B,Crمینگنیج، بوران، کرومیم(  )

درہم، اور ہر   200عنصر کے لئے  7ہر 

 درہم  25اضافی عنصر کے لئے 

پینے کے پانی میں مینیرل کی جانچ )کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، تانبا، زنک، سوڈیم، پوٹاشیم،  

 (/ حکومت Ca,Mg,Fe,Cu,Zn,Na,K,Mn ,B,Crمینگنیج، بوران، کرومیم(  )

درہم، اور ہر   100عنصر کے لئے  7ہر 

 درہم  15اضافی عنصر کے لئے 

پینے کے پانی میں مینیرل کی جانچ )کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، تانبا، زنک، سوڈیم، پوٹاشیم،  

 (/ انفرادی صارفین Ca,Mg,Fe,Cu,Zn,Na,K,Mn ,B,Crمینگنیج، بوران، کرومیم(  )

درہم، اور ہر   50عنصر کے لئے  7ہر 

 درہم  10اضافی عنصر کے لئے 

 

 

 فوڈ لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 30 تیزابیت کی ڈگری کی جانچ / کمپنیاں 

 15 تیزابیت کی ڈگری کی جانچ / حکومت 

 10 تیزابیت کی ڈگری کی جانچ /  انفرادی صارفین 

 50 ۓ خوردنی میں نمی کی جانچ/ کمپنیاں مختلف اشیا

 25 ۓ خوردنی میں نمی کی جانچ/ حکومت مختلف اشیا

 15 ۓ خوردنی میں نمی کی جانچ/  انفرادی صارفین مختلف اشیا

 110 ۓ خوردنی میں چربی کی جانچ / کمپنیاں  اشیا

 55 ۓ خوردنی میں چربی کی جانچ / حکومت اشیا

 30 خوردنی میں چربی کی جانچ / انفرادی صارفین  ۓ اشیا

 110 ۓ خوردنی میں پروٹین کی جانچ / کمپنیاں  اشیا

 55 ۓ خوردنی میں پروٹین کی جانچ / حکومت اشیا

 30 ۓ خوردنی میں پروٹین کی جانچ /  انفرادی صارفین  اشیا

 80 کل راکھ کی جانچ / کمپنیاں  

 40 کل راکھ کی جانچ / حکومت 

 20 کل راکھ کی جانچ / انفرادی صارفین  

 55 ( /  کمپنیاں Milkoscanدودھ کی کیمیائی جانچ )

 30 ( / حکومت Milkoscanدودھ کی کیمیائی جانچ )

 15 ( / انفرادی صارفین Milkoscanدودھ کی کیمیائی جانچ )

 40 کل تیزابیت کی جانچ / کمپنیاں  

 20 کل تیزابیت کی جانچ / حکومت 
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 10 تیزابیت کی جانچ / انفرادی صارفینکل 

 150 شہد میں شکر کی جانچ / کمپنیاں   

 75 شہد میں شکر کی جانچ / حکومت 

 40 شہد میں شکر کی جانچ / انفرادی صارفین 

 50 کھانے کے نمک میں سوڈیم کلورائد کے مقدار کی جانچ / کمپنیاں  

 25 کھانے کے نمک میں سوڈیم کلورائد کے مقدار کی جانچ / حکومت 

 15 کھانے کے نمک میں سوڈیم کلورائد کے مقدار کی جانچ / انفرادی صارفین 

 30 تیل و چربی کے اضطراری اشاریہ  کی جانچ / کمپنیاں  

 15 چربی کے اضطراری اشاریہ  کی جانچ / حکومت تیل و 

 10 تیل و چربی کے اضطراری اشاریہ  کی جانچ / انفرادی صارفین 

 50 تیل و چربی کے تیزابیت نمبر کی جانچ/ کمپنیاں  

 

 فوڈ لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 25 تیل و چربی کے تیزابیت نمبر کی جانچ/ حکومت 

 15 تیل و چربی کے تیزابیت نمبر کی جانچ/  انفرادی صارفین  

 50 تیل اور چربی کے پیرو آکسائیڈ نمبر کی جانچ / کمپنیاں   

 25 تیل اور چربی کے پیرو آکسائیڈ نمبر کی جانچ / حکومت 

 15 تیل اور چربی کے پیرو آکسائیڈ نمبر کی جانچ / انفرادی صارفین 

 120 مشروبات میں ایتھیل الکحل کی جانچ / کمپنیاں 

 60 مشروبات میں ایتھیل الکحل کی جانچ / حکومت 

 30 مشروبات میں ایتھیل الکحل کی جانچ / انفرادی صارفین 

 150 پرزرویٹو )بینزوئک ایسڈ، سوربک ایسڈ( اور کیفین جانچ / کمپنیاں    

 75 پرزرویٹو )بینزوئک ایسڈ، سوربک ایسڈ( اور کیفین جانچ / حکومت  

 40 پرزرویٹو )بینزوئک ایسڈ، سوربک ایسڈ( اور کیفین جانچ / انفرادی صارفین 

 150 مصنوعی سویٹینرز کی جانچ )اسپارٹیم، سیچرین اور ایسسلفیم / کمپنیاں   

 75 مصنوعی سویٹینرز کی جانچ )اسپارٹیم، سیچرین اور ایسسلفیم / حکومت  

 40 مصنوعی سویٹینرز کی جانچ )اسپارٹیم، سیچرین اور ایسسلفیم / انفرادی صارفین 
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 70 نگوں کا پتہ لگانے کے لئے جانچ / کمپنیاں  مختلف اقسام کے کھانوں میں شامل مصنوعی ر

 35 مختلف اقسام کے کھانوں میں شامل مصنوعی رنگوں کا پتہ لگانے کے لئے جانچ / حکومت 

 20 مختلف اقسام کے کھانوں میں شامل مصنوعی رنگوں کا پتہ لگانے کے لئے جانچ / انفرادی صارفین 

 70 تیل اور چربی میں رانسیڈ كریس کی جانچ / کمپنیاں  

 35 تیل اور چربی میں رانسیڈ كریس کی جانچ / حکومت  

 20 تیل اور چربی میں رانسیڈ كریس کی جانچ / انفرادی صارفین 

 30 مختلف قسم کے کھانوں میں برکس یا ٹھوس تحلیلی مواد جانچ / کمپنیاں   

 15 مختلف قسم کے کھانوں میں برکس یا ٹھوس تحلیلی مواد جانچ / حکومت  

 10 مختلف قسم کے کھانوں میں برکس یا ٹھوس تحلیلی مواد جانچ / انفرادی صارفین

 300 مائکوٹوکسین کی جانچ / کمپنیاں   

 150 مائکوٹوکسین کی جانچ / حکومت   

 75 مائکوٹوکسین کی جانچ / انفرادی صارفین  

کھانے کی مختلف اقسام میں وٹامن )وٹامن سی، وٹامن کے، وٹامن ڈی، وٹامن اے، وٹامن ای، تھامین، ربوفالوین،  

بائیوٹن، فولک ایسڈ، کوبالین(  پینٹوٹینک ایسڈ، نیاسین، پیرڈوسن، 

(C,K,D,A,E,B1,B2,B5,B3,B6,B7,B9,B12  کی جانچ / کمپنیاں ) 

  250پہلے وٹامن کے لئے 

درہم اور ہر اضافی وٹامن  

 45کے لئے 

کھانے کی مختلف اقسام میں وٹامن )وٹامن سی، وٹامن کے، وٹامن ڈی، وٹامن اے، وٹامن ای، تھامین، ربوفالوین،  

ڈ، نیاسین، پیرڈوسن، بائیوٹن، فولک ایسڈ، کوبالین(  پینٹوٹینک ایس

(C,K,D,A,E,B1,B2,B5,B3,B6,B7,B9,B12  کی جانچ / حکومت ) 

  125پہلے وٹامن کے لئے 

درہم اور ہر اضافی وٹامن  

 25کے لئے 

 

 فوڈ لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

وٹامن کے، وٹامن ڈی، وٹامن اے، وٹامن ای، تھامین، ربوفالوین،  کھانے کی مختلف اقسام میں وٹامن )وٹامن سی، 

پینٹوٹینک ایسڈ، نیاسین، پیرڈوسن، بائیوٹن، فولک ایسڈ، کوبالین(  

(C,K,D,A,E,B1,B2,B5,B3,B6,B7,B9,B12 کی جانچ / انفرادی صارفین ) 

درہم    65پہلے وٹامن کے لئے 

اور ہر اضافی وٹامن کے لئے 

15 

 70 ( کے ذریعہ پتہ  لگانے کے لئے / کمپنیاں  ELISA Techniqueکی چربی )گوشت میں سور 

 35 ( کے ذریعہ پتہ  لگانے کے لئے / حکومت ELISA Techniqueگوشت میں سور کی چربی )

 20 ( کے ذریعہ پتہ  لگانے کے لئے/ انفرادی صارفین  ELISA Techniqueگوشت میں سور کی چربی )

 70 ں ہسٹامائن کی جانچ / کمپنیاں  کچھ قسم کی مچھلیوں می

 35 کچھ قسم کی مچھلیوں میں ہسٹامائن کی جانچ / حکومت  

 20 کچھ قسم کی مچھلیوں میں ہسٹامائن کی جانچ /  انفرادی صارفین  

 50 بیکٹیریا کی کل تعداد کی جانچ /  کمپنیاں  
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 25 بیکٹیریا کی کل تعداد کی جانچ / حکومت  

 15 بیکٹیریا کی کل تعداد کی جانچ / انفرادی صارفین  

 70 کولیفورم بیکٹیریا کی جانچ / کمپنیاں  

 35 کولیفورم بیکٹیریا کی جانچ / حکومت  

 20 کولیفورم بیکٹیریا کی جانچ / انفرادی صارفین 

 80 فیکل کولیفورم بیکٹیریا کی جانچ / کمپنیاں  

 40 فیکل کولیفورم بیکٹیریا کی جانچ / حکومت  

 20 فیکل کولیفورم بیکٹیریا کی جانچ / انفرادی صارفین 

 70 کی جانچ / کمپنیاں  Vibrio Parahaemolyticsبیکٹیریا 

 35 کی جانچ / حکومت   Vibrio Parahaemolyticsبیکٹیریا 

 20 کی جانچ / انفرادی صارفین  Vibrio Parahaemolyticsبیکٹیریا 

 50 خمیر اور سڑن  کی جانچ / کمپنیاں  

 25 خمیر اور سڑن  کی جانچ / حکومت  

 15 خمیر اور سڑن  کی جانچ / 

 120 سالمونیال بیکٹیریا کی جانچ / کمپنیاں  

 60 سالمونیال بیکٹیریا کی جانچ / حکومت  

 30 سالمونیال بیکٹیریا کی جانچ / انفرادی صارفین

 160 ( کی جانچ / کمپنیاں  PCR Techniqueسالمونیال بیکٹیریا کیلئے )

 80 ( کی جانچ / حکومت  PCR Techniqueسالمونیال بیکٹیریا کیلئے )

 40 ( کی جانچ /  انفرادی صارفین PCR Techniqueسالمونیال بیکٹیریا کیلئے )

 60 کی جانچ / کمپنیاں   Staph. Aureusبیکٹیریا 

 30 کی جانچ / حکومت   Staph. Aureusبیکٹیریا 

 15 کی جانچ / انفرادی صارفین  Staph. Aureusبیکٹیریا 

 

 فوڈ لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 60 کی جانچ / کمپنیاں   Bacillus cereusبیکٹیریا 

 30 کی جانچ / حکومت   Bacillus cereusبیکٹیریا 
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 15 کی جانچ / انفرادی صارفین  Bacillus cereusبیکٹیریا 

 15 تیل اور چربی کے ایسڈ نمبر کی جانچ / انفرادی صارفین 

 60 کی جانچ / کمپنیاں    Pseudomonas aeruginozaبیکٹیریا 

 30 کی جانچ / حکومت    Pseudomonas aeruginozaبیکٹیریا 

 15 کی جانچ / انفرادی صارفین   Pseudomonas aeruginozaبیکٹیریا 

 70 کی جانچ / کمپنیاں   Colistridium perfringensبیکٹیریا 

 35 کی جانچ / حکومت   Colistridium perfringensبیکٹیریا 

 20 کی جانچ / انفرادی صارفین  Colistridium perfringensبیکٹیریا 

 100 ( کے ذریعہ / کمپنیاں IDEXXپانی میں کولیفورم اور انٹرکوائی بیکٹیریا کی جانچ )

 50 ( کے ذریعہ / حکومت IDEXXپانی میں کولیفورم اور انٹرکوائی بیکٹیریا کی جانچ )

 25 ( کے ذریعہ / انفرادی صارفین IDEXXپانی میں کولیفورم اور انٹرکوائی بیکٹیریا کی جانچ )

 

 ماحولیاتی لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 50 مائع ماحولیاتی نمونے کی تیزابیت کی ڈگری کی جانچ/ کمپنیاں

 25 مائع ماحولیاتی نمونے کی تیزابیت کی ڈگری کی جانچ/ حکومت  

 15 مائع ماحولیاتی نمونے کی تیزابیت کی ڈگری کی جانچ/  انفرادی صارفین 

 50 برقی چالکتا کی جانچ/ کمپنیاں  

 25 برقی چالکتا کی جانچ/ حکومت  

 15 برقی چالکتا کی جانچ/  انفرادی صارفین 

 100 مفت کلورین کی جانچ/ کمپنیاں  

 50 مفت کلورین کی جانچ/ حکومت   

 25 مفت کلورین کی جانچ/  انفرادی صارفین  

 100 کل معطل ٹھوس مواد کی جانچ/ کمپنیاں  

 50 کل معطل ٹھوس مواد کی جانچ/ حکومت  

 25 کل معطل ٹھوس مواد کی جانچ/  انفرادی صارفین  

 100 کل ٹھوس تحلیلی نمکیات کی جانچ/ کمپنیاں 

 50 کل ٹھوس تحلیلی نمکیات کی جانچ/ حکومت  
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 25 کل ٹھوس تحلیلی نمکیات کی جانچ/ انفرادی صارفین  

 100 کل ٹھوس مواد کی جانچ/ کمپنیاں  

 50 کل ٹھوس مواد کی جانچ/ حکومت  

 25 کل ٹھوس مواد کی جانچ/ انفرادی صارفین  

 100 کلورائد کی جانچ/ کمپنیاں  

 50 کلورائد کی جانچ/ حکومت  

 25 کلورائد کی جانچ/ انفرادی صارفین  

 100 کل سختی کی جانچ/ کمپنیاں  

 50 کل سختی کی جانچ/ حکومت  

 25 انفرادی صارفین کل سختی کی جانچ/ 

 100 کیلشیم سختی کی جانچ/ کمپنیاں 

 50 کیلشیم سختی کی جانچ/ حکومت  

 25 کیلشیم سختی کی جانچ/ انفرادی صارفین  

 50 کل الکالئٹی کی جانچ/ کمپنیاں  

 25 کل الکالئٹی کی جانچ/ حکومت  

 15 کل الکالئٹی کی جانچ/  انفرادی صارفین 

 50 کاربونیٹ کی جانچ/ کمپنیاں  

 

 ماحولیاتی لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 25 کاربونیٹ کی جانچ/ حکومت  

 15 کاربونیٹ کی جانچ/ انفرادی صارفین 

 50 بائ کاربونیٹ کی جانچ/ کمپنیاں 

 25 بائ کاربونیٹ کی جانچ/ حکومت  

 15 صارفین بائ کاربونیٹ کی جانچ/ انفرادی 

 100 کی جانچ/ کمپنیاں    C °10~  103سلفیٹ در 

 50 کی جانچ/ حکومت    C °10~  103سلفیٹ در 

 25 کی جانچ/ انفرادی صارفین   C °10~  103سلفیٹ در 
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 100 سلفیٹ کی جانچ/ کمپنیاں  

 50 سلفیٹ کی جانچ/ حکومت  

 25 سلفیٹ کی جانچ/  انفرادی صارفین 

 100 سلفائڈ کی جانچ/ کمپنیاں  

 50 سلفائڈ کی جانچ/ حکومت  

 25 سلفائڈ کی جانچ/   انفرادی صارفین 

 200 پانی میں دھاتوں )سیسہ، کیڈیمیم، کروم، نکل، تانبا، زنک، مینگنیج کی جانچ / کمپنیاں    

 100 پانی میں دھاتوں )سیسہ، کیڈیمیم، کروم، نکل، تانبا، زنک، مینگنیج کی جانچ / حکومت  

 50 صارفین پانی میں دھاتوں )سیسہ، کیڈیمیم، کروم، نکل، تانبا، زنک، مینگنیج کی جانچ /  انفرادی 

 100 کیلشیم کی جانچ /  کمپنیاں  

 50 کیلشیم کی جانچ / حکومت  

 25 کیلشیم کی جانچ / انفرادی صارفین 

 100 میگنیشیم کی جانچ / کمپنیاں  

 50 میگنیشیم کی جانچ /حکومت  

 25 میگنیشیم کی جانچ / انفرادی صارفین 

 100 سوڈیم کی جانچ / کمپنیاں  

 50 حکومت سوڈیم کی جانچ / 

 25 سوڈیم کی جانچ / انفرادی صارفین 

 100 پوٹاشیم کی جانچ / کمپنیاں  

 50 پوٹاشیم کی جانچ / حکومت 

 25 پوٹاشیم کی جانچ /  انفرادی صارفین 

 100 آئرن کی جانچ / کمپنیاں  

 50 کاربونیٹ کی جانچ / کمپنیاں  

 

 ماحولیاتی لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 50 آئرن کی جانچ /  حکومت  

 25 آئرن کی جانچ / انفرادی صارفین
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 100 نائٹریٹ کی جانچ /  کمپنیاں  

 50 نائٹریٹ کی جانچ / حکومت   

 25 نائٹریٹ کی جانچ /  انفرادی صارفین

 100 نائٹریٹ کی جانچ /  کمپنیاں  

 50 نائٹریٹ کی جانچ / حکومت   

 25 انفرادی صارفیننائٹریٹ کی جانچ /  

 150 تیل اور چکنائی کی جانچ/ کمپنیاں  

 75 تیل اور چکنائی کی جانچ/حکومت  

 40 تیل اور چکنائی کی جانچ/انفرادی صارفین

 100 استعمال شدہ کیمیائی آکسیجن کی جانچ/ کمپنیاں  

 50 استعمال شدہ کیمیائی آکسیجن کی جانچ/ حکومت

 25 آکسیجن کی جانچ/ انفرادی صارفیناستعمال شدہ کیمیائی 

 100 استعمال شدہ بائیو آکسیجن کی جانچ / کمپنیاں  

 50 استعمال شدہ بائیو آکسیجن کی جانچ / حکومت

 25 استعمال شدہ بائیو آکسیجن کی جانچ / انفرادی صارفین

 100 امونیا کی جانچ / کمپنیاں 

 50 امونیا کی جانچ / حکومت 

 25 جانچ /  انفرادی صارفینامونیا کی 

 100 برومین کی جانچ / کمپنیاں  

 50 برومین کی جانچ / حکومت 

 25 برومین کی جانچ / انفرادی صارفین

 100 سیانورک ایسڈ کی جانچ / کمپنیاں 

 50 سیانورک ایسڈ کی جانچ / حکومت 

 25 سیانورک ایسڈ کی جانچ /  انفرادی صارفین

 100 فاسفورس کی جانچ / کمپنیاں 

 50 فاسفورس کی جانچ / حکومت 

 25 فاسفورس کی جانچ / انفرادی صارفین

 100 فاسفیٹ کی جانچ / کمپنیاں 

 50 فاسفیٹ کی جانچ / حکومت 

 25 فاسفیٹ کی جانچ / انفرادی صارفین
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(IDEXX  کے ذریعے کولفورم بیکٹیریا فوکل کولفوریم بیکٹیریا کی جانچ / کمپنیاں ) 150 

 

 ماحولیاتی لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

(IDEXX  کے ذریعے کولفورم بیکٹیریا فوکل کولفوریم بیکٹیریا کی جانچ / حکومت ) 75 

(IDEXX کے ذریعے کولفورم بیکٹیریا فوکل کولفوریم بیکٹیریا کی جانچ / انفرادی صارفین ) 40 

 50 پر(  کی جانچ / کمپنیاں    C°  25 5: 1ٹھوس ماحولیاتی نمونوں کی تیزابیت کی ڈگری )خالصہ 

 25 پر(  کی جانچ / حکومت   C°  25 5: 1یاتی نمونوں کی تیزابیت کی ڈگری )خالصہ ٹھوس ماحول

 15 پر(  کی جانچ / انفرادی صارفین   C°  25 5: 1ٹھوس ماحولیاتی نمونوں کی تیزابیت کی ڈگری )خالصہ 

 50 پر( کی جانچ /  کمپنیاں   C°  25 5: 1ٹھوس ماحولیاتی نمونوں کے برقی چالکتا )خالصہ 

 25 پر( کی جانچ /  حکومت   C°  25 5: 1ٹھوس ماحولیاتی نمونوں کے برقی چالکتا )خالصہ 

 15 پر( کی جانچ /  انفرادی صارفین  C°  25 5: 1ٹھوس ماحولیاتی نمونوں کے برقی چالکتا )خالصہ 

 120 تیل اور چکنائی کے تناسب کی جانچ /  کمپنیاں  

 60 تیل اور چکنائی کے تناسب کی جانچ / حکومت  

 30 تیل اور چکنائی کے تناسب کی جانچ /  انفرادی صارفین 

 100 کل ٹھوس اور غیر مستحکم مادوں کی جانچ / کمپنیاں 

 50 کل ٹھوس اور غیر مستحکم مادوں کی جانچ / حکومت  

 25 کل ٹھوس اور غیر مستحکم مادوں کی جانچ / انفرادی صارفین 

 200 ٹھوس ماحولیاتی نمونوں کی دھاتوں )لیڈ، کیڈیمیم، کروم، نکل، تانبا، زنک، مینگنیج( کی جانچ / کمپنیاں   

 100 م، کروم، نکل، تانبا، زنک، مینگنیج( کی جانچ / حکومت  ٹھوس ماحولیاتی نمونوں کی دھاتوں )لیڈ، کیڈیمی

 50 ٹھوس ماحولیاتی نمونوں کی دھاتوں )لیڈ، کیڈیمیم، کروم، نکل، تانبا، زنک، مینگنیج( کی جانچ / انفرادی صارفین 

 200 جوس کی جانچ /  کمپنیاں   

 100 جوس کی جانچ /  حکومت  

 50 صارفین جوس کی جانچ /  انفرادی 

 100 نامیاتی مادے کے تناسب کی جانچ / کمپنیاں  

 50 نامیاتی مادے کے تناسب کی جانچ / حکومت  

 25 نامیاتی مادے کے تناسب کی جانچ /  انفرادی صارفین 

 100 پر/ کمپنیاں   15C( پر، یا  کثافت اشاریہ 40C and 100°Cوسوکسیٹی جانچ  اشاریہ )
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 50 پر/ حکومت   15C( پر، یا  کثافت اشاریہ 40C and 100°Cاشاریہ )وسوکسیٹی جانچ  

 25 پر/ انفرادی صارفین  15C( پر، یا  کثافت اشاریہ 40C and 100°Cوسوکسیٹی جانچ  اشاریہ )

 50 کل بیس بینڈ نمبر کی جانچ / کمپنیاں 

 25 کل بیس بینڈ نمبر کی جانچ / حکومت  

 15 انفرادی صارفین کل بیس بینڈ نمبر کی جانچ /  

 50 ایسڈ کے کل نمبر کی جانچ / کمپنیاں  

 25 ایسڈ کے کل نمبر کی جانچ / حکومت  

 

 ماحولیاتی لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 15 ایسڈ کے کل نمبر کی جانچ /  انفرادی صارفین 

 50 اگنیشن پوائنٹ پیمائش کی جانچ / کمپنیاں  

 25 اگنیشن پوائنٹ پیمائش کی جانچ /حکومت  

 15 اگنیشن پوائنٹ پیمائش کی جانچ /  انفرادی صارفین 

 100 جھاگ کی خصوصیات کی پیمائش کی جانچ / کمپنیاں 

 50 جھاگ کی خصوصیات کی پیمائش کی جانچ / حکومت 

 25 پیمائش کی جانچ /  انفرادی صارفین جھاگ کی خصوصیات کی 

 200 موبی آئیل میں سیسہ، کیڈیمیم، کرومیم، نکل، تانبہ، زنک، مینگنیج کی جانچ / کمپنیاں  

 100 موبی آئیل میں سیسہ، کیڈیمیم، کرومیم، نکل، تانبہ، زنک، مینگنیج کی جانچ / حکومت 

 50 تانبہ، زنک، مینگنیج کی جانچ /   انفرادی صارفین موبی آئیل میں سیسہ، کیڈیمیم، کرومیم، نکل، 

 100 شناختی کارڈ کی جانچ اور تشخیص / کمپنیاں  

 50 شناختی کارڈ کی جانچ اور تشخیص / حکومت 

 25 شناختی کارڈ کی جانچ اور تشخیص /  انفرادی صارفین 

 200 کاسمیٹک نمونوں میں زہریلی دھاتیں )سیسہ، کیڈیمیم، کرومیم، زنک( کی جانچ / کمپنیاں  

 100 کاسمیٹک نمونوں میں زہریلی دھاتیں )سیسہ، کیڈیمیم، کرومیم، زنک( کی جانچ / حکومت 

 50 کاسمیٹک نمونوں میں زہریلی دھاتیں )سیسہ، کیڈیمیم، کرومیم، زنک( کی جانچ / انفرادی صارفین 

 300 کاسمیٹکس پرزرویٹوز کی جانچ / کمپنیاں 

 150 کاسمیٹکس پرزرویٹوز کی جانچ / حکومت 
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 75 کاسمیٹکس پرزرویٹوز کی جانچ /  انفرادی صارفین 

 100 موٹائی کی جانچ / کمپنیاں  

 50 موٹائی کی جانچ / حکومت 

 25 موٹائی کی جانچ / انفرادی صارفین 

 200 کاربونیل کی جانچ / کمپنیاں  

 100 کاربونیل کی جانچ / حکومت 

 50 کاربونیل کی جانچ / انفرادی صارفین 

 250 پالسٹک کے تھیلوں میں کیڈیمیم، کروم، کاپر، نکل، سیسہ، مینگنیج، آئرن، کوبالٹ کی جانچ /  کمپنیاں  

 125 پالسٹک کے تھیلوں میں کیڈیمیم، کروم، کاپر، نکل، سیسہ، مینگنیج، آئرن، کوبالٹ کی جانچ /  حکومت 

 65 ج، آئرن، کوبالٹ کی جانچ /  انفرادی صارفین پالسٹک کے تھیلوں میں کیڈیمیم، کروم، کاپر، نکل، سیسہ، مینگنی

 50 کمپنیاں   پر( کے درجہ کی جانچ /  C°  25 5: 1کھاد میں تیزابیت )خالصہ 

 25 حکومت  پر( کے درجہ کی جانچ /  C°  25 5: 1کھاد میں تیزابیت )خالصہ 

 

 ماحولیاتی لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 15 انفرادی صارفین  پر( کے درجہ کی جانچ /  C°  25 5: 1کھاد میں تیزابیت )خالصہ 

 50 پر(  کی جانچ / کمپنیاں  C°  25 5: 1کھاد میں برقی چالکتا )خالصہ 

 25 پر(  کی جانچ / حکومت C°  25 5: 1کھاد میں برقی چالکتا )خالصہ 

 15 پر(  کی جانچ /  انفرادی صارفین C°  25 5: 1کھاد میں برقی چالکتا )خالصہ 

 100 نمی کے تناسب کی جانچ / کمپنیاں  

 50 نمی کے تناسب کی جانچ / حکومت

 25 نمی کے تناسب کی جانچ /  انفرادی صارفین

 100 نامیاتی مادے کے تناسب کی جانچ / کمپنیاں 

 50 نامیاتی مادے کے تناسب کی جانچ / حکومت

 25 نامیاتی مادے کے تناسب کی جانچ /  انفرادی صارفین

 100 کل نائٹروجن کے تناسب کی جانچ /کمپنیاں 

 50 کل نائٹروجن کے تناسب کی جانچ / حکومت 

 25 جانچ / انفرادی صارفینکل نائٹروجن کے تناسب کی 

 200 کھادوں میں معدنیات )سیسہ، کیڈیمیم، کرومیم، نکل، تانبا، زنک، مینگنیج( کی جانچ / کمپنیاں 
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 100 کھادوں میں معدنیات )سیسہ، کیڈیمیم، کرومیم، نکل، تانبا، زنک، مینگنیج( کی جانچ / حکومت 

 50 تانبا، زنک، مینگنیج( کی جانچ / انفرادی صارفین کھادوں میں معدنیات )سیسہ، کیڈیمیم، کرومیم، نکل، 

 50 کی جانچ / کمپنیاں  Cدرجہ حرارت °

 25 کی جانچ / حکومت  Cدرجہ حرارت °

 15 کی جانچ /  انفرادی صارفین Cدرجہ حرارت °

 50 پانی کی ٹربائڈیٹی کی جانچ / کمپنیاں 

 25 پانی کی ٹربائڈیٹی کی جانچ / حکومت 

 15 ٹربائڈیٹی کی جانچ / انفرادی صارفین پانی کی 

Aerobic Colony Count   60 کی جانچ / کمپنیاں 

Aerobic Colony Count   30 کی جانچ / حکومت 

Aerobic Colony Count  15 کی جانچ / انفرادی صارفین 

 100 سیوڈموناس ایروگینوسا بیکٹیریا )سیوڈموناس آرگینوس( کی جانچ / کمپنیاں 

 50 سیوڈموناس ایروگینوسا بیکٹیریا )سیوڈموناس آرگینوس( کی جانچ / حکومت 

 25 سیوڈموناس ایروگینوسا بیکٹیریا )سیوڈموناس آرگینوس( کی جانچ / انفرادی صارفین

 400 لوگینیال بیکٹیریا کی جانچ / کمپنیاں 

 200 لوگینیال بیکٹیریا کی جانچ / حکومت 

 100 لوگینیال بیکٹیریا کی جانچ / انفرادی صارفین 

 150 فیکل اسٹفیلوکوکس کی جانچ / کمپنیاں 

 75 فیکل اسٹفیلوکوکس کی جانچ / حکومت 

 

 ماحولیاتی لیب سروس فیس

 

 میںفیس درہم  سروس کا نام 

 40 فیکل اسٹفیلوکوکس کی جانچ /  انفرادی صارفین

 100 بیکٹیریا کے کل نمبر کی جانچ / کمپنیاں 

 50 بیکٹیریا کے کل نمبر کی جانچ / حکومت 

 25 بیکٹیریا کے کل نمبر کی جانچ / انفرادی صارفین 

 100 خمیر اور سڑاند کی جانچ / کمپنیاں 

 50 حکومت خمیر اور سڑاند کی جانچ / 

 25 خمیر اور سڑاند کی جانچ / انفرادی صارفین

 150 آئی ڈی ای ایکس اپریٹس کے ساتھ فیکل کولفورم بیکٹیریا کی جانچ / کمپنیاں 



 
Pa

ge
2

18
 

 75 آئی ڈی ای ایکس اپریٹس کے ساتھ فیکل کولفورم بیکٹیریا کی جانچ / حکومت 

 40 بیکٹیریا کی جانچ /  انفرادی صارفین آئی ڈی ای ایکس اپریٹس کے ساتھ فیکل کولفورم 

 170 خوردنی کی جانچ / کمپنیاں  تابکاری سے پکی ہوئی اشیاۓ

 85 خوردنی کی جانچ / حکومت  تابکاری سے پکی ہوئی اشیاۓ

 40 خوردنی کی جانچ / انفرادی صارفین تابکاری سے پکی ہوئی اشیاۓ

 170 ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ کی جانچ / کمپنیاں  

 85 ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ کی جانچ / حکومت

 40 ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ کی جانچ / انفرادی صارفین

 500 سور مشتقات کے ڈی این اے کی جانچ / کمپنیاں 

 250 سور مشتقات کے ڈی این اے کی جانچ / حکومت

 125 اے کی جانچ /  انفرادی صارفینسور مشتقات کے ڈی این 

 500 ( کے ذریعہ ثابت کرنے کے لۓ جانچ / کمپنیاں Technique - PCRگوشت کی نوعیت )

 250 ( کے ذریعہ ثابت کرنے کے لۓ جانچ /  حکومتTechnique - PCRگوشت کی نوعیت )

 125 ادی صارفین( کے ذریعہ ثابت کرنے کے لۓ جانچ / انفرTechnique - PCRگوشت کی نوعیت )

 150 ہائڈروکسیمیتھل فرورل مواد کی جانچ / کمپنیاں 

 75 ہائڈروکسیمیتھل فرورل مواد کی جانچ / حکومت 

 40 ہائڈروکسیمیتھل فرورل مواد کی جانچ / انفرادی صارفین 

 100 وبریو ہیضہ کی جانچ / کمپنیاں 

 50 وبریو ہیضہ کی جانچ / حکومت 

 20 انفرادی صارفینوبریو ہیضہ کی جانچ / 

 500 جی ایم فوڈ کی جانچ / کمپنیاں 

 250 جی ایم فوڈ کی جانچ / حکومت 

 125 جی ایم فوڈ کی جانچ /  انفرادی صارفین

 350 ( کے ذریعہ جانچ / کمپنیاں technique PCRمتحد لیسٹریا کی )

 175 ( کے ذریعہ جانچ / حکومت technique PCRمتحد لیسٹریا کی )

 

 ماحولیاتی لیب سروس فیس

 

 فیس درہم میں سروس کا نام 

 90 ( کے ذریعہ جانچ / انفرادی صارفین technique PCRمتحد لیسٹریا کی )

 300 کورونوبیکٹر ساکازاکی کی جانچ / کمپنیاں 



 
Pa

ge
2

19
 

 150 کورونوبیکٹر ساکازاکی کی جانچ / حکومت 

 75 کورونوبیکٹر ساکازاکی کی جانچ /  انفرادی صارفین 

enterocoliticus Yersinia  150 جانچ / کمپنیاں 

enterocoliticus Yersinia  75 جانچ / حکومت 

enterocoliticus Yersinia  40 جانچ / انفرادی صارفین 

 250 کیمپللوبٹر کی جانچ / کمپنیاں

 125 کیمپللوبٹر کی جانچ / حکومت 

 65 کیمپللوبٹر کی جانچ / انفرادی صارفین 

 300 سرخ رنگ کی جانچ / کمپنیاں سوڈان کے 

 150 سوڈان کے سرخ رنگ کی جانچ / حکومت 

 75 سوڈان کے سرخ رنگ کی جانچ / انفرادی صارفین 

 260 دودھ میں اینٹی بائیوٹک کی جانچ / کمپنیاں 

 130 دودھ میں اینٹی بائیوٹک کی جانچ / حکومت 

 65 صارفین دودھ میں اینٹی بائیوٹک کی جانچ /  انفرادی 
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