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 - آغاز کا خدمات قونصلر نئی ذریعہ کے پوسٹ/  مشن ہندوستانی ملک رونبی

 پرمٹ کا دوبارہ اجراء ڈرائیونگ االقوامی بین

 0202 فروری،12 

 

 کو شہریوں ہندوستانی سے، تعاون کے( ٹی آر آر ایم) ویز ہائی اینڈ ٹرانسپورٹ وزارت ،پوسٹ/  مشن ہندوستانی ملک بیرون

 سروس قونصلر۔ گے کریں فراہم مدد میں اجراء دوبارہ کے( پی ڈی آئی) پرمٹ ڈرائیونگ االقوامی بین سے 2222020202

پر  کنونشن جنیوا میں 2191 ٹریفک، روڈ کہ جو گی، جائے کی فراہم ذریعہ کے پوسٹ/  مشن ممالک میں بیرون کو ان

 دستخط کر چکے ہیں۔

 اور فیس کی خدمات قونصلر مطلوبہ فارم، سروس قونصل متعدد دہندہ درخواست لئے، کے اٹھانے فائدہ سے خدمت اس۔ 0

 ایک بعد کے تصدیق۔ ہے جاسکتا پر طور ذاتی پر پوسٹ/  مشن ہندوستانی متعلقہ لئے کے کروانے جمع دستاویزات متعلقہ

 ڈی آئی) پرمٹ ڈرائیونگ االقوامی بین سے توسط کے پورٹل www.parivahan.gov.in  کہ جو گی جائے کی جاری رسید

 کو جمع کرنے کے ساتھ دستاویزات متعلقہ دہندہ درخواست۔ ہے سکتی دی جا درخواست لئے کے اجراء دوبارہ کے (پی

 االقوامی بین پر پورٹل ویب اور کرنی ہوگی لوڈ اپ رسید کردہ جاری ذریعہ کے پوسٹ/  مشن ہندوستانی ملک بیرون

 کی دستاویزات پر، ہونے موصول درخواست ذریعہ کے پورٹل۔ کرنا ہوگي ادا الئن آن فیس کی (پی ڈی آئی) پرمٹ ڈرائیونگ

 درخواست اور گی کرے جاری (پی ڈی آئی) پرمٹ ڈرائیونگ االقوامی بین( ایچ ٹی آر او ایم) اتھارٹی الئسنسنگ پر تصدیق

 بھیجے گي۔ راست براہ پر ایڈریس کے دہندہ

 متعلقہ ملک بیرون اور پر جا سکتے ہیں www.parivahan.gov.in دہندگان درخواست لئے، کے تفصیالت مزید۔ 3

 ۔ہیں کرسکتے رابطہ سے پوسٹ/  مشن ہندوستانی

 دہلی نئی

 0202 فروری، 12

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 


