
 
 

اقدامات کی وجہ سے عوامی حکام کا آپریشن 19کوویڈ   

 ی  تمام عدالت
 یاور رسکار 

لیوک  

معطیل ےس عارض    ےس 13/03/2020 
27/03/2020  

گزٹ  یرسکار   : 
 B مسئلہ

'833 / 
12.03.2020 

 

ےک لئ   عوام اسائلم رسورس    ےس 13/03/2010 بند رہے گا 
10/04/2020 

 

  

 کٹ  یس وسیط
 ا کیاٹ سٹیاور و 

 ا کیےک لئ  اٹ
 ( یکمیاے ا ی)ڈ
 یار یاخت ٹ  غ

ہیانتظام  

ےک لئ   عوام  ےس 12/03/2020 بند رہے گا 
10/04/2020 

شہریت کے 
اضافی 

دستاویزات اور 
اندراج کو 

 یا خط رجسٹرڈ
کے ذریعہ  لیم

 بھیجا جائے گا
 

 

(AP 12540 
/ 11-03-

2020) 
 

شمالی سیکٹر 
اور مشرقی اٹیکا 

کے لئے اٹیکا 
)ڈیم( کی غیر 

 اختیاری انتظامیہ
 

 

ےک لئ   عوام  ےس 12/03/2020 بند رہے گا 
10/04/2020 

شہریت کے 
اضافی 

دستاویزات اور 
اندراج کو 

 یا رجسٹرڈ خط
کے ذریعہ  لیم

جائے گابھیجا   

 

(AP 12540 
/ 11-03-

2020) 
 

پیرس کی 
شہریت کے 
ڈائریکٹر ، 

ایتھنز کے ڈی 
آئی )یپٹیاس( اور 

سنٹرل ڈویژن 
کے ڈی آئی 

 ()فیویروز
 

 

شیڈول تقرریوں  مارچ ےک آخر تک عوام ےک لئ  بند رہے گا
کو نیچالئزیشن 

ایپلی کیشنز اور 
شہریت کی 

درخواستوں کے 
لئے دونوں 

رجسٹرڈ لیٹر یا 
کورئیر کے 

ذریعہ مارچ کی 
درخواستوں کے 

 اختتام تک
 
 

 

 سیپول کا یاٹ
و ی)پ شنیاسٹ  ٹ 
یلیر  ) 

ورت ہو عوام اور وکالء ےک لئ   جب تک ض 
 
 

۔بند رہے یک  
رابطہ ضف 

 لیم یفون اور ا
 عہیےک ذر 
ہوگا ابیدست  

 



وزارت خارجہ کا 
 ترجمہ

بجے ےس شام  10خدمت صبح  عوام یک
12:00 بجے تک   شام  

  

KEP بجے تک   15.00ےس  7.30جمعہ شام  ٹ  بروز پ
۔ ںیکام کر 

 
ےک  

جمعہ شام تک کام   15.00ےس  7.30 ٹ  بروز پ
۔ ںیکر 

 
ےک  

 
داخل ہون    ےعیکو فون مالقات ےک ذر   وںیشہر 
  یک

 
)مقررہ مالقات اجازت ہویک ) 

 

 KEP کچھ
 ی  دفاتر م
کام ےس   ی   مالزم

حاض  ہو  ٹ  غ
اور  ی  سکئے ہ

ہوسکتا ہے کہ 
 ےک فونیلیوہ ٹ
خدمات  عہیذر 

نہ  انجام بیھ
ںید  

 

مراکز  ونٹ  یکم
  وسیگیا 14)

اور  نو یکونسٹنٹ
اور  سونوسیمائ

 (پسارا

دن عوام ےک لئ  بند  14اور  16.03.2020 ٹ  پ
 رہے گا۔

 مراکز او  ونٹ  یکم
اے فالح و  جے 

 ٹ  بہبود اور غ
 دہیعمر رس مہیب

وں ےک لئ   بھتے
 ی  درخواست

۔ی  قبول کرنے ہ  

 

آفس کسیٹ ےک لئ  بند رہے گاعوام    یرابطہ ضف ا 
 عہیےک ذر  لیم

ہوگا ابیدست  

 

 نڈ یرہن اور ل
 آفس

معطیل یک  شنوںیآپر  گزٹ:   یرسکار   
 B مسئلہ

'936 / 
19.03.2020 

یرجسٹ   رابطہ ضف  عوام ےک لئ  بند رہے گا 
 لیم یفون اور ا

 عہیےک ذر 
ہوگا ابیدست  

 

نکیب اقدامات ےک ل لیادارے مندرجہ ذ   عوام یک 
:  ںیکر   ی  خدمت نہ

 
تک   ورو ی 400. 1ےک

واپیس یک  شیک  
 یس ی. ت3ےک ذخائر  شیتک ک ورو ی 1000 .2

 ینقد ادائ ی  ےک کھاتوں م پارٹ  
 

گ  
کرنا  ٹیاکاؤنٹس کو اپ ڈ .4  

  

 یڈ یاو اے ا
 بے روزگار دفٹے 

 فونیلیٹ ویکے ساتھ انٹرو روںیروزگار کے مش

تمام خدمات سائٹ  گریہوں گے اور د عےیکے ذر

۔یہوں گ عہیکے ذر کٹرانکیال عےیکے ذر  
کے طور پر اندراج  یبرآں ، بے روزگار دیمز

االؤنس کے لئے درخواست  یاور بے روزگار

 دہندگان سائٹ
www.oaed.gr/menoumespiti => 

https://auth.oaed.gr/rendezvous.aspx) 
 ںیفارم پُر کر کٹرانکیلنک پر ال لیدرج ذ ںیم

 ںیاواڈ م یاپنے مقاموہ  عہیگے۔ فارم کے ذر

ساتھ مالقات کا وقت  ےک یموجودگ یجسمان

 یورٹیکیگے جو اگلے اطالع تک س ںیبنوائ

 اہلکاروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔

  



          
 

 

 


