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The last thing that you could ever wish for is to be in this situation.

آپ اس حال میں ہونا کبھی پسند نہیں کروگے

Late for work, waiting under the heat of the sun just because of a minor accident?!

ایک چھوٹے سے حا د ثہ کی وجہ سے کام پر د یری اور سورج کی گرمی میں ا نتظار
The general department of traffic “Morror” introduces: “Najm app” solves this. It’s an application that

 "نجم اپ" اس کو حل کرتی ہے۔ یہ ایک اپلیکیشن: مرور جنرل ڈپارٹمنٹ متعارف کیا ہے
ہے
reports road accidents in a simple and efficient manner.

جو ایک سادہ اور موثر انداز میں سڑک حادثات کی رپورٹ کرتا یے

If, god forbid, you have an accident, and you or the other party have valid insurance, and the accident
has not caused traffic jam or , and there were no injuries, then, you can use the application.

ﷲ نہ کرے اگر کوئ حادثہ آپ کے ساتھ پیش آےء تو آپ کے پاس یا دوسرے فریق کے
 اور حادثے کی وجہ سے ٹریفک جام نہیں ہوا ہو اور نہ، پاس قابل قبول انشورنس ہو
کوئی زخمی تو آپ یہ " نجم اپ " استعمال کر سکتے ہیں۔

You and the other party involved in the accident can use Najm’s App to report the accident as follows:

آپ اور حادثے میں ملوث دوسرے فریق یہ " نجم اپ“ استعمال کر کے

مندرجہ ذیل کے طور حادثے کی رپورٹ کر سکتے ہیں

one: Take clear pictures that covers the entire scene.

. پورے منظر کے احاطہ کی واضح تصاویر لے لو:ایک

two: Move your car if it is still in the middle of the road in order not to cause any further traffic jam.

 اگر آپ کی گاڑی اابھی بھی بیچ سٹک پر ہے تو مزید ٹریفک جام سے بچنے کے لےء:دو
گاڑی کو سڑک کے کنارے کردو

Three: Enter your name, and the plate number, and submit the report

 اور رپورٹ پیش کریں، اور پلیٹ نمبر، آپ کا نام درج کریں:تین

Najm’s App will automatically locate you and assign the closest investigator to your location.

نجم کے اپلی کیشن خود بخود آپ کو تالش کر کے اپنے محل وقوع کے قریب ترین تفتیش
.کار تفویض کرے گا

Once the investigation is done, An electronic copy will be sent to the insurance company. and you'll be
handed an accident receipt by the investigator. as well.

 ایک الیکٹرانک کاپی انشورنس کمپنی کو بھیجی جائے گی۔،تفتیش کام ہوجانے کے بعد
اور آپ کو تفتیش کار کی طرف سے ایک حادثے کی رسید حوالے کر دی جائے گی

You can also be assured by knowing the status of your accident investigation, where it has reached. You
can also rate the service of the investigator.

 جاننے، آپ کے حادثے کی تحقیقات کی حیثیت سے کہ یہ کہاں پہنچ چکا ہے،آپ بھی
کے لےء یقین دالیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بھی تفتیش کار کی خدمت کی درجہ بندی کر
سکتے ہیں

Only with Najm, your accident will be reported in no time.

صرف نجم کے ساتھ ،آپ کے حادثےکی کسی بھی وقت اطالع دی جاسکتی ہے.

Download the application NOW, save your time and help us eradicating traffic jams.

اب درخواست ڈاؤن لوڈ کریں ،آپ کا وقت بچانے اور ٹریفک جام کے خاتمے کے لےء
ہماری مدد کریں.
_____________________________________________________________________

آپ اس حال میں ہونا کبھی پسند نہیں کروگے
ایک چھوٹے سے حا د ثہ کی وجہ سے کام پر د یری اور سورج کی گرمی میں ا نتظار

مرور جنرل ڈپارٹمنٹ متعارف کیا ہے " :نجم اپ" اس کو حل کرتی ہے۔ یہ ایک
اپلیکیشن ہے
جو ایک سادہ اور موثر انداز میں سڑک حادثات کی رپورٹ کرتا یے

ﷲ نہ کرے اگر کوئ حادثہ آپ کے ساتھ پیش آےء تو آپ کے پاس یا دوسرے فریق کے
پاس قابل قبول انشورنس ،اور حادثے کی وجہ سے ٹریفک جام نہیں ہوا ہو اور نہ کوئی
زخمی تو آپ یہ " نجم اپ " استعمال کر سکتے ہیں۔

ایک :پورے منظر کے احاطہ کی واضح تصاویر لے لو.

دو :اگر آپ کی گاڑی اابھی بھی بیچ سٹک پر ہے تو مزید ٹریفک جام سے بچنے کے لےء
گاڑی کو سڑک کے کنارے کردو

تین :آپ کا نام درج کریں ،اور پلیٹ نمبر ،اور رپورٹ پیش کریں

نجم کے اپلی کیشن خود بخود آپ کو تالش کر کے اپنے محل وقوع کے قریب ترین تفتیش
کار تفویض کرے گا.

تفتیش کام ہوجانے کے بعد ،ایک الیکٹرانک کاپی انشورنس کمپنی کو بھیجی جائے گی۔
اور آپ کو تفتیش کار کی طرف سے ایک حادثے کی رسید حوالے کر دی جائے گی

آپ بھی ،آپ کے حادثے کی تحقیقات کی حیثیت سے کہ یہ کہاں پہنچ چکا ہے ،جاننے
کے لےء یقین دالیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بھی تفتیش کار کی خدمت کی درجہ بندی کر
سکتے ہیں
صرف نجم کے ساتھ ،آپ کے حادثےکی کسی بھی وقت اطالع دی جاسکتی ہے.
اب درخواست ڈاؤن لوڈ کریں ،آپ کا وقت بچانے اور ٹریفک جام کے خاتمے کے لےء
ہماری مدد کریں.

