Public Health & Safety Department

ادارة الصحة و السلمة العامة

Occupational Health & Safety Section

قسم الصحة و السلمة المهنية

Occupational Health & Safety Approval
موافقة الصحة و السلمة المهنية
NOC for Consulting/Training companies operating in OH&S area
التدريب العاملة في مجال الصحة والسلمة المهنية/شهادة عدم ممانعة للشركات الستشارية

Purpose:

:رقم التصريح

NOCE-2018-000003

Permit No:
Premise:

:المؤسسة

GULF TEST SAFETY CONSULTANCIES
جلف تيست للستشارات السلمة
First Aid Training Center,Physical &
Mechanical Testing Laboratory,Safety
Consultancies

Activities:

مختبر للفحوص الميكانيكية،استشارات السلمة والصحة المهنية
مركز تدريب اسعافات أولية،والفيزيائية

Activity Code/s:

742206,742207,809034

Office Address:

Makani: 30773 96264 / Parcel: / X: 55.32 / Y: 25.27

Contact Details:

Tel :
P.O. Box :

0529097199

:رقم النشاط
:عنوان المكتب
:بيانات التصال

: هاتف
: .ب.ص

:مسؤول التصال

Meher Taj Khanum

Contact Person:

:البريد اللكتروني

irshad@gulftest.org

Email Address:

:النشاط
:رقم الرخصة

DED588034

Trade License No:

:الغرض

Date of Issue:

07 Mar 2018

:تاريخ الصدار

Date of Expiry:

07 Mar 2019

تاريخ النتهاء
المعاملة

New NOCE

Transaction:
Signed: Head - Occupational
Health and Safety Section

:التوقيع
()رئيس قسم الصحة و السلمة المهنية

General Conditions:
The permit holder is required to comply with all Dubai Municipality Local
& Administrative Orders regarding Health & Safety and also the items
specified in the attached conditions.
This certificate is valid until the date of expiry unless sooner revoked
or suspended with cause by the department.
The application of renewal hereof should be filed with the Occupational
Health and Safety Section one(1) month prior to the date of expiration.

Received By

:الشروط العامة
على حامل التصريح اللتزام بالوامر المحلية و الدارية لبلدية دبي بشأن الصحة
.و السلمة الصادرة بالضافة إلى اللتزام بجميع الشتراطات المرفقة
الموافقة المذكورة تعد نافذة الصلحية حتى تاريخ النتهاء المبين أعله إل في
.تعليق نفاذيتها من قبل الدارة للسباب السارية/ حالة إلغائها
بخصوص تجديد التصريح يجب تقديمه لقسم الصحة و السلمة المهنية قبل
.شهر من تاريخ انتهاء التصريح

Meher Taj Khanum - 0529097199

المستلم

Signature

التوقيع

Designation

الوظيفة
DM - PH&SD - OHSS : MED / IM / HC/ RM
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Our vision: Creating an excellent city that provides the essence of success and comfort of sustainable living.
Telex: 45688 Baladya EM ،  بلدية إم45688 : تلكسFax: +9714 224 6666: ،  فاكسTel: +9714 221 5555 :  هاتفDubai, UAE دبي، ،دبي، ، م.ع.إ، P.O. Box 67 ب،ص.
E-mail : info@dm.gov.ae / Website : www.dm.gov.ae

