فرم تقاضای ویزای الکترونیکی هندوستان
آدرس محل سکونت فعلی:

نوع ویزای درخواستی:
نام و نام خانوادگی:
نام قبلی (در صورتی که نامتان را تغییر داده اید):

کدپستی:

ملیت کنونی /ملیت قبلی:

شماره تلفن ثابت:

مشخصه ظاهری قابل مشاهده (رنگ چشم و :)...
دین:

شماره همراه:

مدرک تحصیلی:

مشخصات اعضای خانواده متقاضی
نسبت

نام و نام خانوادگی

ملیت

ملیت قبلی

شهر و کشور محل تولد

پدر
مادر
همسر

آیا پدربزرگ یا مادر بزرگ شما شهروند پاکستانی یا متعلق به مناطق تحت سلطه پاکستان بودهاند؟
جزئیات سفرهای قبلی متقاضی به هندوستان (در صورت سفر به هند)

آدرس محل

شهرهای مورد بازدید در سفرقبلی

اقلمت در سفر

محل صدور ویزای قبلی

قبلی به
هندوستان

شماره ویزای قبلی
نوع ویزای قبلی هندوستان
تاریخ صدور ویزای قبلی

آیا تا به حال با درخواست شما برای صدور یا تمدید ویزای هندوستان مخالفت شده است؟
آیا طی  3سال گذشنه به کشورهای :افغانستان /بنگالدش /بوتان /مالدیو /نپال /سریالنکا /پاکستان سفر کردهاید؟
کشورهایی که طی  10سال گذشته به آنها سفر کرده اید( .مطابق با گذرنامه های قدیمی و کنونی)

اطالعات شغلی متقاضی (در صورتی که خانه دار یا دانش آموز هستید اطالعات شغلی همسر یا

آیا تا به حال برای نیروهای

پدرتان را بنویسید).

نظامی /شبه نظامی و یا

شغل فعلی:

پلیس کار کردهاید؟

سمت:
نام ارگان محل خدمت و زمینه فعالیت:
آدرس و شماره تلفن محل کار:

ارگان /شهر
سمت /درجه

جزئیات اطالعات تماس یکی از آشنایان در ایران

جزئیات محل اقامت /معرف از هند (اجباری)

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

آدرس:

آدرس:

شماره تماس:

شماره تماس:

جزئیات اطالعات تماس شرکت در هند
نام شرکت:
آدرس:
شماره تماس:

نام شهرهایی که در هندوستان قصد دارید دیدن کنید:
تاریخ رفت میالدی:

شهر ورودی هند:

شهر خروجی هند:

طبق اعالم وزارت امور خارجه هندوستان مدت زمان الزم برای صدور ویزای الکترونیکی  72ساعت کاری است.
شرکت هیچ مسئولیتی در قبال تاخیر وزارت امور خارجه در اعالم نتیجه ویزا ندارد.
بدین وسیله صحت اطالعات فوق را به عهده گرفته و تایید می نمایم.
تاریخ و امضای متقاضی

