
  (ايميل) ك:پست الكتروني  عادي/الكترونيك:                                نوع ويزا:                

  آدرس محل سكونت فعلي:  نام و نام خانوادگي:
  
  
  

  كدپستي:
  شماره تلفن ثابت:

  شماره همراه متقاضي:

  ( در صورتيكه نام و نام خانوادگي را تغيير داده ايد)نام و نام خانوادگي قبلي 

  مليت كنوني/ مليت قبلي :

  (رنگ چشم /خال صورت و غيره)مشخصه ظاهري قابل مشاهده

  مدرك تحصيلي:                     دين/مذهب:                  

  مشخصات اعضاي خانوادگي متقاضي
  كشور و شهر محل تولد  مليت قبلي  مليت  نام و نام خانوادگي  نسبت

          پدر

          مادر

          همسر

  سلطه پاكستاني بوده اند ؟آيا پدربزرگ يا مادربزرگ شما شهروند پاكستاني يا متعلق به مناطق تحت 

  جزئيات سفرهاي قبلي متقاضي به هندوستان ( در صورت سفر به هند )
    شهرهاي مورد بازديد در سفر قبلي  ندوستان:آدرس محل اقامت در سفر قبلي به ه

    محل صدور ويزاي قبلي

    شماره ويزاي قبلي

    نوع ويزاي قبلي هندوستان

    تاريخ صدور ويزاي قبلي

  آيا تا به حال با درخواست شما براي صدور يا تمديد ويزاي هندوستان مخالفت شده است؟
  بوتان/مالديو/نپال/سريالنكا/پاكستان) سفر كرده ايد ؟آيا طي سه سال گذشته به كشورهاي (افغانستان/بنگالدش/

  آيا پاسپورت كشور ديگري را داريد ؟
  مطابق گذرنامه هاي قديمي و كنوني)(سال گذشته به آنها سفر كرده ايد: ١٠كشورهايي كه طي 

آيا تا به حال براي نيروهاي نظامي/   )اطالعات شغلي متقاضي ( در صورتيكه خانه دار يا دانش آموز هستيد اطالعات شغلي همسر يا پدرتان را بنويسيد
  شبه نظامي و يا پليس كار كرده ايد؟

  ارگان/شهر/سمت/درجه
  شغل فعلي:

  سمت:

  نام ارگان محل خدمت و فعاليت :

  آدرس و شماره تماس محل كار:

  ام شهرهايي كه در هندوستان قصد داريد ديدن نمائيد:ن

  )محل اقامت/معرف در هند ( اجباري جزئيات   جزئيات تماس يكي از آشنايان در ايران

  نام و نام خانوادگي:
  آدرس:

  
  شماره تماس:

  نام و نام خانوادگي:
  آدرس:

  
  شماره تماس:

  شهر خروجي هند:  شهر ورودي هند:  تاريخ رفت ميالدي:
اري ميباشد و شركت هيچ مسئوليتي در قبال تاخير وزارت ساعت ك ٧٢طبق اعالم وزارت امورخارجه هندوستان مدت زمان الزم براي صدور ويزا الكترونيكي نهايتا 

نمايم.الزم به ذكر است در صورت رد شدن درخواست هزينه هاي  امورخارجه در اعالم نتيجه ويزا ندارد . بدين وسيله صحت اطالعات فوق را به عهده گرفته و تائيد مي
  ريالي و دالري ويزا قابل استرداد نمي باشد.

  قاضيتاريخ و امضاي مت 

 فرم درخواست ويزا


