
  

 FR7084/01کد مدرک:   ردخواست وزیای هند

 

 .خواهشمند است این فرم را به طور کامل و بدون قلم خوردگی تکمیل فرمائید -1               توجه :

 تنظیم آن که منجر به عدم صدور ویزا گردد بر عهده آژانس ثبت کننده می باشد.مسئولیت عدم تکمیل فرم یا نقص در  -2           

 مسئولیت هر گونه عدم تطابق اطالعات فوق با مشخصات مسافر به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده است . -3          

 فرم مشخصات -1     مدارک الزم :

 شناسنامهکپی تمام صفحات -2                     

 ماه اعتبار( 6)از تاریخ پرواز حداقل امضا شده اصل پاسپورت -3                     

 در سه ماه اخیر گرفته شده باشد(-بدون عینک-زمینه سفید)  5*5قطعه عکس  2 -4                     

 ند بلیط و واچرهتل ارسال شود.در صورتی که مسافر خودش برای هتل یا پرواز اقدام میک -5                     

 .باشد. یم یهند الزام یزایو یدارا یمیکه مسافر قبال به هند سفر کرده، ارائه پاسپورت قد یصورتدر  -6                        

 مشخصات فردی مسافر

 :رشته تحصیلی -4 میزان تحصیالت:-3 نام خانوادگی:-2 نام: -1

 نام یا نام خانوادگی قبلی )در صورت تغییر(:-5

 :، دکتر و .... خودداری فرمائید(نند کارگر، آزاد، کاسب، مهندسشغل )تذکر : از درج عنوانهای عام ما-6

 :سمت -7
 :آدرس محل کار -8

 نام شرکت و زمینه فعالیت:-9

 :تلفن منزل-12 :تلفن همراه -11 :تلفن محل کار -10

 :کد پستی -14 :آدرس منزل -13

 :ملیت قدیم-18 :ملیت جدید -17 :دین -16

دریافت  به سفارت مراجعه نماید و پس از اتمام پروسه تلکس و "شخصا ،مسافر جهت دریافت تلکس ،قبل از اقدام ویزا ،یگرددر صورت داشتن پاسپورت کشوری 

 گرددبه آژانس ارسال نیز ت ویزای هند، اصل گذرنامه کشور دیگر بتاییدیه آن به همراه بقیه مدارک مورد نیاز با

 مشخصات ظاهری مسافر

 :عالئم ممیزه-20 :رنگ چشم-19

 مشخصات پدر و مادر مسافر

 :تلفن محل کار-24 :ملیت-23 :محل تولد-22 :نام پدر-21

 :آدرس محل کار-25

 :، دکتر و .... خودداری فرمائید(نند کارگر، آزاد، کاسب، مهندسشغل پدر)تذکر : از درج عنوانهای عام ما-26

 :ملیت-30 :محل تولد-29 )الزامی(:مادر نام خانوادگی-28 :نام مادر-27

 مشخصات همسر

 :محل تولد-34 :ملیت-33 :خانوادگی همسرنام -32 :نام همسر-31

 :(دیفرمائ یعام به مانند کارگر ، آزاد ، کاسب ، مهندس ، دکتر و .... خوددار ی)تذکر : از درج عنوانهاشغل-35

شد ؟ بلی -36 ستان یا توابع آن متعلق می با سافر به پاک سه ) خیر  آیا پدر یا مادر یا جد پدری م صورت جواب مثبت ، پرو صاحبه به در  سافر برای م شد و م ویزا از روال معمول طوالنی تر خواهد 

 (سفارت فراخوانده میشود.

 خیر  آیا مسافر از افراد نظامی یا انتظامی اعم از شاغل یا بازنشسته می باشد ؟ بلی -37

 ()در صورت نظامی بودن اطالعات دقیق محل خدمت، مدت خدمت، درجه و نام نیروی خدمتی درج گردد .

   خیر  بلی  )مهم(آیا مسافر سابقاً به هند سفر کرده است ؟-38

 .(ماه گذشته باشد 6ج از هند باید ودقت فرمایید تا از آخرین تاریخ خر)در صورت سابقۀ سفر، ذکر آدرس محل اقامت، الزامی می باشد؛ ضمناً 

 سال گذشته به چه کشورهایی سفر کرده است ؟ 10مسافر در -39

   مسافر الزامی است( دیمیپاسپورت قآخرین )ارائه 

  ا جزئیات () بآیا تا به حال ویزای شما برای کشور هند مرفوض شده است ؟ -40

 آژانس همکار ءمضامهر و ا                                                                                                                                         

 


