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חתימה
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מצב משפחתי
דת
ארץ לידה
השכלה

אזרחות מלידה  /התאזרחות

א .פרטים אישיים (כפי שמופיעים בדרכון)
שם משפחה (כפי שמופיע בדרכון)
שם פרטי (כפי שמופיע בדרכון)
שם קודם  /נוסף אם קיים
מין
תאריך לידה
מקום הלידה עיר
מספר תעודת זהות
סימני זיהוי נראים לעין
אזרחות נוכחית
אזרחות קודמת אחרת
ב .פרטי הדרכון
מספר הדרכון

תאריך הנפקה )(dd/ mm/ yy
תאריך פקיעת )(dd/ mm/ yy
מקום
תוקף
פרטי דרכון  /תעודת זהות נוספים שברשותך (אם כן ,אנא השלם את הפרטים הבאים) לא
מדינה בה הונפק הדרכון
מקום הנפקת הדרכון
מספר דרכון  /תעודת זהות
תאריך הנפקה )(dd/ mm/ yy
תוקף האזרחות
ג .פרטי קשר של מבקש הוויזה
מס' טלפון
נייד
מס' טלפון
כתובת מגורים נוכחית
כתובת דואר אלקטרוני
כתובת מגורי קבע

>ברקוד<

ד .פרטי בני משפחה
מקום  /ארץ לידה

אזרחות קודמת

אזרחות

שם

סוג הקשר
אב
אם

בן  /בת זוג
האם סבך /סבתך (מצד האב /האם) היו או הינם אזרחים פקיסטנים או של אזור המוחזק על ידי פקיסטן  :לא
(הוויזה תהיה תקפה מתאריך הנפקתה ולא מתאריך הנסיעה)
ה .פרטי הוויזה המבוקשת
סוג הוויזה המבוקשת
מספר כניסות
תקופת הוויזה (חודש)
תאריך הנסיעה הצפוי
נמל ההגעה
נמל היציאה

ויזת עסקים

פירוט נדרש עבור

שם החברה
כתובת
טלפון
דואר אלקטרוני
מטרת הביקור:
ו .פרטי ביקורים קודמים
האם ביקרת בהודו אי-פעם?
כתובת בה שהית בהודו

מספר הוויזה
תאריך ההנפקה

תפקיד /דרגה

תפקיד
דרגה
מס' טלפון

מדינה

ערים בהודו בהם ביקרת
סוג הוויזה
מקום הנפקת הוויזה
ארצות בהן ביקרת בעשר השנים האחרונות

האם נדחתה בקשתך לוויזה הודית או להארכתה בעבר או האם גורשת מהודו ?
באם התשובה היא כן לשאלה הקודמת ,ציין מתי ועל ידי מי ,בצירוף
מספר בקרה /תאריך
ז .פרטי מקצוע /עיסוק
עיסוק נוכחי
שם המעסיק /העסק
כתובת המעסיק
מספר טלפון
עיסוק קודם אם קיים
האם אתה עובד או עבדת עם הצבא /המשטרה /כוחות הביטחון ? לא
ארגון
מקום השירות
ח .כתובת מקום השהייה /המלון
שם המקום /המלון
כתובת המקום /המלון

ט .פרטי שני ממליצים
בישראל

בהודו
שם
כתובת
מספר טלפון

י .הצהרה
א .אינני מחזיק בכל דרכון (דרכונים) אחר מחוץ לאלו המפורטים לעיל.
ב .קראתי והבנתי את כל תנאי הביקור בהודו ואני מוכן ומסוגל לציית להם במלואם.
ג .אני מצהיר שהמידע הניתן בטופס הינו שלם ונכון ושהביקור בהודו יתבצע עבור המטרות שצוינו בטופס.
ד .אני מבין שבמידה והמידע הכלול בטופס אינו מדויק ,אהיה צפוי לשלילת הביקור /הכניסה או גירוש ו /או לעונשים אחרים במהלך הביקור
כפי שנקבע על ידי החוק ההודי.

חתימת מבקש הוויזה (כפי שמופיעה
בדרכון)

תאריך:

