
Anketa Indijas vīzas saņemšanai
Svarīgi! Anketai jāpievieno pase skēnētā veidā, 

kā arī 1 fotogrāfija 5×5 cm formātā uz balta fona.

•Port of Arrival — lidostā, kur jums tiks izsniegta vīza, ierodoties uz atļauju

Date of departure and arrival – plānotā ceļojuma datumi

•Have you ever changed your name? give details.  — jānoradā vai Jūsu vārds vai uzvārds ir
mainījies

•Town/City of birth — dzimšanas pilsēta / valsts

•Religion — Reliģija

•Visible identification marks — rētas vai tetovējumi.

•Educational Qualification — izglitība

•Below Matriculation — mazāk nekā 11 klases
•Graduate — koledža vai universitāte
•Higher secondary — koledža
•Illiterate — nav izglitības
•Matriculation — augstākā izglitība
•Post Graduate — aspirantūra
•Professional — profesionālā izglitība

•Did you acquire Nationality by birth or by naturalization? — kā saņemāt pilsonību?
•By Birth — pilsonība iegūta pēc dzimšanas
•Naturalization — pilsonība iegūta naturalizācijas procesā

•Have you lived for at least two years in the country where you are applying visa —
vai Jūs dzīvojiet vismaz divus gadus valstī, no kuras Jūs piesakaties vīzai
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-Any  other  valid  Passport/Identity  Certificate(IC)  held  —  vai  Jums  ir  otrā  pase,  vai
uzturēšanas atļauja, Ja ir, tad noradiet numuru.

Applicant’s Address Details —  adrese (iela, mājas un dzīvokļa numurs, pilsēta, psta indekss)

•Phone No — telefona numurs

Father’s Details – informācija par tēvu

•Name — vārds, uzvārds

•Nationality — tēva pilsonība

•Previous Nationality — vai tēvam ir bijusi cita pilsonība

•Place of Birth — dzimšanas vieta (pilsēta/valsts)

Mother’s Details. - informācija par māti
•Name — vārds, uzvārds

•Nationality — mātes pilsonība

•Previous Nationality — vai mātei ir bijusi cita pilsonība

Place of Birth — dzimšanas vieta (pilsēta/valsts)

 Informācja par vīru / sievu (ja ir, tāda pati, ka informācija par vecākiem)

Were your Grandfather/ Grandmother (paternal/maternal) Pakistan Nationals or
Belong to Pakistan held area. — vai Jūsu vecvecāki bija Pakistanas pilsoņi?
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Profession / Occupation Details of Applicant — Jūsu darbavietas nosaukums, adrese, amats,
tālr. numurs.

Are/were you in a Military/Semi-Military/Police/Security. Organization?  —  vai Jūs esat kaut
kādā militārā organizācijā – piem. Armija vai policija. Ja esat, tad noradiet nosaukumu.

Have you ever visited India before — vai bijat Indijā agrāk?

•Address — adrese, kur dzīvojāt savas pēdējas vizītes laikā

•Cities previously visited in India — pilsētas, ko apmeklējat Indijā

•Last Indian Visa No/Currently valid Indian Visa No. — iepriekšējas Indijas vīzas numurs

•Type of Visa — iepriekšējas vīzas tips

•Place of Issue — vīzas izdošanas vieta

•Date of Issue — vīzas izdošanas datums

Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused — vai Jums ir bijuši
Indijas vīzas atteikumi, vai deportācijas gadījumi.

Other Information — valstis, ko apmeklējat pēdējo 10 gadu laikā

Paraksts  _________________________________________
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