
*نامهرگذ با مطابق* مسافر گیادخانو منا و منا

رپد تولد محل و فامیلی و منا

درما تولد محل و فامیلی و منا

همسر تولد محل و گیادخانو منا و منا

 نوشتن هشد گرفته قطال یا و هشد تفو شما همسر چنانچه حتی

ستا میالزا تمشخصا

مسافر قدیم و جدید ملیت

 شهر کد با لمنز تلفن استان، و شهر ، كپال با مسافر  لمنز قیقد آدرس

رکشو و

مسافر موبایل

لمنز پستی کد

مسافر تحصیلی ركمد

-کاسب-آزاد-گررکا مانند به معا ينهااعنو درج از *شغل نوع

(شغل،سمت کار،نوع محل نام) فرمایید دداريخو... وکترد-سمهند )

 کد با رکا محل تلفن ، ،شهر،استانمحل كپال باکامل محل کار  آدرس

و کد پستیشهر

دارد گرا مسافر یمیلا

ندا هشد رد قبالً هند ايیزو ايبر یاآ

 در صورت  داشتن ویزا هند

 *نام وآدرس محل اقامت

 *از چه شهرهایی بازدید شده

 *از چه شهري ورود و از چه شهري خروج شده 

*تاریخ ورود و تاریخ خروج

سال گذشته مسافر رفته است 01که در کشورهایی   

آیا  مسافرقبال به پاکستان سفر کرده



دشو نوشته همسر یا رپد شغل(ستا دار خانه شغلش و خانم مسافر گرا    

 حتماً ،ستا هشد تفو گرا(تلفن ، ،آدرسشغل ع)نورپد شغل تمشخصا

وي شغلی سمت با بنویسید را هشد تفو شغل   

 یا هشد تفو گرا(تلفن-آدرس-شغل عنو)همسر شغلی تمشخصا

بنویسید را شغلی سمت و وي شغل حتماً هم یدا گرفته قطال  

باشد می زموآ نشدا یا نشجودا مسافر شغل گرا   

 را تحصیل محل قیقد آدرس و تحصیلی شتهر ، سهرمد یا هنشگادا سما

بنویسید را وي رکا محل آدرس و تتوضیحا با را رپد شغل یا. بنویسید  

دشو داده توضیح ستا نشستهزبا شغلش مسافر گر   :  

-شرکت یا اداره سما-شغلی سمت – شغل عنو – نشستگیزبا نماز

دمیکر ئهارا خدمتی عنو چه دکر می رکا که محلی . 

 با دشو مشخص هستند پاکستانی لدینوا یا رگبزدرما و رگبز رپد گرا 

تمشخصا کرذ  

تمشخصا کرذ با دشو مشخص هستند نظامی درما و رپد گرا   

 شهر ورود به هند                         شهر خروج از هند 

 تاریخ ورود به هند                       تاریخ خروج از هند
 شهرهاي مورد بازدید 

 شخص آدرس-شهر کد و تلفن کرذ با:  کنید مشخص هند در سیآدر 

 در شخص گیادخانو منا و منا  ؟چیست مسافر شما با نسبتش-

نستاوهند  

بنویسید را هتل تلفن و آدرس ، منا ، یدرو می هتل گرا  

گرا یا(نگیر چه چشمش) مثال دفر يظاهر تمشخصا   

 فلجی- لنگی- اللی- ريکو- نبد کل يظاهر مشخصه یا دارد لخا

ستا وريضر حتما مشخصه یک...  و- يکر-  

 منا و منا: اريضطرا يتماسها جهت انیرا در نفر یک کامل تمشخصا 

قیقد آدرس+  تلفن رهشما+  گیادخانو  

 شتهدا وازپر نماز از رعتباا هما 7 باید حتماً مسافر رتپاسپو

 باشد

 هما 2 تا کثراحد ايبر جدید سفید مینهز  نگیر  5*5 عکساسکن 

رتپاسپو عکس با وتمتفا و گذشته   

 و ستثناا ونبد وريضر شناسنامه تصفحا تمامی از فتوکپی

سفید تصفحا حتی نااخو  

 هند ايیزو گرا خصوصاً( دشو لساار باید مسافر قدیمی يتهارپاسپو

باشد شتهدا مضاا رتپاسپو) دارد قبلی  

 

 



 تعود شرکت فطر از و سیاسی تختالفاا یا، رتسفا تعطیلی، نهمچو الیلید به فترد ینا توسط ایزو تحویل که تیرصو در*

.شتدا هدانخو مسئولیتی هیچ نسآژا ینا فتدا تاخیر به (...  و مسافر اي هچهر و سمیا تشابه یا و هکنند   

 هکنند منا ثبت شرکت یا نسآژا یا مسافر هعهد بر ددگر ایزو ورصد معد به منجر که آن تنظیم در مفر تکمیل معد مسئولیت*

.باشد می  

.ستا هکنند منا ثبت شرکت یا نسآژا یا مسافر هعهد به مسافر تمشخصا با قفو تطالعاا تطابق معد هرگونه مسئولیت *  

 آن نددار قامتا رتکا یا و کند لساار را نهاآ دوي هر باید دارد را يیگرد رکشو رتپاسپو و نیایرا رتپاسپو مسافر چنانچه*

.دشو لساار هم  

 به مدآ رستود گرا دشو می تلکس نظر ردمو رکشو به ندداد را یگرد رکشو رتپاسپو یا نددار را یگرد رکشو قامتا که نهاییآ *

دمیشو محاسبه گانهاجد تلکس هزینه دشو می داده ایزو نهاآ  

دشو رد یدرواد ستاخودر گرا حتی شد هدانخو دمستر جهو هیچ به یدرواد ايبر ختیداپر هزینه*  

 نسبت نباشد مفر ینا تالاسو نجریا در مسافر چنانچه و. باشد هسیدر مسافر ئیترو به مفر تجارمند مسافر هنمایند یا نسآژا*

اردند را آورد می زتکتا فترد به که نسیآژا با یا مسافر به نسبت يتعهد هیچ زتکتا فترد... و شغل و آدرس به  


