INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU WIZOWEGO DO INDII.
Obecnie wnioski przyjmowane są tylko po wypełnieniu ich w formie elektronicznej.
Wniosek wizowy znajduje się tu:
http://indianvisaonline.gov.in/visa/
Dodatkowa instrukcja z podglądem wniosku
http://www.blsindiavisa-poland.com/content.php?pid=Mw
Na dole po lewej stronie znajduje się ikona: APPLY ONLINE

Proszę ją kliknąć.
Pojawi się okienko. Przed wypełnieniem będzie wyglądało tak:

A po wypełnieniu tak:
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Oczywiście DATE OF BIRTH czyli datę urodzenia trzeba wpisać swoją a nie kopiować podaną,
format dzień/miesiąc/rok.
EXPECTED DATE OF ARRIVAL to data wjazdu a VISA TYPE typ wizy.
W ENTER ACCESS CODE trzeba wpisać podany wyżej kod, kombinację liter i cyfr.
Proszę kliknąć CONTINUE
Otworzy się wniosek z indywidualnie nadanym numerem referencyjnym. Proszę go
zanotować
Proszę wypełnić w języku angielskim poszczególne rubryki:
PROSZĘ NIE UŻYWAĆ POLSKICH ZNAKÓW
SURNAME Nazwisko
GIVEN NAME Imię (Jak w paszporcie, proszę wpisać 2 imiona jeśli oba są w paszporcie)
SEX PŁEĆ (proszę wybrać female – kobieta bądź male – mężczyzna)
DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY) data urodzenia w formacie dd/mm/rrrr
TOWN/CITY OF BIRTH miejsce urodzenia
COUNTRY OF BIRTH państwo urodzenia, proszę wybrać z listy podanych
CITIZENSHIP ID NO numer PESELU
RELIGION religia (proszę wybrać z listy)
VISIBLE IDENTIFICATION MARKS widoczne znaki szczególne, jeśli nie ma proszę
wpisać N/A
EDUCATIONAL QUALIFICATION wykształcenie, proszę wybrać z listy (przykładowe
odpowiedzi:
Graduate – wykształcenie średnie
Post graduate – wykształcenie wyższe
Other - inne
NATIONALITY narodowość, proszę wybrać z listy krajów
DID YOU ACQUIRE NATIONALITY BY BIRTH OR BY NATURALIZATION czy
narodowość nabyta została przez urodzenie-by birth czy przez naturalizację – by
naturalization
PREV. NATIONALITY poprzednia narodowość
PASSPORT NO. numer paszportu
PLACE OF ISSUE miejsce wydania paszportu
DATE OF ISSUE (DD/MM/YYYY) data wydania paszportu w formacie dd/mm/rrrr
DATE OF EXPIRY (DD/MM/YYYY) data ważności paszportu w formacie dd/mm/rrrr
ANY OTHER VALID PASSPORT… czy posługują się Państwo jakimś innym dokumentem
tożsamości, jeśli nie proszę zaznaczyć NO
Aby kontynuować proszę kliknąć przycisk CONTINUE
PRESENT ADDRESS obecny adres zamieszkania
HOUSE NO./STREET numer domu, ulica
VILLAGE/TOWN/CITY miasto
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STATE/PROVINCE/DISTRICT województwo
POSTAL/ZIP COD kod pocztowy
COUNTRY kraj, proszę wybrać z listy podanych
PHONE NO. numer telefonu
PERMANENT stały adres zameldowania. Jeśli jest taki sam jak podany wcześniej proszę
zaznaczyć ikonkę CLICK HERE FOR SAME ADDRESS
FATHER’S DETAILS: dane ojca
NAME imię
NATIONALITY narodowość (proszę wybrać z listy podanych)
PREVIOUS NATIONALITY poprzednia narodowość
PLACE OF BIRTH miejsce urodzenia ojca
COUNTRY OF BIRTH kraj urodzenia ojca (proszę wybrać z listy podanych)
MOTHER’S DETAILS dane matki
NAME imię
NATIONALITY narodowość (proszę wybrać z listy podanych)
PREVIOUS NATIONALITY poprzednia narodowość
PLACE OF BIRTH miejsce urodzenia matki
COUNTRY OF BIRTH kraj urodzenia matki (proszę wybrać z listy podanych)
APPLICANT’S MARITIAL STATUS stan cywilny (married – zamężna/żonaty lub
unmarried – wolny)
Jeśli zaznaczyli Państwo ikonę married należy podać dane małżonka/ki
SPOUSE’S DETAILS dane małżonka/ki
NAME imię
NATIONALITY narodowość (proszę wybrać z listy podanych)
PREVIOUS NATIONALITY poprzednia narodowość
PLACE OF BIRTH miejsce urodzenia małżonki/ka
COUNTRY OF BIRTH kraj urodzenia małżonki/ka (proszę wybrać z listy podanych)
WERE YOUR GRANDFATHER/GRANDMOTHER PAKISTAN NATIONAL OR
BELONG TO PAKISTAN HELD AREA Czy Pani/Pana dziadek/babcia byli narodowości
pakistańskiej lub podlegają jurysdykcji pakistańskiej. Jeśli nie proszę zaznaczyć NO
PRESENT OCCUPATION zawód, proszę wybrać z podanej listy
EMPLOYER NAME nazwa pracodawcy
DESIGNATION stanowisko
ADDRESS adres
ARE/WERE YOU IN A MILITARY POLICE/ORGANIZATION Czy są Państwo członkami
jakiejkolwiek grupy lub organizacji militarnej/paramilitarnej. Jeśli nie proszę zaznaczyć NO
Proszę kliknąć CONTINUE TO NEXT PAGE i przejść do kolejnej strony.
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TYPE OF VISA proszę wybrać “tourist”
PLACES TO BE VISITED Proszę wpisać najważniejsze miejsca z trasy wycieczki.
DURATION OF VISA (IN MONTHS) 6
NO. OF ENTRIES Proszę wybrać “double”
PURPOSE OF VISIT “tourism”
EXPECTED DATE JOURNEY (DD/MM/YYYY) Proszę wpisać datę wjazdu do Indii w
formacie dd/mm/rrrr. Jest to najczęściej dzień rozpoczęcia się wycieczki.
PORT OF ARRIVAL IN INDIA miejsce przylotu do Indii
HAVE YOU EVER VISITED INDIA BEFORE? Czy był Pan/Pani wcześniej w Indiach. Jeśli
tak proszę podać szczegóły poprzedniej wizyty
COUNTRIES VISITED IN LAST 10 YEARS kraje odwiedzone w ostatnich 10 latach
(oddzielone przecinkiem)
HAVE YOU VISITED SAARC COUNTRIES DURING LAST 3 YEARS? Czy odwiedzali
Państwo któreś z Państwa należących do SAARC (Afganistan, Bhutan, Pakistan, Malediwy,
Bangladesz, Sri Lanka, Nepal) w ciągu ostatnich 3 lat? Jeśli tak proszę podać szczegóły (datę
oraz liczbę wizyt).
REFERENCE NAME IN INDIA
W przypadku wycieczki rozpoczynającej się w Delhi proszę wpisać:
The Connaught Hotel
37, Shaheed Bhagat Singh Marg, Next to Shivaji Stadium
0091 011 2336 4225
W przypadku wycieczki rozpoczynającej się w Bombaju proszę wpisać:
Comfort Inn Heritage
Sant Savta Marg, Byculla, Mumbai, MH 400027, Indie
0091 22 2371 4891
W przypadku wycieczki rozpoczynającej się w Guwahati proszę wpisać:
Aarian Aatithya Hotel, Guwahati
17, Ananda Nagar Road,Indie
+91-9854016315
W przypadku wycieczki rozpoczynającej się w Madras / Mahabalipuram proszę wpisać:
Lemon Tree Chennai Hotel
72, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai, Tamil Nadu, 600032 Indie
+91 44 44232323

W przypadku wycieczki rozpoczynającej się w innym mieście Indii prosimy o kontakt z
naszym biurem.
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REFERENCE NAME IN POLAND CT Poland
ADDRESS al. Jana Pawla II 61 lok. 2, 01-031 Warsaw.
PHONE 0048 22 654 51 33
Tu jest możliwość załadowania zdjęcia. Proszę ominąć tę opcję i przejść od razu to ikonki
SAVE AND CONTINUE aby przejść do kolejnej strony.
Pojawia się komunikat z prośbą o sprawdzenie podanych danych.
To ważny moment.
PROSIMY O UWAŻNE SPRAWDZENIE WSZYSTKICH DANYCH
Uwaga: Błędnie dane wprowadzone we wniosku skutkują błędami w wydanej wizie.
W takiej sytuacji należy ponownie wypełnić wniosek wizowy i ponownie złożyć do
konsulatu Indii, w celu wyrobienia kolejnej wizy. Koszt ponownego rozpatrzenia wniosku
przez konsulat ponosi klient w kwocie 232 PLN.
Uwaga: W cenie wycieczki wliczony jest pojedynczy koszt wyrobienia wizy do Indii.

VERIFIED AND CONTINUE dane są poprawne
MODIFY/EDIT zmiana podanych danych
Jeśli dane są poprawne proszę kliknąć odpowiednia ikonkę. Pojawia się komunikat o
możliwości wydrukowania wniosku PRINT FORM.
Po kliknięciu można wydrukować wniosek lub go zapisać do późniejszej modyfikacji.
Ważne aby już na początku zanotować swój indywidualny numer referencyjny. On pozwoli
wrócić do wniosku, jeśli nie uda się go wypełnić za pierwszym razem.
Służy temu ikonka COMPLETE PARTIALLY FILLED FORM pod linkiem
http://indianvisaonline.gov.in/visa/

UWAGA. Wydrukowany formularz wizowy należy PODPISAĆ W DWÓCH MIEJSCACH
( tak jak to zostało pokazane na przykładzie na następnej stronie). W tabelce pod zdjęciem
oraz na końcu.
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PROSZĘ DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ JEDNO ZDJĘCIE. Zdjęcie musi być kolorowe z twarzą
na wprost tzw. biometryczne, jak do paszportu.
NA WYDRUKOWANYM WNIOSKU (POZA PODPISAMI) NIE WOLNO JUŻ ŻADNYCH
DANYCH DOPISYWAĆ RĘCZNIE!!
Następnie paszport, raz z wnioskiem i zdjęciem należy na około 40 dni przed wycieczką
dostarczyć do naszego biura na adres:
Biuro Podróży CT Poland
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa
tel. (+48 22) 654 51 33
Dokumenty mnożna dostarczyć osobiście, lub przesłać je przesyłką kurierską np. Pocztexem,
UPS-em, DHL-em, TNT, itp.
Po owizowaniu paszport standardowo zostaje u nas w biurze i jest wydawany podczas
zbiórki na lotnisku, ewentualnie warunki odbioru lub wysyłki są ustalane indywidulanie.
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