ઈમિગ્રેશન (સ્થળ ત
ાં રિત) મિઝ સેક્શન
ુ ેટ જનિલ મબ
અિેરિકન કોન્સસ્યલ
ાંુ ઈ ભ િત
support-india@ustraveldocs.com
http://mumbai.usconsulate.gov
ભ િતઃ +91-120-4844644 અથવા +91-40-4625-8222
અિેરિક ઃ 1-703-520-2239
સ્થળ ત
ાં રિત મિઝ ન અિજદ િો િ ટે ન ાંુ અપોઈન્સટિેન્સટ-પેકેજ (પેકેટ-4)
અમેરિકન કોન્સ્યુલેટ જનિલ મુબ
ું ઈ ખાતે ્થળાુંતરિત વવઝા માટે કેવી િીતે અિજી કિવી એ બાબતેની
મારિતી આ દ્તાવેજમાું છે . આ માત્ર એ જ અિજદાિો માટે છે જેમને તેમનો વવઝા ઈન્સટિવ્યુ વનર્ાારિત
થયો િોવા અંગેનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો િોય.
્થળાુંતરિત વવઝા અંગેની વર્ાિાની મારિતી અને એ સુંબવું ર્ત અન્સય પ્રશ્ર્નોના ઉત્તિ આ દ્તાવેજમાું
આપવામાું આવ્યા નથી. એના માટે http://travel.state.gov/content/visa/english/immigrate.htmlની
મુલાકાત લો.
તમે વવઝા ઈન્સટિવ્યુ મુલાકાત માટે આવો તે પિેલા નીચે જણાવેલી પ્રરિયા ચાિ તબક્કામાું પ ૂણા
કિવાની િિેશે.
1 જો તમે DS-260 ફોમા ન ભયુું િોય તો https://ceac.state.gov/ceac ની મુલાકાત લો અને એ ફોમા
ઓનલાઈન ભિો. જો તમાિી મુલાકાત નેશનલ વવઝા સેન્સટિ (એનવીસી) દ્વાિા ગોઠવવામાું
આવી િોય તો તમારુું આ ફોમા ભિાઈ ચ ૂકયુું િશે.
2 ફોમા DS-260ના કન્સફમેશન પેજની પ્રત લઈ લો.
3 અકાઉન્સટના વનમાાણ, લોગ ઈન અને ભાિતભિના પાુંચ વવઝા એપ્પ્લકેશન સેન્સટિ પૈકીના કોઈ
એક કેન્સર પિ તમાિી તસવીિ અને રફિંગિવપ્રન્સટ માટે ની અપોઈન્સટમેન્સટ મેળવવા માટે
http://www.ustraveldocs.com ની મુલાકાત લો અને તયાું જણાવેલી મારિતીને અનુસિો.
4 દ્તાવેજમાું જણાવેલી અન્સય મારિતીઓને ભેગી કિીને તમાિા ઈન્સટિવ્યુની તૈયાિી કિો.

ુ ી તૈય િી િ ટે ન ાંુ ચેકલલસ્ટ
ઈન્સટિવ્યન
ઈન્સટિવ્યુના રદવસે નીચે જણાવેલા તમામ દ્તાવેજો પ્રતયેક વવઝા અિજદાિ માટે લાવવાના િિેશે.
નીચે જણાવેલા િમ પ્રમાણે તેમને ગોઠવો અને કોન્સ્યુલેટ ્ટાફ પ ૂછે તયાિે એ જ િમ પ્રમાણે આપવાની
તૈયાિી િાખો. આ દ્તાવેજમાું ડાબી બાજુ આપેલા ચોકઠા પિ રટક કિીને ખાતિી કિો કે નીચે જણાવેલા
તમામ દ્તાવેજો તમે ભેગાું કયાું છે .
o પ સપોટટ ઃ તમાિો અતયાિનો અને જૂના તમામ પાસપોટા સાથે લાવો.

તમાિો અતયાિનો

પાસપોટા તમાિા ઈન્સટિવ્યુના રદવસથી ઓછામાું ઓછા આઠ મરિના સુર્ી માન્સય િોવુ ું જોઈએ.
પાસપોટા પિ તમારુું સાચુ ું નામ અને જન્સમતાિીખ િોવી જોઈએ.
o ફોટોગ્ર ફ્સઃ સફેદ બેકગ્રાઉન્સડમાું લેવામાું આવેલા તમાિા 2 X 2 ઈંચ (51 X 51 mm) ના બે કલિ
ફોટોગ્રાફ્સ સાથે લાવવા.
o DS-260 ફોિટન ાંુ કન્સફિેશન પેજ
o િેરિકલ રિપોટટ ઃ તમાિા મેરડકલ રિપોટા સાથે લાવો. તમાિી મુલાકાત પિેલા કોન્સ્યુલેટના
પેનલ ડોક્ટિ પાસે તમાિે મેરડકલ તપાસણી કિાવવાની િિેશે. તમાિી મેરડકલ તપાસણીની
મુલાકાત

ગોઠવવા

બાબતેની

વર્ાિે

મારિતી

મેળવવા

માટે

http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3739.html ની મુલાકાત લો.
o ભ િતીય પોલીસ તિફથી ક્ક્લયિન્સસ સરટિરફકેટઃ જો તમે 16 વર્ા કે એનાથી મોટી વયના
ભાિતીય નાગગિક છો તો તમાિે રિજનલ પાસપોટા ઓરફસમાુંથી પોલીસ પ્ક્લયિન્સસ સરટિરફકેટ
મેળવવુું આવશ્યક છે . આ સરટિરફકેટ અપાયાના એક વર્ા સુર્ી માન્સય ગણાય છે . જો એનવીસીને
તમારુું સરટિરફકેટ આપી દીધુું િોય તો એની એની માન્સયતા ફિીથી તપાસો. જો એ સરટિરફકેટની
માન્સયતા પ ૂણા થઈ ગઈ િોય તો વવઝા ઈન્સટિવ્યુ માટે નવુ ું સરટિરફકેટ લાવવાનુ ું િિેશે.
જો તમે ભાિતમાું વસતા વવદે શી છો અને ફોિે નિ રિજનલ િજજ્રે શન ઓરફસ
(એફપીઆિઓ)માું તમારુું નામ નોંર્ાયેલ ુું િોય તો તેમની પાસેથી તમારુું પોલીસ પ્ક્લયિન્સસ
સરટિરફકેટ મેળવો. જો તમે ભાિતમાું વસતા વવદેશી છો, પિું ત ુ એફપીઆિઓમાું તમારુું નામ

નોંર્ાયેલ ુું નથી તો જજલ્લા પોલીસ કાયાાલયમાુંથી તમારુું પોલીસ પ્ક્લયિન્સસ સરટિરફકેટ
મેળવવાનુું િિેશે.
o ફોિે ન પોલીસ ક્ક્લયિન્સસ સરટિરફકેટઃ જો તમે 16 વર્ાની વય બાદ અન્સય કોઈ દે શમાું એક વર્ા કે
એનાથી વર્ાિે સમય માટે વ્યા િશો તો તમાિે એ દે શ માટે પણ પોલીસ પ્ક્લયિન્સસ સરટિરફકેટ
મેળવવુું પડશે. પાિ્પરિક વવઝા બાબતે તથા તમે જે દે શોમાું વસવાટ કયો િોય તયાું માટે
પોલીસ પ્ક્લયિન્સસન સરટિરફકેટની આવશ્યકતા છે કે નિીં અથવા તે કેવી િીતે મેળવવુ ું એ
બાબતેની વર્ાિે મારિતી માટે http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/reciprocityby-country.html ની મુલાકાત લો.
અમેરિકામાું વસવાટ કિી ચ ૂકેલા અિજદાિો માટે પોલીસ સરટિરફકેટની આવશક્યતા નથી.
o ફીઃ જો તમાિી મુલાકાત એનવીસી દ્વાિા ગોઠવવામાું આવી િશે તો મોટાભાગે તમાિી વવઝા ફી
તમે ભિી દીર્ી િશે. જો તમાિી મુલાકાત એનવીસી દ્વાિા ગોઠવવામાું ન આવી િોય તો રૂવપયો
ચલણી નાણુું ર્િાવતી િાષ્ટ્રીયકૃત અથવા વવદે શી બેંકનો ડ્રાફ્ટ તમાિી મુલાકાત વખતે સાથે
લાવવો. આ બેંક ડ્રાફ્ટ “યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ જનિલ, મુબ
ું ઈ”ના નામે તથા મુબ
ું ઈમાું તેની
ચ ૂકવણી થઈ શકે એવો િોવો જોઈએ.
ચલણી નાણાું માટે કોન્સ્યુલિનો એક્સચેન્સજ િે ટ બદલાઈ શકે છે તેથી તમાિા ઈન્સટિવ્યુના એક
રદવસ પિેલા એક્સચેન્સજના કોન્સ્યુલિ િે ટની http://www.ustraveldocs.com પિ તપાસ કિી
લેવી. વવઝા ફી રિફન્સડેબલ નથી િોતી.
o બથટ સરટિરફકેટઃ તમારુું મ ૂળ જન્સમ પ્રમાણપત્ર (બથા સરટિરફકેટ) અને એની એક ્પષ્ટ્ટ નકલ સાથે
લાવવી. જો એ બથા સરટિરફકેટ અંગ્રેજ વસવાયની કોઈ અન્સય ભાર્ામાું િોય તો નોટિાઈઝ્ડ કિે લ ુું
તેન ુ ું અંગ્રેજી ભાર્ાુંતિ પણ સાથે લાવવુ.ું
જો તમાિી પાસે બથા સરટિરફકેટ ન િોય અથવા બથા સરટિરફકેટ પિ તમારુું નામ, જન્સમ તાિીખ કે
તમાિા માતા-વપતાનુું નામ ન િોય તો નીચે જણાવેલા પુિાવાઓ સાથે લાવવા.


જો તમાિા માતા-વપતા િયાત િોય તો તેમના દ્વાિા અથવા તો તમાિાથી વયમાું મોટા
િોય એવા નજીકના સુંબર્
ું ી દ્વાિા નોટિાઈઝ્ડ કિે લ ુું સોગુંદનામુું (એરફડેવવટ) સાથે
લાવવુ.ું આ એરફડેવવટમાું તમાિા અને એ સુંબર્
ું ી વચ્ચેનો સુંબર્
ું , એ તમને કેટલા

નજીકથી ઓળખે છે , તમાિા જન્સમની તાિીખ અને ્થળ, તમાિા માતા અને વપતાનુ ું
નામ તથા અન્સય સુંબવું ર્ત વવગતો ્પષ્ટ્ટપણે જણાવાયેલી િોવી જરૂિી છે . અથિ


શાળા અથવા કોલેજનુું ગલવવિંગ સરટિરફકેટ, મેરરકનુું સરટિરફકેટ અથવા તમે જે શાળામાું
છે લ્લે ભણ્યા િો તયાુંના માન્સયતાપ્રાપ્ત શૈક્ષગણક બોડા ન ુ ું સરટિરફકેટ. અથિ



ચચામાુંથી તમારુું બેપ્પ્ત્મલનુ ું સરટિરફકેટ લાવવાનુ ું િિેશે.

o લગ્નન ાંુ પ્રિ ણપત્રઃ જો તમાિા લગ્ન થયા િોય તો મેિેજ સરટિરફકેટની મ ૂળ પ્રત તથા એક ્પષ્ટ્ટ
વુંચાય એવી નકલ સાથે લાવો. જો એ અંગ્રેજ વસવાયની કોઈ અન્સય ભાર્ામાું િોય તો
નોટિાઈઝ્ડ કિે લ ુું તેન ુું અંગ્રેજી ભાર્ાુંતિ પણ સાથે લાવવુ.ું
o છૂટ છે િ ન ાંુ પ્રિ ણપત્ર અથિ

જીિનસ થીન

ુ ાંુ પ્રિ ણપત્રઃ જો ક્યાિે ય તમાિા
મત્ૃ યન

લગ્નસુંબર્
ું નો અંત છૂટાછે ડા અથવા જીવનસાથીના મતૃ યુને કાિણે આવ્યો િોય તો છૂટાછે ડા
(રડવોસા રડિી) અથવા મ ૃતયુન ુું મ ૂળ પ્રમાણપત્ર ઉપિાુંત એક નકલ સાથે લાવવી. જો એ અંગ્રેજ
વસવાયની કોઈ અન્સય ભાર્ામાું િોય તો નોટિાઈઝ્ડ કિે લ ુું તેન ુ ું અંગ્રેજી ભાર્ાુંતિ પણ સાથે
લાવવુ.ું
રિિંદુ અને ગિ્તી દુંપતીના છૂટાછે ડા કોટા ઓડા િ (રડવોસા રડિી) દ્વાિા નોંર્ાયેલા િોવા જોઈએ.
જ્યાિે મુસ્્લમ દુંપતીના છૂટાછે ડા માટે જમાતના અગ્રણી અથવા કાઝી દ્વાિા અપાયેલ ુું
પ્રમાણપત્ર સાથે લાવવુ.ું
o સાંબધ
ાં ોની સ લબતી આપત દસ્ત િેજોઃ જો તમે પરિવાિના આર્ાિ પિ કિવામાું આવેલી
વપરટશન પિ ્થળાુંતિ કિવા માગતા િો તો અમે ભાિપ ૂવાક સલાિ આપીશુ ું કે તમે વપરટશનિ
સાથેનો તમાિો સુંબર્
ું પ ૂિવાિ કિતા દ્તાવેજો િજૂ કિો.
જો તમે પરિવાિના સભ્યો સાથે એટલે કે જીવનસાથી કે બાળકો સાથે ્થળાુંતિ કિવા માગતા
િો તો અમે ભાિપ ૂવાક સલાિ આપીશુું કે તમને એક પરિવાિ તિીકે સાગબત કિતા દ્તાવેજો િજૂ
કિો. જેમાું તસવીિો, લેગખત પત્રવ્યવિાિ, ટેગલફોન િે કોર્ડ ા સ કે પરિવાિના િાશન કાડા નો
સમાવેશ થઈ શકે છે . જોકે આ માત્ર મયાારદત વવકલ્પો છે .
o આમથિક બ બતોની સ લબતી આપત દસ્ત િેજોઃ તમાિે તમાિા ઈન્સટિવ્યુ દિવમયાન એ સાગબત
કિવાનુ ું િિેશે કે અમેરિકામાું ્થળાુંતિ થયા બાદ તમાિી પાસે પ ૂિતુ ું આવથિક ભુંડોળ િશે. આ

સાગબત કિવા માટેના દ્તાવેજો વવઝાના પ્રકાિ પ્રમાણે જુદા-જુદા િોય છે . આ બાબતે વર્ાિે
મારિતી મેળવવા માટે http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrantprocess/documents/support/i-864-frequently-asked-questions.htmlની મુલાકાત લો.
પરિિ િ આધ રિત સ્થળ ત
ાં િ િ ટેઃ
તમાિા ્પોન્સસિિે તમાિા માટે “એરફડેવવટ ઓફ સપોટા ” નેશનલ વવઝા સેન્સટિ (એનવીસી) ખાતે જમા
કિાવ્યુું છે કે કેમ એ બાબતેની તપાસ કિી લો. જો કિાવી દીધુ ું િોય તો વધુ એક એરફડેવવટ જમા
કિાવવાની આવશ્યકતા નથી. જો ના કિાવ્યુ ું િોય તો નીચે પૈકીનુું કોઈ પણ એક ફોમા સાથે લાવવુ.ું
o તમાિા ્પોન્સસિિે એરફડેવવટમાું જણાવેલી આવક તેઓ કમાવી લે છે એ સાગબત કિતા
દ્તાવેજો સાથે ફોિટ I-864 એરફિેમિટ ઓફ સપોટટ સોંપવાનુ ું િિેશે. દ્તાવેજોમાું એમ્પપ્લોયમેન્સટ
લેટિ, W-2 ફોમા અને/અથવા તાજેતિની પગાિની િસીદ (પે ્લીપ) નો સમાવેશ કિી શકાય
છે . વપરટશનિની કોઈ આવક ન િોય તો પણ તેણે “એરફડેવવટ ઓફ સપોટા ” સોંપવાનુ ું િિેશે.
o ્પોન્સસિસાના ફોમા W-2ની નકલ સાથે ફોિટ I-864EZ એરફિેમિટ ઓફ સપોટટ સોંપવાનુ ું િિેશે.
જો તમે પરિવાિને અપાતી પ્રાથવમકતા પ્રમાણે પરિવાિ તિીકે ્થળાુંતરિત િહ્યા િો તો મુખ્ય
અિજદાિ પાસે સિી કિે લી “એરફડેવવટ ઓફ સપોટા ”ની મ ૂળ પ્રત તથા અન્સય દ્તાવેજોની મ ૂળ
પ્રત િોવી જોઈએ. પરિવાિના અન્સય સભ્યો એરફડેવવટ ઓફ સપોટા ની નકલ લાવી શકે.
એમ્પ્લોયિેન્સટ આધ રિત સ્થળ ત
ાં િ િ ટેઃ
o તમાિી જોબ ઓફિ અને પગાિ બાબતેની મારિતી તમને નોકિી આપનાિી કુંપનીના લેટિિેડ
પિ લાવવી. લેટિિેડ પિની તાિીખ તમાિા વવઝા ઈન્સટિવ્યુની તાિીખ અનુસાિ એક વર્ાથી
જૂની ન િોવી જોઈએ.
રિટમનિંગ િે મસિન્સટ (SB-1) અને િ યિમસિટી મિઝ (DV)ન અિજદ િો િ ટે ઃ
o તમને સપોરટિંગ દ્તાવેજો સાથે ફોિટ I-134 એરફિેમિટ ઓફ સપોટટ લાવવાની ભલામણ
કિવામાું આવે છે .
ઉપિ જણાવેલા ફોમા પ ૂિતી મારિતી સાથે અિીં ઉપલબ્ર્ છે , http://www.uscis.gov/portal/site/uscis

અન્સય આિશ્યક દસ્ત િેજોઃ જો તમે ભ ૂતકાળમાું અમેરિકાના ્થળાુંતિના વનયમોનુું ઉલ્લુંઘન કયુું િોય
તો એ સુંબર્
ું ેના તમામ દ્તાવેજો સાથે લાવવા. જો તમે વમગલટિીમાું ફિજ બજાવી િોય અથવા કોઈ
ગુનામાું દોર્ી પુિવાિ િો તો અિીં જણાવેલા વર્ાિે ના દ્તાવેજો પણ સાથે લાવવા,
http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/immigrantprocess/documents/Supporting_documents.html.

સ િ ન્સય િીતે પ ૂછ ત પ્રશ્નો
o જો િ િે િ િી મિઝ અપોઈન્સટિેન્સટ ફિીથી મનધ ટરિત કિિી હોય તો િ િે શાંુ કિવ ાંુ જોઈએ?
જો તમે વનર્ાારિત કિે લી વવઝા અપોઈન્સટમેન્સટ પ્રમાણે આવી ના શકો તો આ કાયાાલયને તમે
support-india@ustraveldocs.com ઈ-મેઈલ કિીને જાણ કિો. અપોઈન્સટમેન્સટ ફિીથી કેવી િીતે
વનર્ાારિત કિવી જોઈએ એ બાબતે અમે તમને વર્ાિે મારિતી આપીશુ.ું
o િ િ મિઝ ઈન્સટિવ્ય ુ િ ટે હુાં કોને સ થે લ િી શકુાં?
સામાન્સય િીતે વવઝા ઈન્સટિવ્યુ માટે તમાિા માટે વપરટશન કિનાિા અમેરિકન નાગરિક અથવા
કાયદાકીય િીતે કાયમી વસવાટ કિતા સુંબર્
ું ી વસવાય તમે કોઈને સાથે લાવી શકશો નિીં.
અલબત્ત, નીચે જણાવેલી પરિસ્્થવતઓ અપવાદાતમક છે ેઃ


18 વર્ાથી નાના અિજદાિ સાથે તેમના માતા-વપતા અથવા વાલી આવી શકે છે .



વ ૃદ્ધ અિજદાિ અથવા શારિિીક િીતે અક્ષમ અિજદાિ તેમના સિાયક સાથે આવી શકે
છે .

o ઈન્સટિવ્ય ુ િ ટે િ િે શાંુ સ થે લઈ જવ ાંુ જોઈએ?
બુંર્ ન કિે લી િોય એવી પ્લાસ્્ટકની બેગમાું અથવા ફોલ્ડિમાું તમાિે માત્ર જરૂરિયાતના
દ્તાવેજો લઈ જવાના િિેશે. મોબાઈલ ફોન કે પસા/બેગ સાથે લઈ જવાની પિવાનગી િોતી
નથી. અમાિા દ્વાિા કોઈ પણ વ્તુઓ સાચવવા માટે ની સુવવર્ા ઉપલબ્ર્ કિાવાતી નથી.
o શાંુ િને સમુ નમિતપણે મિઝ િળશે જ?
તમાિો વવઝા મુંજૂિ થશે જ, એવી આગતિી ખાતિી અમે આપી શકતા નથી. તમને વવઝા ન
મળી જાય તયાું કોઈ પણ પ્રવાસની તૈયાિી, તમાિી માલ-વમલકતનો વનકાલ કિવાની કે તમાિી
નોકિી છોડી દે શો નિીં.
o િને િ િો મિઝ કેિી િીતે િળશે?
અપોઈન્સટમેન્સટ લેતી વખતે તમે પસુંદ કિે લા વપક-અપ ્થળનો સમાવેશ તમાિા અપોઈન્સટમેન્સટ
લેટિમાું િોય છે . જ્યાિે તમાિો વવઝા તૈયાિ થઈ જશે તયાિે તમને એસએમએસ અને ઈ-મેઈલ
દ્વાિા જાણ કિવામાું આવશે. વવઝા લેવા માટે તમાિી પાસે સિકાિ દ્વાિા અપાયેલા કોઈ પણ એક
ઓળખપત્રની મ ૂળ પ્રત તથા એક નકલ િોવી જોઈએ. વર્ાિે મારિતી માટે જુઓ,
http://www.ustraveldocs.com/in/in-loc-passportcollection.asp.

o િ િો મિઝ કેિો દે ખ શે?
તમાિો વવઝા તમાિા પાસપોટા માું િશે. એ સાથે જ તમને એક સીલ-બુંર્ કવિમાું વર્ાિાના
દ્તાવેજો પણ આપવામાું આવશે જે તમાિે તમાિા િેન્સડ લગેજમાું સાથે િાખવાના િિેશે. આ
કવિ ખોલ્યા વગિ તમાિે અમેરિકાની પોટા ઓફ એન્સરી ખાતે ઈવમગ્રેશન ઈન્સ્પેક્ટિને સોંપવાનુું
િિેશે.
o િ િો મિઝ કેટલ સિય િ ટે િ ન્સય હશે?
સામાન્સય િીતે તમાિો વવઝા છ મરિના માટે અથવા તમાિો મેરડકલ રિપોટા જ્યાું સુર્ી માન્સય
િોય, એ બુંનેમાુંથી જે ટૂુંકો સમયગાળો િોય તયાું સુર્ી તમાિો વવઝા માન્સય ગણાય છે .
o મિઝ િ ટે િ િે કેટલી ઝિપથી અિજી કિિી જોઈએ?
સામાન્સય િીતે અમે તમને અિજીની પ્રરિયા શરૂ કિવાનુ ું જણાવીએ એ સમયથી એક વર્ા સુર્ીના
સમયગાળામાું તમે વવઝા માટેની અિજી કિી શકો છો. અપોઈન્સટમેન્સટ લેટિને જ સત્તાવાિ
સ ૂચના તિીકે ગણવામાું આવે છે . આ પત્ર મળ્યાના એક વર્ામાું જો તમે વવઝા માટે ની અિજી ન
કિી શકો તો તમાિી ્થળાુંતિ માટે ની અિજી તથા વપરટશન િદ થઈ જશે. તમાિા વવઝા
ઈન્સટિવ્યુ બાદ જો તમાિે વર્ાિાના દ્તાવેજો જમા કિાવવાના િોય તો એ માટે પણ એક
વર્ાનો સમય િોય છે . જો એક વર્ામાું દ્તાવેજો જમા ન કિાવી શક્યા તો તમારુું ્થળાુંતરિત
વવઝા િજજ્રે શન અને વપરટશન િદ થઈ જશે.
o જો પરિિ િજનો તેિન મિઝ િ ટે થોિ સિય બ દ અિજી કિિ િ ગત હોય તો...
જો તમાિા પરિવાિજનો અતયાિે ્થળાુંતિ કિવા માટે લાયક િોય, પિું ત ુ તેઓ ભાિતમાું
તમાિા કિતા વર્ાિે સમય માટે િિેવા ઈચ્છતા િોય તો નીચે જણાવેલા દ્તાવેજો તમાિા
ઈન્સટિવ્યુ વખતે સાથે લઈ આવવાેઃ


તમાિા પરિવાિજનનુું મ ૂળ જન્સમ પ્રમાણપત્ર (બથા સરટિરફકેટ) અને એની ્પષ્ટ્ટ નકલ.



તમાિા પરિવાિજનની પાસપોટા સાઈઝની તસવીિ.



તમાિા પરિવાિજનનો પાસપોટા અથવા સિકાિ દ્વાિા આપવામાું આવેલ ુું અન્સય કોઈ
પણ એક ઓળખપત્ર.

