EMBASSY OF INDIA
KYIV

PRESS RELEASE
Launch of Electronic Travel Authorization (ETA) Scheme for visiting India for
Tourism for 30 days


From 27 November 2014 Ukrainian citizens are able to apply for a 30-day tourist
visa under the Electronic Travel Authorization (ETA) Scheme to visit India.



A Ukrainian passport holder can travel to India within 30 days from the date of
receipt of the tourist visa under the ETA scheme and stay in India for 30 days
from the date of arrival.



On arrival in India there will be special counters to receive the visitors travelling
on visas under ETA scheme.



This online tourist visa is for those Ukrainian citizens whose sole objective is
recreation, sight- seeing, short duration medical treatment, casual business visit,
casual visit to meet friends or relatives etc.



The holders of tourist visa under the ETA scheme can enter India through 9
international airports – 1. Bengaluru 2. Chennai 3. Delhi 4. Goa 5. Hyderabad 6.
Kochi 7. Kolkata 8. Mumbai 9. Thiruvananthapuram.



A Ukrainian citizen can travel to India twice in a calendar year under this ETA
scheme.



For applying for tourist visa under ETA scheme please visit the website :
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html or click on Tourist Visa on Arrival
logo on the website of Embassy of India, Kyiv: www.embassyofindiaukraine.in



For all other categories of visa such as business, longer duration tourist visa,
student, conference, medical (long-term), journalist, etc. please visit Embassy of
India, Kyiv website : www.embassyofindiaukraine.in
*****

Kyiv, 1 December 2014

ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ
КИЇВ
ПРЕС-РЕЛІЗ
(Unofficial Ukrainian translation) (Неофіційний переклад українською мовою)

Введення в дію схеми Електронного Дозволу на В’їзд (ЕТА) для
отримання туристичної візи на 30 днів














З 27 листопада 2014 року громадяни України мають змогу подати заявку на
отримання 30-денної туристичної візи за схемою Електронного Дозволу на В’їзд
(ЕТА).
Громадяни України зможуть подорожувати до Індії протягом 30 днів з дати
отримання туристичної візи за електронною схемою ETA, та перебувати на
території Індії протягом 30 днів з дати прибуття.
Окремі стійки реєстрації туристів за електронною схемою ЕТА будуть приймати
подорожуючих під час прибуття до Індії.
Дана туристична віза передбачає відвідання Індії з метою подорожі, відпочинку,
короткострокового медичного лікування, зустрічей з друзями/родичами,
неформальні ділових зустрічей, інше.
Громадяни, які отримали туристичну візу зможуть здійснювати в’їзд на територію
Індії у 9 міжнародних аеропортах - 1. м. Бангалор 2. м. Ченнай 3. м. Нью-Делі 4.
штату Гоа 5. м. Хайдарабад 6. м. Кочі 7. м. Калькутта 8. м. Мумбай 9. м.
Тхіруванантхапурам.
Громадяни України зможуть відвідати Індію за електронною схемою ЕТА не
більше двох разів протягом календарного року.
Для того, щоб отримати туристичну візу за електронною схемою ETA, відвідайте
веб-сайт: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html або натисніть на логотип
Tourist Visa on Arrival (туристична віза по прильоту) на офіційному сайті
Посольства Індії в Україні, Київ: www.embassyofindiaukraine.in
Для отримання віз інших категорій, таких як: бізнес, довгострокова туристична
віза, студентська, віза для участі в конференціях, довгострокова медична віза,
журналістська віза та ін., будь-ласка, відвідайте веб-сайт Посольства Індії в
Україні, Київ: www.embassyofindiaukraine.in
*****

Київ, 1 грудня 2014 року

