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Date: 26th May 2020  

 

ਤਿਆਰ OCI ਲੈਣ ਲਈ ਪਬਤਲਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 

ਲੋਕ ਾਂ ਦੀ ਆਵ ਜ ਈ  ਤੇ ਕੋਵਵਡ -19 ਨ ਲ ਸਬੰੰਧਤ ਪ ਬੰਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਦੀ 

ਅਸਥ ਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਕ ਰਨ, ਭ ਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵਮਲ ਨ ਨੇ ਫੈਸਲ  ਕੀਤ  ਹ ੈ ਵਕ 

ਰਵਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਦਆੁਰ   ਵਤਆਰ OCI ਭੇਜਣੇ ਹਨ. ਇਹ ਪਵਹਲ ਮੌਜੂਦ  ਕੋਵਡ -19 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਨ OCI ਅਰਜੀਕਰਤ ਵ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ  ਹ,ੈ ਤ ਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਆਰ OCI  

ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜ ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।  

2. ਇਸ ਲਈ, ਭ ਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਮਲ ਨ ਦੇ ਅਵਧਕ ਰ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ, ਉਤੱਰੀ 

ਇਟਲੀ ਵਵੱਚ ਵਸਦ ੇ ਭ ਰਤੀ ਨ ਗਵਰਕ,  ਪੋਸਟ ਇਟ ਲੀਅਨ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ (Posta 

Raccomandata)ਦਆੁਰ  ਹੇਠ ਵਲਖਤ ਦਸਤ ਵੇਜ  ਨੰੂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੰੂ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਸ ਸਹਲੂਤ ਦ  

ਲ ਭ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

 (i) OCI ਦੀ ਅਰਜੀ ਜ ਮ  ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਪ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕ ਪੀ 

(ii) ਪਰੀ-ਪੇਡ ਸਵ-ੈਐਡਰੈਸਡ ਰਵਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਵਲਫ ਫ  (Busta Pre-affrancata Posta 

Raccomandata) ਪੋਸਟ ਇਟ ਲੀਅਨ ਤੋਂ (ਵਬਨੈਕ ਰ ਨੰੂ OCI card  ਵ ਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ) 

3. ਸਵ-ੈਐਡਰੈਸਡ ਰਵਜਸਟਰਡ ਡ ਕ ਵਲਫ ਫ  ਜੋ ਵਕ ਸਹੀ ਪਤ ੇ ਤੇ ਤੁਹ ਡੇ ਨਵੇਂ OCI card 

ਪਹੁੰਚ ਉਣ  ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਏਗ ,  ਵਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਵਬਨ ਾਂ ਵਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਸਹੀ ਪਤ ੇਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਭਰ ੋ। 

4. ਵਕਰਪ  ਕਰ ਵ ਪਸੀ ਡ ਕ ਲਈ ੧੦੦ ਗਰ ਮ ਦ  ਵਵਕਲਪ ਚਣੋੁ   

5. ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਪਰਚਵਲਤ ਹ ਲਤ ਾਂ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹ ਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹ ਡੇ ਪਵਰਵ ਰਕ ਮੈਂਬਰ ਾਂ 

ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਕੀਤ  ਜ  ਵਰਹ  ਹੈ । ਅਸੀ ਾਂ  ਇਸ 

ਪੋਸਟਲ ਸੇਵ  ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤੁਹ ਡ  ਸਵਹਯੋਗ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹ ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦ  ਲ ਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹ ਨੰੂ 

ਉਤਸ਼ ਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹ ਾਂ । 



6. ਇਸ ਸੇਵ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਚ ਵਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, ਸ ਨੰੂ cons3.milan@mea.gov.in 

ਅਤੇ  cons1.milan@mea.gov.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ OCI card ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੈੱਕ ਤਲਸਟ ਅਿ ੇਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ:ੋ 

OCI ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਤਿਿੀ: ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਵਤਥੀ  ਜ ਨਣ ਲਈ ਵਕਰਪ  ਕਰ ਵਦੱਤ ੇ

ਵਲੰਕ ਤ ੇ ਆਪਣ  ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਪ ਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਪ ਇਆ ਜ ਵੇ 

http://www.cgimilan.gov.in/cgimilanapp/visa_status.php?typ=OCI 

 

ਤਲਫਾਫਾ 1: (i) ੧੦੦ ਗਰ ਮ ਦੇ ਭ ਰ  ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦ  ਸਵ ੈਸੰਬੋਵਧਤ ਇਟ ਲੀਅਨ ਪੋਸਟ ਦ  ਪਰੀਪੇਡ  

ਪਰੀਪੇਡ  ਵਲਫ ਫ  (Busta Pre-affrancata Posta Raccomandata). (ii) OCI ਦੇ ਭੁਗਤ ਨ 

ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ । (iii) ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਪ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕ ਪੀ   

 

ਤਲਫਾਫਾ 2: Mr. Rajesh Bhatia, Consul (Consular), Consulate General of India 

Milan Piazza Paolo Ferrari, 8, 20121 Milano MI ਨੰੂ ਸੰਬੋਵਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਵਲਫ ਫ  ਵਤਆਰ  

ਕਰੋ । 

 ਵਲਫ ਫ  1 ਅਤੇ ਦੱਸ ੇਦਸਤ ਵੇਜ ਾਂ ਨੰੂ ਵਲਫ ਫ  2 ਵਵਚੱ ਪ ਕੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੰੂ ਭੇਵਜਆ ਜ ਵੇ  । 

 

http://www.cgimilan.gov.in/cgimilanapp/visa_status.php?typ=OCI

