
A. ਪਾਸਪੋਰਟ : ਆਮਜਾਣਕਾਰੀ 

 

1. ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ  ਫਾਰਮ  ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ  ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿੰਟ ਜਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ.   ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ  ਇਸ ਯੂ ਆਰ ਐਲ 

https://embassy.passportindia.gov.in/ ਦਆੁਰਾ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

2. ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਬਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ  ਜਾ ਗੁਆਚੇ/ ਚੋਰੀ/ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਬਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ  (ਬਜਵੇ  ਨਾਮ ਬਵਚ ੍ੂਰਾ/ਅਿੰਸ਼ਕ 

ਿਦਲਾਵ, ਨਾਮ-ਉ੍ਨਾਮ ਨੂਿੰ   ਵਖੱਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਵਆਹ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਨਾਮ ਿਦਲਣਾ, ਬਦੱਖ ਬਵਚ  ਤਿਦੀਲੀ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਬਵਚ  

ਤਿਦੀਲੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਵਚ ਤਿਦੀਲੀ, ਬਲਿੰਗ ਬਵਚ  ਤਿਦੀਲੀ, ਹਸਤਾਖਰ ਬਵਚ ਤਿਦੀਲੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਬਕਤਾਿਚਾ 

ਬਵੱਚ ੍ਿੰਬਨਆਂ ਦਾ ਬਨਕਾਸ) ਇਸੇ ਬਲਿੰਕ  ਰਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

3. ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ  ਬਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ੍ਬਹਲਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਬਵਆਂ ਬਵਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕਾਰਨ  ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਬਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

4. ਬਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  ਬਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਬ੍ਆਂ ਦੇ ਨਵਜਿੰਮੇ  ਿੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਰਬਜਸਟਰੀ ਜਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਿੰਦਰ 

ਕੌਂਸਲੇਟ ਬਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀ ਂਤਾਂ ਿੱਚੇ ਨੂਿੰ  ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

B. ਕੌਣ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਲਿੰਿੋਰਦੀਆਂ, ਬ੍ਓਮੋਨਤ ੇ , ਵਾਲ ਦ ਅਉਸਤਾ, ਤਰੇਂਤੀਨੋ -ਆਲਤ ੋਅਬਦਜੇ , ਫਬਰਉਲੀ ਵੇਨੇਬਸਆ ਜੂਬਲਆ, ਵੇਨੇਤ,ੋ ਬਲਗੁਬਰਆ 

ਅਤ ੇ ਏਬਮਬਲਆ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਵਖੇ ਵਸਦੇ  ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਬਰਕ,  ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ  ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਵਾਸ 

ਬਮਲਾਨ ਬਵਖ ੇਅ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | 

C. ਜਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਵਧੀ 

ਅਰਜੀਆਂ  ਬਸਰਫ ਡਾਕ  ਰਾਹੀ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਬਤਆਰ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਵਾ੍ਸੀ ਲਈ ੍ਬਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 

ਸਵੈ-੍ਤ ੇ  ਵਾਲਾ ਬਲਫਾਫਾ ਡਾਕ ਐ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ|  ਡਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੇਠ ਬਲਬਖਆਂ ਬਵੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ: 

1. ਡੀ ਐਚ ਐਲ ਕੋਰੀਅਰ  (ਸਮਰਵਪਤ ਵਲਿੰਕClick here) 

       ਆਨਲਾਇਨ ਉ੍ਲਿਧ ਵੇਰਬਵਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਡਿੰਗ  ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤ ੇਆਨਲਾਇਨ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, , ਦੋ ਬਤਆਰ  

       ਹੋਏ ਏਅਰਵੇ  ਬਿਲ  ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ੍ਰਾ੍ਤ ਹੋਣਗ ੇ 

     a. ੍ਬਹਲਾਂ ਏਅਰਵੇਿਲ / ਬਸ਼੍ਮੇਿੰਟ ਲੇਿਲ / ANDATA ਅਤ ੇਕਾੱ੍ੀ 

     b. ਦਜੂਾ ਏਅਰਵੇਿਲ / ਬਰਟਰਨ ਬਸ਼੍ਮੇਿੰਟ ਲੇਿਲ / RITORNO ਅਤ ੇਕਾੱ੍ੀ 

 

2. ਪੋਸਤੇ ਇਤਲੀਆਨੇ 

 (ਿੁਸਟਾ ੍ਰੀ- ਅਫ਼ਰਿੰਕਾਤਾ ੍ੋਸਟਾ ਰਾਕਾਮਿੰਦਾਤਾ, ਏ 5 ਆਕਾਰ) 

*ਬਤਆਰ ਅਤ ੇ੍ੁਰਾਣੇ ਰੱਦ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਵਾ੍ਸੀ ਲਈ ਿੁਸਟਾ ੍ਰੀ-ਅਫ਼ਰਿੰਕਾਤਾ ੍ੋਸਤ ਰਾਕਾਮਿੰਦਾਤਾ ਬਲਫਾਫ ੇਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ 

ਇੱਥੇ ਕਬਲੱਕ ਕਰੋ । 

D. ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਿਾਰ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵਸਥਾਰ ਬਵੱਚ ਦੱਬਸਆ ਬਗਆ ਹੈ । ਫੀਸਾਂ ਿੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਬਸਰਫ ਵਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਟ 

(Assegno Circolare) ਦੇ ਰੂ੍  ਬਵੱਚ Consulate General of India ਦੇ ਹੱਕ ਬਵਚ ਜਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ । 

 

E. ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ : 

a. https://embassy.passportindia.gov.in/), ਤ ੇਜਾਕੇ ਔਨ ਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਭਰ ਇਸਦਾ ਬ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹ ੈ | ਅਰਜੀ 

ਫਾਰਮ ੍ੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ  ਭਬਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ੍ਿੰਨੇ ਹੁਿੰਦੇ 

ਹਨ । 

https://it.return.dhl24.com/consulate-of-india-milan/create


b. ਬਿਨਾ ਬਕਸੇ  ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਵੱਚ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੇਰਬਵਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ ਮੌਜੂਦਾ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਬਵਚ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਰਰੂੀ ਹੈ | 

c. ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ੍ਬਹਲੇ  ਅਤ ੇਆਖਰੀ ੍ਿੰਨੇ ਬਵਖੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ਿਣ ੇਹੋਏ ਡੱਿੇ ਬਵਚ ) ਉਤ ੇਹਸਤਾਖ਼ਰ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਸਾਰ ੇਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਿਾਲ ੍ੇਨ ਨਾਲ ਅਤ ੇਗੂੜੇ ਕੀਤ ੇਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ  

ਆ੍ਣ ੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾ ਉਹ ਆ੍ਣ ੇਅਿੰਗੂਠੇ ਦੇ ਬਨਸ਼ਾਨ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਈ  ਿਣੀ  ਥਾਂਵਾ ਤ ੇਲਾਉਣ | |  

   i.੍ੁਰਸੁ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਵਚ ਖੱਿ ੇਹੱਥ ਦੇ ਅਿੰਗੂਠੇ ਦਾ ਬਨਸ਼ਾਨ ਅਤ ੇ

   ii.ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਵਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅਿੰਗੂਠੇ ਦੇ ਬਨਸ਼ਾਨ 

d. ਵਵਨੇਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਵਚ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਦ ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ ਹਨ | 

ਜੇਕਰ ਵਵਨੇਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  

   i. ਇਸ ਕੇਸ ਬਵਚ ,ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ੍ਹਲੇ ੍ਿੰਨੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵਦੇ ਨਿੰ ਵੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰੇ, 

   ii.ਅਤ,ੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ੍ੁਰਾਣ ੇਹਸਤਾਖ਼ਰ ਆਖਰੀ ੍ਿੰਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਨਵੇਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਡੱਿੇ ਬਵਚ ਅਤ ੇ੍ੁਰਾਣ ੇ                

ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤ ੇ

 e.   ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿੰਗੀਨ ਫੋਟਆਂੂ | ਫੋਟਆਂੂ ਦੇ ਬਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਬਲਕ ਕਰੋ | ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟਆਂੂ (ਜੋ ਬਕ ਬਤਿੰਨ                                  

ਮਹੀਨੇ  ਤੋਂ ਜਾਇਦਾ ੍ੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ) ਐ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ | 

   i.  ਇਕ ਫੋਟੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪਿੰਨੇ ਤੇ ਫੋਟ ੋਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਲਾਇ ਜਾਵੇ | 

   ii. ਦਸੂਰੀ ਫੋਟੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਚੌਥ ੇ /ਆਖਰੀ ਪਿੰਨੇ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਾਂਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱਸ ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤੇ            

ਲਾਈ ਜਾਵੇ| 

 

F. ਵਦਿੱਖ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ:  

ਜੇਕਰ  ਮੌਜੂਦਾ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਫੋਟ ੋਅਤ ੇਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਬਵਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਿਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਇਹ ਉਮਰ 

ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ), ਤਾ ਇਸ ਰੂ੍  ਬਵਚ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ (Click here 

ਨਮੂਨਾ ਨੱਥੀ ਹੈ) | 

 

G. ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਬਵਚ ਆ੍ਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਅਤ ੇਸਿੰ੍ਰਕ ਨਿੰ ਿਰ ਦੇਣਾ  ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਬਕਉਬਕ  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਘਟਦਾ ਹੈ  ਤਾ 

ਆ੍ ਜੀ ਨਾਲ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ.ੇ 

 

H. ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ   ਹੋਰ  ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਵਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

I.  

a. ਿਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ 

b. ਨਾਿਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ 

c. ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜੀ 

d. ਗੁਆਚੇ/ਖਰਾਿ ਹੋਏ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜੀ 

e. ਨਾਮ/ਉ੍ਨਾਮ ਵੱਖ ਲਈ ਐ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ 

f. ਨਾਮ ਿਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜੀ 

g. ਬਵਆਹ/ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਾਅਦ ੍ਤੀ/੍ਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ  ਜਾਂ ਬਮਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀ 

 

J. ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ : 

http://www.cgimilan.gov.in/docs/1589993372Affidavit%20for%20change%20of%20appearance.pdf


 

ਸੀ. 

ਨਿੰ  

ਸੇਵਾ ਸ਼ਰੇਣੀ ਚੱੈਕ ਬਲਸਟ 

1) ਿਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਿਿੰਧ ਬਵੱਚ 

੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨਾ 

1. ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤ ੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ 

(https://embassy.passportindia.gov.in/ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ  ਭਰੇ ਜਾਣਗ)ੇ 

2. ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ (5 ਸੈਮੀ. X 5 ਸੈਮੀ.) ਫੋਟ ੋਬਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਬਲੱਕ ਕਰੋ | 

3. ਅਸਲ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਤ ੇ੍ਾਸ੍ਰੋਟ ਦੀਆਂ ਸਿਿੰਧਤ ੍ਿੰਬਨਆਂ (੍ਬਹਲੇ, ਆਖਰੀ ਅਤੇ 

ਸਮਰਥਨ ੍ਿੰਨੇ) ਦੀਆਂ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀਆਂ (ਕਾ੍ੀਆਂ ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ ਹੋਇਆਂ)| 

4. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੈਧ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਕਾ੍ੀ, ਇਹ ਕਾ੍ੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਕੋਮੂਨੇ ਤੋਂ ਅਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ | 

5. ਜੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ  ਦੀ ਵੈਧਤਾ ੍ਬਹਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇਕ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

6. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ੍ਤ ੇ ਦੇ ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾੱ੍ੀ (ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ) (ਕਾਰਟਾ ਡੀ 

ਆਈਡੈਂਟੀਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ੍ਰਮਾਣ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੋਈ ਸਹਲੂਤ ਬਿੱਲ-ਬਿਜਲੀ/੍ਾਣੀ/ 

ਗੈਸ  ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਬਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਓਸ੍ੀਤੀ  ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ). 

7. ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, (ਨਮੂਨਾ Click here) ਜੇਕਰ ਹੈ | 

8. ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 

a. ਸਧਾਰਣ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ (36 ੍ਿੰਨੇ): 

a) 62 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇਦੇ 

b) 87 ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ 

੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | 

b. ਜਿੰਿੋ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ (60 ੍ਿੰਨੇ): 

a) 77 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇਦੇ 

b) 102 ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀ ਆਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਜੇਕਰ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇਕੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | 

 

2) ਨਾਿਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਿਿੰਧ ਬਵਚ 

੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ:  

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 

ਿੱਚੇ  

1. ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤ ੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ 

(https://embassy.passportindia.gov.in/ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ  ਭਰੇ ਜਾਣਗ)ੇ 

2. ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ (5 ਸੈਮੀ. X 5 ਸੈਮੀ.) ਫੋਟ ੋਬਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਬਲੱਕ ਕਰੋ. 

3. ਨਾਿਾਲਗ  ਬਿਨੈਕਾਰ  ਦੀ ਅਸਲ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਤ ੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਿੰਧਤ ੍ਿੰਬਨਆਂ 

(੍ਬਹਲੇ, ਆਖਰੀ ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ੍ਿੰਨੇ) ਦੀਆਂ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀਆਂ (ਮਾਬ੍ਆਂ ਦਆੁਰਾ 

੍ਰਮਾਬਣਤ)| 

4. ਜੇਕਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਨਾਿਾਲਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੀ ਕਾ੍ੀ  (ਦੋਵੇਂ ਮਾਬ੍ਆਂ 

ਵੱਲੋ  ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ) | 

5. ਦੋਵਾਂ ਮਾਬ੍ਆਂ ਦੇ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀਆ ਸਿੰਿਿੰਧਤ ੍ਿੰਬਨਆਂ ਦੀ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀਆਂ (੍ਬਹਲੇ, 

ਆਖਰੀ ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ੍ਿੰਨੇ, ਮਾਬ੍ਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ) 

6. ਮਾਤਾ ਬ੍ਤਾ  ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੀ ਸਾਫ ਕਾ੍ੀ. ਮਾਤਾ ਜਾ ਬ੍ਤਾ  ਬਕਸੇ ਇਕ ਦੀ 

ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ  ਕੋਮੂਨੇ ਤੋਂ ਅਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹ ੈ(copia conforme). 

7. ਜੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ  ਦੀ ਵੈਧਤਾ ੍ਬਹਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇਕ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

(ਮਾਬ੍ਆਂ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ )| 

8. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ੍ਤ ੇ ਦੇ ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾੱ੍ੀ (ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ) (ਕਾਰਟਾ ਡੀ 

ਆਈਡੈਂਟੀਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ੍ਰਮਾਣ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੋਈ ਸਹਲੂਤ ਬਿੱਲ-ਬਿਜਲੀ / ੍ਾਣੀ / 

ਗੈਸ  ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਬਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਓਸ੍ੀਤੀ  ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ)| 

(ਮਾਬ੍ਆਂ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ )| 

9. ਨਾਿਾਲਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਰਜੀ ਲਈ ਮਾਬ੍ਆਂ ਵੱਲੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ੍ੱਤਰ  

(ਐਨੇਕਚਰ ਡੀ ਲਈ ਇੱਥੇ Click here). 

http://www.cgimilan.gov.in/docs/1589993372Affidavit%20for%20change%20of%20appearance.pdf
http://www.cgimilan.gov.in/docs/1590569927AnnexureD%20for%20Minor%20Passport.pdf


10. ਫੀਸ 

a) 42 ਯੂਰੋ: (ਉਮਰ 15 ਸਾਲਤੋਂਘੱਟ) 

b) 62 ਯੂਰਸ (ਉਮਰ 15 ਸਾਲਤੋਂਵਧੱ) 

 

3) ੍ਬਹਲਾ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ 

ਨਾਿਾਲਗਾਂ/ਨਵ ਜਨਮੇ 

ਿੱਬਚਆਂ ਲਈ 

1. ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤ ੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ 

(https://embassy.passportindia.gov.in/ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਭਰੇ ਜਾਣਗ)ੇ 

2. ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ (5 ਸੈਮੀ. X 5 ਸੈਮੀ.) ਫੋਟ ੋਬਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਬਲੱਕ ਕਰੋ. 

3. ਨਾਗਬਰਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1955, 4 (1) ਦੇ ਤਬਹਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਬਵਖੇ 

ਨਾਿਾਬਲਗ ਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮਦੀ ਰਬਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤਬਹਤ ਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ 

ਰਬਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਬਰਆ ਜਾਣਾ ਜਰਰੂੀ ਹੈ 

(https://indiancitizenshiponline.nic.in/ ਤ ੇਭਬਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ)ੈ. ਜਨਮ 

ਰਬਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਟਆਉਟ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬ੍ਤਾ ਦੋਨੋ ਵੱਲੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇ

ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਉ੍ਰਿੰਤ ਜਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

4. ਕੋਮੂਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਜਨਮ ਸਾਰਟੀਬਫਕੇਟ ਦੀ ਅਸਲ ਅਤ ੇਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀ( ਜੇਕਰ 

ਇਟਲੀ ਬਵਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆਂ ਹੈ) ਇਹ ਿਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾ ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵਚ ਅਨੁਵਾਦ 

ਹੋਇਆਂ, ਬਜਸ ਬਵਚ ਿਚੇ  ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਤ ੇਸਥਾਨ, ਿਚੇ ਦਾ ਬਲਿੰਗ ਅਤ ੇ

ਮਾਤਾ ਬ੍ਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਜਰਰੂੀ ਹਨ . ਜੇਕਰ ਿਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇਟਲੀ ਤੋਂ 

ਿਾਹਰ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਂਸਲਾਵਾਸ/ਦਤੂਾਵਾਸ ਵੱਲੋ ਅਟੈਸਟ ਹੋਣ 

ਉ੍ਰਿੰਤ ੍ਰਫਫੇਤੂਰੇ ਤੋਂ ਅ੍ੋਸਬਟੱਲ ਹੋਇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾ੍ੀ 

5. ਜੇਕਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਨਾਿਾਲਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੀ ਕਾ੍ੀ  (ਦੋਵੇਂ ਮਾਬ੍ਆਂ 

ਵੱਲੋ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ) 

6. ਦੋਵਾਂ ਮਾਬ੍ਆਂ ਦੇ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀਆ ਸਿੰਿਿੰਧਤ ੍ਿੰਬਨਆਂ ਦੀ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀਆਂ (੍ਬਹਲੇ, 

ਆਖਰੀ ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ੍ਿੰਨੇ, ਮਾਬ੍ਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ) 

7. ਮਾਤਾ ਬ੍ਤਾ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੀ ਸਾਫ ਕਾ੍ੀ. ਮਾਤਾ ਜਾ ਬ੍ਤਾ ਬਕਸੇ ਇਕ ਦੀ 

ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਕੋਮੂਨੇ ਤੋਂ ਅਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ (copia conforme). 

8. ਜੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ੍ਬਹਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 

ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇਕ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

(ਮਾਬ੍ਆਂ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ ) 

9. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ੍ਤ ੇ ਦੇ ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾੱ੍ੀ (ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ) (ਕਾਰਟਾ ਡੀ 

ਆਈਡੈਂਟੀਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ੍ਰਮਾਣ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੋਈ ਸਹਲੂਤ ਬਿੱਲ-ਬਿਜਲੀ / ੍ਾਣੀ / 

ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਬਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਓਸ੍ੀਤੀ ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ 

ਨਾਲ).(ਮਾਬ੍ਆਂ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ ) 

10. ਮਾਤਾ ਬ੍ਤਾ ਦੇ ਬਵਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਦੀ ਸਾਫ ਕਾ੍ੀ (ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ) 

11. ਨਾਿਾਲਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਰਜੀ ਲਈ ਮਾਬ੍ਆਂ ਵੱਲੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ੍ੱਤਰ  

(ਐਨੇਕਚਰ ਡੀ ਲਈ ਇੱਥੇ Click here). 

12. ਿਚੇ ਦੇਜਨਮ ਉ੍ਰਿੰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਜਨਮ ਰਬਜਸਟਰਡ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਬਗਆ, 

ਤਾ ਦੋਨੋ ਮਾਬ੍ਆਂ ਵੱਲੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆਂ ਬਲਖਤੀ ਰੂ੍  ਬਵਚ ਜਨਮ 

ਰਬਜਸਟਰ ਦਾ ਕਾਰਣ | 

13. ਫੀਸ: 63 ਯੂਰ ੋ(ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਵਜਸਟਰੀ ਸਮੇਤ) 

 

4) ਗੁਆਚੇ/ਖਰਾਿ ਹੋਏ 

੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਲਈ 

1. ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤ ੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ 

(https://embassy.passportindia.gov.in/ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਭਰੇ ਜਾਣਗ)ੇ 

2. ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ (5 ਸੈਮੀ. X 5 ਸੈਮੀ.) ਫੋਟ ੋਬਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਬਲੱਕ ਕਰੋ| 

3. ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਿੰਧਤ ੍ਿੰਬਨਆਂ (੍ਬਹਲੇ, ਆਖਰੀ ਅਤ ੇ ਸਮਰਥਨ ੍ਿੰਨੇ) ਦੀਆਂ 

ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀਆਂ (ਕਾ੍ੀਆਂ ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ ਹੋਇਆਂ)| 

4. ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇ ੍ੁਬਲਸ ਬਰ੍ੋਰਟ ਬਜਸਦੇ ਬਵਚ ਗਵਾਚੇ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦਾ 

ਨਿੰ ਿਰ ਹੋਣਾ ਜਰਰੂੀ ਹ|ੈ 

http://www.cgimilan.gov.in/docs/1590569927AnnexureD%20for%20Minor%20Passport.pdf


5. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੈਧ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਕਾ੍ੀ, ਇਹ ਕਾ੍ੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਕੋਮੂਨੇ ਤੋਂ ਅਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ (copia conforme) 

6. ਜੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ੍ਬਹਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹ ੋ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 

ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇਕ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

7. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ੍ਤ ੇ ਦੇ ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾੱ੍ੀ (ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ) (ਕਾਰਟਾ ਡੀ 

ਆਈਡੈਂਟੀਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ੍ਰਮਾਣ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੋਈ ਸਹਲੂਤ ਬਿੱਲ-ਬਿਜਲੀ / ੍ਾਣੀ / 

ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਬਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਓਸ੍ੀਤੀ ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ) 

(ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ)| 

8. ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੇ ਿਦਲੇਬਵੱਚ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਬਰਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ੍ੱਤਰ ‘ਅਨੇਕਚਰ ਐਫੱ (Annexure F’) ਦੇ ਰੂ੍  

ਬਵਚ  (ਨਮੂਨਾ ਨਾਲ ਜੁਬੜਆ ) (Click here Annexure F ’ਲਈ)| 

9. ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ੍ੀ੍ੀ ਫਾਰਮ (ਬਨੱਜੀ ਵੇਰਵ)ੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾ੍ੀਆਂ ਹਾਲਦੀਆ 

ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ (Click here PP form ਲਈ)| 

10. ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, (ਨਮੂਨਾ Click here) ਜੇਕਰ ਹੈ| 

11. ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 

ਸਧਾਰਣ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ (36 ੍ਿੰਨੇ): 

c) 112 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇ ਦੇ | 

d) 137 ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਜੇਕਰ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇਕੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ| 

ਜਿੰਿੋ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ (60 ੍ਿੰਨੇ): 

c) 132 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇਦੇ| 

d) 157ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ 

੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | 

 

5) ਨਾਮ/ਉ੍ਨਾਮ ਵੱਖ ਲਈ 1. ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤ ੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ 

(https://embassy.passportindia.gov.in/ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ  ਭਰੇ ਜਾਣਗ)ੇ| 

2. ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ (5 ਸੈਮੀ. X 5 ਸੈਮੀ.) ਫੋਟ ੋਬਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਬਲੱਕ ਕਰੋ| 

3. ਅਸਲ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਅਤ ੇ੍ਾਸ੍ਰੋਟ ਦੀਆਂ ਸਿਿੰਧਤ ੍ਿੰਬਨਆਂ (੍ਬਹਲੇ, ਆਖਰੀ ਅਤੇ 

ਸਮਰਥਨ ੍ਿੰਨੇ) ਦੀਆਂ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀਆਂ (ਕਾ੍ੀਆਂ ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ ਹੋਇਆਂ)| 

4. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੈਧ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਕਾ੍ੀ, ਇਹ ਕਾ੍ੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇ 

ਕੋਮੂਨੇ ਤੋਂ ਅਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ| 

a) ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਹੈ: ਇਹ ਕਾ੍ੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਮੂਨੇ 

ਤੋਂ ਅਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਜਰਰੂੀ  ਹੈ (copia conforme) ਜੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ  ਦੀ 

ਵੈਧਤਾ ੍ਬਹਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ 

ਇਕ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

b) ਜੇਕਰਬਿਨੈਕਾਰਕੋਲਬਨਵਾਸਆਬਗਆਨਹੀਹਂੈਤਾ : 

i) ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀਆਂ  (ਏ) ੍ਾਸ੍ਰੋਟ, (ਿੀ) ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ  ਅਤ ੇ

(ਸੀ) ਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਈਡੈਂਬਟਤਾਂ   ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਕਾੱ੍ੀਆਂ ਬਜਨਾਂ੍ ਦੇ 

੍ਬਰਵਾਰਕ ਵੀਜਾ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਇਆ ਹ|ੈ 

ii) ਬਰਸ਼ਤੇ ਨੂਿੰ  ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਿੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਵਆਹ ਦਾ ੍ਰਮਾਣ ੍ੱਤਰ , ਜਨਮ ਦਾ ੍ਰਮਾਣ ੍ਤੱਰ , 

ਆਬਦ; 

 

5. ਜੇ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ  ਦੀ ਵੈਧਤਾ ੍ਬਹਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇਕ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

6.  ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ੍ਤ ੇ ਦੇ ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਕਾੱ੍ੀ (ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ) (ਕਾਰਟਾ ਡੀ 

ਆਈਡੈਂਟੀਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ੍ਰਮਾਣ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੋਈ ਸਹਲੂਤ ਬਿੱਲ-ਬਿਜਲੀ / ੍ਾਣੀ / 

http://www.cgimilan.gov.in/docs/1590007242Annexure%20F.pdf
http://www.cgimilan.gov.in/docs/1590007257Personal-Particular-Form.pdf
http://www.cgimilan.gov.in/docs/1589993372Affidavit%20for%20change%20of%20appearance.pdf


ਗੈਸ  ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਬਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਓਸ੍ੀਤੀ  ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ)| 

7. ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, (ਨਮੂਨਾ Click here) ਜੇਕਰ ਹੈ| 

8. ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 

c. ਸਧਾਰਣ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ (36 ੍ਿੰਨੇ): 

e) 62 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇ ਦੇ | 

f) 87 ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ 

੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | 

d. ਜਿੰਿੋ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ (60 ੍ਿੰਨੇ): 

e) 77 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇ ਦੇ | 

f) 102 ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਜੇਕਰ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇਕੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | 

 

6) ਨਾਮ ਿਦਲਣ ਲਈ ਉ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੋ ਬਜਹੇ ਰਬਹਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 

1. ਨਾਮ ਿਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ (ਨਮੂਨੇ ਲਈ click here ਕਬਲੱਕ ਕਰੋ) 

2. ਨਾਮ ਿਦਲਣ ਲਈ ਦੋ ਰੋਜਾਨਾ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਬਵਚ  ਇਸ਼ਬਤਹਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ  ਬਕਸੇ 

ਵੀ  ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਿਾਰ’ ਬਵਚ ਅਤੇ ਇਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਖਿਾਰ ਬਵਚ। ਅਸਲ 

ਅਖਿਾਰ ਜਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਬਤਹਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 

੍ੁਰਾਣਾ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  । 

3. ਭਾਰਤ ਦੇ  ਅਬਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ  ਲੋੜੀਦੇਂ ਨਾਮ  ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ 

ਦਸਤਾਵੇਜ. 

4. ਅਸੀਮਤ ਬਨਵਾਸ ਆਬਗਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਵਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਬਧਕਾਰੀਆਂ 

ਵਲੋਂ   ਲੋੜੀਦੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ  

5. ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 

ਸਧਾਰਣ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ (36 ੍ਿੰਨੇ): 

a) 87 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇ ਦੇ 

b) 112 ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਜੇਕਰ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇਕੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 

ਜਿੰਿੋ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ (60 ੍ਿੰਨੇ): 

a) 102 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇ ਦੇ 

b) 127 ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਜੇਕਰ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇਕੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 

 

7) ਬਵਆਹ/ਤਲਾਕ 

ਦੇ ਿਾਅਦ 

੍ਤੀ/੍ਤਨੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ  

ਜਾਂ ਬਮਟਾਉਣ 

ਲਈ ਅਰਜੀ 

 

ਉ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੋ ਬਜਹੇ ਰਬਹਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 

1. ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਚ: 

ਮੈਬਰਜ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਦੀ ਸ੍ਸ਼ਟ ਕਾ੍ੀ  (ਸਵੈ-੍ਰਮਾਬਣਤ). ਜੇ  ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੋਮੂਨੇ  

ਬਵਚ ਬਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ੍ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਵਆਹ ਦਾ ੍ਰਮਾਣ ੍ੱਤਰ 

੍ਰੀਫੇਤੂਰਾ ਤੋਂ ਅ੍ੌਸਬਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵਚ ਅਨੁਵਾਦ 

ਲਾਜਮੀ ਹੈ. ਜੇ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਵਚ ਬਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ੍ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਬਵਆਹ ਦਾ ੍ਰਮਾਣ ੍ੱਤਰ, ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵਚ, ਸਿਿੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ 

ਕਬਮਸ਼ਨ/ਦਤੂਾਵਾਸ /ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੋਂ ੍ਰਮਾਬਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

2. ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਮਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਚ: ਭਾਰਤ 

ਦੇ ਬਵਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ੍ਰਮਾਬਣਤ ਹੋਇਆ, ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਿੰਿਿੰਧਤ ਅਦਾਲਤ 

ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  "ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ" ਦੀ ਸਾਫ ਕਾ੍ੀ.  ਜੇ "ਆਰਡਰ " 

ਇਟਲੀ ਬਵਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ  ਤਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ  ੍ਰੈਫਫੇਤੂਰੇ  ਤੋਂ ਅ੍ੋਸਬਤਲ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਲਾਜਮੀ ਹੈ. 

http://www.cgimilan.gov.in/docs/1589993372Affidavit%20for%20change%20of%20appearance.pdf
http://www.cgimilan.gov.in/docs/1590699178AffidavitforNamechange.pdf


3. ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 

ਸਧਾਰਣ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ (36 ੍ਿੰਨੇ): 

c) 62 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇ ਦੇ 

d) 87 ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ 

੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 

ਜਿੰਿੋ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ (60 ੍ਿੰਨੇ): 

c) 77 ਯੂਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਬਦੱਖ ਿਦਲੇ ਦੇ 

d) 102 ਯੂਰੋ: ਬਦੱਖ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਜੇਕਰ ੍ਾਸ੍ੋਰਟ ਦੀ ਬਮਆਦ ਇਕੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 
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