ਲੋ ੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੈ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੈ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

(ਏ) ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਨ ਜੀ ਵੇਰਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ, ਆਗਮਨ / ਰਵਾਨਗੀ ਸਟਪ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਟੱ ਪਣੀ
ਵਾਲੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ

(ਬੀ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਭਰੇ ਹੋਏ). ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀ ਜ ਦੀ ਹੈ. ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ: https://portal3.passportindia.gov.in/Online/index.html

(i) ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਨਹ ਛੱ ਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

(ii) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਗਾ ਤੇ ਿਚਪਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫੋਟੋ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਚੌਥੇ
ਪੇਜ ਤੇ ਿਚਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਚੱ ਟੇ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੀ, 2
ਇੰ ਚ X 2 ਇੰ ਚ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਏ ਿਬਨਾ.

(iii) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਗਾ ਿਵਚ ਦਸਤਖਤ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਸਤਖਤ
ਆਖਰੀ ਪੰ ਨ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਗਾ ਤੇ

(ਸੀ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਿਲਖਤ ਿਬਆਨ (DECLARATION) ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨ ਇਟਲੀ
ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ
ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਿਬਤ ਨਹ ਹੈ (ਨਾਲ ਲਗੈ ਨਮੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ).

ਂ ਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਨਾਲ ਲਗੈ
(ਡੀ) ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਪੀ ਪੀ (ਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ) ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆ
ਨਮੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ).

ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਤ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

(ਏ) ਿਦੱ ਖ ਿਵਚ ਵੱ ਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰ ਮਬੰ ਧੀ ਇਕ ਿਲਖਤ ਿਬਆਨ (DECLARATION) ਜੋ ਿਕ ਦੋ ਗਵਾਹ ਦਾਰਾ
ਸਟੀਆਿਪਤ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਗਵਾਹ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓਿਨਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
(ਬੀ) ਜਾਇਜ਼ ਜ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗੀ Permesso Di Soggiorno ਜ Carta di Identita ਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪਮਾਿਣਤ
ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜ ਕਾਨੂੰਨੀ (copia legalizzata) ਕਾੱਪੀ

(ਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਿਜਵ ਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ /
ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਵੈ-ਪਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋਕਾੱਪੀ.
ਿਦਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਦਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੇ ਉਪਨਾਮ ਿਵਚ ਵੰ ਡਣਾ
(ਏ) ਭਾਰਤੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ (02) ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਿਜਵ ਿਕ ਆਧਾਰ

ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜ ਡਰਾਈਿਵੰ ਗ ਲਾਇਸਸ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਪਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋਕਾੱਪੀਆਂ
36 ਪੰ ਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫੀਸ: € 62/- (ਿਸਰਫ ਯੂਰੋ ਬਾਹਠ)
*******

ਲੋ ੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰ ਮ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਗੁੰ ਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ ਫੋਟਕ
ੋ ਾੱਪੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੈ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

(ਏ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਭਰੇ ਹੋਏ). ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀ ਜ ਦੀ ਹੈ.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ: https://portal3.passportindia.gov.in/Online/index.html

(i) ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਨਹ ਛੱ ਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

(ii) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਗਾ ਤੇ ਿਚਪਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫੋਟੋ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ
ਚੌਥੇ ਪੇਜ ਤੇ ਿਚਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਚੱ ਟੇ ਿਪਛੋਕੜ
ਵਾਲੀ, 2 ਇੰ ਚ X 2 ਇੰ ਚ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਏ ਿਬਨਾ.

(iii) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਗਾ ਿਵਚ ਦਸਤਖਤ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਦਸਤਖਤ ਆਖਰੀ ਪੰ ਨ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਗਾ ਤੇ

(ਬੀ) ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਸਰਫ ਵੇਰਵੇ, ਿਜਵ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਨੰਬਰ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਏਹੀ ਸਬ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਲਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਂ ਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਨਾਲ
(ਸੀ) ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਪੀ ਪੀ (ਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ) ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆ
ਲਗੈ ਨਮੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ).

(ਡੀ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਿਲਖਤ ਦੇਕਲਾਰੇਸ਼ਨ (DECLARATION) ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ
ਨ ਇਟਲੀ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ
ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਿਬਤ ਨਹ ਹੈ (ਨਾਲ ਲਗੈ ਨਮੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)

(ਈ) ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਿਰਪੋਰਟ ਿਜਸ ਿਵਚ ਗੁਆਚੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

(ਐਫ) ਜਾਇਜ਼ ਜ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗੀ Permesso Di Soggiorno ਜ Carta di Identita ਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਵੈਪਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜ ਕਾਨੂੰਨੀ (Copia Legalizzata) ਕਾੱਪੀ

(ਜੀ) ਭਾਰਤੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਿਜਵ ਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
/ ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਵੈ-ਪਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋਕਾੱਪੀ.

(ਐਚ) ਦੇਕਲਾਰੇਸ਼ਨ (DECLARATION) – Annexure F (ਨਾਲ ਲਗੈ ਨਮੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)
36 ਪੰ ਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫੀਸ: € 112/- (ਿਸਰਫ ਯੂਰੋ ਇਕ ਸੌ ਬਾਰ )
******

ਲੋ ੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਜਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਹੈ
(ਏ) ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਨ ਜੀ ਵੇਰਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ, ਆਗਮਨ / ਰਵਾਨਗੀ ਸਟਪ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਟੱ ਪਣੀ ਵਾਲੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ

(ਬੀ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਭਰੇ ਹੋਏ). ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀ ਜ ਦੀ ਹੈ.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ: https://portal3.passportindia.gov.in/Online/index.html

(i) ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਨਹ ਛੱ ਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

(ii) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਗਾ ਤੇ ਿਚਪਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫੋਟੋ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ
ਚੌਥੇ ਪੇਜ ਤੇ ਿਚਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਿਚੱ ਟੇ ਿਪਛੋਕੜ
ਵਾਲੀ, 2 ਇੰ ਚ X 2 ਇੰ ਚ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਏ ਿਬਨਾ.

(iii) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਗਾ ਿਵਚ ਦਸਤਖਤ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਦਸਤਖਤ ਆਖਰੀ ਪੰ ਨ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਗਾ ਤੇ

ਂ ਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਨਾਲ
(ਸੀ) ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਪੀ ਪੀ (ਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ) ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆ
ਲਗੈ ਨਮੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)..

(ਡੀ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਦੇਕਲਾਰੇਸ਼ਨ (SELF DECLARATION)
(ਈ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਿਲਖਤ ਦੇਕਲਾਰੇਸ਼ਨ (DECLARATION) ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ
ਨ ਇਟਲੀ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ

ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਿਬਤ ਨਹ ਹੈ (ਨਾਲ ਲਗੈ ਨਮੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ).

(ਐਫ) ਜਾਇਜ਼ ਜ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗੀ Permesso Di Soggiorno ਜ Carta di Identita ਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਵੈਪਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜ ਕਾਨੂੰਨੀ (Copia Legalizzata) ਕਾੱਪੀ
(ਜੀ) ਭਾਰਤੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਿਜਵ ਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
/ ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਵੈ-ਪਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋਕਾੱਪੀ.

(ਐਚ) ਦੇਕਲਾਰੇਸ਼ਨ (DECLARATION) – Annexure F (ਨਾਲ ਲਗੈ ਨਮੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)
36 ਪੰ ਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫੀਸ: € 112/- (ਿਸਰਫ ਯੂਰੋ ਇਕ ਸੌ ਬਾਰ )
********

Annexure - ‘F’
DECLARATION OF APPLICANT FOR OBTAINING A PASSPORT IN LIEU OF LOST/ DAMAGED PASSPORT
I .................................. S/o, D/o, W/o Shri............................. residing at ...............................solemnly affirm as follows:
1

State how and when the passport was lost/ damaged
and when FIR was lodged at which Police Station
and how many passports were lost/ damaged earlier?
बताइए िक कब और कैसे आपका पासपोट खोया या न
आ और कब िकस पुिलस थाने म थम सूचना रपोट दज
की गई और इससे पूव आपके िकतने पासपोट खो चुके ह
या न हो चुके है

2

State whether you travelled on the lost/
damaged passport, if so state flight number
and date and port of entry into India?

बताइए िक ा आपने अपने खोए या न ए पासपोट पर
या ा की थी यिद हां तो उड़ान सं ा और ितिथ एवं भारत
म वे श का थान बताएं
3

State whether you availed of any TR
concessions/FTs allowance and if so details thereof?
बताइए िक ा आपने टी. आर. छूट या एफ. टी. भ ों
का लाभ िलया. यिद हां तो इसकी जानकारी द

4

State whether non-resident Indian and if resident
abroad, the details of the residence as follows:
बताइए िक ा आप अिनवासी भारतीय यानी िक एन आर
आई ह और अगर िवदे श म रहते है तो िनवास की िन
जानकारी द
S. No.

Name of the Country

Length of residence
From...... to .......

5

State whether the Passport had any objection by the
PIA and if so the details thereof.
बताइए िक
ा पासपोट पर पासपोट अिधका रयों की
कोई आपि थी यिद हां तो जानकारी द

6

State whether you were deported at any time at the
expenses of the Government and if so was the
expenditure incurred reimbursed to Government of
India.
बताइए िक
ा आपको कभी सरकारी खच पर भारत
वापस भेजा गया है और यिद ऐसा िकया गया है तो
ा
आपने वापस भे जे जाने की लागत का भारत सरकार को
भु गतान कर िदया है

Page Nos. of passport bearing
departure and arrival stamps

I further affirm that I will take utmost care of my passport if issued and the Government will be at liberty to take any
legal action under the Passports Act, 1967, if the lapse is repeated.
Date & Place: ....................

(Name & Signature of applicant)

DECLARATION OF THE APPLICANT ON A PLAIN PAPER
I…………….……………....(name) son / daughter / wife of Shri ……………………….. residing at
………………………………………………………………...……… date of birth …………………
(Permanent address in India ……………………………...…………………………………………..)
being an applicant for issue of passport, do hereby solemnly affirm and state the following:
2.
That I am a citizen of India by birth / decent and that I have neither acquired the citizenship of
Italy or any other country nor have surrendered or been terminated / deprived of my citizenship of India.
3.
That I have not applied for asylum in Italy / any other country. No such application for Asylum
has been rejected / pending or accepted in Italy / any other country.
4.

That I have not acquired Passport or any type of travel document of Italy or any other country.

5.
That no proceedings in respect of any criminal offence alleged to have been committed by me are
pending before any criminal court in India.
6.
That I left India on ……………….. from …………………… to……………………..…
on passport No. …………….. issued from……………………….

Date & Place……………………….

(Name & signature of applicant)

CHANGE IN APPEARANCE
CATEGORY 1
EMBASSY OF INDIA
ROME
CONSULAR SECTION
Affidavit for change of photograph
I, the undersigned_____________________________________________________
(S/o, D/o, W/o)___________________________________________________________
resident of _______________________________________ solemnly declare:1. That at the time of issuance of Passport No. __________________________________
dated______________________ to the undersigned, by the RPO__________________
I did not use to sport religious garbs.
2. That of my own volition on __________________________________ I, started to sport religious
garb resulting into change of my appearance.
3. That the present photograph as pasted here under and submitted with the passport application is the
result of this change in appearance and is mine.

PHOTO

Place and Date
In the presence of (two witnesses)
1. Name __________________________________________________, holder of Indian
Passport No. _________________ Dated______________ Issued at___________
Address
In the presence of (two witnesses)
2. Name __________________________________________________, holder of Indian
Passport No. __________________Dated___ ______ Issued at___________
Address

Signed

CHANGE IN APPEARANCE
CATEGORY 2
EMBASSY OF INDIA
ROME
CONSULAR SECTION
Affidavit for change of photograph
I, the undersigned_____________________________________________________
(S/o, D/o, W/o)___________________________________________________________
resident of _______________________________________ solemnly declare:1. That at the time of issuance of Passport No. __________________________________
dated ______________________to the undersigned by the RPO__________________ ,
I used to sport religious garbs.
2. That of my own volition on _______________________________ I, stopped sporting religious garb
resulting into change of my appearance.
3. That the present photograph as pasted here under and submitted with the passport application is the
result of this change of appearance and is mine.

PHOTO

Place and Date
In the presence of (two witnesses)
1. Name __________________________________________________, holder of Indian
Passport No. _________________ Dated______________ Issued at___________
Address
In the presence of (two witnesses)
2. Name __________________________________________________, holder of Indian
Passport No. __________________Dated___ ______ Issued at___________
Address

Signed

PERSONAL PARTICULARS FORM

1. Full name (Initials not allowed) ………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Sex: Male / Female / Others ……………………………….
(a) Has the applicant ever changed name?
(b) If yes, previous name: …………………………………………………………………………………
4. Date of Birth:………………………………… 5. Place of Birth ………………………………………...
6. Profession …………………………………………………………………………………………………
7. a) Father …………………………………………………………………………………………………...
(Surname)
(Name)
b) Mother………………………………………………………………………………………………….
(Surname)
(Name)
c) Husband / wife …………………………………………………………………………………………
(Surname)
(Name)
8

a) Permanent Address & Tel. No.
8(b) Present Residential Address & Tel. No, along with
along with Police Station
Police Station and residing since
……………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………………

9. If you have not been resident at the address given at COLUMN 8(b) continuously for the last one year,
please furnish other address(es) with duration(s) resided (Please furnish an additional set of P P Forms
for each address with Police station.
From……………..To………………….
From…………………To……………….
________________________________
_________________________________
________________________________
_________________________________
________________________________
_________________________________
________________________________
_________________________________
10. References: Names and Addresses of two responsible persons in the applicant’s locality who can vouch
for the applicant.
(1) Name, Address & Tel. No.
(2) Name, Address & Tel. No.
……………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………………
11. Citizenship of India by:
Birth
Descent
Registration
Naturalization
12. Furnish details of previous passport / travel document, if any:
(i) Passport/Travel document No: ……………………... (ii) Date & Place of issue …………………….
For Police Use Only

Recommended Passport: YES/NO

Signature or Thumb Impression of the applicant
(Left Hand T.I. if male and Right Hand T.I. if female)
(5)

