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A) ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ (permesso di soggiorno), ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

3519443368 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: +39 
3519443368 ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 03:00pm - 05:00pm

1. ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 31/01/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ( rinnovo)  
ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਹਨਾ ਦੀ 
ਮਿਆਦ 8/31/2020 ਤਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ  . 
 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਦ  ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 
60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 31/08/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ (appuntamento) ਕਰੋ.

2. 23/2/2020 ਤੋਂ 31/5/2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ(ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ 
ਪੇਪਰ)  31.12.2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ.

3. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ) ਦੀ ਮਿਆਦ 
31/01/2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 
ਨਵੀਨੀਕਰਨ(renew) ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਹੁਣ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ . 
ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਦੇਰੀ ਦੀ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਬਿਮਾਰੀ). 
ਜੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 9/3/2020 ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਐਸਤੁਰਾ ਬੰਦ ਸੀ - 
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ  
ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਐਨ. 9.3.2020 ਦੇ 20359 
ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਡਾਕਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ .

4. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਕਿ 
31/1/2020 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਨਵੀਨੀਕਰਨ(renew) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਓਹਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 31/08/2020 ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ .

 

5. ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ(ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ-
ਮੇਲ (ricongiungimento familiare)ਲਈ 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ 31/1/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ 
ਮਿਆਦ 31/08/2020 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ  .

 

6. ਦੂਜੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ (ਸਜੋਰਨੋ) 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ 
ਅਧਿਕਾਰ 31/1/2020 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 
31/08/2020 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ  .

 

7. ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ(id card), ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ 31/01/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 31/08/2020 ਤੱਕ 
ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ .

 

8. 30/6/2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 
ਮਿਆਦ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਿਨਵਾਸ ਆਿਗਆ (permesso di soggiorno), 
ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਨਵੇਂ ਪਰ੍ਾਿਵਧਾਨ
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ਿਨਵਾਸ ਆਿਗਆ (permesso di soggiorno), 
ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਨਵੇਂ ਪਰ੍ਾਿਵਧਾਨ

B) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਲਈ 
ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

1. 31/1/2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ 23/2/2020 ਤੋਂ 
15/5/2020 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ .ਕੁਐਸਤੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 
 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਐਸਤੁਰਾ  ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੂਪਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੁਐਸਤੁਰਾ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ 
ਤਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹਨ. 
 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਤੁਰਾ  - 
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ 
ਲੈਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ .

 

2. 31/08/2020  ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ 
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ 
ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੋਸਮੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਜੋਰਨੋ 
(ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੇਲੇ ਪੇਪਰ) ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ 
ਸਜੋਰਨੋ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

3519443368 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: +39 
3519443368 ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 03:00pm - 05:00pm
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C) ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪਨਾਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰੇਗਾ. 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਫਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਐਡਰੈੱਸ ‘ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖੇ  ਸੀ.

 

2. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ(appointment) ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ 
ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ

 

3.  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਜਿਸ ਸਮੇ ਦਫਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਿਖੇ  ਪਤੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਭੇਜਣਗੇ.

 

4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆੱਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ 
ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 11/5/2020 ਤੱਕ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

 

5. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਲਤ (TAR) ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ TAr ਨੇ 15/4/2020 ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

 

6. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮਿਲ 
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਟ (Tribuanle ordinario)ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 30 
ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 9/3/2020 ਤੋਂ 11/5/2020 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 
ਵਾਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

 

7. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਲਤ (ਟੀਏਆਰ) 
ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 8/3/2020 ਤੋਂ 3/5/2020 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਿਨਵਾਸ ਆਿਗਆ (permesso di soggiorno), 
ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਨਵੇਂ ਪਰ੍ਾਿਵਧਾਨ

3519443368 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: +39 
3519443368 ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 03:00pm - 05:00pm


