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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਲੋੜਾਂ

www.dmv.ca.gov ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਿਈ ਹਫ਼ਤੇ 

ਲਿੱਚ 7 ਲਿਨ, ਲਿਨ ਲਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਆਨਿਾਈਨ 

ਜਾਓ:  
• ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉ। 

• ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 

ਕਰਵਾਉ। 

• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ। 

• ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ 

ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। 

• ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰੋ। 

• ਫਾਰਮ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੇ DMV ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ। 

• ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ (ਵਪਾਰਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ*)

ਲਿਨ ਲਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਲਿੱਚ 7 ਲਿਨ ਆਟੋਮੈਲਟਡ 

ਸੇਿਾ ਿਈ 1-800-777-0133 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਕਰਨ ਿਈ:

• ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ (ਵਪਾਰਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ*)।

• ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ 

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ID ਨੰਬਰ (RIN) ਲਈ 

ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੋ। 

• ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

• ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

• ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ 

ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ।

*ਵਪਾਰਕ ਡ੍ਾਈਿਵੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਾਂ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਿਬਜ਼ਨੈਸ 

ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 1-800-777-0133 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿਵਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ     

TTY 1-800-368-4327 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਿਡਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਮਟੋਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (Department of Motor 

Vehicles) ਇਸ ਦ ੇਿਨਯਤੰਣ੍ ਹਠੇਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਨਕੁਸਾਨ, 

ਗ਼ਲਤ  ਵਰਤੋਂ, ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਪਹੁਚੰ, ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਿਖਲਾਫ਼ 

ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੂਾ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਡੀ ਗਪੋਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ 

www.dmv.ca.gov ‘ਤ ੇਪਨੰ ੇਦ ੇਹਠੇਲ ੇਪਾਸ ੇPrivacy Policy 

(ਗਪੋਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ) ਿਲਕੰ ਿਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
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www.
ਸਮਾਂ ਬਚਾਉ। ਆਨਿਾਈਨ ਜਾਓ।

ਡ੍ਾਈਲਿੰਗ ਲਿੱਚ ਬਿਿਾਿ  

ਸੋਸ਼ਿ ਲਸਕਯੁਲਰਟੀ ਨੰਬਰ (SSN)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ SSN ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ 

SSN ਤੁਹਾਡੇ DMV ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਕਯੁਿਰਟੀ ਐਡਿਮਿਨਸਟ੍ਸ਼ੇਨ (Social 

Security Administration) ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਕਯੁਿਰਟੀ 

ਨੰਬਰ (Social Security Number (FFDL 8)) 

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ (Fast Facts) ਬਰੋਸ਼ਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਲਉ।

ਫਾਰਮ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟ

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 

ਵਾਸਤ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ 

ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ (Driver License and 

Identification Card (DL 44)) ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ 

ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਥਾਨਕ DMV 

ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ 1-800-777-0133 ‘ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ 

ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ (DL 44) ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 

ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, DMV ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.dmv.ca.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 

ਿਗਆਨ ਟੈਸਟ, ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 

‘ਤੇ ਡਾ੍ਈਿਵੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
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ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆਂ ਡਰਾਈਿਰ ਿਾਈਸੈਂਸ 

ਕੀ ਹ?ੈ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) 

ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ 

(DL) ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ 

ਤਾਰੀਖ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਦਸਤਖ਼ਤ, ਫ਼ੋਟ,ੋ ਅਤੇ ਸਰੀਿਰਕ 

ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੋਟਰ 

ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਿਡਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ 

ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਿਵਭਾਗ)(DMV) ਖੇਤਰੀ 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਮੂਲ, ਨਵੀਨ, ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ (5) ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਡਰਾਈਿਰ ਿਾਈਸੈਂਸ (DL) ਕਿਾਸਾਂ ਕੀ 

ਹਨ?

ਚਾਰ (4) ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ DL ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ: 

• ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (ਬੇਿਸਕ ਕਲਾਸ C)

— ਿਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ 

ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕ।

• ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ (ਕਲਾਸ M1 ਜਾਂ M2)

— ਦੋ (2) ਪਹੀਆ ਮੋਟਰਯੁਕਤ ਗੱਡੀਆਂ ।

• ਟ ੍ਵੈਲ ਟ ੍ਲੇਰ/ਪੰਜਵਾਂ ਪਹੀਆ 

(ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਕਲਾਸ A) 

— 15,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਵਜ਼ਨ 

ਰੇਿਟੰਗ (GVWR) ਜਾਂ 10,000 ਪੌਂਡ 

GVWR ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ ੍ਲੇਰ ਕੋਚ ਜਦੋਂ ਿਖੱਚਣ 

ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵ।ੇ

• ਹਾਉਸਕਾਰ/ਮੋਟਰਹੋਮ (ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਕਲਾਸ B)

— 40 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ 45 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ,ਂ 

ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ DL ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਕਲਾਸ 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ 

ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ 

ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (California Driver 

Handbook) ਦੇਖ।ੋ

ਚਾਰ (4) ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ DL ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

ਿਤੰਨ (3) ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (CDL) 

ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਹਨ, CDL ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 

ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (California Commercial 

Driver Handbook) ਦੇਖ।ੋ

ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿਈ ਮੈਨੂੰ ਲਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਿੀ ਿੋੜ ਹ?ੈ

ਪਛਾਣ ਿਾ ਸਬੂਤ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀਕਰਤਾ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵ, ਦੇਸ਼, 

ਰਾਜ, ਸੰਘ, ਜਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ। ਮੂਲ ਜਾਂ ਪਮ੍ਾਿਣਤ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਅਸਲੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, 

ਪਛਾਣ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। DMV ਪਛਾਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਮੂਲ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੀ ਪਮ੍ਾਿਣਤ ਕਾਪੀ ਹੀ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼ਾਂ) ਿਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ DMV 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (Documents Required 

to Apply for a Driver License (FFDL 5A)) 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੁਝ ਤੱਥ 

(Fast Facts) ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖ।ੋ

ਨੋਟ: ਪ ੍ਿੋਵਜ਼ਨਲ (ਨਾਬਾਲਗ) ਡਰਾਈਵਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, DMV 

ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.dmv.ca.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਸਿੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਾ 

ਨਾਂ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼ਾਂ) ‘ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਅਿਤਿਰਕਤ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬਿਮਟ 

ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ 

ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਅਡੌਪਸ਼ਨ (ਗੋਦ ਲੈਣ ਦ)ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਹਨਾਂ 

ਿਵੱਚ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ

• ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਾਂ 

ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ

• ਿਵਆਹ ਦਾ ਪਮ੍ਾਣਪੱਤਰ।

• ਿਵਆਹ/ਘਰੇਲੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ

• ਘਰੇਲੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪਮ੍ਾਣਪੱਤਰ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਜਾਂ 

ਰਿਜਸਟ੍ਸ਼ੇਨ।

ਲਰਹਾਇਸ਼ ਿਾ ਸਬੂਤ

AB 60 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਿਵਖੇ 

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ।ੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ 

ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇੰਸਸ 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

(Documents Required to Apply for a 

Driver License (FFDL 5A)) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ 

(Fast Facts) ਬਰੋਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।


