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Business Quick Start Guide: Freight Trucking Businesses (Punjabi) 
 

ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਤ ੇਹਰੋ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਿੱਡ ੇਕਾਰਗੋ 
ਿਾਸਤ ੇਆਿਾਜਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ, ਅਤ ੇਸੰਘੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜ ੋ

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਕਸਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 

ਕਮਰਸੀਅਲ ਡਰਾਇਿਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ (CDL) ਅਤ ੇਸੰਬੰਵਿਤ ਤਸਦੀਕਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ 
• ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਐਟਂਰੀ ਡਰਾਈਿਰ ਟਰੇਵਨੰਗ (ELDT) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 

o ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ: 

▪ ਪ੍ਵਹਲੀ ਿਾਰ ਕਲਾਸ A ਜਾਂ ਕਲਾਸ B ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) 

▪ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੇਣੀ B CDL ਨੰੂ ਸਰੇਣੀ A CDL ਵਿੱਚ ਅੱਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਨ; ਜਾਂ  
▪ ਪ੍ਵਹਲੀ ਿਾਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ (S), ਯਾਤਰੀ (P), ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (H) ਦੀ 

ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 

o CA ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 15 ਘੰਟ ੇbehind-the-wheel ਟਰੇਵਨੰਗ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਪ੍ੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ DMV ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ... ਇਸਨੰੂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

▪ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਟਰੱਵਕੰਗ ਸਕੂਲ  

▪ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਾਲੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  

▪ ਵਕਸੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਟਰੱਵਕੰਗ ਕੰਪ੍ਨੀ ਿੱਲੋਂ 
ਸਪ੍ਾਂਸਰਵਸਪ੍ 

• ਸੰਘੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂ(HazMat) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
o HazMat ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸਨ ਸਵਕਊਰਟੀ 
ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਸਨ (TSA) ਦੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਖਤਰ ੇਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਵਪ੍ਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ 
ਪ੍ੈਂਦਾ ਹ।ੈ  

o ਅਸਲ HazMat ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੋਟਰ ਿਹੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (DMV) ਕੋਲ 

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੀ ਅਰਜੀ ਸੁਰ ੂਕਰਨ, ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਤ ੇਸਾਰੇ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਅਤ ੇਫੀਸਾਂ ਸਪ੍ੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 
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o ਇੱਕ ਕਮਰਸੀਅਲ ਲਰਨਰਜ ਪ੍ਰਵਮਟ (CLP) ਅਤ/ੇਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੰਸ "ਖਤਰਨਾਕ 

ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿੈਿ ਨਹੀਂ" ਵਬਆਨ ਕਰੇਗਾ। TSA ਦੇ ਵਪ੍ਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਾਪ੍ਰੇਗਾ: 

▪ 1. ਤੁਹਾਨੰੂ TSA ਦੁਆਰਾ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ HazMat ਤਸਦੀਕ ਲਈ 

ਅਯੋਗ ਹ।ੋ  
▪ 2. ਜਦੋਂ ਸਾਰ ੇਲਾਗ ੂਹੋਣ ਿਾਲੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ DMV ਤੁਹਾਨੰੂ HazMat 

ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਭੇਜੇਗਾ। 
ਿਪ੍ਾਰਕ ਿਹੀਕਲ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ 

• ਆਪ੍ਣੇ ਿਪ੍ਾਰਕ ਿਾਹਨ ਨੰੂ DMV ਕੋਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ  
o https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-registration/new-

registration/commercial-vehicle-registration/ 

ਪ੍ਰਵਮਟ 

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ (SOS) ਨੰੂ ਭਰਨਾ  
o ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤ ੇਜਰੂਰੀ ਹ ੈਜੋ ਕੋਈ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸਨ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਜਾਂ ਭਾਈਿਾਲੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦ ੇਹਨ 

▪ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 
o SOS ਫਾਰਮ: http://www.sos.ca.gov/business/be/forms.htm 

• ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸਨ (USDOT) ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਅਥਾਰਟੀ 
o ਸੁਰੱਵਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਨਰੀਖਣਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਆਵਦ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਛਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
▪ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਵਮਟ, ਟਰੱਕ ਿਾਲੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ 

o ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DOT ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਓਪ੍ਰੇਵਟੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (MC ਨੰਬਰ) ਹੋਣਾ 
ਜਰੂਰੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ: 

▪ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਿਣਜ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ  (ਫੀਸ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਮੁਆਿਜੇ ਲਈ, ਚਾਹ ੇਉਹ ਵਸੱਿੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਵਸੱਿੇ) 

▪ ਦੂਵਜਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 

ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਦ ੇਹੋ, (ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਿਣਜ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 

ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਆਿਜੇ ਲਈ) 

o ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ੋ

https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-registration/new-registration/commercial-vehicle-registration/
https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-registration/new-registration/commercial-vehicle-registration/
http://www.sos.ca.gov/business/be/forms.htm
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▪ ਪ੍ਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਬਨੈਕਾਰ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕਦ ੇਿੀ ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ 
ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਸਨ (FMCSA) ਨਾਲ ਪੰ੍ਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ DOT 

ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਵਸਸਟਮ 

ਰਾਹੀਂ ਪੰ੍ਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 
▪ https://www.fmcsa.dot.gov/registration/fraudulent-and-misleading-

marketing-new-fmcsa-applicants 

• ਫਰੈਂਚਾਇਜੀ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (FTB) ਅਤ ੇਇੰਟਰਨਲ ਰੈਿੇਵਨਊ ਸਰਵਿਸ (IRS) ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ 

o ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਾਸਤ ੇਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ 
o FTB: ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ 

https://www.ftb.ca.gov/businesses/index.shtml?WT.mc_id=Global_Busine
sses_Tab 

o IRS: ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-

Employed/Business-Taxes 

• ਖਤਰਨਾਕ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਿਾਸਤ ੇਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ਰਵਮਟ – ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਿ ੇਪ੍ੈਟਰੋਲ 

(CHP) 

o ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਰਾਂ ਨੰੂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ 
ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਵਿਆਏ 13 ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਦੇ 

ਪੰ੍ਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹ ੈ

▪ ਪ੍ਰ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ 10 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਿਾ ਵਿਖੇ ਸੋਿਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱ ਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ 

ਪ੍ਰਵਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਿੇਗੀ 
o ਜੇ ਤੁਸੀਂ CA ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਤਾਂ ਅਵਿਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ 
▪ https://dtsc.ca.gov/transporters/ 

• ਹੈਿੀ ਲੋਡ ਪ੍ਰਵਮਟ 

o ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਹੀਕਲ ਕੋਡ ਕਨੰੂਨੀ ਭਾਰ ਜਾਂ ਆਯਾਮਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਵਕਸੇ ਿੀ ਲੋਡ ਿਾਸਤ ੇਇੱਕ ਿੱਡ-ੇ

ਆਕਾਰ ਦੇ ਲੋਡ ਪ੍ਰਵਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 14' ਉੱਚੇ, 8'6" ਚੌੜ,ੇ 40' ਲੰਬ ੇ(ਵਸੰਗਲ), 65' 

(ਟਰੱਕ/ਟਰੇਲਰ), 75' (ਮਲਟੀ ਟਰੇਲਰ), ਜਾਂ 20,000 ਪ੍ੌਂਡ/ਐਕਸਲ ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੇ ਲੋਡ ਹੋਣਗ ੇ

o ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਕ 

• ਬੀਮਾ 
o ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ: 

https://www.fmcsa.dot.gov/registration/fraudulent-and-misleading-marketing-new-fmcsa-applicants
https://www.fmcsa.dot.gov/registration/fraudulent-and-misleading-marketing-new-fmcsa-applicants
https://www.ftb.ca.gov/businesses/index.shtml?WT.mc_id=Global_Businesses_Tab
https://www.ftb.ca.gov/businesses/index.shtml?WT.mc_id=Global_Businesses_Tab
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Business-Taxes
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Business-Taxes
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=IB3319430D4BA11DE8879F88E8B0DAAAE&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://dtsc.ca.gov/transporters/
https://dot.ca.gov/programs/traffic-operations/transportation-permits/how-to-apply
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▪ ਮੁੱ ਢਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ: $750,000 ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਿਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ 
ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਿਾਰ ਹੋ 

▪ ਕਾਰਗੋ: $100,000 ਕਾਰਗੋ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 
▪ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ: ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ 

ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ ੇ

▪ ਗੈਰ-ਟਰੱਵਕੰਗ-ਿਰਤੋਂ (ਬੌਬਟੇਲ): ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਜੁੰ ਮੇਿਾਰ 

ਹ ੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਲੋਡ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋ

ਟੈਕਸ/ਰੈਗੂਲੇਸਨ 

• ਭਾਰੀ ਿਾਹਨ ਿਰਤੋਂ ਟੈਕਸ 

o ਫੰਡ ਹਾਈਿ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 55,000 ਪ੍ੌਂਡ ਤੋਂ ਿੱਿ ਭਾਰ ਿਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ 

ਲੈਂਦੀ ਹ ੈ

• ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਲਾਨ (IRP) 

o ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬ ੇਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਪੰ੍ਜੀਕਰਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ 
ਆਿੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰ੍ਜੀਕਰਨ ਕਰ ੋ

• ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਈਿਂਨ ਟੈਕਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਆਈਐੱਫਟੀਏ) 

o ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਿੇਰ ੇਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਿਂਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੰੂ 

ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 48 ਯ.ੂਐੱਸ. ਰਾਜਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਵਬਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 
o ਢੋ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਇੱਕ ਵਤਮਾਹੀ ਈਿਂਨ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜ ੋਟੈਕਸ ਵਨਰਿਾਰਤ 

 ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਿੰਡਦਾ ਹੈ 
• ਬੀਓਸੀ - 3 ਫਾਈਵਲੰਗ (ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ) 

o ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਫਾਈਵਲੰਗ ਹੈ ਜ ੋਵਕ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸਨ ਜਾਂ 
ਲੌਵਜਸਵਟਕਸ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ 

ਏਜੰਟ ਨੰੂ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ ੈ

• ਡਰੱਗ ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤ ੇFMCSA ਕਲੀਅਵਰੰਗਹਾਊਸ 

o ਆਪ੍ਣੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਵਟੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਕਰੋ ਅਤ ੇFMCSA ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੰੂ 

ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ 
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ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 

ਪ੍ਰਵਮਟ 

• ਿਪ੍ਾਰਕ ਲਾਈਸੈਂਸ  

o ਵਜਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ (ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪੰ੍ਜੀਕਰਨ) 

ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ 
o ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਹਿੋੇਗਾ: 

▪ ਵਕਸੇ ਵਨਗਵਮਤ ਸਵਹਰ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਹੈ: ਸਵਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋ

▪ ਵਕਸੇ ਗੈਰ-ਵਨਗਵਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਹੈ: ਕਾਊਂਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋ

• Fictious Business Name Statement aka Doing Business As (DBA) – ਕਾਊਂਟੀ 
ਵਰਕਾਰਡਰ 

o ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ ੈਜਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕ(ਕਾਂ) ਦਾ ਉਪ੍ਨਾਮ ਸਾਮਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ; ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਭਾਈਿਾਲ; ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਾਿੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 

ਵਦੰਦਾ ਹ;ੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਬੋਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪੱ੍ਸਟ ਰਪੂ੍ ਵਿੱਚ ਸਪੱ੍ਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ 
o ਕਾਉਂਟੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

• ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ  
o ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇਂਦਰ | ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਬਜਨਸ ਐਡਿੋਕੇਟ 

(CalOSBA) 

o ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਿਿ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮੁਫਤ 

ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 
• ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਸਪ੍ਲਾਇਰ ਵਿਵਭੰਨਤਾ 

o ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ | ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਬਜਨਸ ਐਡਿੋਕੇਟ 

(CalOSBA) 

o ਸਰੋਤ ਵਿਵਭੰਨ ਸਰੋਤ ਸਥਾਨਕ (Source Diverse Source Local) ਇੱਕ ਸੰਵਮਲਤ ਖਰੀਦ 

ਅਤ ੇਲਚਕਦਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-ਆਿਾਵਰਤ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲੜੀ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ-

ਵਨੱਜੀ ਸਵਹਯਗੋ ਹੈ। 
• ਜੋਵਨੰਗ  

o ਸਵਹਰ (ਵਨਗਵਮਤ ਸਵਹਰ) ਜਾਂ ਕਾਊਂਟੀ (ਗੈਰ-ਵਨਗਵਮਤ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

https://calosba.ca.gov/local-direct-assistance/small-business-centers/
https://calosba.ca.gov/local-direct-assistance/small-business-centers/
https://calosba.ca.gov/business-learning-center/grow/procurement-and-supply-chain/
https://calosba.ca.gov/business-learning-center/grow/procurement-and-supply-chain/
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ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਕਮਟ੍ ਸਹਾਇਤਾ ਔਜਾਰ: 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਾਸਤ ੇਸਥਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ, ਅਤ ੇਸੰਘੀ ਪ੍ਰਵਮਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ CalGOLD ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਮਟ ਸਹਾਇਕ ਔਜਾਰ ਿਜੋਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਔਜਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਮਟਾਂ ਦਾ 
ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅਦਾਵਰਆਂ ਿਾਸਤੇ ਿੈੱਬਪ੍ੇਜ ਵਲੰਕ, ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ, ਅਤ ੇਸੰਪ੍ਰਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• https://www.calgold.ca.gov/ 

 

ਕਵਚਾਰ:  

ਇਹ ਕਵਿੱਕ ਸਟਾਰਟ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਿਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਿੇਰ ੇਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹ ੋਵਕ ਆਪ੍ਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਕਿੇਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹ ੋਵਕ ਕੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ ੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦਾਂ ਿਾਸਤ ੇਢੁਕਿੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
 
 

https://www.calgold.ca.gov/



