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ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ

ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਨਲਆ ਂਨਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਾ ਂਅਨਜਹੇ ਨਵੱਚ ਜੋ ਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ  ਨ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆ ਂਨਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਾ ਂ
ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗ।ੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਮ ਘੁਟਾਲੇ ਹਿ।

ਇੱਕ ਅਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਸਕੀਮ ਵਵੱਚ, ਪੀੜਤ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਵਚ ਕੁਝ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਚਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਉਸ 
ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾ ਂਵਨਵੇਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜੋਖਮ 
ਭਰਪੂਰ ਵਨਵੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗ।ੇ ਉਹ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਲਈ 
ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਾ ਂਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਗ,ੇ ਪਰ ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾ ਂਇੱਕ 
“ਵਾਪਸੀਯੋਗ” ਫੀਸ, ਵਡਪੌਵ਼ਿਟ ਜਾ ਂਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, 
ਤਾ ਂਉਹ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗ।ੇ

ਵਨਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਵਜਹੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਨੂੰ “ਬਾਇਲਰ ਰੂਮ” 
ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ।  ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਸਲ 
ਹ,ੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ, ਜੋ ਵਕ 

ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੱਗਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇ਼ਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਟੋਲ-ਫ੍ ੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 
ਇਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਤਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਰੰਤ,ੂ ਕੰਪਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹਰ ਚੀ਼ਿ ਨਕਲੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਸਰਫ 
ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਵਫਸ ਬਾਕਸ ਜਾ ਂਅਸਥਾਈ ਦਫਤਰ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੱਕ ਘੁਟਾਲੇਬਾ਼ਿ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਸਕੀਮ

ਬਾਇਲਰ ਰੂਮ ਘੁਟਾਲਾ

4 ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ:

1

ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਰਟਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ 
ਜੋਖਮ।

4

ਵਵਕਰੇਤਾ ਵਨਵੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ 
ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

2

ਹੌਟ  ਵਟਪ  ਜਾ ਂ ਅੰਦਰੂਨੀ  
ਜਾਣਕਾਰੀ।

3

ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ।



ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਸਵਕਓਵਰਟੀਆ ਂਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਸਵਕਓਵਰਟੀਆ ਂਦੇ ਵਨਯੰਤ੍ਕਾ ਂਕੋਲ 
ਪ੍ਾਸਪੈਕਟਸ ਭਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆ ਂਸਵਕਓਵਰਟੀਆ ਂਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਵਬਨਾ ਂਪ੍ਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ 
ਵੇਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਵਾਵਨਤ ਵਨਵੇਸ਼ਕਾ,ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਵੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਜਾ ਂਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾ ਂਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਵੱਚ, ਛੋਟ ਵਾਲੀਆ ਂਸਵਕਓਵਰਟੀਆ ਂਘੁਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਘੁਟਾਲੇਬਾ਼ਿ ਫਰੇਬੀ ਵਨਵੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ “ਛੋਟ” ਵਾਲੀਆ ਂ
ਸਵਕਓਵਰਟੀਆ ਂਵਜੋਂ ਵਪੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ  “ਪਬਵਲਕ ਹੋਣ” ਦੇ ਵਟਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾ ਂ
ਈਮੇਲ ਵਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸ਼ੱਕ ਕਰ।ੋ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਵਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਨਵੇਸ਼ ਵਸਰਫ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਗ਼ਿਾਤ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾ ਂਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 
ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੰਨੀ ਰਕਮ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵਨਯਮਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹ।ੈ

ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਫੋਰੈਕਸ) ਬਾ਼ਿਾਰ ਨੂੰ ਵਵਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਲ ਵਵੱਤੀ ਬਾ਼ਿਾਰ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਵਨਵੇਸ਼ਕ 
ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਾ ਂਵਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਵਦੇਸ਼ੀ 

ਮੁਦਰਾਵਾ ਂਵਵੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਵਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਫੌਰੈਕਸ ਵਵਵਗਆਪਨ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾ਼ਿਾਰ ਦੀ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਕੋਰਸਾ ਂਜਾ ਂਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਵੱਚ ਉੱਚ, ਵਸਖਲਾਈ 
ਪ੍ਾਪਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹਰੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਵਤਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡ,ੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਾਵਧਤ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾ ਂਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾ ਂਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ।ੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਵਸਆ ਜਾਵੇ ਵਕ 
ਫੌਰੈਕਸ ਵਪਾਰ ਵਕੰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾ ਂਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਵਲਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਫੌਰੈਕਸ ਵਪਾਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਅਕਸਰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਵਲਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਫਰਮਾ ਂਵਨਯਮਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ 
ਮਾਰਕੀਵਟੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਨਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਵਕਸੇ ਔਫਸ਼ੋਰ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਥੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗ।ੇ ਇਹਨਾ ਂਵਵੱਚੋਂ 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਾ ਂਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੋ

ਛੋਟ ਵਾਲੀਆ ਂਸਨਕਓਨਰਟੀਆ ਂਦਾ ਘੁਟਾਲਾ

ਫੌਰੈਕਸ ਘੁਟਾਲਾ

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ “ਔਫਸ਼ੋਰ” ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹ।ੋ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ 
ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਵੱਚ, ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾ ਂਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਕੀਮਾ ਂਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ 
ਰਹੋ - ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਵਵਆਜ ਅਤੇ ਼ਿੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਔਫਸ਼ੋਰ ਵਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ਼ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਵਲ ਕੋਰਟ ਵਵਚ ਨਹੀਂ ਵਲਜਾ ਸਕੋਗ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਔਫਸ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲਾ



ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾ ਂਕੋਲ  ਲਾੱਕਡ-ਇਨ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਕਾਉਂਟ (ਐਲਆਈਆਰਏ) 
(Locked-In Retirement Account (LIRA) ਵਵੱਚ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਵੱਚ, 
ਤੁਸੀਂ LIRA ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਨਸ਼ਚਤ ਉਮਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 55 ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਤੱਕ 
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦ।ੇ ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਕੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ  ਟੈਕਸ  ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ “RRSP  loan” ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਾ ਂਵਵੱਚ ਪ੍ਚਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ  ਲੌਕ-ਇਨ  ਫੰਡਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਲੋਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ LIRA ਵਵੱਚ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵਨਵੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਮੋਟਰ ਵੇਚ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਬਦਲੇ 
ਵਵੱਚ, ਪ੍ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ 60% ਤੋਂ 70% ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੀਸ ਦੇ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗ,ੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ LIRA ਵਵਚ ਇਕ ਵਡਮੁੱਲਾ  ਵਨਵੇਸ਼  ਰੱਖੋਗ।ੇ ਪਰ ਜੋ ਵਨਵੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 
ਲੋਨ ਨਾ ਵੇਖ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਪੈਿਸ਼ਿ ਘੁਟਾਲਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਾ ਂਅਤੇ ਈ-ਮੇਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜਆਦਾ ਪੈਸਾ 
ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਵਵੱਚ $10 ਨੂੰ $20,000 ਵਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਜਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਵੇਸ਼ਕਾ ਂਦੇ 
ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਨਵੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ 
ਹਨ।  ਸੱਦਾ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ।ੋ

ਵਜਹੜੇ ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਵਚਤ ਵਰਟਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਵਵਆਜ ਦੇ ਚ�ਕ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ  ਵਨਵੇਸ਼  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 
ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਵਨਵੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। “ਵਵਆਜ ਦੇ ਚ�ਕਾ”ਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਨਵੇਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਨਵੇਸ਼ਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੇ ਪੈਵਸਆ ਂਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਆਖਰਕਾਰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇਕ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗ।ੇ ਤਾ ਂਪ੍ਮੋਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗ।ੇ

ਪ�਼ਿੀ ਜਾ ਂਨਪਰਾਨਮਡ ਸਕੀਮ

ਇਨ੍ਾ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਵਵੱਚ, ਘੁਟਾਲੇਬਾ਼ਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ  ਸਟਾਕ ਤੇ ਇੱਕ 
ਅਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਵਨਵੇਸ਼ਕਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਸੂਚੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ 

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਟਾਕ ਵਕਸੇ ਜਾਇ਼ਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ ਵਜਵੇਂ ਵਜਵੇਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ 
ਹਨ, ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਸਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ 
ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਘੁਟਾਲੇਬਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤ 
ਵਡੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ਿੂਲ ਸਟਾਕ ਰਵਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਪ ਅਤੇ ਡੰਪ ਘੁਟਾਲਾ

CheckBeforeYouInvest.ca 
‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਵੇਸ਼ ਜਾ ਂਵਨਵੇਸ਼ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ 
ਰਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ  
ਰਵਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ 

Ontario Securities Commission 
20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca

@smarter_moneyGetSmarterAboutMoney


