
ਧੋਖੇਧੜੀ ਤੋਂ ਖੁਦ 
ਨੂੰ ਬਚਾਓ

Ontario Securities Commission 

ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ:

ਸੁਚਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾ ਂਕੱਢੋ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ 

ਜੋਖਮਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਫੀਸਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ 
ਲਈ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਨੂੰਿੀ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਵੈਧ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ 
ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਨਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਰਨਜਟਰਡ ਨਵੱਤ ਪ੍ਤੀਨਿਧੀ, ਵਕੀਲ ਜਾ ਂ
ਅਕਾਊਂਟੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਜਾ ਂਓਂਟਾਰੀਓ ਨਸਕਓਨਰਟੀਜ਼ 
ਕਮੀਸ਼ਿ (OSC) ਨੂੰ 1-877-785-1555 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੱਤ ਟੀਨਚਆ ਂਦੇ ਿਾਲ ਮੇਲ 
ਨਕਵੇਂ ਖਾਦਂਾ ਹੈ।

ਚਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ 

OSC ਦੇ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵੱਤ ਪ੍ਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਿ ਸਨਿਤੀ ਦੀ 
ਜਾਚਂ ਕਰੋ, ਜਾ ਂCheckBeforeYouInvest.ca (ਕੇਵਲ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ 
ਨਵੱਚ) ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਔਿਲਾਈਿ ਸਰਚ ਟਲੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ
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ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਛੇ ਤਰੀਕੇ:

ਬੇਲੋੜੀਆ ਂਈਮੇਲਾ ਂਨੂੰ 
ਚਮਟਾ ਚਦਓ 

ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਨੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਚਦਓ

ਆਿਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕੈ੍ਚਿਟ 
ਕਾਰਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 
ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖੋ

ਗੁੰਮ ਗਏ ਜਾ ਂਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕੈ੍ਚਿਟ 
ਕਾਰਿਾ ਂਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚਰਿੋਰਟ ਕਰੋ

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ 

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਿਣੀਆ ਂ
ਸਟੇਟਮੈਂਟਾ ਂਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਕਰੋ 

ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਕੰਪਿੀ 
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਨਵਅਕਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ 
ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾ ਂਕੈ੍ਨਡਟ ਕੰਪਿੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਫੋਿ 
ਕੱਟ ਨਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੱਤ ਸੰਸਿਾ ਨੂੰ 
ਫੋਿ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਂਉਹਿਾ ਂਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
‘ਤੇ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਿੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਿਾ ਦੱਸੋ। 
ਨਜਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਿੰਬਰ 
ਨਲਨਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ 
ਕਰ ਨਦਓ।

ਨਜੰਿੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਕੈ੍ਨਡਟ ਕਾਰਡ 
ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਓਿਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ 
ਖਰਨਚਆ ਂਤੋਂ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਆਪਣਾ ਕੈ੍ਨਡਟ ਕਾਰਡ ਿੰਬਰ ਕੇਵਲ 
ਉਹਿਾ ਂਸੁਰੱਨਖਅਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾ ਂ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਕ ਕਨੂੰਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ 
ਹਿ। ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈ੍ਨਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਿਾ ਂਦੀ ਫਾਈਲ ਨਵੱਚ ਰੱਖਣ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਾ ਨਦਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 
ਜਾ ਂਕੈ੍ਨਡਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਿੀ ਨੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ।


