
 
 

 
 

 

 

ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 

ਪਿਆਰੇ ਗਾਹਕੋ, 

 

ਪਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਆ ਸਾਡ ੇਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। 
 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਜਹੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿੇਿਦ ੇਹਾਂ ਪਜੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਪਕਸੇ ਤੀਜੀ ਪਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਅਿਰਾਿੀ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਾ ਪਿੱਚ ਜਾਂਦ ੇ

ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਪਹਦਾਇਤਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਕ ਪਿੱਤੀ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੂਰਾ ਹੋ ਜਾਿ।ੇ 

 

ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਕਈ ਰੂਿਾਂ ਪਿੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿੇਸ਼ਾਿਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  
ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਪਕਸੇ ਿੀ ਸੱ਼ਕੀ ਗਤੀਪਿਿੀ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਦ ੇਲਚਿੰ ਨਹ  ਅਤੇ ਿਾਿ ਝਿੰ ਡੇ। 
ਘਿਲੇਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ 

ਛੋਟੀਆ ਂਸਮਾਂ ਸੀਮਾਿਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕਾਨੂੁੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀਆ ਂਿਮਕੀਆ ਂਜਾਂ 
ਿੁਪਲਸ ਬਲ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੁੰ ਦ ੇਿਜੋਂ ਿੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ 

ਿਾ ਕੇ ਅਪਜਹਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕਸਮਾਂ। 
ਆਮ ਘੁਟਾਲਿਆ ਂਲਵੱਚ ਇਹ ਸਾਮਿ ਹਨ: 

• ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ(ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਅਤ ੇਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਿਹੁੁੰ ਚ 

(ਪਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸ) (ਤੁਹਾਡ ੇਕੁੰ ਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੌਪਨਕ 

ਪਡਿਾਈਸ ਤੱਕ) 

• ਪਨਿੇਸ਼ 

• ਡੇਪਟੁੰ ਗ ਅਤ ੇਰੋਮਾਂਸ 

• ਅਣਪਕਆਸ ੇਿੈਸੇ ਜਾਂ ਪਜੱਤਾਂ 
• ਜਾਅਲੀ ਦਾਨ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ (ਚੈਪਰਟੀਆ)ਂ 

• ਿਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਿੇਚਣਾ 
• ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

• ਿਮਕੀਆ ਂਅਤੇ ਜਬਰੀ ਿਸੂਲੀ 
• ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾਂ 

 

ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਿੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲੋਂ  ਪਿੁੰ ਨ, ਿਾਸਿਰਡ ਜਾਂ ਨ ਿੱਟਬੈਂਕ ਐਸ 

ਐਮ ਐਸ ਕੋਡ ਦੀ ਮੁੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੌਮਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੋਈ 

ਪਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਸੁੰ ਿਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਜਹਾ 
ਪਿਅਕਤੀ ਪਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਿੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਿਿੋ ਅਤ ੇਕੋਈ ਿੀ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੁੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ। 

 

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਕੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਘੁਟਾਪਲਆ ਂਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪਸੱਪਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪਜੁੰ ਨਹ ਾਂ ਪਿੱਚ www.commbank.com.au/scams ਅਤ ੇ

www.scamwatch.gov.au ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘੁਟਾਪਲਆ ਂਅਤੇ ਿੋਿਾਿੜੀ ਨੂੁੰ  ਸਮਝਣ 

ਅਤ ੇਬਚਣ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਕਾਿੀ ਿਾਸਤ ੇ

ਕੌਮਬੈਂਕ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ  'ਸੇਫ ਐਡਂ ਸਿੈੀ' ਦੀ ਿੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  
ਉਿਰੋਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਪਿੱਚੋਂ ਪਕਸੇ ਤੱਕ ਿਹੁੁੰ ਚ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਪਕਸੇ ਿੀ ਕੌਮਬੈਂਕ ਸ਼ਾਿਾ ਪਿੱਚ ਜਾਓ। 

 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਆਿਣੇ ਿਾਪਤਆ ਂਉੱਤ ੇਅਣਅਪਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਾਿਾਰਣ ਪਿਿਹਾਰ 

ਦਾ ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਮਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੁੰ ਿਰਕ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਨੂੁੰ  13 2221 (ਲਵਦੇਸਾਂ ਤੋਂ +61 2 9999 3283) ਉੱਤ ੇਲਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਾਖਾ ਲਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਘੁਟਾਲਾ ਟੀਮ ਨੂੁੰ  ਿੀ 1800 023 919 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਕਲਿ 2 

ਚੁਣ,ੋ ਪਫਰ ਪਿਕਲਿ 1 (ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇ- ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸ਼ਨੀਿਾਰ 
ਤੋਂ ਐਤਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇ- ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਪਸਡਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ)। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਪਿਪਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਨੂੁੰ  1300 360 793 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤ ੇ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਪਹ ਕਰੋ। 
ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਛੋਟੀ ਪਮਆਦ, ਗੁਿਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀ ਸੇਿਾ ਹੈ 

ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਿੱਚ ਸਪਥਤ ਕੌਮਨਿੈਲਥ ਬੈਂਕ ਅਤ ੇਬੈਂਕਿੈਸਟ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 

ਉਿਲਬਿ ਹੈ। 
 

ਿੁੰਨਿਾਦ, ਕੌਮਬੈਂਕ 

 
 
 
 
 

ਆਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆ ਂਪਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾ 2 ਿੇਿੋ। 
 

ਕੌਮਨਿੈਲਥ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ABN 48 123 123 124 AFSL ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਰੈਪਡਟ ਲਾਇਸੈਂਸ 2349 45 



 
 

 

 
 

 

 
 

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ(ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਿੋਜੀ) ਅਤ ੇਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕ ੇਪਹੁਿੰ ਚ (ਲਰਮੋਟ 

ਐਕਸੈਸ) ਘੁਟਾਲਿਆ ਂਿਈ  

ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

 ਪਕਸੇ ਪਿੱਤੀ ਸੁੰ ਸਥਾ, ਦੂਰਸੁੰਚਾਰ ਕੁੰਿਨੀ ਜਾਂ ਆਈ ਟੀ ਹੈਲਿਡੈਸਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਕਸ ੇਪਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੇਚਣ ਲਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 

ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡ ੇਿੇਰਿੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

 ਪਕਸੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਨੂੁੰ  ਇੁੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਕਸ ੇਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ ਿੜਹਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿ।ੇ ਇਸ 

ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 

ਘਿਲੇਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਡਿਾਈਸ ਨੂੁੰ  ਿੇਿ ਅਤ ੇਕੁੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। 

 
 ਅਿਰਾਿੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਫੜਨ ਪਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।ੇ 

 

 
 

ਲਨਵੇਸ ਅਤ ੇਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਿੇ 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਇਦ: 

 ਪਨਿੇਸ਼ ਉਤਿਾਦਾਂ ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪਕਰਿਟੋਕਰੁੰ ਸੀ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਨਿੇਸ਼ ਉੱਤ ੇਿਾਿਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਦਰ ਦੀ ਗਰੁੰਟੀ ਪਦੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

 

 ਕੁੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾਿ ੇਜੋ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ ਪਕਸ ੇ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ "ਗਾਹਕਾਂ" ਤੋਂ ਫੁੰ ਡ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਫੁੰ ਡਾਂ ਨੂੁੰ  ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 ਦੂਪਜਆ ਂਨੂੁੰ  ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪਨਿੇਸ਼ ਪਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿ।ੇ 

 

 

ਲਰਸਤ ੇਦ ੇਘੁਟਾਿੇ 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ: 

 ਪਕਸੇ ਅਪਜਹੇ ਪਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਜਸ ਨੂੁੰ  ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਪਟੁੰ ਗ ਜਾਂ 
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਮਲੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਰੁੰ ਤ ਿੈਸੇ ਦੀ ਮੁੰਗ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। 

 

 ਅੁੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੈਸ ੇਭੇਜਣ (ਆਈ ਐਮ ਟੀ) ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿ,ੇ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਦਾਇਤ ਪਦੱਤੀ ਜਾਿ ੇਪਕ ਿੈਸੇ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਚ ਪਕਿੇਂ ਭੇਜਣੇ ਹਨ। ਆਈ ਐਮ ਟੀ 

ਿੇਰਿੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੇ ਿੇਰਪਿਆ ਂਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

 

ਅਣਲਕਆਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਿੇ ਘੁਟਾਿੇ 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ: 

 ਲਾਟਰੀ ਪਿੱਚ ਪਜੱਤ, ਪਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਚੱਠੀ, ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਿੌਿ-

ਅੱਿ ਆਿਣੇ ਕੁੰ ਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰੋਗੇ। 
 

 ਇਹ ਦੱਪਸਆ ਜਾਿ ੇਪਕ ਤੁਸੀਂ ਿੈਸ ੇਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਿਰ ਿੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  
ਿਪਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਕਾਨੂੁੰ ਨੀ ਫੀਸਾਂ। 

 

 

ਧਮਕੀਆਂ ਅਤ ੇਜੁਰਮਾਨਾ ਘੁਟਾਿੇ 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਇਦ: 

 ਬੈਂਕ ਿੋਿਾਿੜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿੁਪਲਸ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਏ ਟੀ ਓ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਕਸ ੇਪਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।ੇ 

 

 ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਦੱਪਸਆ ਜਾਿ ੇਪਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪਬਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਬੱਲ/ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ 

ਹਨ। 
 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਤਾਂ ਜੇਲਹ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਨਕਾਲੇ ਿਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਿਮਕੀ ਪਦੱਤੀ 
ਜਾਿੇ। 

 

 

ਝੂਠੇ ਚਿਾਨ/ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਿੀ ਈਮੇਿ ਵਾਿੇ ਘੁਟਾਿੇ 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ: 

 ਪਕਸੇ ਨਿੇਂ ਿਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਕਸੇ ਸਥਾਿਤ ਸਿਲਾਇਰ ਨੂੁੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਪਟਸ ਜਾਂ 
ਚਲਾਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹੋ। 

 

 ਆਿਣੇ ਸਿਲਾਇਰ ਤੋਂ ਨੋਪਟਸ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਪਮਪਲਆ। 

 

 
 

ਖਰੀਦਣਾ/ਵੇਚਣਾ 
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ: 

 ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਿਰੀਦਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ 
ਪਮਲਦਾ ਹੈ। 

 

 ਕਤੂਰਾ/ਿਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਨੂੁੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਰੀਦਦ ੇਹੋ ਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਿਾਲਤ ੂਜਾਨਿਰ ਨਹੀਂ ਪਮਲਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਜਾਅਿੀ ਦਾਨ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਚੈਲਰਟੀਆਂ) 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਇਦ: 

 ਪਕਸੇ ਦਾਨ ਸੁੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਪਬਮਾਰ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਕਸੇ ਪਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।ੇ 
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