
ਹੱਜ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਪਆਪਿਆਂ ਦੀ ਿੱਪਖਆ ਪਿਵੇਂ ਿਿਨੀ ਹੈ

R
ਆਪਣੀ ਖਜੋ ਿਿੋ। ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ/ਟੂਰ ਦ ੇਸੰਚਾਲਕ 
ਦੀਆਂ ਕਝੁ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਿਬੁਕੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਬਕਸੇ ਦਸੋਤ ਜਾਂ ਪਬਰਵਾਰ ਦ ੇਸਦੱਸ ਵਲੋਂ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਸਫਰ ਲਈ 

ਬਤਆਰੀ ਦੀ ਪਮ੍ਾਣਕਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦੰਦੀ ਹਰੈ। ਆਨਲਾਇਨ ਜਾਓ ਅਤੇ 
ਇਹ ਦਖੇਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਤ ੇਖੋਜ ਕਰੋ ਬਕ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀਆ ਂਸਵੇਾਵਾਂ ਤ ੇਬਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ 
ਕਰ ੋਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਬਮਬਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੱਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੈ:  
www.hajinformation.com/hajj_agents.php

R
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੈਵਲ ਿੰਪਨੀ ABTA ਵਾਂਗ ਦੀ 
ਪਮ੍ਾਣਤ ਟ੍ੇਡ ਐਸੋਪਸਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦੱਸ ਹੈ। Aਸਾਰ ੇABTA 
ਸਦੱਸਾਂ ਨੰੂ, ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 

ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਚਾਰ ਸੰਬਹਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਾਖਲੇ 
ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ABTA ਸਦੱਸਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://abta.
com/go-travel/before-you-travel/find-a-member

R
ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਹਵਾਈ ਸਫਿ ਅਧਾਿਤ ਪੈਿੇਜ ਦੀ ਬਪੁਿੰਗ ਿਿ ਿਹੇ 
ਹ ੋਤਾਂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਵੈਲ ਿੰਪਨੀ ATOL 
(ਪਸਪਵਲ ਐਪਵਏਸ਼ਨ ਅਥਾਪਿਟੀ) ਹ ੈਜ ੋ(CAA) ਦਆੁਿਾ 

ਸੁਿੱਪਖਅਤ (ਏਅਿ ਟ੍ਵੈਲ ਓਿਗੈਨਾਇਜ਼ਿਸ ਲਾਇਸੈਂਪਸੰਗ) ਹ।ੈ ਜ ੇਟ੍ਰੈਵਲ 
ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡ ੇਸਉਦੀ ਅਰਿ ਬਵੱਚ ਹੋਣ ਵਲੇੇ ਿੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਤਹੁਾਡੀ 
ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀ ਬਟਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਜਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ ਪਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਸ ਲਈ ਮੜੁ ਤੋਂ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਹਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪਰੈਸ ੇਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲਰੈਣ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ CAA ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਾਗਤ 
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰੈ। 
ਤਸੁੀਂ ਹਠੇਾਂ ਬਦੱਤ ੇਪਤ ੇਤ ੇATOL ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ   
www.caa.co.uk  

R
ਸਭ ਿੁਝ ਪਲੱਖਤ ਪਵੱਚ ਪਾ੍ਪਤ ਿਿੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ 
ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵੇਰਬਵਆਂ ਅਤੇ ਬਨਯਮ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਲੱਖਤ ਬਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਹੱਜ ਦਾ ਬਵਜਾ ਵਾਜਿ 
ਹਨ। ਲੇਖਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ ਨੰੂ ਬਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਵੱਤੀ ਲਰੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 
ਬਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। 

Q
ਟ੍ੈਵਲ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਨਿਦ ਦੁਆਿਾ ਜਾਂ ਪਿਸੇ ਪਵਅਿਤੀ ਦੇ 
ਖਾਤੇ ਪਵੱਚ ਪਸੱਧੇ ਬੈਂਿ ਟਾ੍ਂਸਫਿ ਦੁਆਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਿਿੋ। 
ਬਜਆਦਾਤਰ ਵਾਜਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਵੱਚ ਿੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰੈਬਡਟ ਜਾਂ 

ਡਰੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਬਵਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਿੈਂਕ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਫਰਜੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੈਸੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਸ਼ਿਾਿ ਹੋ ਗਏ ਹੋ
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱ ਪਚਾਪ ਸਰੈਹਣ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਬਵੱਚ ਸ਼ਰਬਮੰਦਗੀ 
ਮਬਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ 0300 123 2040 
ਤ ੇਜਾਂ www.actionfraud.police.uk ਤ ੇAction Fraud 
(ਐਿਸਨ ਫ੍ਰੌਡ) ਨੰੂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਸਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਪੁਬਲਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੌਡ 
ਇੰਟਰੈਬਲਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਬਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਸੀਬਰਅਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਲਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪੁਬਲਸ ਦੀ ਛਾਣਿੀਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। ਬਸਰਫ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਰੈਮਾਨੇ ਅਤੇ 
ਪ੍ਬਕਰਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਨੰੂਨ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਖੇਿਾਜਾਂ 
ਨੰੂ ਬਨਸ਼ਾਨਾਂ ਿਣਾ  ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਬਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਬਲਮ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਬਜਆਦਾ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰੈ।

ਰਾਬਸ਼ਦ ਮੋਗ੍ਾਦੀਆ (Rashid Mogradia), ਬਿ੍ਬਟਸ਼ ਹਾੱਬਜਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 
ਸੀਈਓ ਨੇ ਬਕਹਾ:

ਹਾਲਾਂਬਕ ਹੱਜ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਬਜਆਦਾਤਰ ਸੰਚਾਲਕ ਜਿਰਦਸਤ 
ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਅਬਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਿੱਚਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿ੍ਬਟਸ਼ ਮੁਸਬਲਮ 
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਬਤਸ਼ਠਾ ਨੰੂ 
ਿਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਿਣਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ ਬਕ ਉਹ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਫਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ 
ਕੋਲੋਂ ਿੁਬਕੰਗ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਸਮੁਦਾਏ ਨੰੂ ਹੱਜ ਦੇ ਫਰਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ 
ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਬਸਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਪੁਬਲਸ ਦੇ ਜਰਿਦਸਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ Action Fraud ਨੰੂ ਧੋਖੇਿਾਜਾਂ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੇ੍ਬਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਬਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।“

ਹੱਜ ਦੇ ਧੋਖੇ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਓ:  
www.cityoflondon.police.uk/CityPolice/hajjfraud
www.cbhuk.org

ਹੱਜ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਓ:
www.hajinformation.com

ਧੋਖੇਿਾਜਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਹੱਜ
ਿਰਿਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਓ

ਹੱਜ

http://www.hajinformation.com/hajj_agents.php
http://abta.com/go-travel/before-you-travel/find-a-member
http://abta.com/go-travel/before-you-travel/find-a-member
http://www.caa.co.uk
http://www.hajinformation.com


ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਜਆਦਾ ਮਸੁਲਮਾਨ ਮੱਕਾ ਦੀ ਤੀਰਥ-
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਹੱਜ ਮਨਾਉਂਦ ੇਹਨ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ 
ਇਸ ਸਮੂਹ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕਈ ਹਜਾਰ ਯਕੂ ੇਨਾਗਬਰਕਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਬਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣਲੇਈ, ਇਸ ਨੰੂ ਬਧਆਨ ਬਵੱਚ 
ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੈਸਾ ਜੋਬੜਆ ਹੋਵਗੇਾ ਬਕ ਇਹ ਜੀਵਨ 
ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਹੋਵਗੇਾ।

ਬਜਵੇਂ ਹੱਜ ਨਜਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹਰੈ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਰੈਕੇਜ ਲਈ ਪਰੈਸਾ 
ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਸਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਬਕ 
ਿਦਬਕਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇਿਾਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਬਣਆਂ ਨੰੂ ਤਿਾਹ 
ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਹਰੈ। । ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਆਵਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਉਦੀ 
ਅਰਿ ਬਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣਗੇ ਬਜਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਿੁਬਕੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ ਹਾਲਾਂਬਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਬਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫਰ 
ਅਸਲ ਬਵੱਚ ਫਰਜੀ ਸਫਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ 
ਧੋਖਾ ਹਰੈ ਜੋ ਬਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਜਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਲਰੈ ਕੇ ਗਾਯਿ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ।

ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਜਵਾਿ ਬਵੱਚ ਬਸਟੀ ਆਵ ਲੰਦਨ ਪੁਬਲਸ, ਜੋ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ 
ਧੋਖੇਿਾਜੀ ਦੇ ਬਖਲਾਫ਼ ਪੁਬਲਬਸੰਗ ਦੀ ਇਕ ਅਗਵਾਈ ਹਰੈ, ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਤਰ ਤੇ ਹੱਜ ਧੋਖੇਿਾਜੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਬਹੰਮ ਹਰੈ।

ਹੱਜ ਦਾ ਧੋਖਾ ਪਿਵੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਮੱਕਾ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸਮੁਦਾਏ ਬਵੱਚ ਅਤੇ ਬਜਆਦਾਤਰ 
ਆਨਲਾਇਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੌਦੇ ਦੀ 
ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਰੈਕੇਜਾਂ 
- ਹਵਾਈ ਸਫਰ, ਆਵਾਸ, ਬਵਜਾ - ਤੋਂ ਆਕਰਬਸ਼ਤ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰੈਸਾ ਵਸੂਲ ਸਰੌਦਾ ਹੋ ਬਰਹਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹਰੈ। ਕੁਝ ਸੰਚਾਲਕ ਕਾਫੀ ਬਜਆਦਾ ਛੂਟ ਦਾ ਬਵਬਗਆਪਣ ਬਦੰਦੇ 
ਹਨ। ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਨਕਦੀ ਬਵੱਚ ਜਾਂ ਬਸੱਧੇ 
ਿੈਂਕ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਬਕ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਮਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬਟਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਫਰ ਸਿੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਣਗੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਬਲਆਂ 
ਬਵੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਿਰਬਮੰਘਮ ਤੋਂ, ਮਹੰੋਮਦ (Mohammed), 36, ਨੇ ਹੱਜ ਦ ੇਧੋਖੇ ਬਵੱਚ 
£4,500 ਗਵਾਏ। ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਬਜਆਦਾ ਦਖੁ ਪਹੁੰ ਬਚਆ ਪਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਗੱਲ ਇਹ ਹਰੈ ਬਕ, ਉਸ ਨੇ Action Fraud ਨੰੂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ:

ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਿਹੁਤ 
ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ ਬਕ ਮੈਂ ਬਸਰਫ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਾਪਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 

ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਰੈਕੇਜਾਂ ਤੇ ਬਵਚਾਰ ਕਰ ਬਰਹਾ ਸੀ। ਿਦਬਕਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ 
ਮੈਂ ਵਰੈੱਿਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਰੌਬਦਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਬਗਆ ਸੀ। ਬਜਵੇਂ ਬਕ 
ਹੱਜ ਦੀ ਬਮਤੀ ਨੇੜੇ ਆਈ ਕੋਈ ਬਟਕਟ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ 
ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣਾ ਿੰਦ ਕਰ ਬਦੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਆਬਖਰਕਾਰ 
ਅਬਜਹੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਬਗਆ ਬਜੱਥੇ ਮਰੈਨੰੂ ਅਬਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਬਕ ਮੈਂ 
ਇੱਕ ਬਭਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਬਗਆ ਹਾਂ।”

ਹੱਜ ਦਾ ਧੋਖਾ

ਬਸਟੀ ਆਫ ਲੰਦਨ ਪੁਬਲਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਟੀਵ ਹਰੈਡ (Steve Head) 
ਨੇ ਬਕਹਾ:

ਹੱਜ ਦਾ ਧੋਖਾ ਇੱਕ ਅਬਜਹਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ 
ਹਰੈ ਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟ ਬਰਹਾ ਹਰੈ ਜੋ ਬਕ ਮੱਕਾ 

ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਮਾੱਤਰ ਅਵਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹਰੈ। ਬਸਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਪੁਬਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ 
ਅਤੇ ਜੋ ਬਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਧੋਖੇਿਾਜਾਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਨਆਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਸੁਪਬਣਆਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੱਜ 
ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਰੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਬਕਰਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਸਮੁਦਾਏ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਪੁਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਿੱਧ ਹਰੈ।”

ਹਰ ਸਾਲ

25,000
ਤਕ ਬਿਬ੍ਟਸ਼ 
ਮਸੁਲਮਾਨ ਹੱਜ ਲਈ 
ਸਫਰ ਕਰਦ ੇਹਨ

ਹੱਜ ਦ ੇਬਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ

42
ਸਾਲ ਹਰੈ

ਬਿਬ੍ਟਸ਼ ਹਾਬੱਜਸ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਰੈ ਬਕ Action Fraud 
ਨੰੂ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਸੰਬਖਆ ਬਸਰਫ

3% ਹੀ ਹਰੈ।

ਪੁਬਲਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬਰਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਬਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ

£1,000-£33,000 
ਗਵਾਏ ਹਨ

ਬਿ੍ਬਟਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੌਰ ਤੇ 
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ 

£125 ਪਮਪਲਅਨ 
ਤਕ ਖਰਚ ਕਰਦ ੇਹਨ

Hajj fraud in numbers


