ਵਾਹਨ (ਆਟੋ) ਦੀ ਚੋਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਸਰਫ਼ ਸੁਰਆ
ੂ ਤ ਭਰ ਹੀ
ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਛੱ ਡੀਆਂ ਚੀਜਾਂ: ਸਜਵੇ ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ , ਰਾਡਾਰ
ਖੋਜੀ , iPods ਇਸਤਆਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ
ਸਨੈੱਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੁੰ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਸਜਸ ਸਵਚ ਚੈੈੱਕ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ , ਕਰੈਸਡਟ ਕਾਰਡ ਆਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਗੈਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਘਰ ਨੂੁੰ ਖੋਸਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਸਜਸ
ਸਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਸਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਨਾ ਸਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਵਕਲਪ ਲੱਬਣਾ ਪਵੇਗਾ , ਨਾਲ ਹੀ
ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਥਾ ਤੇ ਨਵੀ ਗੱ ਡੀ ਵੀ ਲੈ ਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਹਨ ਨੂੁੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੁੰ ਇੱ ਕ ਸਮੁੰ ਟ ਤੋ ਵੀ
ਘੱ ਟ ਸਮਾ ਲਗੇਗਾ । ਔਸਤ ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱ ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ
ਹੁੁੰ ਦੀਆ ਹਨ ।
ਨਾਂ ਸਸਰਫ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਬੁੰ ਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ
ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਾਜ ਨੂੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ , ਬੀਮਾ
ਪਰ੍ਮੀਅਮ ਵੱ ਧ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਹੋਰ
ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੁੰ ਬਰ , 2009 ਸਵਚਕਾਰ ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱ ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਨਰਮਾਤਾ , ਮਾਡਲ , ਅਤੇ ਅੁੰ ਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਸਦਤੀ ਗਈ ਹੈ :
1 . ਫੋਰਡ ਟਰੱ ਕ - 557 ਚੋਰੀ
2 . ਹੌਂਡਾ ਸਸਵਕ - 314 ਚੋਰੀ
3 . ਡੌਜ / ਪਸਲਮੌਥ ਵੈਨਾਂ - 237 ਚੋਰੀ
4 . ਡੌਜ ਟਰੱ ਕ - 225 ਚੋਰੀ
5 . ਡੋਜ / ਪਸਲਮੌਥ ਸਨਓਨਜ - 224 ਚੋਰੀ
6. ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਟਰੱ ਕ - 207 ਚੋਰੀ
7. ਜੀਐਮਸੀ ਟਰੱ ਕ - 171 ਚੋਰੀ
8. ਜੀਪ ਸਚਰੋਕੀਜ - 105 ਚੋਰੀ
9. ਹੌਂਡਾ ਅਕੌ ਰਡ - 99 ਚੋਰੀ
10. ਏਸਕਓਰਾ ਇਨਟੈਗਰਾ - 46 ਚੋਰੀ

ਕੁੱ ਲ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ - 6022
ਬਰਾਮਦ ਵਾਹਨ - 5392

ਹੇਠ ਲਲਖੇ ਕਝ ਗਰ ਤਸੀ ਕਾਰ ਚੋਰ ਦਾ ਲ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋ
ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :

1. ਜੇ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਮੇਸਾ ਵਾਹਨ
ਦੀਆਂ ਸਖੜਸਕਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੁੰ ਦ ਰਖੋ ਅਤੇ ਕੁੁੰ ਜੀ ਨੂੁੰ ਜੇਬ ਸਵਚ ਰਖੋ ।

2. ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਸਜਸਟਰੇਸਨ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ , ਕਰੈਸਡਟ ਕਾਰਡ ਜ, ਹੋਰ

ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਗਲੋ ਵ ਖਾਨੇ ਸਵੱ ਚ ਨਾ ਛੱ ਡੋ । ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਜਾਂ ਪਰਸ ਸਵੱ ਚ
ਰੱ ਖੋ ।

3. ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੁੰ ਸ ਪਲੇ ਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ( VIN ) ਨੁੰਬਰ ਦੀ
ਨਕਲ ਇੱ ਕ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ
ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾ, ਪੁਸਲਸ ਨੂੁੰ ਸਰਪੋਰਟ ਸਲਖਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪਵੇਗੀ।

4 . ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੁੰ ਜੀ ਦੇ ਛੱ ਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲੱਖ ਕੇ
ਨਾ ਰੱ ਖੋ ।

5. ਕੀਮਤੀ ਚੀਜਾਂ ਨੂੁੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਮਣੇ ਨਜਰ ਆਸਦਆ ਨਾ ਛੱ ਡੋ. ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੁੰ
ਆਕਰਸਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾ ਨੂੁੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉਹਲੇ , ਟਰੁੰ ਕ ਸਵੱ ਚ ਪਾ
ਸਦਓ ।

6. ਕੁੁੰ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈੈੱਟ ਨੂੁੰ ਕਦੇ ਗੱ ਡੀ ਸਵੱ ਚ ਜਾਂ ਗੱ ਡੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲਕੋਵੋ । ਚੋਰ
ਲਕੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਵਾਧੂ ਕੁੁੰ ਜੀ ਨੂੁੰ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਸਵੱ ਚ
ਸੁੰ ਭਾਲੋ ।

7.ਜਦ ਸੁੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸਾ ਚੁੰ ਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖੇਤਰ, ਸਜੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਦਲ ਆਵਾਜਾਈ
ਹੋਵੇ ਸਵੱ ਚ ਵਾਹਨ ਖੜਾ (ਪਾਰਕ) ਕਰੋ ।

8. ਕਈ ਵਾਹਨ ਅੱ ਜ ਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋ ਸਕਸੇ ਸਕਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਸਸਸਟਮ
ਨਾਲ ਆਓਦੇ ਨੇ । ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਅੱ ਪਗਰੇਡ

ਸਸਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ । ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਵਕਲਪ ਉਹ ਸਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ

ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਚਲਾਈ ਨਾ
ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦੇ ਸਸਸਟਮ ਸਵੱ ਚ ਸਾਸਮਲ ਹਨ:

• ਇਲੈ ਕਟਰਾਸਨਕ ਜੁੰ ਤਰ ਵਾਹਨ ਨੂੁੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ
• ਸਟੀਸਰੁੰ ਗ ਵੀਲ ਲਾਸਕੁੰ ਗ ਜੁੰ ਤਰ

• ਵਾਹਨ ਅਲਾਰਮ

• ਹੁੱ ਡ ਲਾਸਕੁੰ ਗ ਜੁੰ ਤਰ

9.ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੂ ਕਾਰ ਨੂੁੰ ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਛੱ ਡੋ, ਸਜਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ

ਜਾਣਾ,ਸਟੋਰ ਸਵਚ ਜਾਣਾ ,ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਸਵੱ ਚ ਗਰਮ ਕਰਨਾਂ ਆਸਦ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਏ ਟੀ ਐਮ, ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ,ਆਸਦ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

10. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੁੰ ਧ

ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੁੰ ਲਾੱਕ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰਾਜ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਹੀ
ਸਕਉਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ।

11. ਜੇ ਤੁਸੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕਸੇ ਸੱ ਕੀ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੁੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਪੁਸਲਸ

ਨੂੁੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ(403) 266-1234 ,ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੁੰ ਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ
ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੁੰ ਕਟ ਹੈ, ਸਜਵੇ ਸਕ ਸਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੁੁੰ ਖਤਰੇ ਦੀ
ਸਸਥਤੀ , ਸੱ ਟ ਹਾਦਸੇ ਜ ਅਪਰਾਧ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ , 911 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ।

12. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੁੰਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੁੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ ।

