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ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣੋ:  ਿਕਸ ੇਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿ ਪਾਨ ਪਿਹਨਣਾ 
 
ਿਦਸੰਬਰ 2012 ਿਵੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਗਿਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (DHS) ਦੀ ਸੰਘੀ ਰੱਿਖਅਕ ਸੇਵਾ (ਫੈਡਰਲ ਪੋਟੈਕਿਟਵ ਸਰਿਵਸ FPS) ਨੇ 
ਇੱਕ "ਵਰਿਜਤ ਚੀਜਾਂ ਯੋਜਨਾ(ਪੋਿਹਿ◌ਬਟਡ ਆਈਟਮਸ ਪੋਗਰਾਮ)" ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ (ਿਦਸ਼ਾ-
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਂਕ 15.9.3.1)[1] ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਓਦਾਂ ਵਰਿਜਤ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਆਿਗਆ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਨੂ ੰਦਸਤਾਵੇ
ਜੀ ਰੂਪ ਿਦੰਦੀ ਹੈ - ਿਜਵ ਿਕ ਿ ਪਾਨਾਂ - ਿਕਸ ੇFPS ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ[2] ਅੰਦਰ ਪਵਾਨਤ: 

1) ਛੋਟ (ਆਰਜੀ ਪਿਵਰਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਆਦ ਲਈ), ਜਾਂ 
2) ਖੁੱਲ (ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਕੀ), ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਧਾਰਿਮਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਗਿਰਕ ਹੱਕਾ ਂਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂ ੰ

ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ।[3] 

FPS ਨੀਤੀ ਜੋ ਿਕ 2.5 ਇੰਚ ਤ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ 2.5 ਇੰਚ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵਖਰੇਵਾ ਂਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਸ ੇ 
FPS ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਿ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣ ਤੇ ਪਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।[4] 
 

I.	  	  	  	  2.5 ਇੰਚ ਤ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਿ ਪਾਨਾ	ਂ  
	  
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਪਾਨ 2.5 ਇੰਚ ਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਆਦਾਤਰ ਹਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਇਸਨੂੰ FPS ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ
ਆਂ 9000+ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਨ ਸਕਦ ੇਹੋ। (ਐਪਰ, FPS ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਿਸੱਖ ਿ ਪਾਨ ਨੂ ੰਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਫਰ ਿ ਪਾਨ ਨੂ ੰਪਿਹਨਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਭਾਂਵ ੇਉਹ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਿਕ  ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) 

• ਕੁੱਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਿਮਤੀ (FSC)[5] ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਕੂ ਵਰਿਜਤ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ - ਿ ਪਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਚਾਕੂ - ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਉ ਚ-ਜੋਖਮ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਬੱਧ 
ਹੈ। 

• ਿਟੱਪਣੀ: ਜਦ ਤੁਸ  FPS ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕਸ ੇਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚੋ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂ ੰਆਪਣੀ ਿ ਪਾਨ 
ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਹਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਿਦਖਾਓ (ਿਜਵ ਿਕ ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ 
ਪਾਸਪੋਰਟ), ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਿਡਟੈਕਟਰ ਥਾਣ  ਲੰਘ ਜਾਓ। 

→	  	  ਗਲਤਫ਼ਿਹਮੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ, ਿਸੱਖ ਕੋਆਿਲਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹ  ਆਖਦਾ ਿਕ ਤੁਸ  ਿ ਪਾਨ ਿਮਆਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ੋਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਕੋਈ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ  ਕਿਹੰਦਾ।	  

II.	  	  	  	  2.5 ਇੰਚ ਜਾ ਂਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਿ ਪਾਨਾ	ਂ  
	  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਪਾਨ 2.5 ਇੰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਸ ੇFPS ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਿਹਨਣ ਦੇ 
ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਨੀਤੀ ਮੌਕ ੇਮੁਤਾਿਬਕ ਹੈ। 

	   ਕਦਮ 1: ਧਾਰਿਮਕ ਛੋਟ/ਖੁੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ੋ
	   	   • ਜਦ ਤੁਸ  FPS ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕਸ ੇਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚੋ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂ ੰਆਪਣੀ ਿ ਪਾਨ 

ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਹਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਿਦਖਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਿਡਟੈਕਟਰ ਥਾਣ  ਲੰਘ 
ਜਾਓ। 
→	  	  ਗਲਤਫ਼ਿਹਮੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ, ਿਸੱਖ ਕੋਆਿਲਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹ  ਆਖਦਾ ਿਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਿ ਪਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ੋਜਦ ਤੱਕ ਿਕ 
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ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ  ਕਿਹੰਦਾ।	  
• ਅਗਰ ਿਕਸ ੇFPS ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂ ੰਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਿ ਪਾਨ ਨਹ  ਪਿਹਨ ਸਕਦ,ੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂ ੰਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਿਮਤੀ ਤ ਧਾਰਿਮਕ ਛੋਟ (ਆਰਜੀ, ਿਕਸ ੇਖ਼ਾਸ ਵਰਤਾਰੇ 
ਜਾਂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਆਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ) ਜਾਂ ਖੱੁਲ (ਪੱਕੀ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗ।ੇ 

• FPS	  ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਸ ੇਸੰਘੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਿਮਤੀ ਪਤੀਿਨਧ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂ ੰਮੌਕ ੇਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਿਮਲਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।	  	  

• FSC ਪਤੀਿਨਧ ਨੂ ੰਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਪਾਨ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸ  ਇਸ ਨੂ ੰਹਰ ਵਕਤ ਪਿਹਨਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ 
ਤੁਸ  ਇਸ ਨੂ ੰਪਿਹਨੀ ਰੱਖ ਕ ੇਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 

• ਇੱਕ FSC ਪਤੀਿਨਧ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕ, ਿਕਆ ਇੱਕ ਿਸੱਖ ਨੂ ੰਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿ ਪਾਨ ਸਮੇਤ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਪੱਖ ਿਵਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ 
ਹੈ, ਿਕ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂ ੰਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਿਸੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਿਪਛੋਕੜ ਪੜਤਾਲ ਿਵੱਚ ਲੰਘ ਸਿਕਆ ਹੈ।[6] 

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ FSC:  
(1)	  ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ (ਆਰਜੀ),	  
(2)	  ਖੱੁਲ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ (ਪੱਕੀ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ), ਜਾਂ	  
(3)	  ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇ।	  

• ਜੇ FSC ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸ ੇਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਿ ਪਾਨ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ, ਦੂਜ ੇਕਦਮ ਵੱਲ ਵਧੋ। 

	   ਕਦਮ 2: ਅਪੀਲ	  
	   	   • ਜੇ ਸੰਘੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਿਮਤੀ ਪਤੀਿਨਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸ ੇਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਿ ਪਾਨ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ 

ਹੈ ਤਾਂ, ਤੁਸ  FPS ਨੂ ੰਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ:  
(1) ਮੌਕ ੇਤੇ ਮੌਜੂਦ ਿਕਸ ੇFPS ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਜਾਂ FPS ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਿਖਕ ਜਾਂ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਰ ਕ;ੇ ਜਾਂ	  
(2) ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂ ੰFPSRMD@dhs.gov ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਕ।ੇ	  

• ਿਕਸ ੇਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਪਾਨ ਇੱਕ ਿਸੱਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸ  ਹ
ਰ ਸਮ ਇਸ ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਚਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਿਕ ਤੁਸ  ਛੋਟ (ਆਰਜੀ) ਲਈ ਜਾਂ ਖੱੁਲ (ਪੱਕੀ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

• 	  ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤ ਬਾਅਦ, FPS ਤੁਹਾਨੂ ੰਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੰੁਗਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 
ਐਪਰ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕ ੇਤੇ ਨਹ  ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। (ਨੀਤੀ FPS ਤ ਿਕਸ ੇਹੰੁਗਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ 
ਿਮਆਦ ਨਹ  ਦਰਸਾ ਦੀ। ਹੋਮਲਡ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਕਈ 
ਪੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।) 

 ਸੀਮਾਵਾਂ:  
	   	  

• ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਿਮਤੀ (FSC) ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਕੂ ਵਰਿਜਤ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ - ਿ ਪਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਚਾਕੂ - ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਉ ਚ-ਜੋਖ਼ਮ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਬੱਧ ਹੈ। 

• ਇੱਕ ਛੋਟ/ਖੱੁਲ ਿਸਰਫ਼ FPS ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂਚ-ਿਬੰਦੂਆਂ ਥਾਣ  ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ - ਪਰ 
ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰਪੱਿਕਆਂ ਨਹ  ਕਰਦਾ। (ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।)[7] 
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• ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਘਰ:  FPS ਦਾ ਿ ਪਾਨ ਦਾ ਿਲਹਾਜ ਿਕਸ ੇਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਵੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ  ਕਰਵਾ ਦਾ (ਭਾਂਵ ਿਕ 
ਇਹ FPS-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਕ  ਨਾ ਹੋਵੇ)। FPS ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾ ਂਉ ਪਰ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਨਹ  ਰੱਖਦਾ। 

• ਆਰਜੀ ਛੋਟਾ ਂਜਾਂ ਿਜਆਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਖੱੁਲਾ ਂਇਮਾਰਤ ਦਰ ਇਮਾਰਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ FPS ਤੁਹਾਨੂ ੰਤੁਹਾਡੀ 
ਿ ਪਾਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਮਨੀ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੂ ੰਤੁਹਾਡੀ ਿ ਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਗੇ। 

• FPS ਇੱਕ ਿਸੱਖ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਿ ਪਾਨ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂ ੰਰੱਦ ਵੀ ਕਰ  ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਸੱਖ ਇਸ ਨੂ ੰਇੱਕ 
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿਥਆਰ ਵਜ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 

ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ 

1. ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰੇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ? 
ਨਹ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਗਿਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸੰਘੀ ਰੱਿਖ
ਅਕ ਸੇਵਾ (FPS) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। FPS ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵੱਚ ੯੦੦੦ ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ
 ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਨਹ  ਕਰਦੀ। (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ FPS ਸੰਘੀ ਅ
ਦਾਲਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ ।) 
	  

2. ਮੈਨੂੰ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਯੂ. ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
ਗਿਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂ ੰਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਿਜਸਦੀ ਿਕ ਉਹ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਸੰਚਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸੰਘੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾ  
(FPS) ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ FPS ਸੁਰੱਿਖਅw ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। 
	  

3. ਕੀ ਮ FPS ਨੂ ੰਅਗਾ  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਫੇਰੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈ ਿ ਪਾਨ ਪਿਹਨੀ ਹੋ
ਵੇਗੀ? 
ਜੇ ਤੁਸ  ਿ ਪਾਨ ਪਿਹਨਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗਿਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵ
ਭਾਗ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ : 

(1) ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂ ੰਦੱਸ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸ  ਿ ਪਾਨ ਪਿਹਨਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ	  
(2) ਉਸ ਸੰਪਰਕ ਨੂ ੰਕਹ ੋਿਕ ਮੌਕ ੇਦੇ ਸੰਘੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾ ਅਮਲੇ (FPS) ਨੂ ੰਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ   
ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ।	  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਕਸ ੇਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਿ ਪਾਨ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਸੱਖ ਕੋਆਿਲਸ਼ਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਇਸ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂ ੰਛਾਪ ਕ ੇਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵੋ। 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਿਸੱਖ ਕੋਆਿਲਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਿਸੱਖਾ ਂਨੂ ੰਆਪਣਾ ਧਰਮ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕ ੇਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੇਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਕਸ ੇਸੰਘੀ ਇ
ਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿ ਪਾਨ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਸ ੇਿਲਹਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿ ਪਾ ਕਰ ਕ ੇਿਸੱਖ ਕੋਆਿਲਸ਼ਨ ਨੂ ੰ 
legal@sikhcoalition.org ਜਾਂ (212) 655-3095 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
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Endnotes:	  
[1] ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਇਥ ੇਮੁਹੱਈਆ ਹੈ 
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/foia/prohibited-items-program-nppd-fps-
directive-15.9.3.1.pdf । 

[2] FPS ਿਜ਼ਅ◌ਾਦਾ ਕਰ ਕ ੇ- ਨਾ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ - ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 
FPS ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾ ਂਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂ ੰਿਨਯੰਤਰਣ ਨਹ  ਕਰਦੀ। 

[3] ਅ◌ਾਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹਿਥਆਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 18 U.S.C. § 930(a). 
ਪਰ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਛੋਟਾ ਂਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਵਜ। ਦੇਖੋ,  
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ I; ਧਾਰਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲੀ ਧਾਰਾ, 42 U.S.C. §§ 2000bb et seq. 

[4] ਇਹ ਿਨਖੇੜਾ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ (18 U.S.C. §930(g)(2)) ਨੂ ੰਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ 2.5 ਇੰਚ ਯਾਂ ਇਸ ਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ 
ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਾ ਹੈ। 

[5] ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਿਮਤੀ (FSC) ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਿਦਆਂ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 
ਆਪਣੀ FSC ਹੰੁਦੀ ਹੈ। FSC ਕਮੇਟੀਆਂ,  FSC ਦੇ ਨੁਮਾਂਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂ
ਲੀਅਤ ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

[6] ਦੇਖੋ FPS ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 15.9.3.1 ਅਤੇ “ਸੰਘੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਨਾ ਵਸਤਾ ਂ: ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਮਤੀ ਆਦਰਸ਼” 
ਫਰਵਰੀ 2013 ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੱਥ ੇਮੁਹੱਈਆ 
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ISC-
%20Items%20Prohibited%20from%20Federal%20Facilities-
%20An%20ISC%20Standard.pdf । 

[7] ਸੰਘੀ ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹਨ। 

	   	  



Federal Protective Service 
 

 Federal Protective Service 

 Accommodating Sikh Articles of Faith*   

 

Sikhism is a religion that originated in South Asia during the 15
th
 Century; it is distinct from both 

Hinduism and Islam. The Kirpan, a religious sword, and the Kara, a metal bracelet, are both Sikh articles 

of faith. 

 
Kirpan: The Kirpan typically has a wooden or steel 

handle, with a blade that may or may not be dull, and 

signifies the duty of a Sikh to stand against injustice. 

There is no prescribed blade length for the Kirpan; 

its size varies based on personal choice. The majority 

of Kirpan blades range in size from 3 to 6 inches, but 

blades may be as small as 2 inches. Unless used 

during a religious ceremony, Kirpans are always 

sheathed. There are some Sikhs who believe a 

Kirpan must be worn at all times, so they may not 

want to leave it at the checkpoint. 
   

 

Kara: The Kara is an iron or steel bracelet worn on the wrist. The circle 

signifies the oneness and eternity of God and serves as a reminder to Sikhs to 

watch their actions and to use their hands for the benefit of humanity. Some 

Sikhs will have worn their Kara for many years and so may not be able to 

remove it from around their wrist. 

Considerations when Presented with 

Articles of the Sikh Faith 

 

Show respect to all variations of the articles 

of the Sikh faith during inspections. 

A Kara that cannot be removed may be 

searched while on the person and/or may be 

scanned with a handheld metal detector. 

A Kirpan may qualify as a “dangerous 

weapon” under 18 U.S.C. § 930, which 

generally prohibits knives with blades 2.5 

inches or longer, unless otherwise 

authorized.  Before such a Kirpan may be 

carried into a Federal facility, an exception 

or exemption to the prohibited items policy 

would be necessary; procedures are 

described in FPS Directive 15.9.3.1. 

A Kirpan with a blade of less than 2.5 

inches may be permitted in a Federal facility 

without an exception or exemption, unless it 

is used as a dangerous weapon. 

Exceptions and Exemptions for  

Otherwise Prohibited Items  

 

Individuals requesting to bring in an otherwise 

prohibited item, which may include a Kirpan with a 

blade of 2.5 inches or longer, should be referred to a 

Facility Security Committee (FSC) representative to 

determine if an exception (temporary in nature and 

granted for specific occurrences or a defined time 

period) or exemption (permanent in nature until 

rescinded) to the general prohibition is appropriate.   

If the FSC issues an exception or exemption, the 

individual would be allowed to enter with the item 

unless the possession is in violation of Federal law.  

An individual may enter a facility, absent any other 

security impediment, if the prohibited item is removed 

and stored off the premises. 

If the FSC denies entry with the prohibited item, then 

the individual may request that FPS review FSC’s 

decision by either making a verbal or written complaint 

to an on-site Protective Security Officer or other FPS 

official, or through e-mail to FPS Headquarters at FPS-

RMD@dhs.gov. 

* This training document does not apply to a Federal court within a FPS secured facility; the chief judge 

or designee has authority to promulgate rules or orders regulating, restricting, or prohibiting the 

possession of weapons within any facility housing the Federal court or any of its proceedings, or upon 

any grounds adjacent to the facility.  
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