ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਪਟਕੇ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸੱ ਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਹੱ ਤ
ਿਸੱ ਖ ਯਾਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿਜਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ
`ਤੇ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਗਾਈਡ ਿਸਰਫ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ `ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੰ ਧੀ ਹੈ
ਿਪਛੋਕੜ:
ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਯੂ ਕੇ ਸਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਏਅਰਪੋਟ ‘ਤੇ ਹੀ
ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਫਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ
ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
**ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਹੀ ਹਨ।
ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਮ ਿਸੱ ਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਿਤਕਾਰ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਰਵ੍ਹੇ ਇਸ ਲਈ ਿਸੱ ਖ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਹੱ ਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱ ਦੋ
ਜਿਹਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਸੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਮਗਰ ਹੀ ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਿਸੱ ਖ ਯਾਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਹੱ ਤ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ-ਏਅਰਪੋਰਟ `ਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਪੰ ਦਰਾਂ ਿਮੰ ਟ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਿਕ੍ਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਨ ਜੀ
ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਨੋਟ: ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵ ਉਹ ਿਕੰ ਨੀ ਵੀ ਿਨੱਕੀ ਵੀ ਿਕ

ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ

ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਿਡਟੈਕਟਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਤ ਸੰ ਕੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ
 ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੀਟਰ
 ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਕਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰ ਘੇ

 ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਚੁੰ ਨੀਆਂ `ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਿਪੰ ਨਾਂ
 ਗੋਟੇ ਿਕਨਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਪਟਕੇ, ਚੁੰ ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰ ਿਸ਼ੰ ਗਾਰ
ਆਿਦ
 ਕੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਵਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ
ਹੈ। ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਗੇਟ ਿਵਚ ਲੰਘਣ ਸਮ ਕੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ
ਤੁਸ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤ ਵੱ ਖ ਰੱ ਖੋ।
 ਿਕਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਵਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਲਹਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਿਸੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ
ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਪਾਨ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਿਕਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹਡ
ਲਿਗਜ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਲਿਗਜ ਿਵਚ
ਹੀ ਚੈਕ ਇਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣਾਂ (ਕੈਮੀਕਲਾਂ) ਬਾਬਤ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਭਾਵ ਉਹ ਿਕੰ ਨੀ ਵੀ ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਵੀ
ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਵਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਆਮ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਿਮੱ ਟੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਹਜ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਿਟਊਬਾਂ
ਆਿਦ ਿਵਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਫਰ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸ ਅਜੇਹੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਫਰ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ, ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਅਥਵਾ ਪਟਕੇ ਅਤੇ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ‘ਤੇ
ਐਸੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਲਾਗ ਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੰ ਧੀ
 ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਵਚ ਗੁਜਰਿਦਆਂ ਅਗਰ ਅਲਾਰਮ ਨਹ ਵਜਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹ ਹੋਏਗੀ।
 ਜੇਕਰ ਅਲਾਰਮ ਵਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਜੇਕਰ ਆਪ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰ ਤਰ (ਸਵਾਬ) ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
 ਜੇਕਰ ਅਫਸਰ ਨਹ ਮੰ ਨਦਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ
ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਥਤੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱ ਲ
ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਅਜੇ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ `ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਜੰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਲੂਟਨ ਆਿਦ
ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ `ਤੇ।
 ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਮ ਸਵਾਬ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਿਡਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਲਾਰਮ
ਵੱ ਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਹੋਰ ਸ਼ੱ ਕ ਪੈਣ `ਤੇ ਦਸਤਾਰ ੳਤਾਰ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ
ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੇ। ਕਈ ਵੇਰ ਕੰ ਘੇ `ਤੇ ਹੱ ਥ ਲੱਗਣ `ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਚੇਚਾ
ਿਧਆਨ ਿਦਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਕ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਇੰ ਝ ਨਹ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ।
ਿਸੱ ਖ ਕਸਲ ਯੂ ਕੇ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ
ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਓ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਸ ਸੰ ਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ info@sikhcounciluk.org ਤੇ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਜਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਅਸ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ `ਤੇ ਚੈਿਕੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਿਸੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਣ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਰ
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰਵਈਆ ਅਖਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

