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ਭੀੜ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਲ 
ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋੋਂ ਵਧੀਆ ਅਵਭਆਸ
ਭੀੜ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਿਤੋੀਆਂ ਭਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਿਤੋੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਭਵਲੱਖਣ ਭਚੰਤੋਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਜਹਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਿਆਰੀ ਨੀਤੋੀ ਭਵੱਚ ਭਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੋਾ ਭਗਆ ਹੈ।  ਭਨਿਨਭਲਖਤੋ ਿਾਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਭੀੜ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਭਵਆਪਕ ਨੀਤੋੀਆਂ ਭਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। 

(1)	 ਭਿਸ਼ਨ: ਸ਼ਾਂਤੋਿਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੋੇ ਭਸਵਲ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਭਵਵਸਿਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਭਲਆਂ ਦਾ ਭਿਸ਼ਨ, ਸੁਤੰੋਤੋਰਾਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਭਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤੋ ਦੇਣਾ ਅਤੋੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਾਦੀ ਦੇਣਾ, ਭਕਸੇ ਵੀ ਤੋਰ੍ਹਾਾਂ ਦੀ ਭਹੰਸਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੋੇ ਭਵਵਾਦਾਂ 
ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੋੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੋੇ ਭਸਵਲ ਗੜਬੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਲਈ ਹੇਠ ਭਲਖੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 
ਅਤੋੇ ਸੀਿਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੋੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਨੀਤੋੀ" ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

(2)	 ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ:

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣ ੇਅਭਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤੋਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸਭਿਤੋੀ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੋੀਪੂਰਨ ਭਵਰੋਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਿੰਭਨਆ ਜਾਵਗੇਾ।  ਇਹਨਾਂ ਸਭਿਤੋੀਆਂ ਭਵੱਚ, ਪੁਭਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈੋ ਪ੍ਰਤੋੀਭਕਭਰਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੇੀ, 
ਜਾਂ ਜੇ ਕਈੋ ਪੁਭਲਸ ਪ੍ਰਤੋੀਭਕਭਰਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕੀਤੋ ੇਭਬਨਾਂ ਇਵੈਂਟ ਭਵੱਚ ਸਹੂਲਤੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵਗੇੀ।

ਭਕਸੇ ਸ਼ਾਂਤੋਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਭਵੱਚ, ਕੁਝ ਭਵਅਕਤੋੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ-ਿਲੱਗ ਕੀਤੋੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਗਤੋੀਭਵਧੀ 
ਨੰੂ ਜੇਕਰ ਭਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੋੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੋੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਭਲਆਂ 
ਨੰੂ ਭਹਰਾਸਤੋ ਭਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਭੀੜ ਭਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੋੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੋਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੋੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ 
ਰਭਹ ਸਕੇ। ਭੀੜ ਭਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੋੀਆਂ ਅਭਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਭਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਭਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹ ੇ
ਇਕੱਠ ਭਵੱਚੋਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਭਲਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅਤੋੇ ਭਗ੍ਰਫਤੋਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੰਭਵਧਾਨਕ ਅਭਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਨਰੰਤੋਰ ਵਰਤੋੋਂ 
ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਤੋਆਰ ਕੀਤੋਾ ਭਗਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਕਸੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਭਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਭਕਸੇ ਭਵਅਕਤੋੀ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੰਪਤੋੀ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਖਤੋਰਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕੱਠ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੋੇ ਭੀੜ ਨੰੂ ਭਤੋਤੋਰ-ਭਬਤੋਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਿੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਭਕਸੇ ਭਵਰੋਧ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਕੱਠ ਜਾਂ "ਦੰਗੇ" ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਕ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਹਰ 
ਵਰਤੋੋਂ ਿਰੂਰੀ ਅਤੋੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(3)	 ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ:

ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੋੀ ਅਤੋੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਭਵੱਚ 
ਖਾਸ ਭਵਅਕਤੋੀਆਂ ਦੇ ਭਵਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕੀਤੋੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵਰਤੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤੋਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਅਤੋੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੋੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ 
ਕਰਨਗੇ। ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਲਾਤੋਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਰੋਧ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਭਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਿਾਤੋਰਾ ਭਵੱਚ ਵਰਤੋੋਂ 
ਕਰਨਗੇ ਅਤੋੇ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤੋਿ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੋੇ ਤੋੁਰੰਤੋ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। (RCW 10.120.020). 

ਹੇਠਾਂ ਭਦੱਤੋੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀੜ ਭਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭਕਸਿ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ 'ਤੋੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 

(a)	 ਅਭਕਭਰਆਸ਼ੀਲ ਰਭਹੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋੋੜਨਾ

ਅਭਜਹੀਆਂ ਸਭਿਤੋੀਆਂ ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਭਵਅਕਤੋੀ ਅਭਕਭਰਆਸ਼ੀਲ ਰਭਹੰਦੇ ਹੋਏ (ਭਜਵੇਂ ਭਕ, ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ) ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਤੋਾਂ ਿੌਕੇ 'ਤੋੇ ਿੌਜੂਦ ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ ਸ਼ਾਂਤੋੀਪੂਰਨ ਤੋਰੀਕੇ ਨਾ ਭਕਸੇ ਹੱਲ ਤੋੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭਵਅਕਤੋੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤੋ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਭਵਅਕਤੋੀ ਨੰੂ ਭਹਲਾਉਣ ਲਈ ਤੋਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਭਵਅਕਤੋੀ ਨੰੂ ਉੱਪਰ 
ਚੁੱਕਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਲਜਾਉਣਾ)।  ਅਭਜਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੋੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੋੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

(b)	 ਬੈਟਨ (ਲਾਠੀ)
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(i)	 ਭੀੜ ਨੰੂ ਭਤੋਤੋਰ-ਭਬਤੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਿਲਣ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਅਤੋੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਭਜਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਾਜਬ ਸਿਾਂ ਦੇਣ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ, ਅਫ਼ਸਰ ਭੀੜ ਨੰੂ ਧੱਕੇ ਿਾਰਨ ਲਈ ਬੈਟਨ (ਲਾਠੀ) ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 
ਭਨਯਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੋੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜੋ ਭਕਸੇ ਭਵਅਕਤੋੀ ਦੇ ਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤੋਰੇ ਤੋੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਬੈਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ii)	 ਬੈਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਤੋਤੋਰ-ਭਬਤੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਭਕਸੇ ਅਭਜਹੇ 
ਭਵਅਕਤੋੀ ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਭਕਸੇ ਅਭਜਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਭਵੱਚ 
ਉਸਦੇ ਵੱਸ ਤੋੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ (ਭਜਵੇਂ ਭਕ: ਬਹੁਤੋ ਭਿਆਦਾ ਭੀੜ, ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤੋਾ, ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਆਭਦ)।  

(iii)	 ਭੀੜ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈਟਨ ਦੀਆਂ ਤੋਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਭਧਆਨ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਕ ਉਹ ਭਕਸੇ ਵੀ ਭਵਅਕਤੋੀ ਦੇ ਭਸਰ, ਗਰਦਨ, ਗਲੇ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹਾ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੋੇ ਸੱਟ ਨਾ ਿਾਰਨ।

(c)	 Projectile Impact Weapons (PIW)

(i)	 Projectile Impact Weapons (PIW, ਪ੍ਰਜੈੋਕਟਾਈਲ ਇਿਪੈਕਟ ਵਪੈਨ) ਇੱਕ ਘੱਟ ਘਾਤੋਕ ਹਭਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਭਕਸੇ 
ਭਵਅਕਤੋੀ ਨੰੂ ਅਸਿਾਈ ਤੋਰੌ 'ਤੇੋ ਅਯਗੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਤੋਆਰ ਕੀਤੇੋ ਗਏ 40mm ਸਪੰਜ ਜਾਂ ਫਿੋ ਰਾਉਂਡ, ਪੇਪਰਬਾਲ 
ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਈਲ, ਬਲਾਸਟ ਬਾਲ ਜਾਂ ਬੀਨ ਬੈਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਜੈੋਕਟਾਈਲਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(ii)	 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੂਹਾਂ ਦੇ ਭਵਰੁੱਧ PIW ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਨਯਿ ਭੀੜ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭਿਤੋੀਆਂ 
ਭਵੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਭਕਸੇ ਅਭਜਹੇ ਭਵਅਕਤੋੀ ਦੇ ਭਖਲਾਫ਼ PIW ਨੰੂ ਵਰਤੋਣ ਤੋੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਭਕਸੇ ਹੋਰ 
ਭਵਅਕਤੋੀ ਦੇ ਉੱਤੋੇ ਹਿਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਿਕੀ ਦੇ ਭਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਫ਼ਸਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜ੍ਹਾੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੌਜੂਦ ਜੋਖਿ 
ਅਤੋੇ ਬਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਤੋਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।  ਅਭਜਹੀ ਵਰਤੋੋਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ 
ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੋੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(d)	 ਹੋਰ ਘੱਟ ਘਾਤੋਕ ਹਭਿਆਰ

(i)	 ਨੌਇਸ-ਫਲੈਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ "ਫਲੈਸ਼ਬੈਂਗ," ਅਤੋੇ ਗ੍ਰਨੇਡ-ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ 
ਭੀੜ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੋੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਸਵਾਏ ਭਕ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੀਲਾ ਹੋਵੇ।  

(ii)	 ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਧੂੰ ਏ ਂਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਘਟਨਾ 'ਤੋੇ ਿੌਜੂਦ ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ ਦੇ ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੋੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੋੇ ਭਸਰਫ਼ 
ਉਹਨਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੋੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੋੇ ਤੋਾਇਨਾਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਧਕਾਰਤੋ 
ਹਨ।  ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਵਰਤੋੋਂ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ 'ਤੋੇ ਿੌਜੂਦ ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ ਿੌਕੇ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਨਰਧਾਰਤੋ 
ਕਰੇਗਾ ਭਕ ਇਸਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

(e)	 ਅੱਿਰੂ ਗੈਸ 

(i)	 ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਿਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇਜਾਿਤੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋੱਕ ਭਕ ਭਕਸੇ ਦੰਗੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਭਪੱਛੇ ਲੁਕੇ ਭਵਅਕਤੋੀ, ਜਾਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਸਭਿਤੋੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਿ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਿਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
(RCW 10.116.030).

(ii)	 ਅਭਜਹੀਆਂ ਸਭਿਤੋੀਆਂ ਭਵੱਚ, ਅੱਿਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ, ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਨੰੂ ਅੱਿਰੂ ਗੈਸ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੌਜੂਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੋੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
(RCW 10.116.030).

(iii)	 ਭਜਸ ਅਭਧਕਾਰ ਖੇਤੋਰ ਭਵੱਚ ਅੱਿਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕੀਤੋੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤੋਰ ਭਵੱਚ ਭਨਯੁਕਤੋ ਕੀਤੋੇ ਗਏ ਉੱਚਤੋਿ 
ਅਭਧਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਿਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਿਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕੀਤੋੀ ਜਾਵੇਗੀ । (RCW 10.116.030).

(iv)	 ਅੱਿਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ।

(v)	 ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਅਕਤੋੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਾਂ ਅਤੋੇ ਿਾਂ ਭਦਓ। (RCW 10.116.030).

(vi)	 ਅੱਿਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਟਨਾ 'ਤੋੇ ਿੌਜੂਦ ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ ਨੰੂ ਭੀੜ 'ਤੋੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋੋਂ 
ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਿ ਨੰੂ ਭਧਆਨ ਭਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਕਉਂਭਕ ਇਹ ਸਾਧਨ ਉਸ ਖੇਤੋਰ ਭਵੱਚ 
ਿੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਿੇਤੋ, ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤੋਰ ਭਵੱਚ ਿੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਭਵਤੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਿਰੂ 
ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਘਟਨਾ 'ਤੋੇ ਿੌਜੂਦ ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਕ 
ਕਰਿਚਾਰੀ ਗੈਸ ਿਾਸਕ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਭਖਆਤੋਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।  
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(vii)	ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਵਰਤੋੋਂ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ 'ਤੋੇ ਿੌਜੂਦ ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ ਿੌਕੇ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਨਰਧਾਰਤੋ ਕਰੇਗਾ 
ਭਕ ਇਸਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

(f)	 ਕੁੱਤੋੇ

ਭੀੜ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੋੇ ਭੀੜ ਨੰੂ ਭਤੋਤੋਰ-ਭਬਤੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਭਲਸ K-9 ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੋ ਿਨਾਹੀ ਹੈ।
(WA Criminal Justice Training Commission Canine Model Policy (WA ਭਕ੍ਰਿੀਨਲ ਜਸਭਟਸ ਟਰੇਭਨੰਗ 
ਕਭਿਸ਼ਨ ਕੈਨਾਇਨ ਿਾਡਲ ਨੀਤੋੀ))।

(4)	 ਿੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤੋਾ

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਭਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭਿਤੋੀ ਨੰੂ ਭਨਯੰਤੋਭਰਤੋ ਭਵੱਚ ਲੈਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਭਵਅਕਤੋੀਆਂ ਨੰੂ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਖਿੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਦੀ ਭਸ਼ਕਾਇਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਜਾਂ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਤੋੱਤੋਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਭਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤੋਾ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (RCW 36.28A.445).

(5)	 ਭਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਭੀੜ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋੇ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਭਰਪੋਰਟ, ਜਾਂਚ ਅਤੋੇ ਸਿੀਭਖਆ ਕੀਤੋੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੋੇ ਇਹ ਸਭ 
ਭਰਪੋਰਭਟੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੋੇ ਸਿੀਭਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੋੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਭਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੋੇ ਵਾਪਰਨ 
ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੋੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੇ ਿੁਲਿਿਾਂ ਦੇ ਭਹਰਾਸਤੋ ਭਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ੇ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਬਲ ਸਿੀਭਖਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਚਤੋ ਨਹੀਂ ਿੰਭਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  


