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ਡਰੋਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤਹਾਨੰ
ੁ ੂ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ
120 ਮੀਟਰ (400 ਫੀਟ) ਤੋਂ
ਵੱਧ ਦੀ ਉਂਚਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਹਾਨੰ
ੁ ੂ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਦਜੇ
ੂ ਲਕਾਂ
ੋ ਤੋਂ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਮੀਟਰ ਦਰ
ੂ ਰੱਿਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਹਾਨ
ੁ ੂ ੰ ਖਨਯੰਤਖਰਤ ਹਵਾਈ-ਅੱਖਡਆਂ
ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5.5 ਖਕਲਮੀਟਰ
ੋ
ਦਰ
ੂ
ਰਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਹਾਨੰ
ੁ ੂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਸਰਫ ਇੱਕ
ਡਰੋਨ ਹੀ ਉੱਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ੁ ੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਿੇਤਰ ਦੇ
ਤਹਾਨੰ
ੋ ਉੱਪਰ
ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਖਵੱਚ ਜਾਂ ਲਕਾਂ
ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਉੱਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨਾਂ੍ ਿੇਤਰਾਂ ਖਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ,
ੂ ਦੇ ਉਹ
ਪਾਰਕ, ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਿੇਡਕਦ
ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਾਖਮਲ ਹਨ ਖਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿੇਡ
ਚੱਲ ਖਰਹਾ ਹੋਵੇ।

ਤਹਾਨ
ੁ ੂ ੰ ਖਸਰਫ ਖਦਨ ਵੇਲ੍ੇ ਇਸਨੂ ੰ
ਉੱਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਡਰੋਨ ਖਦਸਦਾ ਰਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਕ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਕ ਤਹਾਨੰ
ੁ ੂ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ (ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਖਕ
ਤਹਾਨ
ੁ ੂ ੰ ਇਹ ਖਕਸੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਦੇਿਣਾ ਪਵੇ)।

ੁ ੂ ੰ ਖਕਸੇ ਅਖਜਹੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤਹਾਨ
ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ
ੋ
ਨਹੀਂ ਉੱਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਕ੍
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰੂ ਪਭਾਖਵਤ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਖਜੱਥੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਹੋਣ। ਇਸ ਖਵੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਰਘਟਨਾ,
ੁ
ਪੁਖਲਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅੱਗ ਲਗਣ ਦੀ
ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ,
ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ
ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਖਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਖਵੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਡਰੋਨ
ਉੱਡਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂ ਨੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ
ੁ
ਖਕ ਤਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰ
ੁ
ਦਾ ਸਰਟੀਖਫਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਸੀਂ
ੋ ਾਮ ਜਾਂ ਖਨੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਬ-2ਖਕਲਗ੍
ਦੇ ਮਾਖਲਕ ਦੀ ਸ਼੍ਣ
ੇ ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਰੋਨ
ਉੱਡਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ੁ ੂ ੰ ਖਕਸੇ ਅਖਜਹੇ
ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਤਹਾਨ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨ ਦਾ
ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼, ਖਵਅਕਤੀ ਜਾਂ
ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਿਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਖਨੱਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ।
ਲਕਾਂ
ੋ ਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਉਨਾਂ੍ ਦੀ
ਖਰਕਾਰਖਡੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਵੋ
– ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ
ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖਨਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਕ ਡਰੋਨ
ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਮਾਨਤਾਪ੍ਾਪਤ ਸਰਟੀਖਫਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ ਨੰੂ 250
ਗ੍ਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਡਰੋਨ ਨੰੂ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, casa.gov.
au/drone ਵੇਿੋ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, dronefyer.gov.au ਵੇਿੋ।

