ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਨ
ਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 120
ਮੀਟਰ (400 ਫੁੱ ਟ) ਨਾਲੋਂ ਵਧ
ੱ
ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੜਾ ਸਕਦੇ।

ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੋਨ ਨੰ ੂ ਦੂਸਰੇ ਲਕਾਂ
ੋ ਤੋਂ
ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਤੇ ਰਖ।
ੱ ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਭਾਰ
100 ਗ੍ਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੋਨ ਕਕਸੇ ਵੀ
ੰ
ੱ
ਕਨਯਤਕਰਤ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅਡੇ
ੱ ੋ ੱ 5.5 ਕਕਲਮੀਟਰ
ਤੋਂ ਘਟ-ਘਟ
ੋ
ਦੂਰ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਅਕਜਹੇ
ਹਵਾਈ ਅਕਡਆਂ
ਕਵਚ
ੱ
ੱ ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਇਕ
ੱ ਕਨਯਤਰਣ
ੰ
(control)
ਟਾਵਰ ਬਕਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਹੇਕਲਕੌ ਪਟਰ ਦੇ ਉਤਰਣ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਛਟੇ
ੋ ਹਵਾਈ ਅਡੇ
ੱ
(aerodrome) ਦੇ ਨੜੇ
ੇ ਹ,ੋ ਕਜਨਾਂ੍ਹ
ਕਵੱ ਚ ਕਨਅੰ ਤਰਣ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਕਣਆ
ਹੰ ਦ
ੁ ਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ 5.5 ਕਕਲਰੋ ਮੀਟਰ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣਾ ਡ੍ਨ
ਰੋ ਉੜਾ
ਸਕਦੇ ਹ।ਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਈ
ਰੋ ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ
ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੰ ਦ
ੁ ੇ ਹਰੋਏ
ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੋਨ ਨੰ ੂ ਮੜ
ੋ ਲਓ ਅਤੇ ਛੇਤੀ
ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਡ੍ਨ
ਰੋ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਓ।

ਤੁਸੀਂ ਲਕਾਂ
ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ,
ਜਾਂ ਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ
ੱ
ਉੜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਥਾਵਾਂ ਕਵਚ
ਸਮੰ ਦ
ੁ ਰ ਤੱ ਟ (beach), ਪਾਰਕ,
ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਖੇਡ-ਸਟੇਡੀਅਮ
(oval) ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ ਕਜਨਾਂ੍ਹ
ੋ ਖੇਡ ਚਲ
ੱ ਰਹੀ ਹਵੇ
ੋ ।
ਕਵਚ
ੱ ਕਈ

ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੋਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਧੀ
ੱ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ
ਦੇ ਅਦਰ
ਅਦਰ
ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ
ੰ
ੰ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ
ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੋਨ ਨੰ ੂ ਆਪਣੀਆਂ
ਆਪ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ
ੱ ਨਾਲ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹਵ
ੋ ੋ (ਨਾ ਕਕ ਕਕਸੇ ਜਤਰ,
ੰ
ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰਾਹੀਂ)।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਨ
ਰੋ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੀ ਥਾਂ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਉੜਾ ਸਕਦੇ,
ਜਰੋ ਕਕ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉੱਪਰ
ਪਭਾਵ
੍
ਪਾਓਂਦੀ ਹਵ
ਰੋ ੇ ਜਾਂ, ਕਜੱ ਥੇ
ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਕਥਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਈ
ਰੋ
ਕਾਰਵਾਈ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹਵ
ਰੋ ।ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੱ ਚ
ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਪਕਲ
ੁ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਕਈ
ਰੋ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੱ ਗ ਲੱਗੀ
ਕਈ
ਰੋ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਜੱ ਥੇ ਅੱ ਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ
ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੱ ਚ-ਬਚਾਵ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਰਗੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ।

ੰ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਮ-ਕਾਜ
ੰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ
(ਜਾਂ ਵਪਾਰ) ਦੇ ਲਈ ਡਰੋ੍ਨ
ੋ
ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹਰ
ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਨਯਮ ਹਨ ਕਜਨਾਂ੍ਹ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ੰ
ਇਹ ਵੀ ਸਭਵ
ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰ ੂ
ਆਪਣੇ ਡਰੋ੍ਨ ਦਾ ਪੰ ਜੀਕਰਨ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਈ
ਲਾਇਸਸ
ੰ ਲਣਾ
ੈ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ।

ਯਾਦ ਰਖ,
ੱ ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੋਨ
ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਢਗ
ੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਜਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਕਸੇ ਹਰ
ੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕਕਸੇ
ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਦੀ ਸਪਤੀ
ੰ ੱ
ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹਵੇ
ੋ ।

ਕਨੱਜੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਤ
ੱ
ਕਰ।ਰੋ ਲਰੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਖ਼ਲਾਫ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕਾਰਕਡੰ ਗ ਨਾ ਕਰਰੋ ਜਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਲਵਰੋ —
ੱ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨਨਾਂ
ੰੂ
ਇਦਾਂ
ੰ
ਦੀ ਉਲਘਣਾ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਸਰਫ ਇਕ
ੱ ਡ੍ਰੋਨ
ਹੀ ਉਡਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਫ਼ ਕਦਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ
ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਲਾਂ
ੱ
ਜਾਂ ਧੁੰ ਦ ਦੇ ਕਵਚੋਂ
ੱ ਉਡਾਉਣ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
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