حفاظت سے متعلق اہم معلومات

آپ کے لیے زمین سے 120
میٹر( 400فٹ) سے زیادہ
اونچائی پر ڈرون اڑانا منع ہے۔

آپ اپنے ڈرون کو دوسرے
لوگوں سے کم از کم 30
میٹر کے فاصلے پر رکھنے
کے پابند ہیں۔

آپ کو کنٹرولڈ ایروڈرومز
سےکم از کم 5.5کلومیٹر
کا فاصلہ رکھنا ہو گا۔

آپ کو ایک وقت میں
صرف ایک ڈرون اڑانے
کی اجازت ہے۔

لوگوں کے اوپر یا آبادی
والے عالقے میں ڈرون اڑانا
منع ہے۔ اس میں ساحل،
پارک ،پروگراموں کے مقامات
یا کھیلوں کے اوول شامل ہو
سکتے ہیں جہاں کھیل چل رہا
ہو۔

آپ کو صرف دن کے وقت
ڈرون اڑانے کی اجازت ہے
اور آپ کو اپنا ڈرون اپنی نظر
کی حد میں رکھنا ہو گا۔
یعنی ضروری ہے کہ آپ
ہمیشہ اپنی آنکھوں سے
ڈرون کو دیکھ سکتے ہوں
(نہ کہ کسی آلے کی مدد سے)۔

آپ کو کسی ایسے عالقے کے
اوپر یا قریب ڈرون اڑانے کی
اجازت نہیں جس سے عوام
کی حفاظت متاثر ہو یا
جہاں ہنگامی کارروائیاں
جاری ہوں۔اس میں ایسے
مواقع شامل ہو سکتے ہیں
جیسے گاڑی کا حادثہ ،پولیس
کی کارروائیاں ،آگ لگی ہو
یا آگ بجھانے کی کوششیں
جاری ہوں ،اور لوگوں کی
تالش اور بچاؤ کا کام ہو رہا ہو۔

پیسے یا مالی فائدے کے لیے
ڈرون اڑانا غیر قانونی ہے،
سواۓ اس کے کہ آپ کے پاس
ڈرون آپریٹرز سرٹیفکیٹ ہو یا
جب آپ  2کلو سے کم مستثنی’
ڈرون یا پرائیویٹ زمین کے
مالک کی کیٹیگری میں ڈرون
اڑا رہے ہوں۔

یاد رکھیں ،آپ کے لیے اس
طرح ڈرون استعمال کرنا منع
ہے جس سے کسی دوسرے
ایرکرافٹ ،شخص یا امالک کے
لیے خطرہ پیدا ہو۔

لوگوں کی پردہ داری کا احترام
کریں۔ اجازت کے بغیر کسی کی
ریکارڈنگ نہ کریں اور نہ
تصویر کھینچیں – یہ سٹیٹ
کے قوانین کی خالف ورزی ہو
سکتی ہے۔

نئے قوانین کے عمل میں آنے کا مطلب ہے کہ ڈرون
چالنے والوں کے پاس مؤثر ڈرون پائلٹ ایکریڈیٹیشن
سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے اور  250گرام سے زیادہ
وزن کے ہر ڈرون کو رجسٹر کروانا ضروری ہے۔
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