
 

 

 

   2017 اپریل 05

 

 نیا ڈرون پروگرام آگ بجھانے اور لوگوں کی جانیں بچانے کے عمل میں مدد دے گا

 
اور  امدادی کاروائی( برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ہنگامی صورتحال میں BFESبرامپٹن، آن: برامپٹن فائر اور ایمرجنسی سروسز )

 کے لیے جلد ہی آسمانوں میں محو پرواز ہو گی۔ بنانےحفاظت کو بہتر 

 
کو ٹرانسپورٹ  BFES۔ ہے 8,000پرو ڈرون خرید لیے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی قیمت تقریبا $ 1انسپائر  DJI عدد برامپٹن فائر نے تین

ہیں۔ اس اپریل میں، یہ  گئے کینیڈا کی جانب سے مناسب پرمٹ موصول ہو گئے ہیں اور ڈرونز کے ساتھ تربیت اور تجربات حاصل کر لیے

گا،  یا جائےانہیں استعمال ک کے حصول میںاپنا ڈرون پروگرام رسمی طور پر شروع کر دے گا اور اپنے کئی بنیادی کاموں میں معاونت 

مفید ٹول  ایک یہ اور تکنیکی طور پر بحالی۔ تربیتی مشقوں کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی خالف کاروائیول آگ بجھانا، خطرناک مواد کے بشم

 ہو گا۔ کے طور پر ثابت 

 
میں سے ایک ہے، جسے ٹرانسپورٹ کینیڈا کی  زچند سروسدیگر پہلی اور اونٹاریو میں موجود  اس نوعیت کیاونٹاریو میں  ،برامپٹن فائر

 گیا۔ فراہم کیاالئسنس  موزوں نوعیت کاجانب سے 

 
میں ایندھن سے بھرے ٹینکر کے الٹ جانے کے بعد مل  (Caledon) تربیت اور تجربات کے عالوہ، کیلیڈون کے دورانپچھلے چند مہینوں 

 کے اثرات میں کمی کرنے اور قریبایک ڈرون الیا گیا تھا۔ اس ڈرون کو حادثے بھی کر مدد کرنے کی پکار کے جواب میں معاونت کے لیے 

چیک کرنے کے لیے کو اثرات اس کے جانے کی حد کی شناخت کر کے صفائی کرنے اور  ہمیں ایندھن بہو جوار کے جھاڑی دار عالقوں 

  ا۔قریبی ویل ہیڈز کی نشاندہی کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گی
 

BFES  سکتا ہے، تاکہ انہیں ضرورت  بناپورے شہر میں تمام کلیدی فائر اسٹیشنز پر تربیت یافتہ آپریٹرز کے ساتھ ڈرونز رکھنے کا منصوبہ

 جگہ پر بھیجا جا سکے۔مطلوبہ ا کے مطابق فور  

 
کے کئی  انتظامیہ عمل تھا۔ سٹیپر محیط  اور ٹرانسپورٹ کینیڈا سے درست پرمٹ حاصل کرنا تقریبا دو سال آگے بڑھنادرست طریقوں سے 

 پراجیکٹ کی حمایت کی۔ اس شعبہ جات سے نمائندگان نے 
 

BFES  نے ٹرانسپورٹ کینیڈا سے ایک اسپیشل فالئیٹ آپریشنز سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواستیں اور پرمٹس تیار کیے اور جمع

کو پروگرام کے متعلق علم اور اس چیز کا مظاہرہ کرنا پڑا کہ ڈرونز کیسے استعمال ہوں گے اور اپنا تیار کیا ہوا ایک  BFESکروائے۔ 

دیکھ بھال اس کی کہ ڈرونز کو کیسے اور کب استعمال کیا جائے گا، تھا ، جس میں تفصیل سے بیان کیا گیا گیا آپریشن مینوئل جمع کروایا

 ہوں گے۔ معیاری اصول کیاوعہ اور مخصوص حاالت میں کیسے ہو گی اور جائے وق
 

 ٹرانسپورٹ کینیڈا کی جانب سے الزمی قرار دیے گئے چند تقاضہ جات میں شامل ہیں:

  چالنے کے دوران ڈرون پر براہ راست نظر برقرار رکھنا 

  فٹ اوپر تک محدود رکھنا 300پرواز کو زمین کے درجے سے 

 فٹ کے فاصلے پر رکھنا 100چالنے والے شخص سے کم از کم  غیر ہنگامی حاالت میں پرواز کو 

 
 وسائل:

 ( ویڈیو: برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسزBFESکے نئے ڈرون پروگرام نے پرواز لے لی ) 

 
 اقتباسات:

افسران کو محفوظ رکھنے کے لیے جدت پسند  امدادی کاروائیاں کرنے والے"ہمارا فائر ڈیپارٹمنٹ ہمارے رہائشیوں اور فوری طور پر 

شہر کی جانب سے نئے رہائشیوں کی بہتر خدمت کرنے کے لیے اپنے بڑھ رہا ہے۔  آگے  ڈرون پروگرام، میں رہنما انداز میںطریقوں، مثال  

 ایک اور مثال ہے۔"یہ کی  منتقل ہونےوشنز پر ولٹیکنالوجی س
 (Linda Jeffrey) لنڈا جیفریبرامپٹن میئر  -

 
 

https://youtu.be/1bJms_Ap2QI


 

 

 
 
 
 
 

ور جیسے جیسے یہ کا مظاہرہ کر دیا ہے ا ر و قیمتکے واقعے پر پہلے سے ہی اپنی قد "ڈرونز پروگرام نے کیلیڈون میں ٹینکر کے الٹنے

استعمال دیکھ سکتے ہیں، بشمول الپتہ لوگوں کو  بڑھتا ہوا ان کاہم میں  کی تمام اقسامجاری رکھتا ہے، عوامی حفاظت  ے کا عملبڑھنآگے 

  ڈھونڈنے میں معاونت۔"
 (Michael Palleschi) ، کونسلر مائیکل پیلسچیونٹی سروسز اور پبلک ورکس چیئرکمی -

 
کے لیے ایک بہترین نیا ٹول ہے، جس طریقے سے برامپٹن فائر برامپٹن کے رہائشیوں کی خدمت اور حفاظت  بنانے"یہ اس چیز کو مزید بہتر 

 کرتا ہے۔"
 ( Jeff Bowman) ، کونسلر جیف بومینفائر سروسز وائس چیئر -

 
ایک اور طریقہ ہے۔ براہ راست "یہ برامپٹن فائر کے لیے جدید تر ہونے اور ہمارے شہر کی بہتر خدمت کرنے میں رہنما کردار ادا کرنے کا 

باالئی منظر تک فوری رسائی فراہم کرتے ہوئے یہ ڈرونز ہمارے فائر فائیٹرز کو جائے وقوعہ پر آگ بجھانے کی حکمت عملی اور وسائل 

 کے استعمال کے متعلق بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیں گے۔
 (Michael Clark) فائر چیف مائیکل کالرک -

 
 بھی  ٹرانسپورٹ کینیڈا کے ساتھ قریبی طور پر کام کیا۔ یہ عمل اتنا نیا تھا کہ ہمیں پرمٹ کے لیےہم نے ر کرنے کے لیے کو تیا اپلیکیشن" 

  تیار کرنی پڑیں۔" اپلیکیشنزاپنی 
  ، ڈرون پروگرام پراجیکٹ منیجر(Paul Bebbington) پالٹون چیف پال بیبنگٹن -
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۔ ایک شدید ارتکاز کے ساتھ مستقبل کے لیے ہم ایک تیار آرگنائزیشن ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، برامپٹن کچھ بڑا سوچ رہا ہے

جانب راغب کر  ہمارے نوجوان اور ہمارا تنوع ہمیں منفرد بناتا ہے۔ ہم کینیڈا کی جدید سپر کوریڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم سرمایہ کاری کو اپنی

اور کام عالمی ترقی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم سرگرم اربن سنٹرز بنا رہے ہیں جو مواقع میں اضافہ کا مٔوجب بنتے ہیں اور یہاں پر رہائش پزیر  کے اپنی

شہر ہو۔ ہمیں کرنے والے لوگوں کے فخر میں اضافہ کریں گے۔ ہم برامپٹن کو آگے لے کر جا رہے ہیں جو باہم مربوط، جدت پسند، ہمہ جہت اور ایک نڈر 
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 سٹی آف برامپٹن
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