
ગ્રામ્ય વિસ્રાર મરાટે 
કરા્યદરાકી્ય સંવિ્રા 
(કન્ટ્ીસરાઇડ કોડ)

ઉદ્યાનો અને જળમયાર્ગો, દરિયયાકયાંઠો અને ગ્યામય 
વિસ્ યાિની મજા મયાણિયા મયાટ ે્મયાિી મયાર્્ગદર્શિકયા 

www.gov.uk/countryside-code

અનુક્રમણિકરા

દરેકનો આદર કરો 

પ્યરાયાિરિનું રક્ષિ કરો 

આઉટડોસયામરાં આનંદ મરાિો 

ગ્રામ્ય વિસ્રારોનરા પ્ર્ીકો અને ચિહ્ો જાિો 

http://www.gov.uk/countryside-code


દરેકનો આદર કરો
•  ગ્યામય વિસ્ યાિમયાં િહે્યા, કયામ કિ્યા અને આ વિસ્ યાિનો આનંદ મયાણ્યા લોકો મયાટ ે 

    વિચયાિ્ીલ બનો

•  પ્રિે્દ્યાિ અને વમલક્ ્મે જોયેલી સસથિવ્મયાં છોડો

•  પયારકશિર્ કિ્ી િખ્ે પ્રિે્દ્યાિો અથિિયા િયાહનમયાર્ગોની પહોંચને અિિોવિ્ કિ્ો નહીં 

•  મયાયયાળુ બનો, હેલો કહો, જગયયાનો િહેંચીને ઉપયોર્ કિો

•  સથિયાનનક વચહ્ો અનુસિો અને બહોળી પહોંચ ઉપલબિ ન હોય તયયાં સુિી વચરહ્્ મયાર્ગોને િળર્ી િહો

ખે્ી, પશુધન અને જંગલી પ્રરાિીઓ

્મયાિી રરિયયાઓ અનય લોકોનયા જીિન અને આજીવિકયાને અસિ કિી 
્કે છે. 

ગ્યામય વિસ્ યાિમયાં કયામ કિ્યા લોકો સયાથિે સહકયાિ સયાિો. ઉદયાહિણ 
્િીકે, પ્રયાણીઓની હેિફેિ થિ્ી હોય અથિિયા પ્રયાણીઓ એકવરિ્ 
કિિયામયાં આિે તયયાિે ખેડૂ્ની દોિિણીને અનુસિો. આનયાથિી દિેકને 
સુિક્ષિ્ િયાખિયામયાં મદદ મળે છે.

પ્રિે્દ્યાિ અને વમલક્ ્મે જોયેલી સસથિવ્મયાં છોડો અથિિયા વચહ્ો 
પિની સૂચનયાને અનુસિો. સમૂહમયાં હો તયયાિે, છેલલી વયસ્્ પ્રિે્દ્યાિ 
કેિો છોડીને જવું ્ે જાણ્ી હોિયાની ખયા્િી કિો. પશુઓને અંદિ 
િયાખિયા અથિિયા ખોિયાક અને પયાણી મળે ્ે મયાટ ેખુલલયા છોડિયા ખેડૂ્ો 
દિિયાજા બંિ િયાખે છે. ફયામ્ગ મ્ીનિી, ઘોડયા અથિિયા પશુિન સયાથિે 
દખલર્ીિી ન કિો. જો ્મને લયાર્ે કે ખે્િનું પ્રયાણી સં્યાનપ્ છે, ્ો 
ખેડૂ્ને ચે્િિયાનો પ્રયતન કિો.

જંર્લી પ્રયાણીઓ, પશુિન અને ઘોડયાને પુષકળ જગયયા આપો. 
્ેઓની િ્્ગણૂક અણિયાિી બની ્કે છે, ખયાસ કિીને જયયાિે ્ેઓ 
પો્યાનયા બચચયાં સયાથિે હોય અને ્મને નુકસયાન થિઇ ્કતું હોય.

પશુિન, ઘોડયા અથિિયા જંર્લી પ્રયાણીઓને ખિડયાિ્ો નનહ કયાિણ કે 
્ે ્ેઓને નુકસયાન કિી ્કે છે.

ગ્રામ્ય પ્રિરાસ અને પરારકિંગ

ગ્યામય મયાર્ગો પિનો િયાહનવયિહયાિ લોકો અને િનયપ્રયાણીઓ મયાટ ે
જોખમી બની ્કે છે.

ગ્યામય મયાર્ગો પિ ડ્યાઇવિશિર્ કિ્ી િખ્ે િયાહન િીમું અને કયાળજીપૂિ્ગક 
ચલયાિો. પયારકશિર્ કિ્ી િખ્ે ખયા્િી કિો કે ્મે પ્રિે્દ્યાિ અથિિયા 
િયાહનમયાર્ગોની પહોંચને અિિોવિ્ કિ્યા નથિી. હંમે્યા કટોકટી 
િયાહનોની અિિજિિ મયાટ ેપ્રિે્ ખુલલો િયાખો.

ઘિની બહયાિ મુલયાકયા્ લે્ી િખ્ે ્મયાિી કયાિ ઘિે િયાખિયાનું વિચયાિો. 
્ેનયા બદલે ્મે જાહેિ પરિિહનનો ઉપયોર્ કિી ્ક્ો. Traveline 
website પિ જાહેિ પરિિહનને લર્્ી મયાનહ્ી મેળિો.

િિયાિયાની કયાળજી િયાખો અને સચે્ િહો જયયાં મયાર્્ગ પિથિી િેલિે 
લયાઇન પસયાિ થિ્ી હોય. ્મે લેિલ રિોસસશિગસનો સુિક્ષિ્ િી્ે 
ઉપયોર્ કિિયા Network Rail િેબસયાઇટ પિ મયાર્્ગદ્્ગન મેળિી 
્કો છો.

સયામેથિી આિ્યા િયાહનવયિહયાિથિી સયાિિ િહો અને The 
Highway Code અનુસિો જયયાિે ્મે પેિમેનટ (ફૂટપયાથિ) િર્િનયા 
િસ્ યા પિ ચયાલ્યા હો.

મરા્યરાળુ બનો, િેલો કિો, જગ્યરાનો િિેંિીને 
ઉપ્યોગ કરો

્મે ઘિની બહયાિ સમય વિ્યાિ્યા હો તયયાિે ્મયાિી સયામે અનય 
િપિયા્ક્યા્ગઓ અને પ્રયાણીઓ આિી ્કે છે. ડ્યાઇવિશિર્ કિ્યા સમયે 
અથિિયા સયાયકલ ચલયાિ્ી િખ્ે ઘોડયા, પદયયારિીઓ અને પશુિન 
મયાટ ેિયાહન િીમું ચલયાિો અથિિયા થિોભી જાિ. હંમે્યાં ્ેઓને 
અિિજિિ મયાટ ેપુષકળ જગયયા આપો.

સયાઇકલ સિયાિોએ બ્યાઇડલિેઝ (ઘોડયામયાર્્ગ) પિ પદયયારિીઓ અને 
ઘોડસેિયાિોને મયાર્્ગ આપિો િહ્ો.

સયાયકલ સિયાિો અને ઘોડસેિયાિોએ પદયયારિીઓની સુિષિયાનો આદિ 
કિિો જોઈએ, પિંતુ પદયયારિીઓએ પણ ્ેઓને અિિોિિયા નનહ 
અથિિયા જોખમમયાં મૂકિયા નહીં. 

સ્રાવનક ચિહ્ો અનુસરો અને બિોળી પિોંિ 
ઉપલબધ ન િો્ય ત્યરાં સુધી ચિહ્હ્્ મરાગગોને િળગી 
રિો

્મે ્મયાિો મયાર્્ગ ્ોિિયામયાં સહયાય મયાટ ેનક્યા અને સથિયાનનક વચહ્ોનો 
ઉપયોર્ કિો. વચરહ્્ મયાર્ગો કયાદિિયાળયા હોય ્ો પણ ્ે મયાર્્ગ પિ  
િહો, ક્સિયાય કે બહોળી પહોંચ ઉપલબિ હોય, જેમ કે ખુલલી 
જમીનની પહોંચ. આ પયાક અને િનયપ્રયાણીઓને સુિક્ષિ્ િયાખિયામયાં 
મદદરૂપ થિયાય છે.

ગ્યામય વિસ્ યાિમયાં િપિયા્યાં વચહ્ો અને પ્ર્ીકો જાણો. ્ેઓ ્મને 
ગ્યામય વિસ્ યાિમયાં જુદયા જુદયા િપિયા્ક્યા્ગઓ મયાટનેયા રૂટસ 
ઓળખિયામયાં સહયાય કિે છે.

ખે્િની સીમયાઓમયાં ્મે દિિયાજા, પર્વથિયયાં અથિિયા અિિજિિની 
જગયયાનો ઉપયોર્ કિો જયયાં ્મે ્ેમ કિી ્કો. સીમયાઓ પિ ચડવું 
નુકસયાન પહોંચયાડી ્કે છે અને પશુિનને જોખમમયાં મૂકી ્કે છે.

જો ્મને લયાર્ે કે નન્યાની ર્ેિકયાયદેસિ કે ર્ેિમયાર્ગે દોિે છે ્ો 
સથિયાનનક સત્યાિયાળયાનો સંપક્ક  કિો. ઉદયાહિણ ્િીકે, જાહેિ ફૂટપયાથિ 
પિ ‘ખયાનર્ી - પ્રિે્ નહીં’ વચહ્.

અનરુિમણણકયા 

https://www.traveline.info/
https://www.traveline.info/
https://www.networkrail.co.uk/communities/safety-in-the-community/level-crossing-safety/
https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code
https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code


પ્યરાયાિરિનું રક્ષિ કરો
•  ્મયાિો ર્ંદિયાડો ઘિે લઈ જાિ - ્મયાિી મુલયાકયા્ની કોઈ નન્યાની ન છોડો 

•  આર્ લર્યાડો નનહ અને બયાિબેક્ુસનો ઉપયોર્ મયારિ તયયાં કિો જયયાં વચહ્ો ્મને ્ે  
    કિી ્ક્યા હોિયાનું કહે

•  ્મયાિયા કૂ્િયાઓને હંમે્યાં નનયંરિણમયાં અને ્મયાિી નજિમયાં િયાખો 

•  કૂ્િયાનું મળ - ્ેને બેર્મયાં ભિો અને ્ેને કોઈ જાહેિ કચિયાનયા ડબબયામયાં નયાખો

•  કુદિ્ની સંભયાળ લેિી - નુકસયાન અથિિયા ખલેલ પહોંચયાડ્ો નહીં

િ્્ગમયાન અને ભયાવિ પેઢીઓ મયાટે આપણયાં ગ્યામય વિસ્ યાિની અને 
ખુલલી જગયયાઓનું િષિણ કિિયાની આપણયાં સૌની જિયાબદયાિી છે.

કુદિ્ની સંભયાળ લેિી - નુકસયાન અથિિયા ખલેલ પહોંચયાડ્ો નહીં. 
ખડકો, પથથિિ, છોડ અને ઝયાડ ્મે જોયેલી સસથિવ્મયાં છોડો અને 
જમીન પિ મયાળો મૂક્યા પષિીઓ સનહ્નયા િનયપ્રયાણીઓને ખલેલ ન 
પહોંચયાડિયાની કયાળજી િયાખ્ો. 

ખંડિે અથિિયા ઐવ્હયાક્સક સથિળોને અડચણરૂપ ન બનો - કુદિ્ી 
અને હયયા્ પયયા્ગિિણનો આપણો િયાિસો મહતિપૂણ્ગ છે.

્મરારો ગંદિરાડો ઘરે લઈ જાિ - ્મરારી 
મુલરાકરા્ની કોઈ વનશરાની ન છોડો

્મયાિી સયાથિે બેર્ લયાિિયાનું યયાદ િયાખો અને ્મયાિો કચિો અને િિેલયા 
ખયાદ્ પદયાથિ્ગનો કચિો ઘિે લઇ જાિ, જાહેિ કચિયાપેટીનો ઉપયોર્ કિો 
અથિિયા ્ક્ય હોય ્ો રિસયાયકલ કિો. ર્ંદિયાડો ગ્યામય વિસ્ યાિનું 
સૌંદય્ગ બર્યાડ ેછે અને િનયપ્રયાણી અને પશુિન મયાટ ેજોખમી બની ્કે 
છે. ર્ંદિયાડો ફેંકિો અને કચિો નયાખિો એ ફોજદયાિી ગુનો બને છે.

આગ લગરાડો નવિ અને બરારબેક્ુસનો ઉપ્યોગ 
મરાત્ર ત્યરાં કરો જ્યરાં ચિહ્ો ્મને ્ે કરી શક્રા 
િોિરાનું કિે

ખુલલી જિયાળયાઓ અને ક્સર્યાિેટથિી સચે્ િહો. બયાિબેક્ુસનો 
ઉપયોર્ મયારિ તયયાં કિો જયયાં વચહ્ો ્મને ્ે કિી સક્યા હોિયાનું 
જણયાિે. ્મયારં બયાિબેક્ુ હંમે્યાં ઘિની બહયાિ િયાખો, િયાખ ઠંડી 
હોિયાની અને જિયાબદયાિીપૂિ્ગક ્ેનો નનકયાલ કિિયાની ખયા્િી કિો. 
આર્ લોકો અને વમલક્ મયાટ ેજેટલી જોખમી હોય છે ્ેટલી જ ્ે 
િનયપ્રયાણીઓ અને નનિયાસસથિયાનો મયાટ ેવિનયા્ક બની ્કે છે.

કેટલયાક જમીન સંચયાલકો િનસપવ્ ઉછેિ મયાટ ેનનયંવરિ્ આર્નો 
ઉપયોર્, ખયાસ કિીને ખિયાબો અને િેિયાન જમીન પિ 1 ઓ્ટોબિથિી 
15 એનપ્રલ િચચે કિ્યા હોય છે. 999 પિ કૉલ કિો જો ્મને 
કોઈની દેખિેખ િર્િની આર્ દેખયાય.

્મરારરા કૂ્રરાઓને િંમેશરાં વન્યંત્રિમરાં અને ્મરારી 
નજરમરાં રરાખો
ગ્યામય વિસ્ યાિો, ઉદ્યાનો અને દરિયયારકનયાિો ્મયાિયા કૂ્િયાને કસિ્ 
કિયાિિયા લઇ જિયા મયાટનેી શ્ેષ્ઠ જગયયાઓ છે પિંતુ ્મયાિે અનય 
િપિયા્ક્યા્ગઓ અને િનયપ્રયાણીઓને ધયયાનમયાં લેિયાની જરૂિ છે. 

્મયાિો કૂ્િો િનયજીિન, પશુિન, ઘોડયા અને અનય લોકોથિી દૂિ 

હોિયાની ખયા્િી કિિયા ્ેને અસિકયાિક નનયંરિણમયાં િયાખો ક્સિયાય કે 
નનમંરિણથિી લઇને આવયયા હો. ્મયાિે આ કિવું જોઇએઃ

•  ્મયાિયા કૂ્િયાન ેહંમે્યા ંઆર્ળ અથિિયા ્મયાિી નજિમયંા િયાખિોો

•  દૃઢ વિશ્યાસ િયાખો કે ્મયાિો કૂ્િો ્મયાિયા બોલયાિિયા પિ  
    પયાછો આિ્ે

•  ખયા્િી કિો કે ્મને પ્રિે્િયાનો અવિકયાિ હોય ્ે મયાર્્ગ  
     અથિિયા વિસ્ યાિથિી ્મયાિો કૂ્િો ભટકી ન જાય

સથિયાનનક વચહ્ો હંમે્યાં ્પયાસો કયાિણ કે એિી પરિસસથિવ્ઓ ઊભી 
થિ્ી હોય છે જયયાિે ્મયાિે ્મયાિયા કૂ્િયાને આખું કે આંક્્ક િર્ગ મયાટ ે
આર્ળ િયાખવું અનનિયાય્ગ હોય. સહયાયક કૂ્િયા ક્સિયાય સથિયાનનક 
વિસ્ યાિો પણ કૂ્િયા પિ સંપૂણ્ગ પ્રવ્બંિ મૂકી ્કે. આ સથિયાનનક 
પ્રવ્બંિો ્મને વચહ્ો જણયાિ્ે.

્મે ર્મે તયયાં હો ્મયાિયા કૂ્િયાને પશુિનથિી આર્ળ િયાખો ્ે સયાિી 
પ્રથિયા છે. 

ખુલલી પહોંચ આપ્ી જમીન પિ અને દરિયયારકનયાિે, ્મયાિે ્મયાિયા 
કૂ્િયાને પશુિનથિી આર્ળ િયાખિયા િહ્યાં. 1 મયાચ્ગથિી 31 જુલયાઇની 
િચચે, ્મયાિે ્મયાિયા કૂ્િયાને ખુલલી પહોંચ આપ્ી જમીન પિ 
આર્ળ િયાખિયા િહ્યાં, પછી ્ે જમીન પિ કોઈ પશુિન ભલે ન હોય. 
આ કયાનૂની આિશયક્યાઓ છે.

પશુિન પિ હુમલો કિ્યા અથિિયા ્ેનો પીછો કિ્યા કૂ્િયા પિ ખેડૂ્ 
ર્ોળી ચલયાિી ્કે છે. ્ેઓ કૂ્િયાનયા મયાવલકને િળ્િ આપિયાને 
જિયાબદયાિ ન બને ્ેવું બની ્કે.

જો પશુિન અથિિયા ઘોડયાથિી ્મને ભય હોિયાનું ્મને લયાર્ે, ્ો 
્મયાિયા કૂ્િયાને આર્ળ ન િયાખો ્ે ચયાલે. ્મયાિયા કૂ્િયાને સુિક્ષિ્ 
િયાખિયામયાં ્મને ઇજા થિિયાનું જોખમ ન લો. ્મયાિયા કૂ્િયાને છુટ્ો 
િયાખિયાથિી ્મે બંને મયાટ ેસુિક્ષિ્ િહેિયાનું સિળ બન્ે.

આ ડોર્ િૉકકશિર્ કોડ ્મને િધુ મયાનહ્ી આપી ્કે છે.

કૂ્રરાનું મળ - ્ેને બેગમરાં ભરો અને ્ેને કોઈ 
જાિેર કિરરાનરા ડબબરામરાં નરાખો
્મયાિયા કૂ્િયાનયા મળિયાળી જગયયાને હંમે્યાં સયાફ કિો કયાિણ કે ્ે 
લોકો, પશુિન અને િનયજીિનમયાં બીમયાિીનું કયાિણ બની ્કે છે.

કૂ્િયાનયા મળની બેર્ આસપયાસ ક્યયાિેય છોડ્ો નનહ, પછી ભલે ્ેને 
પયાછળથિી લઇ જિયાની ્મયાિી ્ૈયયાિી હોય. રડઓડિયાઇઝડ બેગસ અને 
કનટનેસ્ગ કૂ્િયાનયા મળિયાળી બેર્ લઈ જિયાનું સિળ બનયાિી ્કે છે. 
જો ્મે જાહેિ કચિયાપેટી ન ્ોિી ્કો, ્ો ્મયાિે બેર્ ઘિે લઈ જિી 
જોઈએ અને ્મયાિી પો્યાની કચિયાપેટીનો ઉપયોર્ કિિો જોઈએ.

અનરુિમણણકયા 



આઉટડોસયામરાં આનંદ મરાિો
•  ્મયાિો મયાર્્ગ અને સથિયાનનક પરિસસથિવ્ઓ ્પયાસો 

•  ્મયાિયા સયાહસનું આયોજન કિો - ્ેની અપેષિયા િયાખિી અને ્મે શું કિી ્કો છો ્ે જાણો 

•  ્મયાિી મુલયાકયા્નો મયાણો, મજા કિો, યયાદર્યાિ બનયાિો

બહયાિ ફિવું ્મયાિી સુખયાકયાિી મયાટ ેઉત્મ છે. ્ે આિયામ, ્યાંવ્ અને 
પ્રવૃક્ત્ મયાટનેું સથિયાન છે. ્મને ઘિની બહયાિ કિિયા ર્મ્ી પ્રવૃક્ત્મયાં, 
્મે ્ેનો િધુ આનંદ મયાણ્ો જો ્મે પહેલેથિી ્ૈયયાિી કિો.  

્મરારો મરાગયા અને સ્રાવનક પહ્રસસ્વ્ઓ ્પરાસો

્મે ્મયાિો મયાર્્ગ જાણ્યા હોિયાની અને ્મને જોઈ્યા નક્યાઓ 
્મયાિી પયાસે હોિયાની ખયા્િી કિો. ્મે બહયાિ નીકળો ્ે પહેલયાં 
અદ્્ન નક્યા, મયાર્્ગદર્શિકયાઓ િયાંચો અથિિયા િેબસયાઇટસ જુઓ. 

્મે આઉટડોિ મનોિંજન જૂથિોની નનષણયા્ પ્રવૃક્ત્ઓ વિ્ે સલયાહ 
ખોળી ્કો છો. Getoutside અથિિયા Visit Britain જેિી 
િેબસયાઇટસ આ જૂથિોની યયાદી પૂિી પયાડી ્કે છે. મયાનહ્ી કેનદ્ો 
્મને સથિયાનનક વિચયાિો અને સલયાહ પણ આપી ્કે છે. 

િિરામરાન, ભર્ી અને પરાિીની સસ્વ્ઓ ્પરાસો

્મે પ્રસથિયાન કિ્યા પહેલયાં હિયામયાનની આર્યાહી ્પયાસો. પિ્ગ્ો અને 
દરિયયારકનયાિે પરિસસથિવ્ઓ ઝડપથિી બદલયાઈ ્કે છે. ્મે બહયાિ 
અને ક્યયાંક નજીકમયાં હો તયયાિે સસથિવ્ઓ બદલયાઈ જાય ્ો પયાછયાં 
ફિ્યા ડિ્ો નહીં. 

્મે ઘિની બહયાિ જ્યા પહેલયાં ભિ્ીનો સમય ્પયાસિયાથિી ભિ્ી 
િિિયાની સયાથિે ફસયાિયાનું જોખમ ઘટયાડી ્ક્ો. મયારિ સમુદ્ જ નનહ, 
કેટલીક નદીઓ પણ ભિ્ીમયાં ફેિફયાિથિી પ્રભયાવિ્ થિયાય છે. 
લપસિયાનયા કયાિક પહયાડો અને દરિયયાઇ ઘયાસ પિ કયાળજી િયાખો.

્મે પયાણીમયાં પેડવલશિર્, ્િિયા અથિિયા આનંદ મયાણિયા ઇચછ્યા હો ્ો 
પયાણીની ગુણિત્યા અને સસથિવ્ઓ મયાટ ેપયયા્ગિિણ સંસથિયાની 
િેબસયાઇટ ્પયાસો. 

્મરારરા સરાિસનું આ્યોજન કરો - શેની અપેક્ષરા 
રરાખિી અને ્મે શું કરી શકો છો ્ે જાિો 

્મે ક્યયાં જઇ િહ્યા છો અને ક્યયાિે ્મે પયાછયા આિિયા િયાિો છો ્ે 
અનય લોકોને જણયાિો. ગ્યામય વિસ્ યાિોમયાં કલયાકો સુિી ્મને કોઈ 
જોિયા નયા મળે અને ફોનનયા ક્સગ્નલસ ઘણયાં સથિળોએ નબળયાં હોય છે. 

્મે ્મયાિી પો્યાની અને ્મયાિી સંભયાળમયાં િહેલયા અનય લોકોની 
સુિષિયા મયાટ ેજિયાબદયાિ િહો છો. ખયા્િી કિો કે ્મયાિી પ્રવૃક્ત્ મયાટ ે
્મને જરૂિી આિડ્ો અને જ્યાન ્મે િિયાિો છો.

સુિક્ષિ્ િહેિયા, હિયામયાનમયાં ફેિફયાિો સનહ્નયા કુદિ્ી જોખમોનો 
સયામનો કિિયા ્ૈયયાિ િહો. ખયા્િી કિો કે ્મે ્મયાિી આયોણજ્ 
પ્રવૃક્ત્ઓ મયાટ ેયોગય કપડયાં અને સયાિનો સયાથિે લો.

જો સથિયાનો વયસ્  હોય ્ો ્મયાિે ્મયાિયા આયોજનો બદલિયાની 
જરૂિ પડ ે્ેિયા રકસસયામયાં લચીલયા િહો.

અવધકરાર અને પરિરાનગી

આ કોડ જુદયા જુદયા િપિયા્ક્યા્ગઓનયા અવિકયાિો વિ્ેની મયાનહ્ી 
નનિયા્ગરિ્ કિે છે. કેટલીક પ્રવૃક્ત્ઓ મયાટ ે્મને જમીનમયાવલકની 
પિિયાનર્ી લેિયાની જરૂિ પડી ્કે, જેમયાં નીચેની પ્રવૃક્ત્ઓ સયામેલ 
છે: 

•  કેમમપશિર્

•  ્યાજા પયાણીમયાં ્િવું

•  ્યાજા પયાણીમયાં મયાછીમયાિી કિિી

્મયાિી મુલયાકયા્નો આનંદ મયાણો, મજા કિો, મુલયાકયા્ યયાદર્યાિ 
બનયાિો

અનરુિમણણકયા 

https://getoutside.ordnancesurvey.co.uk/
https://www.visitbritain.com/gb/en/things-do


ગ્રામ્ય વિસ્રારોનરા પ્ર્ીકો 
અને ચિહ્ો જાિો
ગ્યામય વિસ્ યાિોમયાં ઉપયોર્મયાં લેિયા્યા વચહ્ોમયાં સયામેલ છે:

પીળરા રંગનું ્ીર

િરાદળી રંગનું ્ીર

જાંબલી રંગનું ્ીર

લરાલ રંગનું ્ીર - ્મરામ ટ્રાહ્િક મરાટે ખુલલો પેટરામરાગયા 
(બરા્યિૅ ઓપન ટૂ ઓલ ટ્રાહ્િક - BOAT)

નેશનલ ટે્ઇલ
ચયાલિયા મયાટ ેબનયાિયાય છે, જેમયાં કેટલયાક 
િસ્ યાઓ પિ ઘોડસેિયાિી અને સયાયકલ 
સિયાિી ્ક્ય છે. મયયા્ગરદ્ ચલયાયમયાન્યા 
િિયાિ્યાં િપિયા્ક્યા્ગઓ ટ્ઇેલની 
અનુકૂળ્યા ચકયાસિયા National Trail 
િેબસયાઇટ જોઇ ્કે છે. આ 
િેબસયાઇટમયાં નક્યા, રટ્પ પલયાનનશિર્ ટૂલસ 
અને ટ્ઇેલ ડયાયિઝ્ગન પિ મયાનહ્ી પણ 
સયામેલ છે. આ પ્ર્ીક ઇંગલેનડ કોસટ પયાથિ સનહ્નયા ઇંગલેનડ 
અને િેલસનયા લયાંબયા અં્િનયાં 16 મયાર્ગોને વચરહ્્ કિે છે.

પિરાડો પર િરાલ્ી વ્યસ્્િરાળુ  
ગોળરાકરાર બ્રાઉન પ્ર્ીક
ઓપન ઍ્સેસ સયાઇન, ્મે 
મયાર્ગોથિી દૂિ ફિી કિી ્કો છો. 
આમયાં નીચેન ઘણયાં ષિેરિો સયામેલ 
છે: 

•  પિ્ગ્

•  મૂિલેનડ (એક પ્રકયાિની  
    ખુલલી જમીન)

•  આિોગય

•  ્ળેટી

•  દરિયયાકયાંઠયાનો વિસ્ યાિ 

•  નોંિયાયેલી સયામયાનય જમીન 

નક્યા, મયાનહ્ી અને કોઈપણ પ્રિે્ પ્રવ્બંિો મયાટ ેOpen 
Access website ્પયાસો.

કોઈ પોસટ કે ગેટ પર સ્રાવનક ચિહ્ - 
પરિરાનગી આપ્ો મરાગયા
સથિયાનનક વચહ્ો પિની સલયાહ 
અનુસિો કયાિણ કે જમીનમયાવલકો 
સિેચછયાએ આ મયાર્ગો પિ પહોંચ 
પૂિી પયાડ ેછે અને ્ેઓ ્ેનો 
ઉપયોર્ કોણ કિી ્કે છે ્ે પસંદ 
કિે છે. કેટલયાક ખુલલયાં પ્રિે્ ષિેરિો 
પણ ્ે જ િી્ે ઉપલબિ કિિયામયાં 
આિે છે.

અનરુિમણણકયા 

www.nationaltrail.co.uk/
www.openaccess.naturalengland.org.uk/
www.openaccess.naturalengland.org.uk/



