
ਪਿੰਡਾ ਂਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਪਿਆ ਂ
ਸਬੰਧੀ ਜਾਬਤਾ

ਪਾਰਕਾ ਂਅਤੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾ,ਂ ਸਾਹਿਲਾ ਂਅਤੇ ਹਪੰਡਾ ਂ 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਕਆ ਂ 
ਹਵੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁਿਾਡੀ ਗਾਈਡ 

ਪਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ

ਸਾਪਰਆ ਂਦਾ ਸਪਤਿਾਰ ਿਰਨਾ 

ਚੌਪਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਰਨਾ 

ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਪਵੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ 

ਪਿੰਡਾ ਂਪਵਚਲੇ ਸੰਿੇਤਾ ਂਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ 
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ਸਾਪਰਆ ਂਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨਾ
• ਹਪੰਡਾ ਂਹਵਚਲੇ ਇਲਾਹਕਆ ਂਹਵੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਹਲਆ,ਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਹਲਆ ਂਦਾ ਹਖਆਲ ਰੱਖੋ

• ਤੁਿਾਨੂੰ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਹਜਸ ਿਾਲਤ ਹਵੱਚ ਹਮਲਦੀ ਿੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਛੱਡੋ

• ਪਾਰਹਕੰਗ ਕਰਨ ਲਹੱਗਆ ਂਗੇਟਵੇਜ਼ ਜਾ ਂਡ੍ਾਈਵਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚਣ ਦੇ ਰਾਿ ਹਵੱਚ ਅਹੜੱਕਾ ਨਾ ਪਾਓ

• ਹਨਮਰ ਰਿੋ, ਿੈਲੋ ਬੋਲੋ, ਥਾ ਂਸਾਝਂੀ ਕਰੋ

• ਜਦ ਤੱਕ ਹਵਆਪਕ ਪਿੁੰਚਣ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਿੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਰਸਹਤਆ ਂ‘ਤੇ ਰਿੋ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰ
ਤੁਿਾਡੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਿੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਜੋ਼ੀ-ਰੋਟੀ 
‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਹਪੰਡਾ ਂਹਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, 
ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹਲਜਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇ ਜਾ ਂਉਿ ਇਕੱਠੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿੋਣ, ਤਾ ਂਹਕਸਾਨ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਮੰਨੋ। ਇਜੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।

ਤੁਿਾਨੂੰ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਹਜਸ ਿਾਲਤ ਹਵੱਚ ਹਮਲਦੀ ਿੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਬਲਕੁਲ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਛੱਡਣਾ ਜਾ ਂਸੰਕੇਤਾ ਂਦੇ ਹਦੱਤੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। 
ਜਦੋਂ ਗਰੁਪ ਹਵੱਚ ਿੋਵੋ, ਤਾ ਂਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਕ ਅਖੀਰਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਪਤਾ ਿੋਵੇ ਹਕ ਗੇਟ ਹਕਵੇਂ ਛੱਡਣੇ ਿਨ। ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਹਕਸਾਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਿਨ ਜਾ ਂਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ 
ਉਿਨਾ ਂਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਦੇ ਿਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਘਹੋੜਆ ਂਜਾ ਂਪਸ਼ੂਆ ਂ
ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਿੁਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਖੇਤੀ ਹਵਚਲਾ ਜਾਨਵਰ 
ਹਬਪਤਾ ਹਵੱਚ ਿੈ, ਤਾ ਂਹਕਸਾਨ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ,ਂ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਘੋਹੜਆ ਂਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੁਤ 
ਸਾਰੀ ਥਾ ਂਹਦਓ। ਉਿਨਾ ਂਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਬੱਹਚਆ ਂਨਾਲ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤਿੁਾਨੂੰ ਸੱਟ 
ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਘੋਹੜਆ ਂਜਾ ਂਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਖੁਆਓ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਨਾਲ 
ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਦੇਸ਼ ਪਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਿਾਰਪਿੰਿ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ੈਹ਼ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ 
ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ ਂਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਹਪੰਡਾ ਂਦੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਹਦਆ ਂਿੋਇਆ,ਂ ਗੱਡੀ ਿੌਲੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 
ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਪਾਰਹਕੰਗ ਕਰਨ ਲੱਹਗਆ ਂਗੇਟਵੇਜ਼ ਜਾ ਂਡ੍ਾਈਵਵੇਜ਼ 
ਤੱਕ ਪਿੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਿ ਹਵੱਚ ਅਹੜੱਕਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆ ਂਲਈ 
ਿਮੇਸ਼ਾ ਰਾਿ ਛੱਡੋ।

ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਹਵੱਚ ਜਾਣ ਲੱਹਗਆ,ਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਘਰ ਹਵੱਚ ਿੀ ਛੱਡਣ 
ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸਦੀ ਥਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਬਹਲਕ ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿੋ। ਟ੍ਵੈਲਾਈਨ ਵਬੈਸਾਈਟ (Traveline website) ‘ਤੇ ਪਬਹਲਕ 
ਟਾ੍ਸਂਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਵਾਧੂ ਹਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਿੋ, ਹਜੱਥੇ ਰਾਿ ਦਾ ਿੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 
ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਰੇਲ (Network Rail) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਼ਿਾਟਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਹਮਲ 
ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ੈਹ਼ਿਕ ਵੱਲ ਮੂੰਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਬਨਾ ਫ਼ੱਟਪਾਥ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ 
ਤੁਰਨ ਲੱਹਗਆ ਂਿਾਈਵਅੇ ਸਬਧੰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ (The Highway Code) ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਪਨਮਰ ਰਪਿਣਾ, ਿੈਲੋ ਬੋਲਣਾ, ਥਾ ਂਸਾਝਂੀ ਿਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ ਸਮਾ ਂਹਬਤਾ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਿੋਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹਮਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਗੱਡੀ ਜਾ ਂਸਾਈਕਲ 
ਚਲਾਉਹਦਆ ਂਿੋਇਆ,ਂ ਘੋਹੜਆ,ਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਹਲਆ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂ 
ਲਈ ਗੱਡੀ ਿੌਲੀ ਕਰੋ ਜਾ ਂਰੁਕੋ। ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਲਈ ਿਮੇਸ਼ਾ  
ਚੋਖੀ ਥਾ ਂਹਦਓ।

ਸਾਈਕਲ-ਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਹਸਰ਼ਿ ਘੋਹੜਆ ਂਲਈ ਬਣੇ ਰਾਿ ਜਾ ਂਟ੍ੈਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ 
ਚੱਲਣ ਵਾਹਲਆ ਂਜਾ ਂਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਰਾਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਸਾਈਕਲ-ਸਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਹਲਆ ਂਦੀ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਹਲਆ ਂ 
ਨੂੰ ਵੀ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿਨਾ ਂਦੇ ਰਾਿ ਹਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ  
ਜਾ ਂਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਖਤਰੇ ਹਵੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। 

ਸਥਾਨਿ ਸੰਿੇਤਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਪਨਸ਼ਾਨ  
ਲਿੱੇ ਰਸਪਤਆ ਂ‘ਤੇ ਰਪਿਣਾ
ਆਪਣਾ ਰਾਿ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਕਹਸ਼ਆ ਂਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸੰਕੇਤਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਰਸਹਤਆ ਂ‘ਤੇ ਰਿੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 
ਖੁੱਲ੍ੀ ਥਾ ਂਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਨਕਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ੀ ਥਾ ਂਭਾਵੇਂ ਉਿ ਹਚੱਕੜ ਨਾਲ 
ਭਰੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 
ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਹਮਲਦੀ ਿੈ।

ਹਪੰਡਾ ਂਹਵਚਲੇ ਇਲਾਹਕਆ ਂਹਵੱਚ ਸੰਕੇਤਾ ਂਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਬਰੋਡਾਦਂੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣੋ। ਇਿ ਹਪੰਡਾ ਂਹਵਚਲੇ ਇਲਾਹਕਆ ਂਰਾਿੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਵਾਹਲਆ ਂਲਈ ਰਸਹਤਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਹਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਗੇਟਾ,ਂ ਪੌੜੀਆ ਂਜਾ ਂਖੇਤ ਦੀਆ ਂਿੱਦਾ ਂਹਵਚਲੀਆ ਂਹਵਰਲਾ ਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿੱਦਾ ਂ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂ
ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਹਵੱਚ ਪਾ ਹਦੰਦੇ ਿਨ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸੰਕੇਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾ ਂਗੁਮਰਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨ, 
ਤਾ ਂਸਥਾਨਕ ਅਥਾਹਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਪਬਹਲਕ 
ਫ਼ੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ‘ਹਨਜੀ – ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਾ ਿੈ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ।

ਹਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ੂ
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ਚੌਪਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਰਨਾ
• ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਘਰ ਹਲਜਾਓ – ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਨਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਛੱਡੋ 

• ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੋ ਅਤੇ ਹਸਰ਼ਿ BBQs ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ

• ਆਪਣੇ ਕੁਹੱਤਆ ਂਨੂੰ ਿਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾ ਂਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖ ੋ

• ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਲ – ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਹਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਜਨਤਕ ਕੂੜਾਘਰ ਹਵੱਚ ਸੁੱਟੋ

• ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਖਆਲ ਰੱਖੋ – ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਿੁੰਚਾਓ ਜਾ ਂਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਹਪੰਡਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਹਵੱਖ ਦੀਆ ਂਪੀੜ੍ਹੀਆ ਂ
ਲਈ ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਰਆ ਂਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਿੈ।

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਖਆਲ ਰੱਖੋ – ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਿੁੰਚਾਓ ਜਾ ਂਛੇੜਛਾੜ 
ਨਾ ਕਰੋ। ਚੱਟਾਨਾ,ਂ ਪੱਥਰ, ਬੂਹਟਆ ਂਅਤੇ ਦਰਖਤਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਿੀ ਛੱਡੋ, 
ਹਜਵੇਂ ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਹਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਖਆਲ ਰੱਖੋ ਹਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ ਂ 
ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਹਵੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਹਦਓ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਲ੍ਣੇ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

ਖੰਡਰਾ ਂਜਾ ਂਇਹਤਿਾਸਕ ਥਾਵਾ ਂਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ – ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ 
ਉਸਰੇ ਿੋਏ ਚੌਹਗਰਦੇ ਹਵਚਲਾ ਸਾਡਾ ਹਵਰਸਾ ਮਿਤੱਵਪੂਰਣ ਿੈ।

ਆਿਣਾ ਿੂੜਾ-ਿਚਰਾ ਘਰ ਪਲਜਾਣਾ – ਉੱਥੇ ਆਉਣ  
ਦੀ ਆਿਣੀ ਿੋਈ ਪਨਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਗ ਹਲਆਉਣਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਅਤੇ 
ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖਿੂੰਦ ਘਰ ਹਲਜਾਓ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਿੈ, ਤਾ ਂਪਬਹਲਕ ਕੂੜੇਘਰਾ ਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾ ਂਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ। ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਹਪੰਡਾ ਂਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ 
ਮਲੀਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਲਈ ਖਤਰਨਾਕ 
ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਲਾਿੁਣਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜੁਰਮ ਿਨ।

ਅੱਿ ਨਿੀਂ ਬਾਲਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਰਫ਼ ਸੰਿੇਤ ਲੱਿੀਆ ਂ
ਥਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਿੀ BBQs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ
ਬਲਦੀ ਿੋਈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹਸਗਰੇਟਾ ਂਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿੋ। BBQs ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਹਸਰ਼ਿ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗੀਆ ਂਉਿਨਾ ਂਥਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਕਰੋ, ਹਜੱਥੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ 
ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਿਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ BBQ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਸੁਆਿ 
ਠੰਡੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹਨਪਟਾਓ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ ਂਅਤੇ 
ਘਰਾ ਂਲਈ ਅੱਗ ਓਨੀ ਿੀ ਤਬਾਿਕੁਨ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਹਜੰਨੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ 
ਸੰਪਤੀ ਲਈ।

ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ 
ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ੈਲ 
ਹਵਚਕਾਰ ਿੀਥਸ ਅਤੇ ਮੂਰਸ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤਿੁਾਨੂੰ ਲਾਵਾਹਰਸ ਅੱਗ ਹਦਸਦੀ ਿੈ, 
ਤਾ ਂ999 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਆਿਣੇ ਿੁੱਪਤਆ ਂਨੂੰ ਿਮੇਸ਼ਾ ਿਾਬੂ ਪਵੱਚ ਅਤੇ ਨਜਰਾ ਂ
ਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖਣਾ
ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ-ਹਫਰਾਉਣ ਲਈ ਹਪੰਡ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ 
ਵਧੀਆ ਥਾਵਂਾ ਂਿੁੰਦੀਆ ਂਿਨ, ਪਰ ਤਿੁਾਨੂੰ ਿੋਰਨਾ ਂਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂ
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ ਂਨੂੰ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ,ਂ 
ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਘੋਹੜਆ ਂਅਤੇ ਿੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ,ਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਿੀਂ  
ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ, ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੇ, ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ 

ਹਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਿਾਨੂੰ:

• ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਿਮੇਸ਼ਾ ਪਟੇ ਹਵੱਚ ਜਾ ਂਨਜ਼ਰਾ ਂਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖੋ

• ਤੁਿਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੁਿਾਡੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ 
ਆ ਜਾਏਗਾ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਰਾਿ ਜਾ ਂਥਾ ਂਤੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਾ 
ਘੁੰਮੇ, ਹਜੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪਿੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ

ਿਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖੋ, ਹਕਉਂਹਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਹਜਿੇ ਿਾਲਾਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, 
ਹਜੱਥੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾ ਂਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੇ ਹਵੱਚ ਿੀ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਸਿਾਇਕ ਕੁੱਹਤਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, 
ਕੁੱਹਤਆ ਂ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾ ਂਸਥਾਨਕ 
ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।

ਹਜੱਥੇ ਵੀ ਿੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਟੇ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 
ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਿੈ। 

ਖੁੱਲ੍ੀ ਪਿੁੰਚ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ‘ਤੇ, ਤਿੁਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆ ਂ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਟੇ ਹਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 1 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 31 
ਜੁਲਾਈ ਹਵਚਕਾਰ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ੀ ਪਿੁੰਚ ਵਾਲੀ ਥਾ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 
ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਟੇ ਹਵੱਚ ਿੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
ਇਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂਿਨ।

ਪਸ਼ੂਆ ਂ‘ਤੇ ਿਮਲਾ ਕਰ ਰਿੇ ਜਾ ਂਹਪੱਛਾ ਕਰ ਰਿੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਕਸਾਨ ਗੋਲੀ  
ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਿ 
ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆ ਂਜਾ ਂਘੋਹੜਆ ਂਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ  
ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਟਾ ਖੋਲ੍ ਹਦਓ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਹਦਆ ਂਿੋਇਆ,ਂ  
ਸੱਟ ਲੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ  
ਦੋਿਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਹਖਆ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚਣਾ ਅਸਾਨ ਿੋ ਜਾਏਗਾ।

ਕੱੁਤ ੇਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਸਬਧੰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (Dog Walking Code) ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਿੁੱਤੇ ਦਾ ਮਲ – ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੈ ਪਵੱਚ ਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਪਿਸੇ ਿਬਪਲਿ ਿੂੜਾਘਰ ਪਵੱਚ ਸੁੱਟਣਾ
ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਲ ਿਮੇਸ਼ਾ ਸਾ਼ਿ ਕਰੋ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ,  
ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਹਬਮਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਬੈਗ ਕਦੀ ਵੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਿਾਡਾ  
ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਿੈ। ਗੰਧਿੀਣ ਬੈਗ ਅਤੇ ਡੱਬੇ  
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਬੈਗਾ ਂਨੂੰ ਹਲਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਪਬਹਲਕ ਕੂੜਾਘਰ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਹਲਜਾਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਹਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ੂ



ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਪਵੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ
• ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਥਤੀਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ੋ

• ਆਪਣੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ – ਪਤਾ ਲਾਓ ਹਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ

• ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਯਾਦਾ ਂਹਸਰਜੋ

ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤਿੁਾਡੀ ਹਸਿਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਿੁੰਦੀਆ ਂਿਨ। ਇਿ  
ਅਰਾਮ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਂਿੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਹਤਆਰੀ 
ਪਹਿਲਾ ਂਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਡਾ ਅਨੰਦ ਦੁੱਗਣਾ ਿੋ ਜਾਏਗਾ।  

ਆਿਣੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਸਪਥਤੀਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰਨਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤਿੁਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ  
ਨਕਸ਼ੇ ਿਨ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਹਬਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ, ਗਾਈਡਾ ਂਜਾ ਂ
ਵੈਬਸਾਈਟਾ ਂਵੇਖੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰਲੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਰੁਪਾ ਂਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਬਾਰੇ  
ਸਲਾਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਬਾਿਰ ਜਾਣਾ (Getoutside) ਜਾ ਂਹਬਟ੍ਨੇ ਘੰੁਮਣਾ 
(Visit Britain) ਵਰਗੀਆ ਂਵੈਬਸਾਈਟਾ ਂਇਿਨਾ ਂਗਰੁਪਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਤਿੁਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ 
ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਮੌਸਮ, ਜਵਾਰ-ਭਾਟੇ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਦੀਆ ਂਸਪਥਤੀਆ ਂ 
ਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰਨਾ
ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆ ਂਭਹਵੱਖਬਾਣੀਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ। 
ਪਿਾੜਾ ਂਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਕਆ ਂਹਵੱਚ ਸਹਥਤੀਆ ਂ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ ਿੋਵੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਹਥਤੀਆ ਂਬਦਲਦੀਆ ਂਿਨ, ਤਾ ਂਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। 

ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ  
ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਸਮੰੁਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ।  
ਹਸਰ਼ਿ ਸਮੁੰਦਰ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਕੁਝ ਦਹਰਆ ਵੀ ਜਵਾਰ-ਭਾਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਕਰਕੇ ਪ੍ਭਾਹਵਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਹਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ  
ਘਾਿ ‘ਤੇ ਚੱਲਹਦਆ ਂਹਧਆਨ ਰੱਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਹਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੈਰਨਾ ਜਾ ਂਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ, 
ਤਾ ਂਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁੱਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਥਤੀਆ ਂਲਈ ਚੌਹਗਰਦੇ ਸਬਧੰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ 
ਵਬੈਸਾਈਟ (Environment Agency website) ਵੇਖੋ।

ਆਿਣੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਿਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ – ਿਤਾ ਲਾਓ 
ਪਿ ਿੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ 
ਹਕਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕੱਥੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ  
ਆਉਣਾ ਿੈ। ਹਪੰਡਾ ਂਹਵਚਲੇ ਇਲਾਹਕਆ ਂਹਵੱਚ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਘੰਹਟਆ-ਂਬੱਧੀ  
ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਿੀਂ ਹਮਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾ ਂਹਵੱਚ ਫੋਨ ਹਸਗਨਲ  
ਵੀ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਹਵਚਲੇ ਿੋਰਨਾ ਂਦੀ ਲੋਕਾ ਂ
ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਿੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਆਪਣੀ 
ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਹਜਿੜੀਆ ਂਮੁਿਾਰਤਾ ਂਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  
ਲੋੜ ਿੈ, ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨ।

ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕੁਦਰਤੀ 
ਖਤਹਰਆ ਂਲਈ ਹਤਆਰ ਰਿੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ  
ਰਹਖਆ ਿੈ।

ਜੇ ਥਾਵਾ ਂਹਵੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਿੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪਲਾਨਾ ਂਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ  
ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਹਦਆ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਹਤਆਰ ਰਿੋ।

ਿੱਿ ਅਤੇ ਮੰਜੂਰੀਆਂ
ਇਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਜ਼ਰਾ ਂਦੇ ਿੱਕਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੇਠਾ ਂਹਦੱਤੀਆ ਂਕੁਝ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ  
ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ: 

• ਕੈਮਹਪੰਗ

• ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨਾ

• ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਮੱਛੀਆ ਂਫੜਣੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਯਾਦਾ ਂਹਸਰਜੋ।

ਹਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ੂ



ਪਿੰਡਾ ਂਪਵਚਲੇ ਇਲਾਪਿਆ ਂ 
ਦੇ ਸੰਿੇਤਾ ਂਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡਾ ਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
ਹਪੰਡਾ ਂਹਵਚਲੇ ਇਲਾਹਕਆ ਂਹਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਸੰਕੇਤਾ ਂਹਵੱਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ:

ਫ਼ੁੱਟਪਾਥ

ਘੋੜਿਆ ਂਲਈ ਰਾਹ

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਹ

ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈੜ਼ਿਕ ਲਈ ਖੁੁੱੜਲਹਿਆ ਰਾਹ (BOAT)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ੇਲ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ੇਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਹਲਆ ਂਲਈ 
ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚੋਂ ਕੁਝ 
ਰਸਹਤਆ ਂ‘ਤੇ ਘੁੜਸੁਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਿੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ 
ਢੁਕਵੇਂਪਣ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ 
ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ੇਲ 
(National Trail) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ, 
ਹਟਪ੍ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਲੂ ਅਤੇ ਰਸਹਤਆ ਂਦੇ ਰਾਿ 
ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨ 
ਇਗੰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਰਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਇਗੰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ 
ਹਵਚਲੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦ ੇ16 ਰਸਹਤਆ ਂ‘ਤੇ ਲੱਹਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।

ਿਿਾੜੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿੇ ਪਵਅਿਤੀ  
ਵਾਲਾ ਿੋਲ ਭੂਰਾ ਸੰਿੇਤ
ਖੱੁਲ੍ੀ ਪਿੁਚੰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ 
ਰਸਹਤਆ ਂਤੋਂ ਿਟਕੇ ਿੋਰ ਰਾਿਾ ਂਦਾ 
ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਿਠੇਾ ਂ
ਹਦੱਤ ੇਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ: 

• ਪਿਾੜ

• ਮੂਰਲੈਂਡ

• ਿੀਥ

• ਦੱਖਣੀ ਇਗੰਲੈਂਡ ਦੀਆ ਂਖੜੀਆ ਂਹਮੱਟੀ ਦੀਆ ਂਪਿਾੜੀਆਂ

• ਸਾਹਿਲੀ ਹਕਨਾਰਾ 

• ਰਹਜਸਟਰਡ ਸਾਝਂੀ ਜ਼ਮੀਨ 

ਨਕਹਸ਼ਆ,ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੁੰਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਕਸੇ ਵੀ 
ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਈ ਖੁੱਲ੍ੀ ਪਿੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (Open 
Access website) ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ।

ਿੋਸਟ ਜਾ ਂਿੇਟ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਿ ਸੰਿੇਤ
ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਵਾਲੇ ਰਾਿ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਹਕਉਂਹਕ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਇਿਨਾ ਂਰਸਹਤਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਹਦੱਤੀ ਿੈ ਅਤ ੇਚੁਣੋ 
ਹਕ ਉਿਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਾ ਂਖੁਲ੍ੱੀ ਪਿੰੁਚ ਵਾਲੇ 
ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।

ਹਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ੂ

www.nationaltrail.co.uk/



