ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે
કાયદાકીય સંહિતા
(કન્ટ્રીસાઇડ કોડ)

ઉદ્યાનો અને જળમાર્ગો, દરિયાકાંઠો અને ગ્રામ્ય
વિસ્તારની મજા માણવા માટે તમારી માર્ગદર્શિકા
અનુક્રમણિકા
દરેકનો આદર કરો
પર્યાવરણનું રક્ષણ કરો
આઉટડોર્સમાં આનંદ માણો
ગ્રામ્ય વિસ્તારોના પ્રતીકો અને ચિહ્નો જાણો

www.gov.uk/countryside-code

દરેકનો આદર કરો
•

ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા, કામ કરતા અને આ વિસ્તારનો આનંદ માણતા લોકો માટે
વિચારશીલ બનો

•

પ્રવેશદ્વાર અને મિલકત તમે જોયેલી સ્થિતિમાં છોડો

•

પાર્કિંગ કરતી વખતે પ્રવેશદ્વારો અથવા વાહનમાર્ગોની પહોંચને અવરોધિત કરશો નહીં

•

માયાળુ બનો, હેલો કહો, જગ્યાનો વહેંચીને ઉપયોગ કરો

•

સ્થાનિક ચિહ્નો અનુસરો અને બહોળી પહોંચ ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાં સુધી ચિહ્નિત માર્ગોને વળગી રહો

ખેતી, પશુધન અને જં ગલી પ્રાણીઓ
તમારી ક્રિયાઓ અન્ય લોકોના જીવન અને આજીવિકાને અસર કરી
શકે છે .
ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કામ કરતા લોકો સાથે સહકાર સાધો. ઉદાહરણ
તરીકે, પ્રાણીઓની હેરફેર થતી હોય અથવા પ્રાણીઓ એકત્રિત
કરવામાં આવે ત્યારે ખેડૂતની દોરવણીને અનુસરો. આનાથી દરેકને
સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ મળે છે .

માયાળુ બનો, હેલો કહો, જગ્યાનો વહેંચીને
ઉપયોગ કરો
તમે ઘરની બહાર સમય વિતાવતા હો ત્યારે તમારી સામે અન્ય
વપરાશકર્તાઓ અને પ્રાણીઓ આવી શકે છે . ડ્રાઇવિંગ કરતા સમયે
અથવા સાયકલ ચલાવતી વખતે ઘોડા, પદયાત્રીઓ અને પશુધન
માટે વાહન ધીમું ચલાવો અથવા થોભી જાવ. હં મેશાં તેઓને
અવરજવર માટે પુષ્કળ જગ્યા આપો.

પ્રવેશદ્વાર અને મિલકત તમે જોયેલી સ્થિતિમાં છોડો અથવા ચિહ્નો
પરની સૂચનાને અનુસરો. સમૂહમાં હો ત્યારે, છે લ્લી વ્યક્તિ પ્રવેશદ્વાર
કેવો છોડીને જવું તે જાણતી હોવાની ખાતરી કરો. પશુઓને અંદર
રાખવા અથવા ખોરાક અને પાણી મળે તે માટે ખુલ્લા છોડવા ખેડૂતો
દરવાજા બંધ રાખે છે . ફાર્મ મશીનરી, ઘોડા અથવા પશુધન સાથે
દખલગીરી ન કરો. જો તમને લાગે કે ખેતરનું પ્રાણી સંતાપિત છે , તો
ખેડૂતને ચેતવવાનો પ્રયત્ન કરો.

સાઇકલ સવારોએ બ્રાઇડલવેઝ (ઘોડામાર્ગ) પર પદયાત્રીઓ અને
ઘોડેસવારોને માર્ગ આપવો રહ્યો.

જં ગલી પ્રાણીઓ, પશુધન અને ઘોડાને પુષ્કળ જગ્યા આપો.
તેઓની વર્તણૂક અણધારી બની શકે છે , ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ
પોતાના બચ્ચાં સાથે હોય અને તમને નુકસાન થઇ શકતું હોય.

સ્થાનિક ચિહ્નો અનુસરો અને બહોળી પહોંચ
ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાં સુધી ચિહ્નિત માર્ગોને વળગી
રહો

પશુધન, ઘોડા અથવા જં ગલી પ્રાણીઓને ખવડાવશો નહિ કારણ કે
તે તેઓને નુકસાન કરી શકે છે .

ગ્રામ્ય પ્રવાસ અને પાર્કિંગ
ગ્રામ્ય માર્ગો પરનો વાહનવ્યવહાર લોકો અને વન્યપ્રાણીઓ માટે
જોખમી બની શકે છે .
ગ્રામ્ય માર્ગો પર ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે વાહન ધીમું અને કાળજીપૂર્વક
ચલાવો. પાર્કિંગ કરતી વખતે ખાતરી કરો કે તમે પ્રવેશદ્વાર અથવા
વાહનમાર્ગોની પહોંચને અવરોધિત કરતા નથી. હં મેશા કટોકટી
વાહનોની અવરજવર માટે પ્રવેશ ખુલ્લો રાખો.
ઘરની બહાર મુલાકાત લેતી વખતે તમારી કાર ઘરે રાખવાનું વિચારો.
તેના બદલે તમે જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરી શકશો. Traveline
website પર જાહેર પરિવહનને લગતી માહિતી મેળવો.
વધારાની કાળજી રાખો અને સચેત રહો જ્યાં માર્ગ પરથી રેલ્વે
લાઇન પસાર થતી હોય. તમે લેવલ ક્રોસિંગ્સનો સુરક્ષિત રીતે
ઉપયોગ કરવા Network Rail વેબસાઇટ પર માર્ગદર્શન મેળવી
શકો છો.

સાયકલ સવારો અને ઘોડેસવારોએ પદયાત્રીઓની સુરક્ષાનો આદર
કરવો જોઈએ, પરં તુ પદયાત્રીઓએ પણ તેઓને અવરોધવા નહિ
અથવા જોખમમાં મૂકવા નહીં.

તમે તમારો માર્ગ શોધવામાં સહાય માટે નકશા અને સ્થાનિક ચિહ્નોનો
ઉપયોગ કરો. ચિહ્નિત માર્ગો કાદવવાળા હોય તો પણ તે માર્ગ પર
રહો, સિવાય કે બહોળી પહોંચ ઉપલબ્ધ હોય, જેમ કે ખુલ્લી
જમીનની પહોંચ. આ પાક અને વન્યપ્રાણીઓને સુરક્ષિત રાખવામાં
મદદરૂપ થાય છે .
ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વપરાતાં ચિહ્નો અને પ્રતીકો જાણો. તેઓ તમને
ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જુ દા જુ દા વપરાશકર્તાઓ માટેના રૂટ્સ
ઓળખવામાં સહાય કરે છે .
ખેતરની સીમાઓમાં તમે દરવાજા, પગથિયાં અથવા અવરજવરની
જગ્યાનો ઉપયોગ કરો જ્યાં તમે તેમ કરી શકો. સીમાઓ પર ચડવું
નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને પશુધનને જોખમમાં મૂકી શકે છે .
જો તમને લાગે કે નિશાની ગેરકાયદેસર કે ગેરમાર્ગે દોરે છે તો
સ્થાનિક સત્તાવાળાનો સંપર્ક કરો. ઉદાહરણ તરીકે, જાહેર ફૂટપાથ
પર ‘ખાનગી - પ્રવેશ નહીં’ ચિહ્ન.

સામેથી આવતા વાહનવ્યવહારથી સાવધ રહો અને The
Highway Code અનુસરો જ્યારે તમે પેવમેન્ટ (ફૂટપાથ) વગરના
રસ્તા પર ચાલતા હો.

અનુક્રમણિકા

પર્યાવરણનું રક્ષણ કરો
•

તમારો ગંદવાડો ઘરે લઈ જાવ - તમારી મુલાકાતની કોઈ નિશાની ન છોડો

•

આગ લગાડો નહિ અને બારબેક્યુસનો ઉપયોગ માત્ર ત્યાં કરો જ્યાં ચિહ્નો તમને તે
કરી શકતા હોવાનું કહે

•

તમારા કૂ તરાઓને હં મેશાં નિયંત્રણમાં અને તમારી નજરમાં રાખો

•

કૂ તરાનું મળ - તેને બેગમાં ભરો અને તેને કોઈ જાહેર કચરાના ડબ્બામાં નાખો

•

કુ દરતની સંભાળ લેવી - નુકસાન અથવા ખલેલ પહોંચાડશો નહીં

વર્તમાન અને ભાવિ પેઢીઓ માટે આપણાં ગ્રામ્ય વિસ્તારની અને
ખુલ્લી જગ્યાઓનું રક્ષણ કરવાની આપણાં સૌની જવાબદારી છે .
કુ દરતની સંભાળ લેવી - નુકસાન અથવા ખલેલ પહોંચાડશો નહીં.
ખડકો, પથ્થર, છોડ અને ઝાડ તમે જોયેલી સ્થિતિમાં છોડો અને
જમીન પર માળો મૂકતા પક્ષીઓ સહિતના વન્યપ્રાણીઓને ખલેલ ન
પહોંચાડવાની કાળજી રાખશો.
ખંડરે અથવા ઐતિહાસિક સ્થળોને અડચણરૂપ ન બનો - કુ દરતી
અને હયાત પર્યાવરણનો આપણો વારસો મહત્વપૂર્ણ છે .

તમારો ગંદવાડો ઘરે લઈ જાવ - તમારી
મુલાકાતની કોઈ નિશાની ન છોડો
તમારી સાથે બેગ લાવવાનું યાદ રાખો અને તમારો કચરો અને વધેલા
ખાદ્ય પદાર્થનો કચરો ઘરે લઇ જાવ, જાહેર કચરાપેટીનો ઉપયોગ કરો
અથવા શક્ય હોય તો રિસાયકલ કરો. ગંદવાડો ગ્રામ્ય વિસ્તારનું
સૌંદર્ય બગાડે છે અને વન્યપ્રાણી અને પશુધન માટે જોખમી બની શકે
છે . ગંદવાડો ફેંકવો અને કચરો નાખવો એ ફોજદારી ગુનો બને છે .

આગ લગાડો નહિ અને બારબેક્યુસનો ઉપયોગ
માત્ર ત્યાં કરો જ્યાં ચિહ્નો તમને તે કરી શકતા
હોવાનું કહે
ખુલ્લી જ્વાળાઓ અને સિગારેટથી સચેત રહો. બારબેક્યુસનો
ઉપયોગ માત્ર ત્યાં કરો જ્યાં ચિહ્નો તમને તે કરી સકતા હોવાનું
જણાવે. તમારું બારબેક્યુ હં મેશાં ઘરની બહાર રાખો, રાખ ઠંડી
હોવાની અને જવાબદારીપૂર્વક તેનો નિકાલ કરવાની ખાતરી કરો.
આગ લોકો અને મિલકત માટે જેટલી જોખમી હોય છે તેટલી જ તે
વન્યપ્રાણીઓ અને નિવાસસ્થાનો માટે વિનાશક બની શકે છે .

હોવાની ખાતરી કરવા તેને અસરકારક નિયંત્રણમાં રાખો સિવાય કે
નિમંત્રણથી લઇને આવ્યા હો. તમારે આ કરવું જોઇએઃ
•

તમારા કૂ તરાને હં મેશાં આગળ અથવા તમારી નજરમાં રાખવોો

•

દૃઢ વિશ્વાસ રાખો કે તમારો કૂ તરો તમારા બોલાવવા પર
પાછો આવશે

•

ખાતરી કરો કે તમને પ્રવેશવાનો અધિકાર હોય તે માર્ગ
અથવા વિસ્તારથી તમારો કૂ તરો ભટકી ન જાય

સ્થાનિક ચિહ્નો હં મેશાં તપાસો કારણ કે એવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી
થતી હોય છે જ્યારે તમારે તમારા કૂ તરાને આખું કે આંશિક વર્ષ માટે
આગળ રાખવું અનિવાર્ય હોય. સહાયક કૂ તરા સિવાય સ્થાનિક
વિસ્તારો પણ કૂ તરા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકી શકે. આ સ્થાનિક
પ્રતિબંધો તમને ચિહ્નો જણાવશે.
તમે ગમે ત્યાં હો તમારા કૂ તરાને પશુધનથી આગળ રાખો તે સારી
પ્રથા છે .
ખુલ્લી પહોંચ આપતી જમીન પર અને દરિયાકિનારે, તમારે તમારા
કૂ તરાને પશુધનથી આગળ રાખવા રહ્યાં. 1 માર્ચથી 31 જુ લાઇની
વચ્ચે, તમારે તમારા કૂ તરાને ખુલ્લી પહોંચ આપતી જમીન પર
આગળ રાખવા રહ્યાં, પછી તે જમીન પર કોઈ પશુધન ભલે ન હોય.
આ કાનૂની આવશ્યકતાઓ છે .
પશુધન પર હુ મલો કરતા અથવા તેનો પીછો કરતા કૂ તરા પર ખેડૂત
ગોળી ચલાવી શકે છે . તેઓ કૂ તરાના માલિકને વળતર આપવાને
જવાબદાર ન બને તેવું બની શકે.
જો પશુધન અથવા ઘોડાથી તમને ભય હોવાનું તમને લાગે, તો
તમારા કૂ તરાને આગળ ન રાખો તે ચાલે. તમારા કૂ તરાને સુરક્ષિત
રાખવામાં તમને ઇજા થવાનું જોખમ ન લો. તમારા કૂ તરાને છુ ટ્ટો
રાખવાથી તમે બંને માટે સુરક્ષિત રહેવાનું સરળ બનશે.

કેટલાક જમીન સંચાલકો વનસ્પતિ ઉછે ર માટે નિયંત્રિત આગનો
ઉપયોગ, ખાસ કરીને ખરાબો અને વેરાન જમીન પર 1 ઓક્ટોબરથી
15 એપ્રિલ વચ્ચે કરતા હોય છે . 999 પર કૉલ કરો જો તમને
કોઈની દેખરેખ વગરની આગ દેખાય.

આ ડોગ વૉકિંગ કોડ તમને વધુ માહિતી આપી શકે છે .

તમારા કૂ તરાઓને હં મેશાં નિયંત્રણમાં અને તમારી
નજરમાં રાખો

તમારા કૂ તરાના મળવાળી જગ્યાને હં મેશાં સાફ કરો કારણ કે તે
લોકો, પશુધન અને વન્યજીવનમાં બીમારીનું કારણ બની શકે છે .

ગ્રામ્ય વિસ્તારો, ઉદ્યાનો અને દરિયાકિનારો તમારા કૂ તરાને કસરત
કરાવવા લઇ જવા માટેની શ્રેષ્ઠ જગ્યાઓ છે પરં તુ તમારે અન્ય
વપરાશકર્તાઓ અને વન્યપ્રાણીઓને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે .
તમારો કૂ તરો વન્યજીવન, પશુધન, ઘોડા અને અન્ય લોકોથી દૂર

કૂ તરાનું મળ - તેને બેગમાં ભરો અને તેને કોઈ
જાહેર કચરાના ડબ્બામાં નાખો

કૂ તરાના મળની બેગ આસપાસ ક્યારેય છોડશો નહિ, પછી ભલે તેને
પાછળથી લઇ જવાની તમારી તૈયારી હોય. ડિઓડરાઇઝ્ડ બેગ્સ અને
કન્ટેનર્સ કૂ તરાના મળવાળી બેગ લઈ જવાનું સરળ બનાવી શકે છે .
જો તમે જાહેર કચરાપેટી ન શોધી શકો, તો તમારે બેગ ઘરે લઈ જવી
જોઈએ અને તમારી પોતાની કચરાપેટીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

અનુક્રમણિકા

આઉટડોર્સમાં આનંદ માણો
•

તમારો માર્ગ અને સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓ તપાસો

•

તમારા સાહસનું આયોજન કરો - શેની અપેક્ષા રાખવી અને તમે શું કરી શકો છો તે જાણો

•

તમારી મુલાકાતનો માણો, મજા કરો, યાદગાર બનાવો

બહાર ફરવું તમારી સુખાકારી માટે ઉત્તમ છે . તે આરામ, શાંતિ અને
પ્રવૃત્તિ માટેનું સ્થાન છે . તમને ઘરની બહાર કરવા ગમતી પ્રવૃત્તિમાં,
તમે તેનો વધુ આનંદ માણશો જો તમે પહેલેથી તૈયારી કરો.  

તમારા સાહસનું આયોજન કરો - શેની અપેક્ષા
રાખવી અને તમે શું કરી શકો છો તે જાણો

તમારો માર્ગ અને સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓ તપાસો

તમે ક્યાં જઇ રહ્યા છો અને ક્યારે તમે પાછા આવવા ધારો છો તે
અન્ય લોકોને જણાવો. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કલાકો સુધી તમને કોઈ
જોવા ના મળે અને ફોનના સિગ્નલ્સ ઘણાં સ્થળોએ નબળાં હોય છે .

તમે તમારો માર્ગ જાણતા હોવાની અને તમને જોઈતા નકશાઓ
તમારી પાસે હોવાની ખાતરી કરો. તમે બહાર નીકળો તે પહેલાં
અદ્યતન નકશા, માર્ગદર્શિકાઓ વાંચો અથવા વેબસાઇટ્સ જુ ઓ.
તમે આઉટડોર મનોરં જન જૂ થોની નિષ્ણાત પ્રવૃત્તિઓ વિશે સલાહ
ખોળી શકો છો. Getoutside અથવા Visit Britain જેવી
વેબસાઇટ્સ આ જૂ થોની યાદી પૂરી પાડી શકે છે . માહિતી કેન્દ્રો
તમને સ્થાનિક વિચારો અને સલાહ પણ આપી શકે છે .

હવામાન, ભરતી અને પાણીની સ્થિતિઓ તપાસો
તમે પ્રસ્થાન કરતા પહેલાં હવામાનની આગાહી તપાસો. પર્વતો અને
દરિયાકિનારે પરિસ્થિતિઓ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે . તમે બહાર
અને ક્યાંક નજીકમાં હો ત્યારે સ્થિતિઓ બદલાઈ જાય તો પાછાં
ફરતા ડરશો નહીં.
તમે ઘરની બહાર જતા પહેલાં ભરતીનો સમય તપાસવાથી ભરતી
વધવાની સાથે ફસાવાનું જોખમ ઘટાડી શકશો. માત્ર સમુદ્ર જ નહિ,
કેટલીક નદીઓ પણ ભરતીમાં ફેરફારથી પ્રભાવિત થાય છે .
લપસવાના કારક પહાડો અને દરિયાઇ ઘાસ પર કાળજી રાખો.
તમે પાણીમાં પેડલિંગ, તરવા અથવા આનંદ માણવા ઇચ્છતા હો તો
પાણીની ગુણવત્તા અને સ્થિતિઓ માટે પર્યાવરણ સંસ્થાની
વેબસાઇટ તપાસો.

તમે તમારી પોતાની અને તમારી સંભાળમાં રહેલા અન્ય લોકોની
સુરક્ષા માટે જવાબદાર રહો છો. ખાતરી કરો કે તમારી પ્રવૃત્તિ માટે
તમને જરૂરી આવડતો અને જ્ઞાન તમે ધરાવો છો.
સુરક્ષિત રહેવા, હવામાનમાં ફેરફારો સહિતના કુ દરતી જોખમોનો
સામનો કરવા તૈયાર રહો. ખાતરી કરો કે તમે તમારી આયોજિત
પ્રવૃત્તિઓ માટે યોગ્ય કપડાં અને સાધનો સાથે લો.
જો સ્થાનો વ્યસ્ત હોય તો તમારે તમારા આયોજનો બદલવાની
જરૂર પડે તેવા કિસ્સામાં લચીલા રહો.

અધિકાર અને પરવાનગી
આ કોડ જુ દા જુ દા વપરાશકર્તાઓના અધિકારો વિશેની માહિતી
નિર્ધારિત કરે છે . કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ માટે તમને જમીનમાલિકની
પરવાનગી લેવાની જરૂર પડી શકે, જેમાં નીચેની પ્રવૃત્તિઓ સામેલ
છે :
•

કેમ્પિંગ

•

તાજા પાણીમાં તરવું

•

તાજા પાણીમાં માછીમારી કરવી

તમારી મુલાકાતનો આનંદ માણો, મજા કરો, મુલાકાત યાદગાર
બનાવો

અનુક્રમણિકા

ગ્રામ્ય વિસ્તારોના પ્રતીકો
અને ચિહ્નો જાણો
ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ચિહ્નોમાં સામેલ છે :

પીળા રં ગનું તીર

નેશનલ ટ્રેઇલ

વાદળી રં ગનું તીર

ચાલવા માટે બનાવાય છે , જેમાં કેટલાક
રસ્તાઓ પર ઘોડેસવારી અને સાયકલ
સવારી શક્ય છે . મર્યાદિત ચલાયમાનતા
ધરાવતાં વપરાશકર્તાઓ ટ્રેઇલની
અનુકૂળતા ચકાસવા National Trail
વેબસાઇટ જોઇ શકે છે . આ
વેબસાઇટમાં નકશા, ટ્રિપ પ્લાનિંગ ટૂ લ્સ
અને ટ્રેઇલ ડાયવર્ઝન પર માહિતી પણ
સામેલ છે . આ પ્રતીક ઇંગ્લેન્ડ કોસ્ટ પાથ સહિતના ઇંગ્લેન્ડ
અને વેલ્સના લાંબા અંતરનાં 16 માર્ગોને ચિહ્નિત કરે છે .

પહાડો પર ચાલતી વ્યક્તિવાળુ
ગોળાકાર બ્રાઉન પ્રતીક
ઓપન ઍક્સેસ સાઇન, તમે
માર્ગોથી દૂર ફરી કરી શકો છો.
આમાં નીચેન ઘણાં ક્ષેત્રો સામેલ
છે :

જાંબલી રં ગનું તીર

•

પર્વત

•

મૂરલેન્ડ (એક પ્રકારની
ખુલ્લી જમીન)

•

આરોગ્ય

•

તળે ટી

•

દરિયાકાંઠાનો વિસ્તાર

•

નોંધાયેલી સામાન્ય જમીન

નકશા, માહિતી અને કોઈપણ પ્રવેશ પ્રતિબંધો માટે Open
Access website તપાસો.

લાલ રં ગનું તીર - તમામ ટ્રાફિક માટે ખુલ્લો પેટામાર્ગ
(બાયવૅ ઓપન ટૂ ઓલ ટ્રાફિક - BOAT)

કોઈ પોસ્ટ કે ગેટ પર સ્થાનિક ચિહ્ન પરવાનગી આપતો માર્ગ
સ્થાનિક ચિહ્નો પરની સલાહ
અનુસરો કારણ કે જમીનમાલિકો
સ્વેચ્છાએ આ માર્ગો પર પહોંચ
પૂરી પાડે છે અને તેઓ તેનો
ઉપયોગ કોણ કરી શકે છે તે પસંદ
કરે છે . કેટલાક ખુલ્લાં પ્રવેશ ક્ષેત્રો
પણ તે જ રીતે ઉપલબ્ધ કરવામાં
આવે છે .

અનુક્રમણિકા

