ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ
ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ, ਸਾਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ
ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ
ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ
ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣਨਾ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
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ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ
• ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਛੱਡੋ
• ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਡ੍ ਰਾਈਵਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਓ
• ਨਿਮਰ ਰਹੋ, ਹੈਲੋ ਬੋਲੋ, ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ
• ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੋ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ
‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨੋ। ਇੰਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ
ਉਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ।
ਜਦੋਂ ਗਰੁਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਕਿਸਾਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲਾ ਜਾਨਵਰ
ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ
ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਘੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ
ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਡ੍ ਰਾਈਵਵੇਜ਼
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਛੱਡੋ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣ
ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਵ
ਰੈ ਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ (Traveline website) ‘ਤੇ ਪਬਲਿਕ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ।
ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ
ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈ ਟਵਰਕ ਰੇਲ (Network Rail) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮਿਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵੱਲ ਮੂਹ
ੰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਫ਼ੁੱਟਪਾਥ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ
ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤੇ (The Highway Code) ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਨਿਮਰ ਰਹਿਣਾ, ਹੈਲੋ ਬੋਲਣਾ, ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਲਈ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੁਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਚੋਖੀ ਥਾਂ ਦਿਓ।
ਸਾਈਕਲ-ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਾਹ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ
ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲ-ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ।

ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਲੱਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ
ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣੋ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਗੇਟਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ
ਫ਼ੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ‘ਨਿਜੀ – ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ

ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ
• ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਘਰ ਲਿਜਾਓ – ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਛੱਡੋ
• ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ BBQs ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ
• ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਲ – ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਕੂੜਾਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ
• ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ – ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ
ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ – ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ
ਨਾ ਕਰੋ। ਚੱਟਾਨਾਂ, ਪੱਥਰ, ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡੋ,
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ
ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖੰਡਰਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ – ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ
ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ – ਉੱਥੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਗ ਲਿਆਉਣਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਅਤੇ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਘਰ ਲਿਜਾਓ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੂੜੇਘਰਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ। ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ
ਮਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਲਾਹੁਣਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜੁਰਮ ਹਨ।

ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ BBQs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। BBQs ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ BBQ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੁਆਹ
ਠੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਓ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ
ਘਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਓਨੀ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ
ਸੰਪਤੀ ਲਈ।
ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ
ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਵਿਚਕਾਰ ਹੀਥਸ ਅਤੇ ਮੂਰਸ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅੱਗ ਦਿਸਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ 999 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ
ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ-ਫਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ
ਵਧੀਆ ਥਾਂਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ,ਂ
ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ

ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ:
• ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ
ਆ ਜਾਏਗਾ
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਾ
ਘੁੰਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ,
ਕੁਤਿ
ੱ ਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ
ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਟੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 31
ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ
ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗੋਲੀ
ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਟਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ,
ਸੱਟ ਲੁ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ
ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਕੁਤ
ੱ ੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (Dog Walking Code) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਲ – ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕੂੜਾਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ
ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ,
ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਬੈਗ ਕਦੀ ਵੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਗੰਧਹੀਣ ਬੈਗ ਅਤੇ ਡੱਬੇ
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਬਲਿਕ ਕੂੜਾਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ

ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣਨਾ
• ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
• ਆਪਣੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ – ਪਤਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣੋ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਯਾਦਾਂ ਸਿਰਜੋ

ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਅਰਾਮ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰ ਦ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  

ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ
ਨਕਸ਼ੇ ਹਨ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ, ਗਾਈਡਾਂ ਜਾਂ
ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੇਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਨੋ ਰੰਜਕ ਗਰੁਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ (Getoutside) ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਘੁਮ
ੰ ਣਾ
(Visit Britain) ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ
ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ – ਪਤਾ ਲਾਓ
ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ
ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲ
ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ
ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ
ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ
ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਮੌਸਮ, ਜਵਾਰ-ਭਾਟੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ।

ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ

ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁਦ
ੰ ਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਵੀ ਜਵਾਰ-ਭਾਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ
ਘਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੈਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁੱਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ (Environment Agency website) ਵੇਖੋ।

ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:
• ਕੈਮਪਿੰਗ
• ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨਾ
• ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣੋ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਯਾਦਾਂ ਸਿਰਜੋ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ
ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

ਫ਼ੁੱਟਪਾਥ

ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ

ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਲ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੁੜਸੁਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ
ਢੁਕਵੇਂਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ
ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਲ
(National Trail) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ,
ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ
ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ
ਵਿਚਲੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੇ 16 ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਭੂਰਾ ਸੰਕੇਤ

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਹ

ਖੁਲ
ੱ ੍ਹੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ
ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਹੋਰ ਰਾਹਾਂ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ
ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
• ਪਹਾੜ
• ਮੂਰਲੈਂਡ
• ਹੀਥ
• ਦੱਖਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ
• ਸਾਹਿਲੀ ਕਿਨਾਰਾ
• ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਹ (BOAT)

ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (Open
Access website) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤ
ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੋ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਖੁਲ
ੱ ੍ਹੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਵਾਲੇ
ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ

