
கிராமப்புற 
நடத்தை விதைி

இது பூஙகாககள் மற்றும் நீரவழிகள், கடற்க்ர 

மற்றும் கிராமப்புறஙக்ை மகிழ்ச்சியுடன் 

அனுபவிப்பதைற்கான உஙகள் வழிகாட்டியாகும் 

www.gov.uk/countryside-code

உள்ைடககஙகள்

அ்னவருககும் மதைிப்பைியுஙகள் 

சுற்று்சசூழ்ைப் பாதுகாததைிடுஙகள் 

வவைிப்புறஙக்ை மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவியுஙகள் 

கிராமப்புறஙகைின் அ்டயாைஙக்ையும், ்சின்னஙக்ையும் அறசிந்து வகாள்ளுஙகள் 

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


அ்னவருககும் மதைிப்பைியுஙகள்
• கிராமப்புறஙகளில் வசிப்்பவரகள், வவலை சசய்பவரகள் மற்றும் ரசிப்்பவரகள்  

வ்பானவறாரிடம் கனிவனபுடன நடந்துசகாள்ளுஙகள்

• நுலைவாயில்கள் மற்றும் ச்பாருடகலளக் காணும்வ்பாது அது இருக்கும்  

நிலையிவை விடடுவிடுஙகள்

• நுலைவாயில்கள் அல்ைது வாகனப் ்பாலைகளுக்கான அணுகலைத் ைடுக்கும்  

வலகயில் வாகனஙகலள நிறுத்ைாைீரகள் 

• இனிலமயானவராக இருஙகள், வணக்கம் சசால்லுஙகள், இடத்லைப் ்பகிரந்துசகாள்ளுஙகள்

• உள்ளூர குறியீடுகலளப் ்பின்பற்றுஙகள், அகைமான அணுகல் கிலடக்கும் வலர குறியிடப்்படட ்பாலைகளில் சசல்லுஙகள் 

விவ்ாயம், காலந்டகள் மற்றும் வனவிைஙகுகள்
உஙகள் சசயல்கள் மற்றவரகளின வாழக்லகலயயும், 

வாழவாைாரத்லையும் ்பாைிக்கைாம். 

கிராமப்புறஙகளில் ்பணிபுரியும் மக்களுடன ஒத்துலையுஙகள். 

எடுத்துக்காடடாக, விைஙகுகள் அலைத்துச் சசல்ைப்்படும்வ்பாது 

அல்ைது ஒனறுகூடடப் ்படும்வ்பாது விவசாயியின 

வைிகாடடுைல்கலளப் ்பின்பற்றுஙகள். இது அலனவலரயும் 

்பாதுகாப்்பாக லவத்ைிருக்க உைவுகிறது.

நுலைவாயில்கள் மற்றும் ச்பாருடலளக் காணும்வ்பாது அது 

இருக்கும் நிலையிவை விடடுவிடுஙகள் அல்ைது குறியீடுகளில் 

உள்ள அறிவுறுத்ைல்கலளப் ்பின்பற்றுஙகள். குழுவாக 

இருக்கும்வ்பாது, நுலைவாயில்கலள எவவாறு இருக்கும் 

நிலையிவை விட வவண்டும் என்பது கலடசி ந்பருக்கு 

சைரிந்ைிருப்்பலை உறுைிப்்படுத்ைிக் சகாள்ளுஙகள்.  

விவசாயிகள் விைஙகுகலள அலடப்்பைற்காக நுலைவாயில்கலள 

மூடுகிறாரகள் அல்ைது உணவு மற்றும் ைண்ணீலர  

விைஙகுகள் அணுகுவைற்காக நுலைவாயில்கலள ைிறந்து 

லவக்கிறாரகள். ்பண்லண இயந்ைிரஙகள், குைிலரகள்  

அல்ைது கால்நலடகளுக்குக் குறுக்கீடு விலளவிக்க வவண்டாம். 

ஒரு ்பண்லண விைஙகு துன்பத்ைில் இருப்்பைாக நீஙகள் 

நிலனத்ைால், விவசாயிலய எச்சரிக்க முயற்சி சசயயுஙகள்.

வனவிைஙகுகள், கால்நலடகள் மற்றும் குைிலரகள் நடமாட  

அைிக இடம் சகாடுஙகள். அவற்றின நடத்லை கணிக்க 

முடியாைைாக இருக்கைாம், குறிப்்பாக அலவ ைஙகளின 

குடடிகளுடன இருக்கும்வ்பாது நீஙகள் காயமலடயக்கூடும்.

கால்நலடகள், குைிலரகள் அல்ைது வனவிைஙகுகளுக்கு 

உணவளிப்்பது அவற்றுக்குத் ைீஙகு விலளவிக்கும்  

என்பைால் அவற்றுக்கு உணவளிக்க வவண்டாம்.

கிராமப்புறததைில பயணம் வ்யதைல மற்றும் 
வாகனஙக்ை நிறுததுதைல
கிராமப்புறச் சாலைகளில் வ்பாக்குவரத்து இருப்்பது மக்களுக்கும், 

வனவிைஙகுகளுக்கும் ஆ்பத்ைானைாக இருக்கைாம்.

கிராமப்புறச் சாலைகளில் வாகனம் ஓடடும்வ்பாது வவகத்லைக் 

குலறத்துக் கவனமாக ஓடடுஙகள். நுலைவாயில்கள் அல்ைது 

வாகனப் ்பாலைகளுக்கான அணுகலைத் ைடுக்கும் வலகயில் 

வாகனஙகலள நிறுத்ைவில்லை என்பலை உறுைிப்்படுத்ைிக் 

சகாள்ளுஙகள். அவசரகாை வாகனஙகள் அணுகுவைற்கு 

எப்வ்பாதும் வைிவிடுஙகள்.

சவளிப்புறஙகளுக்குச் சசல்லும்வ்பாது உஙகள் காலர  

வீடடிவைவய விடடுச்சசல்வலைக் கருத்ைில் சகாள்ளுஙகள். 

அைற்குப் ்பைிைாக நீஙகள் ச்பாதுப் வ்பாக்குவரத்லைப் 

்பயன்படுத்ைைாம். Traveline வலைத்ைளத்ைில் ச்பாதுப் 

வ்பாக்குவரத்து சைாடர்பான ைகவல்கலளக் கண்டறியுஙகள்.

ரயில் ்பாலைலய கடக்கும் இடத்ைில் கூடுைல் கவனம் 

எடுத்துக்சகாள்ளுஙகள் மற்றும் எச்சரிக்லகயாக இருஙகள். 

நீஙகள் Network Rail வலைத்ைளத்ைில் ரயில் கடக்கும் 

்பாலைகலளப் ்பாதுகாப்்பாகப் ்பயன்படுத்துவைற்கான 

வைிகாடடலைக் கண்டறியைாம்.

நலட்பாலை இல்ைாை சாலையில் நடக்கும்வ்பாது வாகனஙகள் 

உஙகள் எைிரைிலசயில் வரும் வலகயில் நடந்ைிடுஙகள்,  

வமலும் சநடுஞசாலை நடத்லை விைிலயப் ்பின்பற்றுஙகள்.

இனி்மயானவராக இருஙகள், வணககம் 
வ்ாலலுஙகள், இடத்தைப் பகிரந்துவகாள்ளுஙகள்
நீஙகள் சவளிப்புறஙகளில் வநரம் சசைவிடும்வ்பாது, ்பிற 

்பயனரகலளயும், விைஙகுகலளயும் காணைாம். வாகனம் அல்ைது 

லசக்கிள் ஓடடும்வ்பாது குைிலரகள், நடந்து சசல்்பவரகள் மற்றும் 

கால்நலடகளுக்காக வவகத்லைக் குலறயுஙகள் அல்ைது 

நிறுத்துஙகள். எப்வ்பாதும் அவரகளுக்கு அைிக இடமளியுஙகள்.

லசக்கிள் ஓடடுநரகள் குைிலரப்்பாலைகளில் சசல்லும்வ்பாது 

நடந்து சசல்்பவரகள் மற்றும் குைிலர சவாரிகளுக்கு வைிவிட 

வவண்டியது கடடாயமாகும்.

லசக்கிள் ஓடடுநரகளும், குைிலர சவாரிகளும் நடந்து 

சசல்்பவரகளின ்பாதுகாப்புக்கு மைிப்்பளிக்க வவண்டும், 

அவைசமயம் நடந்து சசல்்பவரகளும் அவரகளின வைிலய 

மறிக்கவவா, அவரகளுக்கு ஆ்பத்து ஏற்்படும் வலகயில் 

நடந்துசகாள்ளவவா கூடாது. 

உள்ளூர குறசியீடுக்ைப் பின்பற்றுஙகள், 
குறசிககப்பட்ட பா்தைகைில வ்லலுஙகள்
நீஙகள் சசல்வைற்கான வைிலயக் கண்டறிய உைவுவைற்கு 

வலர்படஙகள் மற்றும் உள்ளூர குறியீடுகலளப் 

்பயன்படுத்துஙகள். ைிறந்ை அணுகல் நிைம் வ்பானற அகைமான 

அணுகல் கிலடக்காை ்படசத்ைில், குறிக்கப்்படட ்பாலைகள் வசறும் 

சகைியுமாக இருந்ைாலும் கூட அவற்லறவிடடு விைகாமல் 

சசல்லுஙகள். இது ்பயிரகலளயும், வனவிைஙகுகலளயும் 

்பாதுகாக்க உைவுகிறது.

கிராமப்புறஙகளில் ்பயன்படுத்ைப்்படும் குறியீடுகள் மற்றும் 

சினனஙகள் ்பற்றி அறிந்து சகாள்ளுஙகள். கிராமப்புறஙகளில் 

உள்ள சவவவவறு ்பயனரகளுக்கான வைித்ைடஙகலள 

அலடயாளம் காண அலவ உஙகளுக்கு உைவுகினறன.

உஙகளால் முடிந்ைவலரயில் ்பண்லண நிைத்ைின  

எல்லைகளில் உள்ள நுலைவாயில்கள், சநடுஞசடடஙகள்  

அல்ைது இலடசவளிகலளப் ்பயன்படுத்துஙகள். எல்லைகளில் 

உள்ள வவலிகள் மீது ஏறுவது அவற்லறச் வசைப்்படுத்ைி, 

கால்நலடகலள ஆ்பத்ைில் ஆழத்தும்.

ஒரு குறியீடு சடடவிவராைமானது அல்ைது ைவறாக 

வைிநடத்துகிறது எனறு நீஙகள் நிலனத்ைால் உள்ளூர அைிகாரி 
ஐத் சைாடரபு சகாள்ளுஙகள். எடுத்துக்காடடாக, ச்பாது 

நலட்பாலையில் லவக்கப்்படடிருக்கும் ‘ைனியார - நுலைய  

அனுமைி இல்லை’ எனற குறியீடு.

உள்ளடக்கஙகள் 

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


சுற்று்சசூழ்ைப் பாதுகாததைிடுஙகள்
• உஙகள் குப்ல்பகலள வீடடிற்கு எடுத்துச் சசல்லுஙகள் – நஙீகள் வந்து சசனறைற்கான  

எந்ைத் ைடத்லையும் விடடுச் சசல்ைாைீரகள் 

• ை ீமூடடக் கூடாது, வமலும் உரிய குறியீடுகள் இருக்குமிடத்ைில் மடடுவம BBQ-கலளப் 

்பயன்படுத்ைவவண்டும்

• உஙகள் நாயகலள எப்வ்பாதும் உஙகள் கடடுப்்பாடடிலும், உஙகள் ்பாரலவயில் 

இருக்கும்்படியும் லவத்ைிருஙகள் 

• நாய மைம் - அலைப் ல்பயில் வசகரித்து, ஏவைனும் ச்பாதுக் குப்ல்பத் சைாடடியில் வ்பாடுஙகள்

• இயற்லக மதீு அக்கலற காடடுஙகள் - வசைம் அல்ைது சைாந்ைரலவ ஏற்்படுத்ை வவண்டாம்

ைற்வ்பாலைய மற்றும் வருஙகாைச் சந்ைைியினருக்காக நமது 
கிராமப்புறஙகலளயும், ைிறந்ைசவளிகலளயும் ்பாதுகாக்க 
வவண்டிய ச்பாறுப்பு நம் அலனவருக்கும் உள்ளது.

இயற்லக மீது அக்கலற காடடுஙகள் - வசைம் அல்ைது 
சைாந்ைரலவ ஏற்்படுத்ை வவண்டாம். நீஙகள் ்பாலறகள், கற்கள், 
ைாவரஙகள் மற்றும் மரஙகலளக் காணுலகயில் அவற்லறத் 
சைாடாமல் விைகிச் சசல்லுஙகள். வமலும் ைலரயில் கூடு கடடும் 
்பறலவகள் உள்ளிடட வனவிைஙகுகளுக்கு இலடயூறு ஏற்்படாமல் 
்பாரத்துக் சகாள்ளுஙகள். 

இடி்பாடுகள் அல்ைது வரைாற்றுச் சிறப்புவாயந்ை இடஙகலளத் 
சைாந்ைரவு சசயயாைீரகள் - இயற்லக மற்றும் கடடிட சூைலமவு 
ஆகியவற்றில் உள்ள நமது ்பாரம்்பரியம் மிகவும் முக்கியமானைாகும்.

உஙகள் குப்்பக்ை வீட்டிற்கு எடுதது்ச 
வ்லலுஙகள் – நீஙகள் வந்து வ்ன்றதைற்கான எந்தைத 
தைடத்தையும் விட்டு்ச வ்லைாதீரகள்
உஙகளுடன ஒரு ல்பலயக் சகாண்டு வந்து உஙகள் 
குப்ல்பகலளயும், உணவுக் கைிவுகலளயும் அைில் வ்பாடடு 
வீடடிற்கு எடுத்துச் சசல்லுஙகள், ச்பாதுக் குப்ல்பத் சைாடடிகலளப் 
்பயன்படுத்துஙகள் அல்ைது முடிந்ைால் மறுசுைற்சி சசயயுஙகள். 
குப்ல்பகள் கிராமப்புறஙகளின அைலகக் சகடுக்கும்,  
வமலும் அலவ வனவிைஙகுகளுக்கும், கால்நலடகளுக்கும் 
ஆ்பத்ைானலவ. குப்ல்பகலள விடடுச் சசல்வதும்,  
குப்ல்ப வ்பாடுவதும் ைண்டலனக்குரிய குற்றஙகளாகும்.

தீ மூட்டக கூடாது, மமலும் உரிய குறசியீடுகள் 
இருககுமிடததைில மட்டுமம BBQ-க்ைப் பயன்படுததை 
மவண்டும்
காப்்பற்ற ைீச்சுவாலைகள் (naked flames) மற்றும் சிகசரடடுகளில் 
கவனமாக இருஙகள். குறியீடுகள் மூைம் அனுமைிக்கப்்படட 
இடஙகளில் மடடுவம BBQ-கலளப் ்பயன்படுத்துஙகள்.  
எப்வ்பாதும் உஙகள் BBQ-ஐ சவளிவய லவக்கவும், சாம்்பல் 
குளிரச்சியலடந்து இருப்்பலை உறுைிசசயது அவற்லறப் 
ச்பாறுப்புடன அப்புறப்்படுத்துஙகள். ைீயானது மக்கள் மற்றும் 
ச்பாருடகளுக்கு ஏற்்படுத்துவது வ்பாைவவ வனவிைஙகுகளுக்கும், 
வாழவிடஙகளுக்கும் வ்பரைிலவ ஏற்்படுத்ைைாம்.

அக்வடா்பர 1 முைல் ஏப்ரல் 15 வலர சிை நிை வமைாளரகளால் 
விவசாயத்லை நிரவகிக்க, குறிப்்பாக புைரசசடிகள் மற்றும் 
முடபுைரகலள எரிப்்பைற்காகக் கடடுப்்படுத்ைப்்படட ைீ 
்பயன்படுத்ைப்்படுகிறது. கவனிப்்பாரினறி எரியும் ைீலயக் 
கண்டால் நீஙகள் 999 எனற எண்ணிற்கு அலையுஙகள்.

உஙகள் நாயக்ை எப்மபாதும் உஙகள் 
கட்டுப்பாட்டிலும், பார்வயில இருககும்படியும் 
்வததைிருஙகள்
கிராமப்புறஙகள், பூஙகாக்கள் மற்றும் கடற்கலர ஆகியலவ 
உஙகள் நாய உடற்்பயிற்சி சசயய சிறந்ை இடஙகள்,  
ஆனால் நீஙகள் மற்ற ்பயனரகலளயும் வனவிைஙகுகலளயும் 
கருத்ைில்சகாள்ள வவண்டும்.  

வனவிைஙகுகள், கால்நலடகள், குைிலரகள் மற்றும் ்பிற 
ந்பரகளிடமிருந்து உஙகள் நாய ைள்ளி இருப்்பலை 

உறுைிசசயவைற்கு உஙகள் நாலயத் ைிறம்்படட கடடுப்்பாடடில் 
லவத்ைிருஙகள். நீஙகள் சசயய வவண்டியலவ:

• உஙகள் நாயின கழுத்ைிலுள்ள ்பற்றுக் கயிற்லற எப்வ்பாதும் 
்பிடித்துக் சகாண்டிருஙகள் அல்ைது உஙகள் ்பாரலவயில் 
இருக்கும்்படி லவத்ைிருஙகள்

• உஙகள் நாய உஙகள் கடடலளக்குக் கீழ்படிவலை 
உறுைிப்்படுத்ைிக் சகாள்ளுஙகள்

• நீஙகள் அணுகுவைற்கு உரிலமயுள்ள ்பாலை அல்ைது 
்பகுைியிலிருந்து உஙகள் நாய விைகிச் சசல்ைவில்லை 
என்பலை உறுைிப்்படுத்ைிக் சகாள்ளுஙகள்

வருடத்ைின அலனத்து நாடகளிலும் அல்ைது குறிப்்பிடட நாடகளில் 
உஙகள் நாயின ்பற்றுக் கயிற்லறப் ்பிடித்துக்சகாண்டு அலை 
அலைத்துச் சசல்ை வவண்டிய சூழநிலைகள் இருப்்பைால், 
எப்வ்பாதும் உள்ளூர குறியீடுகலள அறிந்து சகாள்ளுஙகள். 
உள்ளூர ்பகுைிகளும் கூட உைவிபுரியும் நாயகலளத் ைவிர மற்ற 
நாயகலள முற்றிலுமாக ைலடசசயயக்கூடும். இந்ை உள்ளூர 
கடடுப்்பாடுகலளப் ்பற்றி குறியீடுகள் உஙகளுக்குத் சைரிவிக்கும்.

கால்நலடகள் சூழந்ைிருக்கும் இடஙகளில் உஙகள் நாயின  
்பற்றுக் கயிற்லறப் ்பிடித்துக் சகாண்டு அலைத்துச் சசல்வது  
நல்ை நலடமுலறயாகும். 

ைிறந்ை அணுகல் நிைத்ைிலும், கடற்கலரயிலும், கால்நலடகளுக்கு 
அருகில் சசல்லும்வ்பாது உஙகள் நாயின ்பற்றுக் கயிற்லறப் 
்பிடித்துக் சகாண்டு அலைத்துச் சசல்ை வவண்டும். மாரச் 1 முைல் 
ஜூலை 31 வலர, கால்நலடகள் இல்ைாைைிறந்ை அணுகல் 
நிைத்ைில் கூட உஙகள் நாயின ்பற்றுக் கயிற்லறப் ்பிடித்துக் 
சகாண்டு அலைத்துச் சசல்ை வவண்டும். இலவ சடடப்பூரவமான 
வைலவகளாகும்.

ஒரு விவசாயி கால்நலடகலளத் ைாக்குகினற அல்ைது 
துரத்துகினற நாலயச் சுட முடியும். நாயின உரிலமயாளருக்கு 
இைப்பீடு அளிக்க அவர ச்பாறுப்்பாக மாடடார.

கால்நலடகள் அல்ைது குைிலரகளால் நீஙகள் அச்சுறுத்ைப் 
்படுவைாக உணரந்ைால், உஙகள் நாயின ்பற்றுக் கயிற்லற 
அவிழத்து விடுஙகள். உஙகள் நாலயப் ்பாதுகாப்்பைற்காக நீஙகள் 
காயமலடய வவண்டாம். உஙகள் நாலய விடுவிப்்பது நீஙகள் 
இருவருவம ்பாதுகாப்்பான இடத்ைிற்குச் சசல்வலை எளிைாக்கும்.

நாய நலட்பயிற்சிக்கான நடத்லை விைி உஙகளுக்குக் கூடுைல் 
ைகவல்கலள வைஙகைாம்.

நாய மைம் - அ்தைப் ்பயில ம்கரிதது குப்்பத 
வதைாட்டியில மபாடுஙகள், எந்தைப் வபாதுக குப்்பத 
வதைாட்டியிலும் மபாடைாம்
உஙகள் நாயின மைத்லை எப்வ்பாதும் சுத்ைம் சசயயுஙகள், 
ஏசனனில் இது மக்கள், கால்நலடகள் மற்றும் 
வனவிைஙகுகளுக்கு வநாலய ஏற்்படுத்ைைாம்.

நாயின மைம் அடஙகிய ல்பகலள ்பினனர எடுத்துச் சசல்வைற்கு 
நீஙகள் ைிடடமிடடாலும் கூட, ஒருவ்பாதும் அஙவகவய 
லவத்துவிடடுச் சசல்ைக் கூடாது - நாற்றமகற்றும் ல்பகள் மற்றும் 
சகாள்கைனகள் நாயின மைம் அடஙகிய ல்பகலள எடுத்துச் 
சசல்வலை எளிைாக்குகினறன. நீஙகள் ஒரு ச்பாதுக் குப்ல்பத் 
சைாடடிலயக் கண்டறிய முடியாவிடடால், அலை வீடடிற்கு எடுத்துச் 
சசனறு உஙகள் வீடடுக் குப்ல்பத் சைாடடியில் வ்பாடுஙகள்.

உள்ளடக்கஙகள் 

www.dogwalkingcode.org.uk


வவைிப்புறஙக்ை மகிழ்ச்சியுடன்  
அனுபவியுஙகள்

• உஙகள் வைித்ைடத்லையும், உள்ளூர நிலைலமகலளயும் அறிந்துசகாள்ளுஙகள்

• உஙகளின சிலிரப்்பான அனு்பவத்ைிற்குத் ைிடடமிடுஙகள் - எலை எைிர்பாரக்கைாம்,  

எனன சசயய முடியும் என்பலை அறிந்து சகாள்ளுஙகள்  

• உஙகள் சுற்றுைாலவ மகிழச்சியுடன அனு்பவித்து, மறக்க முடியாை ைருணஙகலள  

உருவாக்குஙகள்

உஙகள் நல்வாழவுக்கு சவளிப்புறஙகள் சிறந்ைலவயாகும். 
இது இலளப்்பாறுவைற்கு, அலமைிலயப் ச்பறுவைற்கு மற்றும் 
சசயல்்பாடுகலள வமற்சகாள்வைற்கான ஒரு இடமாகும். 
நீஙகள் சவளிப்புறஙகளில் சசயய விரும்புவது எதுவாக 
இருந்ைாலும், நீஙகள் முனகூடடிவய ையார சசயைால் அலை 
அைிக மகிழச்சியுடன அனு்பவிப்பீரகள்.  

உஙகள் வழிததைடத்தையும், உள்ளூர 
நி்ை்மக்ையும் ்ரிபாருஙகள்

உஙகள் வைித்ைடத்லை நீஙகள் அறிந்ைிருக்கிறீரகளா 
என்பலையும், உஙகளுக்குத் வைலவயான வலர்படஙகள் 
உஙகளிடம் உள்ளனவா என்பலையும் உறுைிப்்படுத்ைிக் 
சகாள்ளுஙகள். நீஙகள் புறப்்படுவைற்கு முனபு 
புதுப்்பிக்கப்்படட வலர்படஙகள், வைிகாடடிகள் அல்ைது 
வலைத்ைளஙகலளப் ்பாரக்கவும். 

நீஙகள் சவளிப்புறப் ச்பாழுதுவ்பாக்குக் குழுக்களிடமிருந்து 
நிபுணத்துவ நடவடிக்லககள் குறித்து ஆவைாசலனகலளப் 
ச்பறைாம். Getoutside அல்ைது Visit Britain வ்பானற 
வலைத்ைளஙகள் இந்ைக் குழுக்களின ்படடியலை உஙகளுக்கு 
வைஙக முடியும். ைகவல் லமயஙகளும் கூட உஙகளுக்கு 
உள்ளூர ்பரிந்துலரகலளயும், ஆவைாசலனகலளயும்  
வைஙக முடியும்.  

வானி்ை, அ்ை மற்றும் தைண்ணீர நி்ை்மக்ை 
அறசிந்துவகாள்ைவும்

நீஙகள் புறப்்படுவைற்கு முனபு வானிலை  
முனனறிவிப்புகலள அறிந்துசகாள்ளவும். மலைகள்  
மற்றும் கடற்கலர ஓரஙகளில் நிலைலமகள் விலரவாக 
மாறக்கூடும். நீஙகள் புறப்்படடுவிடட ்பிறகு வைியில் 
நிலைலமகள் மாறினால் ்பயணத்லை ரத்துசசயதுவிடடு 
வீடடிற்குத் ைிரும்்ப ையஙகாைீரகள். 

உயரும் அலைகளால் ்பயணம் ைலட்படும் அ்பாயத்லைக் 
குலறக்க நீஙகள் புறப்்படுவைற்கு முனபு அலை வீசும் 
வநரஙகலள ஆராயந்து அறியுஙகள். கடல் மடடுமல்ைாது சிை 
நைிகளும் அலைகளின மாற்றத்ைால் ்பாைிக்கப்்படுகினறன. 
வழுக்கும் ்பாலறகள் மற்றும் கடற்்பாசி ஆகியலவ குறித்து 
கவனமாக இருஙகள்.

நீஙகள் துடுப்புப் ்படலக ஓடடுவைற்கு, நீந்துவைற்கு அல்ைது 
நீரில் நலனந்து மகிழவைற்கு விரும்்பினால், நீரின ைரம் 
மற்றும் நிலைலமகலள அறிய சுற்றுச்சூைல் முகலமயின 
வலைத்ைளத்லைப் ்பாருஙகள். 

உஙகைின் ்சிலிரப்பான அனுபவததைிற்குத தைிட்டமிடுஙகள் 
- எ்தை எதைிரபாரககைாம், என்ன  
வ்யய முடியும் என்ப்தை அறசிந்து வகாள்ளுஙகள்

நீஙகள் எஙகு சசல்கிறீரகள், எப்வ்பாது ைிரும்்பி வருவீரகள் 
என்பலை யாவரனும் ஒருவரிடம் சசால்லுஙகள். 
கிராமப்புறஙகளில் நீஙகள் மணிக்கணக்கில் யாலரயும் 
காண முடியாமல் வ்பாகைாம், வமலும் சைாலைவ்பசி 
சமிக்லஞைகள் ்பை இடஙகளில் கிலடக்காமல் வ்பாகைாம். 

உஙகளின ்பாதுகாப்புக்கும், உஙகள் ்பராமரிப்்பில் உள்ள 
மற்றவரகளின ்பாதுகாப்புக்கும் நீஙகவள ச்பாறுப்பு ஆகும். 
உஙகள் நடவடிக்லகக்குத் வைலவயான ைிறனகளும், அறிவும் 
உஙகளுக்கு இருப்்பலை உறுைிப்்படுத்ைிக் சகாள்ளுஙகள்.

்பாதுகாப்்பாக இருப்்பைற்கு, வானிலை மாற்றஙகள் உள்ளிடட 
இயற்லக ஆ்பத்துகலள எைிரசகாள்ளத் ையாராக இருஙகள். 
உஙகளின ைிடடமிடட சசயல்்பாடுகளுக்குத் ைகுந்ை 
ஆலடகலளயும், உ்பகரணஙகலளயும் எடுத்துச் சசல்வலை 
உறுைிப்்படுத்ைிக் சகாள்ளுஙகள்.

நீஙகள் சசல்வைற்குத் ைிடடமிடடுள்ள இடஙகளில் 
்பாரலவயாளரகள் அைிகமாக இருந்ைால், உஙகள் 
ைிடடஙகலள மாற்றிக்சகாள்ளத் ையாராக இருஙகள்.

உரி்மகள் மற்றும் அனுமதைிகள்

இந்ை நடத்லை விைி சவவவவறு விைமான ்பயனரகளின 
உரிலமகள் ்பற்றிய ைகவல்கலள வலரயறுக்கிறது.  
சிை சசயல்்பாடுகளுக்கு நீஙகள் நிை உரிலமயாளரிடமிருந்து 
அனுமைி ச்பற வவண்டியிருக்கைாம், அவற்றில் 
உள்ளடஙகுவன:  

• முகாமிடுைல்

• நனனீரில் நீச்சைடித்ைல்

• நனனீரில் மீன்பிடித்ைல்

உஙகள் சுற்றுைாலவ மகிழச்சியுடன அனு்பவித்து,  
மறக்க முடியாை ைருணஙகலள உருவாக்குஙகள்.

உள்ளடக்கஙகள் 

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


கிராமப்புறஙகைின் அ்டயாைஙக்ையும், 
்சின்னஙக்ையும் அறசிந்து வகாள்ளுஙகள்
கிராமப்புறஙகளில் ்பயன்படுத்ைப்்படும் சினனஙகளின உள்ளடஙகுவன:

மஞ்ள் நிற அம்புககுறசி

நீை நிற அம்புககுறசி

ஊதைா நிற அம்புககுறசி

்சிவப்பு நிற அம்புககுறசி - அ்னதது 
மபாககுவரததைிற்கும் தைிறந்தைிருககும் கி்ைவழி 
(BOAT)

ஒரு ஏமகாரன் ்சின்னம்
வைசியத் ைடம், இது 
நலட்பயிற்சிக்காக 
உருவாக்கப்்படடது, சிை ைடஙகளில் 
குைிலர சவாரி மற்றும் 
லசக்கிவளாடடமும் சாத்ைியமாகும். 
கடடுப்்படுத்ைப்்படட நடமாடடத்லைக் 
சகாண்ட ்பயனரகள், ைடத்ைின 
ஏற்புத்ைனலமலயச் சரி்பாரக்க 
National Trail வலைத்ைளத்லைப் 
்பாரலவயிடைாம். இந்ை 
வலைத்ைளத்ைில் வலர்படஙகள், ்பயணத் ைிடடமிடல் 
கருவிகள் மற்றும் ைடம் ைிலசைிருப்்பல் ஆகிய 
ைகவல்களும் உள்ளடஙகியுள்ளன. இந்ை சினனம் 
இஙகிைாந்து கடற்கலர ்பாலை உட்பட இஙகிைாந்து 
மற்றும் வவல்ஸில் உள்ள 16 நீண்ட தூர 
வைித்ைடஙகலளக் குறிக்கிறது.

ம்ைகள் மீது நடந்து வ்லலும்  
ஒரு நப்ரக வகாண்ட வட்ட  
பழுப்பு நிற்ச ்சின்னம்
ைிறந்ை அணுகல் குறியீடு, 
இஙகு நீஙகள் 
்பாலைகளிலிருந்து விைகி 
ஆராயைாம். இைில் 
்பினவருவனவற்றின ்பை 
்பகுைிகள் அடஙகும்: 

• மலை

• முடபுைரகள்

• புைரசசடி

• மலையடிவாரம்

• கடற்கலர விளிம்பு 

• ்பைிவு சசயயப்்படட ச்பாதுவான நிைம் 

வலர்படஙகள், ைகவல்கள் மற்றும் எந்ைசவாரு 
அணுகல் கடடுப்்பாடுகளுக்கும் Open Access 
வலைத்ைளத்லைப் ்பாரக்கவும்.

கம்பம் அலைது நு்ழவாயிலில 
இடம்வபற்றசிருககும்  
உள்ளூர குறசியீடு
அனுமைிக்கப்்படட ்பாலைகள், 
நிை உரிலமயாளரகள் இந்ை 
்பாலைகளுக்குத் ைானாக 
முனவந்து அணுகலை 
வைஙகுவைாலும், இவற்லற 
யார ்பயன்படுத்ைைாம் 
என்பலைத் வைரவுசசயவைாலும் 
உள்ளூர குறியீடுகள் மைீிருக்கும் 
அறிவுலரலயப் ்பின்பற்றுஙகள். சிை ைிறந்ை அணுகல் 
்பகுைிகளும் கூட அவை வைியில் கிலடக்கினறன.

உள்ளடக்கஙகள் 

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



