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அ்ிமுகைம்

இணணப்புகள்
ஈலிங்கை வடிவ்ைத்தல் ரிபப�ோர்ட 
�ற்றிய கூடுதல் தகவெலுககு இங்பக கிளிக 
்சய்யவும்.

உள்ளூர் திட்டம் மற்றும் து்ண 
ஆவெணங்கள் �ற்றிய கூடுதல் தகவெலுககு. 
இஙலகை கைிளிக சசய்யவும்

இது என்ை ஆவணம்?
இது புதிய உள்ளூர் திட்ட முககிய நகல் ஆவெணத்தின் 
சுருககஆவெணமோகும். >இநத ஆவெணத்தில் வெளர்்சசிககு 
வெழிகோடடும்்கோள்்ககள் இல்்ே என்�்தக கருத்தில் 
்கோள்ளவும். 

்கோள்்ககளு்டனோன முழு ஆவெணத்்தயும் இஙலகை கைோண�ோம்.

ஆல�ோச்ைக கைருத்்த எவவோறு 
வழஙகுவது 
ஈலிங்கின் எதிர்கோேத்தில் ஆர்வெமுள்ள அ்னவெ்ரயும் 25 ஜனவெரி 
2023ககுள் உள்ளூர் திட்டம் குறித்த கருத்துக்ள வெழங்குமோறு 
அ்ழககிபறோம். 

புதிய உள்ளூர் திட்ட ஆவெணத்தின் முழு வெ்ரவுககுள், எங்கள் 
முன்்மோழிவுகள் குறித்த கருத்்தக பகோரும் ்கோள்்ககளின் 
கீழ் பகள்வெபிக்ள ்வெத்துள்பளோம். ஆபேோச்ன பகள்வெபிகள் 
ஊ்டோ்டத்தகக்வெ, இது ஒவ்வெோரு பகள்வெபி இ்ணப்�யும் 
கிளிக ்சய்வெதன் மூேம் ஆன்்ேனில் �திேளிகக உங்க்ள 
அனுமதிககும். 

ஆபேோச்ன பகள்வெபிகள் ஊ்டோ்டத்தகக்வெ, இது ஒவ்வெோரு பகள்வெபி 
இ்ணப்�யும் கிளிக ்சய்வெதன் மூேம் ஆன்்ேனில் �திேளிகக 
உங்க்ள அனுமதிககும்.

புதிய உள்ளூர் திட்ட ஆவெணத்தின் நகல் மற்றும் து்ண 
ஆவெணங்கள் உட�்ட இநத ஆபேோச்ன ்தோ்டர்�ோன அ்னத்து 
தகவெல்க்ளயும் கழகத்தின் இ்ணயதளத்தில் நீங்கள் கோணேோம். 

14 அக்ஸ�பிரிடஜ் சோ்ே (W5 2HL) இல் உள்ள ஈலிங் கழக 
அலுவெேகத்திலும், நகரம் முழுவெதும் உள்ள நூேகங்களிலும் புதிய 
உள்ளூர் திட்டத்தின் வெ்ரவெபின் தோள் நகல்கள் கி்்டககின்றன.

https://www.ealing.gov.uk/info/201282/shaping_ealing
https://www.ealing.gov.uk/info/201282/shaping_ealing
http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan
http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan
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எஙகைள் ல�ோககு

உள்ளூர் ்திட்டம் என்்ோல் 
என்ை?
உள்ளூர்த் திட்டங்கள் ஈலிங்கின் எல்்ேகளுககோன 
எதிர்கோே வெளர்்சசி்ய வெடிவெ்மத்து 
வெழிகோடடுகின்றன. ஈலிங்கின் புதிய உள்ளூர் திட்டம் 
நோன்கு முககிய �குதிகளோக �பிரிககப�டடுள்ளது:c

 —  நகரங்களுககோன ஒடடு்மோத்த �ோர்்வெ்ய 
அ்மத்து, இது எவவெோறு வெழங்கப�டும் 
என்�தற்கோன ஒரு இ்டஞசோர்நத உத்தி ஆகும்.

 —  118 பமம்�ோடடுத் தளங்கள் அல்ேது புதிய 
வெளர்்சசிககோன சோத்தியககூறுகள் உள்ள இ்டங்கள் 
உட�்ட, ்வெவபவெறு சுற்றுபபுறங்களில்i இ்வெ 
எவவெோறு வெழங்கப�டும் என்�்த  
வெபிளககும் ஏழு நகரத் திட்டங்களின் ்தோகுபபு. 

 —  ஏற்கனபவெ உள்ள ேண்டன் திட்டக ்கோள்்ககள் 
அல்ேது புதிய உள்ளூர் ்கோள்்க்ய அ்மப�து 
ப�ோன்ற திட்டமி்டல் �யன்�ோடுக்ளத் தீர்மோனிகக 
உதவும் வெளர்்சசி பமேோண்மக ்கோள்்ககளின் 
்தோகுபபு.

 —  தளம் சோர்நத ்கோள்்கக்ள வெ்ர�்ட வெடிவெத்தில் 
வெபிளககும் ஒரு ்கோள்்ககள் வெ்ர�்டம்.

இநத உள்ளூர் திட்டம் ேண்டன் திட்டத்தின் 
ஒடடு்மோத்த சூழலுககுள் ்சயல்�்ட பவெணடும், இது 
எதிர்கோேத்தில் ேண்டன் எவவெோறு வெளர்்சசிய்்டயும் 
என்�தற்கோன கட்ட்மப்� அ்மககிறது. இது 
ஈலிங்கின் பமம்�ோடடுத் திட்டத்தின் ஒரு �குதியோகும். 

ப்டம்: ஈலிங்கின் வெோன்வெழி 
கோடசி
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எஙகைள் ல�ோககு

�ல்� லவ்�கை்ள உருவோககு்தல் 
ைற்றும் வளர்்சசி:
ஈலிங் பமற்கு ேண்டனின் புதிய ்�ோருளோதோரத்தின் 

எநதிரமோக மோறும். நியோயமோன மற்றும் ப�ோதுமோன 

வெருமோனம் தரும் பவெ்ேகளுககு சமமோன 

அணுக்ே வெழங்க வெளர்்சசி்ய நிர்வெகிபப�ோம் 

வெளர்்சசி, உண்மயோன சிககனமோன வீடுகள் 

மற்றும் �ணியபி்டங்க்ள ஆதரிககும். ஈலிங்கின் 

வெளர்்சசி, அங்குள்ள மககள் வெளர்்சசிககு �ங்களிகக 

மற்றும் அதனோல் �யன்்டவெதோக இருகக 

பவெணடும்என்று நோங்கள் வெபிரும்புகிபறோம். ஈலிங் 

அதன் வெணிகங்க்ள �ன்முகப�டுத்தும் பமலும் 

அதன் ்தோழில்து்ற, �்்டபபுத் ்தோழில்கள் மற்றும் 

இரவு பநரப்�ோருளோதோரத்தின் �ங்்க பமலும் 

�ேப�டுத்தும். நோங்கள் பமலும்

 — நிேத்தின் திற்மயோன �யன்�ோட்்ட 

உறுதி்சய்து நி்ேயோன இ்டங்களுககு பநரடி 

வெளர்்சசி உருவெோககுபவெோம். 

 — ேண்டன் திட்ட வீடடுவெசதி வெழங்கல் இேககுக்ள 

வெழங்குபவெோம் (மலிவு வெபி்ே வீடுகளுககு 50% 

்சல்லும்). 

 — நல்ே வெடிவெ்மபபு மற்றும் வெசதி்ய 

ஊககுவெபிபப�ோம். 

 — �ோரம்�ரியத்்த �ோதுகோப�தற்கும் 

பமம்�டுத்துவெதற்கும் ஒரு மூபேோ�ோய 

அணுகுமு்ற்ய எடுபப�ோம்.

 — உயரமோன கடடி்டங்களுககு ்�ோருத்தமோன 

�குதிக்ள அ்்டயோளம் கணடு ஈலிங்கின் 

தரத்தி்ன பமம்�டுத்தும் மற்றும் தன்்ம மற்றும் 

இ்டங்க்ள உருவெோககும் ேடசியங்க்ள பூர்த்தி 

்சபவெோம் மோற்றம். 

 — பத்வெயோன ்�ௌதீக, சமூக மற்றும் �சு்ம 

உள்கட்ட்மபபுககு ஏற்�ோடு ்சய்பவெோம்.

 — எங்கள் நகர ்மயங்களின் நம்�கத்தன்்ம்யயும் 

உயபிர்்சசகதி்யயும் நி்ேநிறுத்துபவெோம்.

 — உண்மயோன கேபபு, உள்ள்டககிய சமூகங்களில் 

புதிய வீடுக்ள வெழங்குபவெோம்.

 — கேோ்சசோரம் மற்றும் �்்டககும் திறனுள்ள 

்தோழில்க்ள ஆதரிபப�ோம்.

 — புதிய சமூக உள்கட்ட்மபபு ்ேவெபி (சிஐஎல்) 

உட�்ட திட்டமி்டல் ்�ோறுபபுகள் குறித்த எதிர்கோே 

ப�்சசுவெோர்த்்தகளுககோன ்தளிவெோன 

கட்ட்மப்� உருவெோககுபவெோம்

 — முககியமோன ்�ோது ்சோத்துககள் மற்றும் 

கடடி்டங்க்ள ்�ோது �யன்�ோடடிற்கோக 

தகக்வெத்துக்கோள்ளும் உள்ளூர் மககள் 

சமூக நிே அறககட்ட்ளக்ளயும் உள்ள்டககிய 

்�ோருளோதோரத்்த ஆதரிபப�ோம். 

ப்டம்: நகரத்தில் �யணத்தின் 
முககியத்துவெம்.

எஙகைள் ல�ோககு

ஈலிங்கின் 15 ஆணடுகோே �ோர்்வெ,  
ஈலிங்கின் ஏழு நகரங்களில் ஒவ்வெோன்றின் 
தனித்துவெமோன �ணபுகள் மற்றும் கேோ்சசோர 
அ்்டயோளங்க்ள பமம்�டுத்த முயல்கிறது 
மற்றும் கவுன்சில் திட்டத்தில் உள்ள மூன்று 
முககிய மூபேோ�ோய பநோககங்க்ள 
�பிரதி�லிககிறது. 
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எஙகைள் ல�ோககு

பருவ�ி்� ச�ருககைடி்்ய்ச 
சைோளித்தல்:
ஈலிங், புதிய வெளர்்சசியபின் �ேன்க்ள ்�ருநகரத்தின் 
சுற்றுபபுறங்களில் சமமோகப �ரப� முற்�டும், ஈலிங் 
்�ருநகரம் முழுவெதும் 20 நிமி்ட சுற்றுபபுறங்க்ள 
உருவெோககி பமம்�டுத்த முயல்கிறது, அங்கு 
்�ரும்�ோேோன தினசரி பத்வெக்ள ஒரு சிறிய 
ந்்டயபில் அல்ேது மிதிவெணடியபில் நி்றபவெற்ற 
முடியும். ஈலிங் சுத்தமோகவும், �சு்மயோகவும், பமலும் 
நி்ேயோனதோகவும் மோறும். பமலும் நோங்கள்:

 —  நிேங்க்ள சிறநத மு்றயபில் �யன்�டுத்துதல் 
மற்றும் நி்ேயோன ப�ோககுவெரத்தில் முதலீடு 
்சய்பவெோம்.

 —  கழிவுக்ள நிர்வெகித்தல் மற்றும் அதிக சுய 
்சயல்திற்ன பமம்�டுத்துபவெோம். 

 —  புதிய ்தோழில்நுட�ங்களில் அதிக ஆற்றல் திறன் 
மற்றும் முதலீட்்ட ஊககுவெபிபப�ோம் 

 —  ் நகிழ்்சசி்ய உருவெோககுதல் மற்றும் மோறிவெரும் 
சூழலுககு ஏற்றவெோறு மோற்றிய்மபப�ோம். 

 —  �சு்ம உள்கட்ட்மப�பின் ்நட்வெோர்க்கப 
�ரோமரித்து, பமம்�டுத்தி வெபிரிவு�டுத்துபவெோம்.

 —  வெலுவெோன உள்ள்டககிய சமூகங்க்ள உருவெோகக 
உதவெ சமூக ஒருங்கி்ணபபு, ஒற்று்ம 
மற்றும் குடி்மப ்�ரு்மககு �ங்களிககவும் 
சமூக வெசதிக்ளப �ோதுகோத்து மற்றும் 
பமம்�டுத்துபவெோம். 

 —  புதிய மற்றும் பமம்�டுத்தப�ட்ட சமூக மற்றும் சமூக 
உள்கட்ட்மப்� வெழங்பவெோம்.

 —  தற்ப�ோதுள்ளசமூக உள்கட்ட்மப்�ப �ோதுகோத்து, 
பமம்�டுத்தி மற்றும் வெசதி ்சய்து, பத்வெக்ளப 
பூர்த்தி ்சய்து மற்றும் சமூக ்மயங்கள் ப�ோன்ற 
பத்வெயோன புதிய சமூக உள்கட்ட்மபபுக்ள 
வெழங்குவெ்த உறுதி ்சய்பவெோம். 

சுகாதாரம் மற்றும் 
நலவாழ்வு 
விண்ளவுகளுககு 
முன்னுரிணம 
அ்ளிககப்்பட்டால 
மடடுமம மீளுருவாககம் 
மற்றும் புதிய வ்ளர்்ச்சி 
ஏற்கததககதாக 
இருககும்.

ப்டம்: ஆக்ஸ�பிரிடஜ், ஈலிங்
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எஙகைள் ல�ோககு

சைததுவைின்்ை்்ய எ்திர்ததுப் 
லபோரோடுலவோம்:

குழந்தகள் மற்றும் இ்ளஞர்கள் வெோழ்க்கயபில் 
சிறநத ்தோ்டககத்்தப ்�ற பவெணடும்,பமலும் 
அ்னவெரும் நீண்ட, ஆபரோககியமோன குற்றங்கள் 
மற்றும் சமத்துவெமின்்ம இல்ேோத வெோழ்க்க்ய 
அனு�வெபிகக பவெணடும். நோங்கள் பமலும்

 —  பமம்�ட்ட கோற்றின் தரம் மற்றும் கோேநி்ே 
மோற்றத்தின் வெபி்ளவுக்ளத் தணிப�தன் மூேம் 
ஆபரோககியமோன வெோழ்க்க்ய ஆதரிபப�ோம். 

 —  தினசரி பத்வெக்ளப பூர்த்தி ்சய்ய சிறநத 
மற்றும் எளிதோன அணுக்ே உறுதி்சய்ய 20 
நிமி்ட சுற்றுபபுறங்க்ள்ச ்சயல்�டுத்தபவெோம்.

 —  பமம்�ோடடிற்கோன உயர் வெடிவெ்மபபுத் தரங்களுககு 
உறுதியளிககிபறோம். 

 —  வெபி்ளயோடடு மற்றும் ்�ோழுதுப�ோககு 
வெசதிகளுககு பமம்�ட்ட அணுகல் மற்றும் 
ப�ோதுமோன வெபிநிபயோகத்்த �ரோமரிபப�ோம்.

 — சுகோதோர தோகக மதிபபீடுக்ள ்சயல்�டுத்தபவெோம். 

 —  சுகோதோர உள்கட்ட்மபபு பத்வெகள் மற்றும் சிறபபு 
வீடடு பத்வெக்ள பூர்த்தி ்சய்பவெோம்.

 — வெளமோன மற்றும் திறநத்வெளிககோன அணுக்ே 
பமம்�டுத்துபவெோம். 

 —  என்எ்சஎ்ஸ மற்றும் �பிற பச்வெ வெழங்குநர்களு்டன் 
இ்ணநது சுகோதோரம் மற்றும் �பிற 
பச்வெகளுககோன சிறநத அணுக்ே 
உறுதி்சய்யபவெோம். 

 —  �பிரத்பயக ப�ோககுவெரத்துத் தளத்்த நிறுவுதல் 
உட�்ட ஜிபசி,பரோமோ மற்றும் �யணிகளுககோன 
தங்குமி்டத் பத்வெக்ளப பூர்த்தி ்சய்பவெோம்.

ப்டம்: �ோதிககப�்டககூடிய 
குடியபிருப�ோளர்க்ள 
ஆதரித்தல்.
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�கைரத ்திட்டஙகைள்/ஆக்டன்

ஆக்டன் �கைரத ்திட்டம்
ஆக்டன் நகரத்தின் மிகவும் மோறு�ட்ட நகரங்களில் 
ஒன்றோகும்; இது �ல்பவெறு நகர ்மயங்கள் 
மற்றும் ஏரோளமோன ்தோழில்து்ற �குதிக்ள 
்கோணடுள்ளது. இது ஓல்ட ஓக மற்றும் �ோர்க ரோயலில் 
உள்ள இங்கிேோநதின் மிகப்�ரிய மீளுருவெோககம் 
மண்டேத்திற்கோன ்தற்கு நு்ழவெோயபிேோகும், 
இதில் 2030 ககுள் புதிய அதிபவெக 2 ்்டர்மின்ஸ 
உருவெோகும். இது ஏ40 மற்றும் அக்ஸ�பிரிடஜ் சோ்ேககு 
அருகோ்மயபில் இருப�தினோலும் �யன்்டகிறது. 
ஆக்டன் தன் மககளுககு, ்சல்வெ்ச ்சழிப�ோன 
�குதிகளுககு அடுத்த�டியோக ஆழமோன �ற்றோககு்ற 
்கோண்ட கே்வெயோன சமூக-்�ோருளோதோர 
வெபி்ளவுக்ளக ்கோணடுள்ளது 

ஆக்டன் தன் சிறநத இ்ணபபுக்ள (ஏழு இரயபில் 
மற்றும் குழோய் நி்ேயங்கள்) �யன்�டுத்திக 
்கோணடு சிறப�ோக அ்மநதுள்ளது. கணிசமோன 
அளவு வெளர்்சசிககு குறிப�ோக அதன் நகர ்மயங்கள் 
மற்றும் ்தோழில்து்ற �குதிகளுககுள் அதிக அ்டர்த்தி 
பவெ்ேவெோய்பபுப �யன்�ோடுகள்ஊககுவெபிககஇ்டமளி
ககும் வெ்கயபில் உள்கட்ட்மப�பில் குறிப�பி்டத்தகக 
திட்டமி்டப�ட்ட முதலீடுகள் உள்ளன, இது ஒரு 
கிரிபயடடிவ எண்டர்�பி்ர்ஸ மண்டேத்்தக (CEZ) 
்கோணடுள்ளது, இது க்ேஞர்கள் மற்றும் புதிய 
�்்டப�ோற்றல் வெணிகங்களுககு மலிவு வெபி்ேயபில் 
�ணியபி்டத்்தக கண்டறிவெ்த பநோககமோகக 
்கோணடுள்ளது. 

லேப்பிங ஈலிங சர்லவ மூ�ம் நீஙகைள் 
எஙகைளி்டம் கூ்ி்யது

ஆக்டனில் உள்ள உள்ளூர் மககள் மலிவு வெபி்ே 
வீடுகள், அவெர்களின் �குதி மோறும் வெபிதம், கோற்றின் 
தரம் மற்றும் �பிரத்பயக ந்்ட�யபிற்சி மற்றும் 
்சககிள் ஓடடும் �ோ்தகள் இல்ேோத்தக 
குறித்து கவெ்ே ்கோணடுள்ளனர். இருப�பினும், 
்�ோதுப ப�ோககுவெரத்து, சமூக ஒருங்கி்ணபபு 
மற்றும் சுத்தமோன, �ோதுகோப�ோன பூங்கோககள் 
மற்றும் திறநத்வெளிகள் உள்ளூர் மககளோல் 
அதிகமோக மதிப�பி்டப�ட்டன.

ஆக்டனுககைோை ஒரு ல�ோககு:

லவ்�வோயப்புகைள் ைற்றும் வளர்்சசி; 
ஆக்டன் ்மயபின் ்ேன் ்ஸப்டஷனில் எலிச்�த் 
்ேன் வெரு்க மற்றும் ஓல்ட ஓக கோமன் எ்சஎ்ஸ2 
்ஸப்டஷனில் எதிர்கோே �ரிமோற்றம் மூேம் இப�குதியபில் 
்�ோருளோதோர வெோய்பபுகள் அதிகரிககப�டும். ஆக்டன் 
்டவுன், ஆக்டன் ்மயபின் ்ேன், ஆக்டன் ்சன்டரல் 
மற்றும் சவுத் ஆக்டன் உள்ளிட்ட தற்ப�ோ்தய 
ப�ோககுவெரத்து �ரிமோற்றங்க்ள்ச சுற்றி வெளர்்சசி 
கவெனம் ்சலுத்தப�டும்.

ஆக்டனின் ்தோழிற்து்ற தளமோனது (உணவு, 
உற்�த்தி, ்மோத்த வெபிற்�்ன, ப�ோககுவெரத்து 
மற்றும் பசமிபபு ஆகியவெற்றில் நிபுணத்துவெத்து்டன்) 
்�ோருத்தமோன ்தோழில்து்ற தளங்களின் வெளர்்சசி 
மற்றும் தீவெபிரப�டுத்தல் மூேம் ஆதரிககப�டடு 
பமம்�டுத்தப�டும். ஆக்டனின் வெணிக நிபுணத்துவெம் 
மற்றும் அறிவுசோர் தீவெபிர ்சயல்�ோடுக்ள 
பமம்�டுத்தவும் நோங்கள் முன்்மோழிகிபறோம். 
சிககனமோன வெபி்ேயபில் �ணியபி்டங்க்ள 
வெழங்குவெ்த நோங்கள் ஆதரிபப�ோம், பமலும் இநதத் 
து்றயபில் திறன்கள், பவெ்ேவெோய்பபு மற்றும் கல்வெபி 
வெோய்பபுகள் உள்ள குடிமகக்ள ஆதரவெளிபப�ோம்.

ப்டம்: கூட்டோக பவெ்ே 
்சய்�வெர்கள்.



09 ஈலிங சஙகைம் 2022

ஈலிங்கை வடிவ்ைத்தல் – உள்ளூர் ்திட்டம்

�கைரத ்திட்டஙகைள்/ஆக்டன்

சுகைோ்தோரம் ைற்றும் உள்கைட்ட்ைப்பு:

�சு்ம மற்றும் திறநத்வெளிகள், குழந்தகள் 
வெபி்ளயோடும் இ்டங்கள், ஏ40 மற்றும் அக்ஸபரிடஜ் 
சோ்ே ப�ோன்ற �ர�ரப�ோன சோ்ேகளில் வெோழ்க்க 
நி்ே்மகள் மற்றும் GP திற்ன நிவெர்த்தி 
்சய்வெதன் மூேம் சுகோதோரம் மற்றும் உள்கட்ட்மபபு 
பமம்�டுத்தப�டும். 

சரியோன பநரத்தில் மற்றும் �யனுள்ள உயர்தர 
வெடிவெ்மபபுஓல்ட ஓக அணட �ோர்க ரோயல் 
்்டவெேப்மன்ட கோர்ப�பரஷன் (OPDC) மற்றும் �பிற 
முககிய �ங்குதோரர்களு்டன் இ்ணநது �ணியோற்றி, 
வெோய்பபுக்ள அதிகப�டுத்தும் நோர்த் ஆக்டன் 
நி்ேயத்்த்ச சுற்றியுள்ள குறிப�பி்டத்தகக வெளர்்சசி 
மற்றும் வெணிகங்கள் நிே உரி்மயோளர்கள் மற்றும் 
்்டவெேப�ர்களு்டன் ்நருககமோக �ணியோற்றுவெதன் 
மூேம் அ்்டயப�டும். 

்ஹரிப்டஜ் ஆக்ஷன் மண்டேத்்த உருவெோககுவெது 
ப�ோன்ற ந்டவெடிக்ககளின் மூேம் ஆக்டன் ்டவுன் 
்சன்்டரில் உள்ள வெரேோற்று ்மயத்்த �ோதுகோத்தல் 
மற்றும் பமம்�டுத்துதல் உட�்ட ஆக்டனின்அ்்டயோளம் 
தகக்வெககப�டும் மற்றும் �ேப�டுத்தப�டும். 

குறிப�ோக ஆக்டன் ்சன்டரல், சவுத் ஆக்டன் மற்றும் 
ஈ்ஸட ஆக்டனில் �ற்றோககு்ற்ய்ச சமோளிகக மிகவும் 
உண்மயோன மலிவு வெபி்ேயபில் வீடுகள் கட்டப�டும்.

�கைர ்ை்யஙகைள்:

ஆக்டன் ்டவுன் ்சன்்டர் மற்றும் ஈ்ஸட ஆக்டன் 
்நய்�ர்ஹஹூட்சன்்டர் ஆகிய்வெ புதிய கேபபு-
�யன்�ோடடு பமம்�ோடு மூேம் பமம்�டுத்தப�டும், 
அபத பநரத்தில் சில்ே்ற வெபிற்�்னகளில் அதிக 
கோலியபி்ட வெபிகிதங்க்ள �யன்�ோடுகள் மற்றும் �ோப-
அபகள் மூேம் நிவெர்த்தி ்சய்யும்,பமலும் ஆக்டன் 
்டவுன் பமம்�டுத்தப�டடு வெரேோற்று ்மயமோக 
�ோதுகோககப�டும்.

ஆக்டன் ்மயபின் ்ேன் ்ஸப்டஷனில் புதிய 
அருகோ்ம ்மயம் உருவெோககப�டும், புதிய வீடுகள், 
மலிவு வெபி்ேயபில் �ணியபி்டங்கள், ்�ோது இ்டங்கள் 
மற்றும் ஃப்ரரி பூங்கோவெபில் �சு்மயோன இ்டங்க்ள 
பமம்�டுத்துதல் ஆகிய்வெ வெழங்கப�டும்.

சவுத் ஆக்டனில் குடியபிருபபுகள் த்ே்மயபிேோன 
மீளுருவெோககம் ்தோ்டரும் மற்றும் ்�ோருத்தமோன 
்தோழில்து்ற தளங்க்ளப �ோதுகோப�தற்கும் 
தீவெபிரப�டுத்துவெதற்கும் ஏற்�ோடு ்சய்யப�டும். 

கேபபு �யன்�ோடடு பமம்�ோடு மற்றும் பமம்�டுத்தப�ட்ட 
்�ோது மண்டேம் மூேம் கிழககு ஆக்டன் சுற்றுபபுற 
்மயத்தில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும்.

20 நிமி்ட சுற்றுபபுறங்கள் ஆக்டனில் 
்சயல்�டுத்தப�டும் இங்கு குடியபிருப�ோளர்கள் 
தங்கள் வீடுகளில் இருநது20நிமி்ட ந்்டப�யணத்தில் 
அன்றோ்ட பத்வெக்ள பூர்த்தி ்சய்து ்கோள்ளேோம். 
இதில் ஷோப�பிங் வெசதிகள், ஓய்வு பநர ந்டவெடிக்ககள், 
�ள்ளிகளுககோன அணுகல், உள்ளூர் சுகோதோர 
பச்வெகளோன GP ந்்டமு்றகள் மற்றும் சிறநத 
பவெ்ே ்சய்யும் இ்டங்கள் ஆகிய்வெ அ்டங்கும்.

லபோககுவரதது:

ப�ோககுவெரத்தில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும்;

�ோதுகோப�ோன, தூய்்மயோன மற்றும் �சு்மயோன 
்சககிள் �ோ்தகள், மற்றும் பூங்கோககள் மற்றும் 
�சு்மயோன இ்டங்களுககு இ்்டபயயோன இ்ணபபு.

ேண்டன் மற்றும் பதசிய இரயபில் நிேத்திற்கோன 
�யன்�டுத்தப�்டோத ப�ோககுவெரத்து்டன் வெனவெபிேங்கு 
ந்்ட�ோ்த்ய உருவெோககுதல் மற்றும் ஏ40 
மற்றும் அக்ஸபரிடஜ் சோ்ேயபில் �சு்மயோககுதல், 
பமலும் எளி்மயோன சோ்ே அ்மபபுகளு்டன், 
பமலும் பமம்�டுத்தப�ட்ட கிரோசிங்குகளு்டன் கூடிய 
ந்்ட�ோ்த இ்டம் அ்மத்தல்.

ப்டம்: ஆக்டன் சந்த, 
கிங் சோ்ே

எஙகள் கணகக 
ெடுப்்பில 
்பஙமகற்கவும்
உஙகைள் எணணஙகை்ள 
எஙகைளுககு ச்தரிவிககை இஙலகை 
கைிளிக சசய்யவும் அல்�து QR 
கு்ியீட்்ட ஸலகைன் சசய்யவும்

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta


நகரததின் 23% 
மககள்ெதாணக 
ஈலிஙணக் 
்ார்்நதவர்கள்
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�கைரத ்திட்டஙகைள்/ஈலிங

ஈலிங �கைரத ்திட்டம்
ஈலிங் என்�து நகரத்தின் ஒபர ்மடபரோ்�ோலிட்டன் 
்டவுன் ்சன்்டர் ஆகும், இது க்்டகள், அலுவெேகங்கள் 
மற்றும் குடி்ம்ச ்சயல்�ோடுகளின் வெரி்சயு்டன் 
வெணிக ்மயமோக ்சயல்�டுகிறது, இது நகரம் 
மற்றும் அதற்கு அப�ோல் உள்ள மகக்ள ஈர்ககிறது. 
ஈலிங் �ே தனித்துவெமோன மற்றும் வெரேோற்று 
சுற்றுபபுறங்கள் மற்றும் �தினோன்கு �ோதுகோபபு 
�குதிகளோல் சூழப�டடுள்ளது. இது அக்ஸ�பிரிடஜ் 
பரோடு கோரி்டோர் மற்றும் ்டவுன் ்மயத்தில் உள்ளநிதி 
மற்றும் ்தோழில்சோர் பச்வெகளில் கிட்டத்தட்ட 4,500 
பவெ்ேகளு்டன், நகரத்தில் அதிக அளவெபிேோன 
அறிவுசோர் பவெ்ேவெோய்ப்�க ்கோணடுள்ளது. 

சமீ�த்திய ஆணடுகளில் உள்ளூர் மககள்்தோ்க 
வெளர்்சசி பதககம்்டநதுள்ளது மற்றும் அதிக 
ஊதிய பவெ்ேகளில் சரிவு ஏற்�டடுள்ளது. இதன் 
வெபி்ளவெோக, இநத புதிய உள்ளூர்த் திட்டத்திற்கு 
ஈலிங் ்மடபரோ்�ோலிட்டன் ்மயத்தின் சமூக மற்றும் 
்�ோருளோதோரப �ோத்திரம் கணிசமோன அளவெபில் அதிக 
அ்டர்த்தி ்கோண்ட குடியபிருபபு மற்றும் பவெ்ேவெோய்பபு 
வெளர்்சசி்ய ஊககுவெபிப�தன் மூேம் புதுப�பிககப�டடு 
�ேப�டுத்தப�்ட பவெணடும் புதிய உள்ளூர்த் திட்டம், 
ஈலிங்கின் அறிவுப ்�ோருளோதோரக கிள்ஸ்டர் 
மற்றும் அக்ஸ�பிரிடஜ் சோ்ேயபில் ப�ோககுவெரத்து 
இ்ணபபுகள் மற்றும் எலிச்�த் ்ேனுககோன 
அணுக்ேப �யன்�டுத்தும். மத்திய ேண்டனுககோன 
இநத முககிய இ்ணபபுக்ளப �யன்�டுத்துவெது 
புதிய வெணிகம், குடியபிருபபு மற்றும் பவெ்ேவெோய்பபு 
வெளர்்சசிககு சோதகமோக இருககும்.

லேப்பிங ஈலிங சர்லவ:மூ�ம் நீஙகைள் 

எஙகைளி்டம் கூ்ி்யது

ஈலிங்கில் உள்ள உள்ளூர் மககள் மலிவு 
வெபி்ேயபில் வீடுகள், அவெர்களின் �குதி மோறும் 
வெபிதம், தங்கள் நகரத்தில் உள்ள கோற்றின் தரம் 
மற்றும் பவெ்ே வெோய்பபுகள் குறித்து கவெ்ே 
்கோணடுள்ளனர். இருப�பினும், ்�ோதுப 
ப�ோககுவெரத்து, சமூக ஒருங்கி்ணபபு மற்றும் 
சுத்தமோன, �ோதுகோப�ோன பூங்கோககள் மற்றும் 
திறநத்வெளிகள் உள்ளூர் மககளோல் அதிகமோக 
மதிப�பி்டப�ட்டன.

ஈலிஙகைிர்ககைோை ல�ோககைம்

லவ்�வோயப்புகைள் ைற்றும் வளர்்சசி;

ஈலிங்கின் வெளர்்சசியோனது, மிகவும் மலிவு 
வெபி்ேயபில் வீடுக்ள வெழங்குவெதற்கோன வெோய்ப்� 
வெழங்குகிறது மலிவு வெபி்ேயபில் �ணியபி்டங்க்ளப 
�ோதுகோககும் அபத பவெ்ளயபில், நல்ே ஊதியம், 
அறிவுசோர் பவெ்ேகளுககோன ்மயமோக ஈலிங் 
�பிரோடபவெயபின் ்�ோருளோதோர அ்்டயோளத்்த 
வெலுப�டுத்துகிறது. A40, வெ்டககு வெட்ட்ச சோ்ே, 
அக்ஸ�பிரிடஜ் சோ்ே, நியூ �பிரோடபவெ/தி மோல் மற்றும் 
ஆர்்கல் சோ்ே ஆகியவெற்றில் நகர்பபுற �சு்ம்ய 
அதிகரிப�தற்கோன வெோய்பபுக்ள வெளர்்சசி வெழங்கும்.

�கைர ்ை்யஙகைள்:

அலுவெேகங்கள், க்்டகள், வீடுக்ள 
வெழங்குதல்மற்றும் சுகோதோர வெசதிகள், �சு்மயோன 
திறநத்வெளிகள் மற்றும் கோற்றின் தரம் ப�ோன்ற 
பமம்�ோடுக்ள்ச ்சய்தல் உட�்ட, குறிப�பி்டத்தகக 
குடியபிருபபு மற்றும் பவெ்ேவெோய்பபு வெளர்்சசிககோன 
இ்டமோக ஈலிங் ்மடபரோ்�ோலிட்டன் ்மயம் இருககும். 

ப்டம்: ஈலிங் �பிரோடபவெ 
ஷோப�பிங் ்சன்்டர்.
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�கைரத ்திட்டஙகைள்/ஈலிங

�பிடஷோங்கர் பேன் சுற்றுபபுற ்மயத்தின் 
சமூக உள்கட்ட்மபபு, ஓய்வு மற்றும் க்்ட 
�யன்�ோடுகள் உட�்ட வெ்டககு ஈலிங் �ரோமரிககப�டடு 
பமம்�டுத்தப�டும். பஹங்கர் பேன் ்கபரட்டரி 
மூபேோ�ோய ்தோழில்து்ற இருப�பி்டம் ்தோழில் 
மற்றும் பவெ்ேகளின் அள்வெ அதிகரிகக உதவும் 
வெ்கயபில் உள்நோடடில் குறிப�பி்டத்தகக ்தோழில்து்ற 
தளமோக மோற்றிய்மககப�டும் 

சவுத் ஈலிங் மற்றும் ஈலிங் கோமன் �ரோமரிககப�டும் 
மற்றும் சமூக வெசதிகள், ஷோப�பிங் மற்றும் �யணம் 
மற்றும் �சு்ம ்நட்வெோர்ககுகள் ப�ோன்ற சமூக 
உள்கட்ட்மப்� பமம்�டுத்துவெதன் மூேம் 
�ேப�டுத்தப�டும்.

ஈலிங்கில் 20 நிமி்ட சுற்றுபபுறங்கள் 
்சயல்�டுத்தப�டும், அங்கு குடியபிருப�ோளர்கள் 
தங்கள் வீடுகளில் இருநது 20 நிமி்ட 
ந்்டப�யணத்தில் அன்றோ்டத் பத்வெக்ளப பூர்த்தி 
்சய்ய முடியும். இதில் ஷோப�பிங் வெசதிகள், ஓய்வு 
பநர ந்டவெடிக்ககள், �ள்ளிகளுககோன அணுகல், 
உள்ளூர் சுகோதோர பச்வெகளோன GP ந்்டமு்றகள் 
மற்றும் சிறநத பவெ்ே ்சய்யும் இ்டங்கள் ஆகிய்வெ 
அ்டங்கும்.

லபோககுவரதது:

ப�ோககுவெரத்தில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும்;

உ�பயோகத்தில் உள்ள �யண இ்ணபபுக்ள 
பமம்�டுத்துதல், குறிப�ோக டிபரட்டன் கிரீன் பரோடு, 
ஆர்்கல் பரோடு மற்றும் பகஸில்�ோர் பரோடு.

ஹோன்்வெல் மற்றும் ஆக்ட்ன இ்ணககும் 
உக்ஸ�பிரிடஜ் சோ்ேயபில் �ோதுகோப�ோன மற்றும் 
்தோ்டர்்சசியோன ்சககிள் �ோ்த்ய உறுதி்சய்ய 
ப�ோககுவெரத்து மற்றும் ்சககிள் உள்கட்ட்மப்� 
நிர்வெகித்தல் நிர்வெகிககப�டும்.

TFL மற்றும் பநஷனல் ்ரயபில் �ககவெோடடுகளில் 
வெனவெபிேங்கு ந்்ட�ோ்த்ய பமம்�டுத்துதல் மற்றும் 
�பிடஷோங்கர் பேன், சவுத் ஈலிங் மற்றும் நோர்த்ஃபீல்ட்ஸ 
மற்றும் அ்த்ச சுற்றியுள்ள ்�ோது இ்டங்கள் மற்றும் 
சோ்ே உள்கட்ட்மப்� பமம்�டுத்துதல். 

வ்ளர்்ச்சி 
தற்ம்பாது உள்்ள 
்பலதது்டன் புதிய 
வாய்ப்புகண்ள 
இணணகக 
மவண்டும் ப்டம்: எலிச்�த் 

்ேனுககோன 
அணுகல்.

எஙகள் கணகக 
ெடுப்்பில 
்பஙமகற்கவும்
உஙகைள் எணணஙகை்ள 
எஙகைளுககு ச்தரிவிககை இஙலகை 
கைிளிக சசய்யவும் அல்�து QR 
கு்ியீட்்ட ஸலகைன் சசய்யவும்

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta


கிரீன்ஃம்பார்டில 
உள்்ள 
மவணலக்ளில 
7% உயர் 
ெதாழிலநுட்ப 
உற்்பததியாகும்.
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கைிரீன்ஃலபோர்ட �கைரத ்திட்டை்
கிரீன்ஃப�ோர்ட என்�து ஒரு புறநகர்ப �குதியோகும், 
இது ப�ோருககு இ்்டப�ட்ட கோேத்தில் ்தற்பக 
ஒரு வெரேோற்று நகரத்்தயும் வெ்டகபக கோல்வெோய் 
�ககத் ்தோழி்ேயும் சுற்றி வெளர்நதது. இநத 
நகரம் கிரீன்ஃப�ோர்ட நகர ்மயத்தின் வெ்டகபக 
உள்ள �ல்பவெறு உள்ளூர் ்மயங்களோல் ஆனது. 
இவெற்றில், ்வெ்ஸடபவெ கிரோ்ஸ, கிரீன்ஃப�ோர்ட 
்ஸப்டஷன் மற்றும் சட�ரி ஹில் ஆகியவெற்றில் 
உள்ள அககம் மற்றும் உள்ளூர் ்மயங்கள் �ே 
உணவு நிறுவெனங்கள் மற்றும் க்்டக்ள உள்ளன. 
கிரீன்ஃப�ோர்ட உயர்தரமோன ஹோர்்சன்்டன் ஹில் 
மற்றும் பரவெனோர் �ோர்க, கிரோணட யூனியன் கோல்வெோய் 
மற்றும் ரிவெர் ப்ரணட ப�ோன்ற �சு்மயோன 
இ்டங்களிலிருநதும் �யன்்டகிறது. கிரீன்ஃப�ோர்ட 
மதிபபுமிகக ்தோழில்து்ற நிேத்தோல் ஆனது. இது, 
ஒரு ்�ரிய பவெ்ேவெோய்பபுப �குதி, புது்மயோன 
்தோழில்நுட�ம்,தளவெோ்டங்கள், உற்�த்தி மற்றும் 
உணவு வெணிகங்கள் உள்ளூர் பவெ்ேக்ள 
வெழங்குகிறது அத்து்டன் கிரீன்ஃப�ோர்டிற்கு 
்தோழிேோளர்க்ள ஈர்ககிறது. இநத நகரம் 
மத்திய ேண்டன் மற்றும் ஹீத்பரோவெபிற்கு ேண்டன் 
நிேத்தடி மற்றும் பதசிய இரயபில் பச்வெகள் மூேம் 
ப�ோககுவெரத்து இ்ணபபுக்ளக ்கோணடுள்ளது. 

கரீன்ஃப�ோர்ட மிதமோன வெளர்்சசி குறிப�ோக 
சவுத்ஹோல், ஈலிங் மற்றும் ஆக்டனு்டன் ஒப�பிடும்ப�ோது 
சமீ�த்திய தசோபதங்களில் முதலீடுக்ளக 
கணடுள்ளது. அதன் சவெோல்கள் இருநதப�ோதிலும், 
கரீன்ஃப�ோர்ட குறிப�பி்டத்தகக அளவெபிேோன புதிய 
வெளர்்சசிககு இ்டமளிககும் ்�ரும் ஆற்ற்ேக 
்கோணடுள்ளது. கிரீன்ஃப�ோர்ட பமற்கு ேண்டன் 
முதலீடடிற்கோன ஒரு கணடு�பிடிபபு ்மயமோக 
மோறும், இது உயர் ்தோழில்நுட� வெணிகங்களின் 
எணணிக்கயபில் வெளர்்சசி்ய ஈர்ககவும் 
வெபி்ரவு�டுத்தவும் உதவும். 

லேப்பிங ஈலிங சர்லவ:மூ�ம் நீஙகைள் 
எஙகைளி்டம் கூ்ி்யது

கிரீன்ஃப�ோர்டில் உள்ள உள்ளூர் மககள் மலிவு 
வெபி்ேயபில் வீடுகள், அவெர்களின் �குதி மோறிவெரும் 
வெபிதம், அப�குதியபில் உள்ள க்்டகள் & ஓய்வு 
வெசதிகள், கோற்றின் தரம் மற்றும் உள்ளூர் 
பவெ்ே வெோய்பபுகள் இல்ேோ்ம குறித்து 
கவெ்ே ்கோணடுள்ளனர். இருப�பினும், ்�ோது 
ப�ோககுவெரத்து மற்றும் சமூக ஒருங்கி்ணபபு 
உள்ளூர் மககளோல் மிகவும் அதிகமோக 
மதிப�பி்டப�ட்டது.

கைிரீன்ஃலபோர்டிற்ககைோை ல�ோககைம்

லவ்�வோயப்புகைள் ைற்றும் வளர்்சசி;

மிதமோன கேபபு-�யன்�ோடடு பமம்�ோடு சிறநத 
இ்ணபபு �குதிகளுககு இயககப�டும், அபத 
சமயம் முதலீடு சிறநத ்�ோதுப ப�ோககுவெரத்து 
அணுகல்மற்றும் �ோதுகோப�ோன மற்றும் 
கவெர்்சசிகரமோன �யண வெழிகள், நகர்பபுற �சு்ம 
மற்றும் சோ்ே �ோதுகோபபு ந்டவெடிக்ககள் மூேம் 
இயககம் மற்றும் �ோதுகோப�பிற்கோன த்்டக்ள 
நிவெர்த்தி ்சய்யும் மற்றும் அ்னவெருககும் 
�யணத்தி்ன பமம்�டுத்தும்.

்தோழில்கள் ்தோ்டங்குவெதற்கும், வெளருவெதற்கும், 
்சழிப�தற்கும் ்�ோருத்தமோன மற்றும் மலிவு 
வெபி்ேயபில் �ணியபி்டம் மற்றும் உள்கட்ட்மப்� 
வெழங்குதல், அதிக பவெ்ேவெோய்பபு தளங்க்ளப 
�ோதுகோத்தல் மற்றும் பமம்�டுத்துதல், �ல்பவெறு 
வெ்கயோன பவெ்ேவெோய்பபு நிேங்க்ள 
வெழங்குவெதற்கோன கூடுதல் மற்றும் வெோய்பபுக்ள 
ஆரோய்தல் மற்றும் �ல்பவெறு பத்வெக்ளப பூர்த்தி 
்சய்வெ்த உறுதி ்சய்தல் 

ப்டம்: பபரோம்ப்டன் 
்சககிள் ஊழியர்.
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�கைர ்ை்யஙகைள்: 

க்்டகளின் தரம், கேபபுப �யன்�ோடுகளுககோன 
தளங்க்ள மறுவெடிவெ்மபபு ்சய்தல், கோலியோக 
உள்ள ்சோத்துகக்ள கண்டறிதல் மற்றும் 
கிரீன்ஃப�ோர்ட மோவெட்ட ்மயத்தின் �ோரம்�ரியத்்தப 
�ோதுகோத்தல், அத்து்டன் உயர்தர சமூகம் மற்றும் 
ஓய்வு வெசதிக்ள பமம்�டுத்துதல் ப�ோன்ற நிேப 
�யன்�ோடுக்ள பமம்�டுத்துதல்.

்வெ்ஸடபவெ கிரோ்ஸ அண்்ட ்மயமோனது சில்ே்ற 
வெபிற்�்ன, உணவு மற்றும் �ோன வெபிருப�ங்க்ள 
வெழங்குவெ்தத் ்தோ்டரும் மற்றும் நிேத்தின் 
திற்மயோன �யன்�ோடு ஆரோயப�டும். �ோர்்ட்ஸ 
ஃபீல்ட்ஸ, ஹோர்்சன்்டன் ஹில் ககோன இ்ணபபு 
மற்றும் ்சன்ப�ோ்ஸடிங்கில் பமம்�ோடுகள் இருககும்.

்ஸப்டஷ்ன்ச சுற்றி மிதமோன அளவெபிேோன கேபபு-
�யன்�ோடடு பமம்�ோட்்ட ஊககுவெபிப�தன் மூேமும், 
க்்டயபின் முகபபுக்ள பமம்�டுத்துவெதன் மூேமும், 
�ல்பவெறு வெ்கயோன சில்ே்ற வெபிற்�்ன மற்றும் 
வெணிக மற்றும் ஓய்வு வெபிருப�ங்க்ளக ்கோணடு 
வெருவெதன் மூேமும் சட�ரி ஹில் சுற்றுபபுற ்மயம் 
பமம்�டுத்தப�டும்.

மிதமோன அளவெபிேோன கேபபு-�யன்�ோடடு 
பமம்�ோட்்ட ஊககுவெபிப�தன் மூேமும், �ல்பவெறு 
வெ்கயோன சில்ே்ற வெபிற்�்ன, ஓய்வு மற்றும் 
சமூகப �யன்�ோடுக்ளக ்கோணடு வெருவெதன் 
மூேமும் கிரீன்ஃப�ோர்ட ்ஸப்டஷன் உள்ளூர் ்மயம் 
பமம்�டுத்தப�டும்.

கிரீன்ஃப�ோர்டில் 20 நிமி்ட சுற்றுபபுறங்கள் 
்சயல்�டுத்தப�டும், அங்கு குடியபிருப�ோளர்கள் 
தங்கள் வீடுகளில் இருநது 20 நிமி்ட 
ந்்டப�யணத்தில் அன்றோ்டத் பத்வெக்ளப பூர்த்தி 
்சய்ய முடியும். இதில் ஷோப�பிங் வெசதிகள், ஓய்வு 
பநர ந்டவெடிக்ககள், �ள்ளிகளுககோன அணுகல், 
உள்ளூர் சுகோதோர பச்வெகளோன GP ந்்டமு்றகள் 
மற்றும் சிறநத பவெ்ே ்சய்யும் இ்டங்கள் ஆகிய்வெ 
அ்டங்கும்.

லபோககுவரதது: 

ப�ோககுவெரத்தில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும்; 

எலிச்�த் ்ேன் மற்றும் ரயபில் பச்வெகளுககோன 
இ்ணபபுக்ளப �யன்�டுத்தி கரீன்ஃப�ோர்டிற்குள், 
ஈலிங்கின் �பிற �குதிகளுககும், அண்்ட 
நகரங்களுககும் மற்றும் அதற்கு அப�ோல் ககும் 
இ்ணப்� பமம்�டுத்துதல். 

�ள்ளிகள், குடியபிருபபு மற்றும் பவெ்ேவெோய்பபு 
�குதிகளிலிருநது நகர ்மயங்கள், �சு்மயோன 
இ்டங்கள் மற்றும் கிரோணட யூனியன் கோல்வெோய், 
இரயபில் �ோ்த மற்றும் A40 வெழியோக ்சல்லும் 
�ோ்தக்ள பமம்�டுத்துதல். 

கிரீன்ஃப�ோர்ட சோ்ே மற்றும் A40 இன் வெ்டககு 
மற்றும் ்தற்கு இ்்டபய ந்்ட�யபிற்சி, ்சககிள் 
ஓடடுதல் மற்றும் ்�ோது ப�ோககுவெரத்து வெழிக்ள 
பமம்�டுத்துதல். 

்�க பரககுகள் மற்றும் கிரோணட யூனியன் 
கோல்வெோயபின் �யன்�டுத்தப�்டோத �குதிகளுககோன 
அணுகல், �ோதுகோபபு மற்றும் இயற்்க்ய ரசித்தல் 
qதரத்்த பமம்�டுத்துதல் ப�ோன்ற ்சயலில் 
உள்ள �யண உள்கட்ட்மப�பில் முதலீடு ்சய்தல் 
மூேம் அவெற்்றகவெர்்சசிகரமோன, �ோதுகோப�ோன 
�ோ்தகளோக மோற்றுதல். 

சுகைோ்தோரம் ைற்றும் உள்கைட்ட்ைப்பு: 

�சு்மயோன திறநத்வெளிகள் மற்றும் கிரோணட 
யூனியன் கோல்வெோய் ப�ோன்ற நீர்நி்ேகள் ப�ோன்ற 
்�ோழுதுப�ோககு மற்றும் ஓய்வுபநரங்களில் முதலீடு 
்சய்வெதன் மூேம் ஆபரோககியம் உள்கட்ட்மபபு 
பமம்�டுத்தப�டும், இநத இ்டங்களுககோன 
அணுகல்தன்்ம்ய பமம்�டுத்துதல் வெழிகோண�து 
மற்றும் சின்னங்கள் ஆகிய்வெ சமூகங்கள் 
ஒன்றி்ணநது உணர்வுக்ள பசர்ககும் 
வெோய்பபுக்ள ்கோணடு வெரும். �ோதுகோபபு. 

புதிய, பமம்�டுத்தப�ட்ட அல்ேது மோற்று சுகோதோர 
வெசதிகள், சமூகம், கேோ்சசோரம் மற்றும் ஓய்வு 
வெசதிகள் cஆகியவெற்்றக ்கோணடிருப�தன் மூேம் 
கிரீன்ஃப�ோர்ட ஒரு வெலுவெோன, ஆபரோககியமோன 
சமூகமோக இருககும். �ோரம்�ரிய ்சோத்துககளின் 
எதிர்கோே �ழுது, மறு�யன்�ோடு மற்றும் நீண்ட 
கோே ப�ணுத்ே �ோதுகோகக ந்டவெடிக்ககள் 
�யன்�டுத்தப�டும்.

புதிய வெளர்்சசிகள் மற்றும் ந்டவுத் திட்டங்கள் மூேம் 
நகர்பபுற �சு்மயோககம் ்சய்யப�டும், இது 
பமோசமோன கோற்றின் தரத்்த நிவெர்த்தி ்சய்ய 
உதவுகிறது மற்றும் உள்ளூர் சுகோதோர வெபி்ளவுக்ள 
பமம்�டுத்துகிறது. 

ப்டம்: தீ �பிரோடபவெ, 
கிரீன்ஃப�ோர்ட

எஙகள் கணகக 
ெடுப்்பில 
்பஙமகற்கவும்
உஙகைள் எணணஙகை்ள 
எஙகைளுககு ச்தரிவிககை இஙலகை 
கைிளிக சசய்யவும் அல்�து QR 
கு்ியீட்்ட ஸலகைன் சசய்யவும்

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
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ஹோன்சவல் �கைரத ்திட்டம் 
ஹோன்்வெல், ஹோன்்வெல் சமூக ்மயம், ்ஹர்மிப்டஜ் 
மற்றும் ்சயபின்ட பமரி்ஸ சர்்ச உள்ளிட்ட வெரேோற்று்ச 
இ்டங்க்ளக ்கோணடுள்ளது. நகர ்மயம் 
�ல்பவெறு வெ்கயோன உணவு, சில்ே்ற வெபிற்�்ன 
மற்றும் சுயோதீன மற்றும் சங்கிலி வெணிகங்களின் 
பச்வெக்ள வெழங்குகிறது. பேோயர் �ோ்ஸ்டன் 
சோ்ேயபில் ஷோப�பிங் அணிவெகுபபுகளும், �ோ்ஸ்டன் 
சோ்ேயபில் உள்ளூர் வெசதிகள் மற்றும் வெணிக 
சில்ே்ற வெபிற்�்னகளும் உள்ளன. ஹோன்்வெல் 
ப்ரணட ேோடஜ் �ோர்க மற்றும் சர்்சஃபீல்டின் 
்�ோழுதுப�ோககு ்மதோனம் ப�ோன்ற மதிப�ோன 
திறநத்வெளிக்ள வெழங்குகிறது. 

புதிய பமம்�ோடு. குடியபிருபபுககு வெழிவெகுத்து, 
ந்்ட�யபிற்சி மற்றும் ்சககிள் ஓடடுதல் ப�ோன்ற 
உள்ளூர் சுறுசுறுப�ோன �யண வெோய்பபுக்ள 
பமம்�டுத்த �ங்களிகக பவெணடும், இதனோல் 
குடியபிருபபு சுற்றுபபுறங்கள் ஹன்்வெல் நகர ்மயம், 
அதன் உள்ளூர் ்மயங்கள் மற்றும் �சு்மயோன 
திறநத்வெளிகளுககு சிறநத அணுக்ேப ்�ற 
முடியும்.

லேப்பிங ஈலிங சர்லவ:மூ�ம் நீஙகைள் 
எஙகைளி்டம் கூ்ி்யது 

ஹோன்்வெல்லில் உள்ள உள்ளூர் மககள் மலிவு 
வெபி்ேயபில் வீடுகள், அவெர்களின் �குதி மோறும் 
வெபிதம், கோற்றின் தரம் மற்றும் தங்கள் நகரத்தில் 
உள்ள க்்டகள் மற்றும் ஓய்வு வெசதிகள் �ற்றி 
கவெ்ே ்கோணடுள்ளனர். இருப�பினும், ்�ோது 
ப�ோககுவெரத்து மற்றும் சமூக ஒருங்கி்ணபபு 
உள்ளூர் மககளோல் மிகவும் அதிகமோக 
மதிப�பி்டப�ட்டது.

ஹோன்சவல்லுககைோை ல�ோககைம் 
லவ்�வோயப்புகைள் ைற்றும் வளர்்சசி; 

வெளர்்சசியோனது ்�ோது இ்டங்க்ள பமம்�டுத்துதல், 
நகர ்மயத்தில் அதிக சில்ே்ற மற்றும் வெணிக்ச 
சலு்கக்ள வெழங்குதல் மற்றும் குறிப�பி்டத்தகக 
கேபபு-�யன்�ோடு மற்றும் �ோரம்�ரிய வெளர்்சசியபின் 
மூேம் உள்ளூர் உயர் ்தரு்வெ புத்துயபிர் ்�றுதல், 
மற்றும் கிரோணட யூனியன் கோல்வெோய் மற்றும் 
வெோர்ன்களிஃப வெய்டக்்ட்ச சுற்றிலும் மரபு வெழியபிேோன 
மீளுருவெோககம் ஆகியவெற்றில் கவெனம் ்சலுத்தப�டும். 

எலிச்�த் ்ேன் வெரு்கயோல் புதிய வீடுகள் மற்றும் 
குடியபிருப�ோளர்களுககு பவெ்ே வெழங்குவெதற்கோன 
வெோய்பபுகள் உருவெோககப�டும். இப�குதியபின் 
தற்ப�ோ்தய தன்்ம்யப �யன்�டுத்துவெது, 
பமம்�ோடு மற்றும் �ோரம்�ரிய ்சோத்துகக்ள 
பமம்�டுத்த உதவும், அபத பநரத்தில் டரம்�ர்்ஸ பவெ 
மூபேோ�ோய ்தோழில்து்ற தளத்தில் மோ்ஸ்டர்�பிளோன்-
த்ே்மயபிேோன அணுகுமு்ற மூேம் மலிவு 
வெபி்ேயபில் �ணியபி்டத்்த வெழங்கும்.

அக்ஸ�பிரிடஜ் சோ்ேயபில் குடியபிருபபு பமம்�ோடு 
மற்றும் ஹோன்்வெல் ்ஸப்டஷன் மற்றும் ஈலிங் 
மருத்துவெம்னயபின் ்மயங்கள் மற்றும் முதல் 
மு்றயோக வெோங்கு�வெர்கள், பவெ்ே ்சய்�வெர்கள் 
மற்றும் அ்்டயோளம் கோணப�ட்ட சிறபபு 
வீடுகள் ப�ோன்ற மலிவு வெபி்ேயபில் வீடுக்ள 
வெழங்குவெதற்கோன முன்்மோழிவுகள் உள்ளன.

ப்டம்: ஹோன்பவெல் ்டவுன் 
்சன்்டர், அக்சபரிடஜ் சோ்ே

ப்டம்: பவெ்ே 
வெோய்பபுக்ள 
பமம்�டுத்துதல்.
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�கைர ்ை்யஙகைள்: 

பச்வெகள், பவெ்ேவெோய்பபு, க்்டகள், வீடுகள் மற்றும் 
சுற்று்சசூழல் பமம்�ோடுக்ள ்சயல்�டுத்துவெதன் 
மூேம் ஹன்்வெல் மோவெட்ட ்மயம் உள்ளூர் பச்வெ 
மற்றும் பவெ்ேவெோய்பபு ்மயமோக �ரோமரிககப�டடு 
பமம்�டுத்தப�டும்.

ஈலிங் மருத்துவெம்ன மற்றும் அ்த ஒடடிய 
்தோழில்து்ற தளத்்த்ச சுற்றி கேபபு �யன்�ோடடு 
வெளர்்சசிககோன வெோய்பபுகள் இருககும்.

ஹன்்வெல்லில் 20 நிமி்ட சுற்றுபபுறங்கள் 
்சயல்�டுத்தப�டும், அங்கு குடியபிருப�ோளர்கள் 
அன்றோ்டத் பத்வெக்ள தங்கள் வீடுகளில் இருநது 
20 நிமி்ட ந்்டப�யணத்தில் பூர்த்தி ்சய்யேோம். 
இதில் ஷோப�பிங் வெசதிகள், ஓய்வு பநர ந்டவெடிக்ககள், 
�ள்ளிகளுககோன அணுகல், உள்ளூர் சுகோதோர 
பச்வெகளோன GP ந்்டமு்றகள் மற்றும் சிறநத 
பவெ்ே ்சய்யும் இ்டங்கள் ஆகிய்வெ அ்டங்கும்.

லபோககுவரதது: 

ப�ோககுவெரத்தில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும்;

கரீன்ஃப�ோர்ட நகர ்மயத்திற்கு ்�ோதுப 
ப�ோககுவெரத்து மற்றும் ்சயலில் உள்ள �யண 
வெழிக்ள வெலுப�டுத்துதல் மற்றும் கரீன்ஃப�ோர்ட 
அ்வென்யூ ப�ோன்ற ்சயலில் �யண வெழிகளில் 
முதலீடு ்சய்தல். 

ப்ரணட பவெலி �ோர்க மற்றும் அதன் ்�ோது 
அணுகககூடிய இ்டங்கள் வெழியோக டிரம்�ர்்ஸ பவெ 
இண்ட்ஸடரியல் எ்ஸப்டடடில் இருநது கிரீன்ஃப�ோர்ட 
மற்றும் ்�ரிவெோபே ககு புதிய ்சககிள் ஓடடுதல் 
மற்றும் ந்்டப �ோ்த்ய ்சயல்�டுத்துதல்.

ஹோன்்வெல்்ே்ச சுற்றிலும் அதன் வெழியோகவும் 
கவெர்்சசிகரமோன �்ச்ச மற்றும் கோல்வெோய் ்நட்வெோர்க 
வெழிக்ள்ச பசர்த்தல் மற்றும் கிரோணட யூனியன் 
கோல்வெோயபின் அகேப �ோ்த்ய வெபிரிவு�டுத்துதல். 

ப்டம்: கிரோணட யூனியன் கோல்வெோய், 
ஹோன்்வெல் வெழியோக ்சககிள் �ோ்தகள்.

வ்ளர்்ச்சி தற்ம்பாது 
உள்்ள ்பலதது்டன் 
புதிய வாய்ப்புகண்ள 
இணணகக மவண்டும்

ப்டம்: ஹன்்வெல் ரயபில் நி்ேயத்தில் 
எலிச்�த் ்ேன் இ்ணபபு.

எஙகள் கணகக 
ெடுப்்பில 
்பஙமகற்கவும்
உஙகைள் எணணஙகை்ள 
எஙகைளுககு ச்தரிவிககை இஙலகை 
கைிளிக சசய்யவும் அல்�து QR 
கு்ியீட்்ட ஸலகைன் சசய்யவும்

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
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�கைரத ்திட்டஙகைள்/�ோர்தலஹோல்ட

�ோர்தலஹோல்ட �கைரத ்திட்டை
நோர்த்பஹோல்ட �ே-கேோ்சசோர மககள் வெசிககும் 
இ்டமோகும், இருப�பினும் முதலீடடின் �ற்றோககு்ற 
நோர்த்பஹோல்ட நகரத்தின் மிகவும் �பின்தங்கிய 
�குதிகளில் ஒன்றோக இருப�தற்கு கோரணம். 

நோர்த்பஹோல்ட ்�ரும்�ோலும் ப�ோருககுப �பிந்தய 
குடியபிருபபு எ்ஸப்டடகள் மற்றும் ககு பமற்பக 
சுற்றுபபுறங்க்ளக ்கோண்ட திறநத்வெளிகளோல் 
ஆனது. ்சயபின்ட பமரி பதவெோேயம் உட�்ட �ே 
�டடியலி்டப�ட்ட கடடி்டங்களின் தோயகமோக 
நோர்த்பஹோல்ட கிரோம �சு்ம �ோதுகோபபு �குதியும் 
உள்ளது. 

நோர்த்பஹோல்ட நிேத்தடி நி்ேயம் மற்றும் 
நோர்த்பஹோல்ட �ோர்க நி்ேயம் (பதசிய இரயபில்) 
இரணடும் மத்திய ேண்டனுககோன இ்ணபபுக்ள 
வெழங்குகின்றன, இருப�பினும், A40 ககு ்தற்பக 
உள்ள சுற்றுபபுறங்கள் கு்றநத ்�ோது 
ப�ோககுவெரத்திற்கோன அணுகல் நி்ேக்ளக 
்கோணடுள்ளன. கிரோணட யூனியன் கோல்வெோய் சிே 
்சககிள் இ்ணப்� மற்ற ்�ருநகரங்களுககு 
வெழங்குகிறது, ஆனோல் ்�ோதுவெோக ்சயலில் உள்ள 
�யண வெழிகள் பமம்�டுத்தப�்ட பவெணடும்.

நோர்த்பஹோல்டடுககு வெளர்்சசி பத்வெப�டுகிறது, 
இது ஒரு 'கோர்்டன் சிடடி புறநகர்' ்கோள்்ககளின் 
அடிப�்்டயபில் வெடிவெ்மககப�்டேோம், எனபவெ 
புதிய வீடுகளோல் ஆதரிககப�டும் புதிய மற்றும் 
ஆற்றல்மிகக ்�ோருளோதோரத்து்டன் நகரம் ஒரு நவீன 
மற்றும் நி்ேயோன சுற்றுபபுறமோக மோறும்.

ப்டம்: நோர்த்தோே ஃபீல்ட்ஸ, 
நோர்த்பஹோல்ட



017 ஈலிங சஙகைம் 2022

ஈலிங்கை வடிவ்ைத்தல் – உள்ளூர் ்திட்டம்

�கைரத ்திட்டஙகைள்/�ோர்தலஹோல்ட

லபோககுவரதது: 

ப�ோககுவெரத்தில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும்; 

தற்ப�ோதுள்ள ்�ோதுப ப�ோககுவெரத்து ்மயங்களோன 
நோர்ப்டோல்ட நிேத்தடி நி்ேயம், நோர்த்பஹோல்டடில் 
உள்ள �ல்பவெறு �குதிகளுககு இ்்டபயயோன 
இ்ணபபுகள் மற்றும் அருகிலுள்ள எலிச்�த் ்ேன் 
்ஸப்டஷனுககோன இ்ணபபுகளுககு ந்்ட�யபிற்சி 
மற்றும் ்சககிள் ஓடடுதல் வெழிக்ள பமம்�டுத்துதல். 

நகரம் மற்றும் சுற்றுபபுறத்்த ்மயங்க்ள 
அருகிலுள்ள �சு்மயோன திறநத்வெளிகளு்டன் 
இ்ணககும் ந்டவெடிக்கக்ள்ச பசர்த்தல். 
நோர்த்ப்டோல்ட ்டவுன் ்சன்்டருககு அருகில் உள்ள 
இ்டங்களின்அணுக்ே பமம்�டுத்துதல், வெழிக 
கணடு�பிடிபபு மற்றும் 

சுகைோ்தோரம் ைற்றும் உள்கைட்ட்ைப்பு: 

�ோதசோரிகள் மற்றும் ்சககிள் �ோ்தகளின் '�சு்ம 
வெ்ளயத்்த' வெழங்க, தற்ப�ோதுள்ள �சு்ம 
வெழிகளில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும் மற்றும் 
கிரோணட யூனியன் கோல்வெோ்ய ஒடடியுள்ள ்டவ�ோத் 
உள்ளூர் மககளுககு மிகவும் �பிர�ேமோன �ோ்தயோக 
மோறும். உள்ளூர் �ல்லுயபிரிய்ேப �ோதுகோககவும், 
ம்ழநீர் ்வெள்ளத்்தத் தணிககவும், கோற்றின் 
தரத்்த பமம்�டுத்தவும், சமூக இ்டங்க்ள வெழங்கவும் 
ந்டவெடிக்க எடுககப�டும். 

்மடேர் �ண்ண, பயடிங் பேன், பர்ஸபகோர்்ஸ, 
கிபரஞ்ச பகோர்ட, வெபில்பேோ மரம் மற்றும் இ்ஸலிப 
பமனர் எ்ஸப்டடகள் உயர்தர ்�ோது இ்டங்கள், அணுகல் 
பமம்�ோடுகள் மற்றும் உள்கட்ட்மபபு வெழங்கலுககோன 
வெோய்பபுகளு்டன் பமம்�டுத்தப�டும்.

�கைர ்ை்யஙகைள்: 

நோர்த்ஹோல்டின் இன் தற்ப�ோ்தய நகர ்மயம் 
�ோதுகோககப�டடு, வீடு, சில்ே்ற வெபிற்�்ன, 
பச்வெகள் மற்றும்என்ற புதிய ப�ருநது ்மயத்்த 
உள்ள்டககிய புதிய, கேபபு-�யன்�ோடடு 
பமம்�ோடு மூேம் பமம்�டுத்தப�டும். ஒரு புதிய 
மோ்ஸ்டர்�பிளோனின் ஒரு �குதி, இது சமூகம் மற்றும் 
ஓய்வு வெசதிக்ள பமம்�டுத்துவெ்தயும் பநோககமோகக 
்கோணடுள்ளது. 

ஒரு புதிய ஒயபிட ஹோர்ட சுற்றுபபுற ்மயம் 
உருவெோககப�டும் நோர்த்ப்டோல்ட ்டவுன் ்சன்்ட்ர 
முழு்மயோககுவெபதோடு, ரவுண்டோனோவெபின் ்வெவபவெறு 
�ககங்களில் இரு �குதிகளுககும் இ்்டபய பமம்�ோடு 
மற்றும் இ்ணபபுக்ள பமம்�டுத்துவெதன் மூேம் 
�ரநத �குதியபின் மீளுருவெோககம் �ங்களிககப�டும். 
புதிய ்மயம் சிறநத ்�ோதுப ப�ோககுவெரத்து 
நிறுத்தங்கள், அதிக க்்டகள், பச்வெகள் மற்றும் 
பவெ்ேவெோய்பபு, அதிக சமூகம் மற்றும் ஓய்வு வெசதிகள் 
மற்றும் ்�ோது மண்டேத்தில் பமம்�ோடுக்ள 
வெழங்கும்.

நோர்த்பஹோல்டடில் 20 நிமி்ட சுற்றுபபுறங்கள் 
்சயல்�டுத்தப�டும், அங்கு குடியபிருப�ோளர்கள் 
தங்கள் வீடுகளில் இருநது 20 நிமி்ட ந்்டப�யணத்தில் 
அன்றோ்ட பத்வெக்ள பூர்த்தி ்சய்ய முடியும். இதில் 
ஷோப�பிங் வெசதிகள், ஓய்வு பநர ந்டவெடிக்ககள், 
�ள்ளிகளுககோன அணுகல், உள்ளூர் சுகோதோர 
பச்வெகளோன GP ந்்டமு்றகள் மற்றும் சிறநத 
பவெ்ே ்சய்யும் இ்டங்கள் ஆகிய்வெ அ்டங்கும்.

லேப்பிங ஈலிங சர்லவ:மூ�ம் நீஙகைள் 
எஙகைளி்டம் கூ்ி்யது 

நோர்த்பஹோல்டடில் உள்ள உள்ளூர் மககள் மலிவு 
வெபி்ேயபில் வீடுகள், தங்கள் �குதி மோறும் வெபிதம், 
க்்டகள் & ஓய்வு வெசதிகள் மற்றும் தங்கள் 
நகரத்தில் உள்ள �ோதுகோபபு உணர்வுகள் குறித்து 
கவெ்ே ்கோணடுள்ளனர். இருப�பினும், ்�ோது 
ப�ோககுவெரத்து மற்றும் சமூக ஒருங்கி்ணபபு 
உள்ளூர் மககளோல் மிகவும் அதிகமோக 
மதிப�பி்டப�ட்டது.

ஹோன்சவல்லுககைோை ல�ோககைம் 
லவ்�வோயப்புகைள் ைற்றும் வளர்்சசி; 

பமம்�ட்ட பவெ்ே வெோய்பபுகள், ஆபரோககியமோன 
வெோழ்க்க மு்றகள் மற்றும் சிறநத தரமோன உள்ளூர் 
சூழ்ே வெழங்குவெதற்கு வெளர்்சசி து்ணபுரியும். 
சுற்றியுள்ள குடியபிருபபு �குதிகள் மற்றும் �சு்மயோன 
இ்டங்களுககோன இ்ணபபு மற்றும் சர்்ச பரோடு மற்றும் 
மோணப்டவெபில் பரோடு வெழியோக வெணிக ந்டவெடிக்ககள் 
பமம்�டுத்தப�டும். 

புதிய சமூக உள்கட்ட்மபபு மற்றும் பச்வெகளுககோன 
அணுகல் மூேம் ஆபரோககியத்்த நிவெர்த்தி 
்சய்வெதில் இநத �குதிகளில் முதலீடு ்சய்யப�டும். 

்தோழில்து்ற மற்றும் வெணிகப �யன்�ோடுகளின் 
பமம்�ோடு, நோர்ப்டோல்டடின் வெலுவெோன ்தோழில்து்ற 
தளத்தில் (உற்�த்தி, ்மோத்த வெபிற்�்ன, 
ப�ோககுவெரத்து மற்றும் பசமிபபு ஆகியவெற்றில் 
நிபுணத்துவெத்து்டன்) உருவெோககுதல் மற்றும் A40 ககு 
நல்ே இ்ணபபு ஆகிய்வெ புதிய பவெ்ேக்ள 
உருவெோககும். இது புதிய ்தோழில் ்தோ்டங்குதல்கள் 
மற்றும் ்�ோருத்தமோன மலிவு இ்டங்க்ள ஆதரிககும் 
மற்றும் கரீன்ப�ோர்ட மற்றும் ்�ரிவெோபேஉ்டனோன 
உறவுக்ள வெலுப�டுத்தும்

எஙகள் கணகக 
ெடுப்்பில 
்பஙமகற்கவும்
உஙகைள் எணணஙகை்ள 
எஙகைளுககு ச்தரிவிககை இஙலகை 
கைிளிக சசய்யவும் அல்�து QR 
கு்ியீட்்ட ஸலகைன் சசய்யவும்

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
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�கைர ்திட்டஙகைள்/சபரிவோல�

சபரிவோல� �கைரத ்திட்டை்
்�ரிவெோபே ்�ருநகரின் வெ்டககில் உள்ளது, இது 20 
ஆம் நூற்றோணடின் முதல் �ோதியபில் உருவெோககப�ட்டது, 
்�ரிவெோ்ே ேண்டனுககு இ்ணத்து ்தோழில்து்ற 
உற்�த்தியோனது ப�ோர்களுககு இ்்டபயயோன 
வீடுகள் மற்றும் ்வெ்ஸ்டர்ன் அ்வென்யூவெபில் 
முதலீடு ்சய்வெதற்கோன முககிய உநதுதேோக 
இருநதது ்�ரிவெோபே இன்று புறநகர் தன்்ம்யக 
்கோணடுள்ளது. இநத நகரம் �ே தசோபதங்களோக 
மிதமோன அளவெபிேோன வெளர்்சசி்யக கணடுள்ளது, 
பமலும் ்�ரிவெோபே பூங்கோ, ்�ரிவெோபே சதுபபு 
நிேங்கள் மற்றும் கிரோணட யூனியன் கோல்வெோய் ப�ோன்ற 
�ே �சு்மயோன இ்டங்களிலிருநது �ேன்க்ளப 
்�ற்றுள்ளது.

்�ரிவெோபேயபில் மதிபபுமிகக சமூகம் மற்றும் 
்�ரிவெோபே ்ஹவ மற்றும் ்�ரிவெோபே ்மயம் 
ப�ோன்ற ஓய்வு பநர இ்டங்கள் உள்ளன. �பில்்டன் 
பரோடு மற்றும் ்மடபவெ �பரட ஆகியவெற்றில் ஷோப�பிங் 
அணிவெகுபபுகள் உள்ளன, அ்வெ கு்றநத உணவு 
மற்றும் ஷோப�பிங் வெபிருப�ங்க்ள வெழங்குகின்றன, 
பமலும் உள்ளூர் மககள் ்�ரும்�ோலும் கரீன்ஃப�ோர்ட 
�பிரோடபவெ ப�ோன்ற ்�ருநகரங்களில் உள்ள மற்ற 
இ்டங்களுககு ஷோப�பிங் ்சய்ய்ச ்சல்கின்றனர். 

இன்று ்�ரிவெோபே, அப�குதிககு முககிய 
பவெ்ேவெோய்ப்� வெழங்கும் மதிபபுமிகக 
்தோழில்து்ற நிேத்தின் அதிக ்சறி்வெக 
்கோணடுள்ளது, பமலும் புதிய பவெ்ேகளின் வெரம்�பில் 
்தோழில்து்ற நிேத்்த தீவெபிரப�டுத்துவெதற்கோன 
வெோய்பபு உள்ளது.

�ே உள்ளூர் மககள் மத்திய ேண்டனுககு 
அ்ழத்து்ச ்சல்ே நிேத்தடி நி்ேயத்்தப 
�யன்�டுத்துகின்றனர்; ்�ரிவெோபே A40 
மற்றும் ்தோழில்து்ற ந்டவெடிக்க கோரணமோக 
ப�ோககுவெரத்து ்நரிசல் மற்றும் துண்டோககப�ட்ட 
சோ்ே ்நட்வெோர்ககுகள் ஆகியவெற்றோல் 
�ோதிககப�டடுள்ளது.

்�ரிவெோபேயபில் உள்ள உள்ளூர் மககள் மலிவு வெபி்ே 
வீடுகள், தங்கள் �குதி மோறும் வெபிதம், ந்்ட�யபிற்சி 
மற்றும் ்சககிள் ஓடடும் வெழிகள் மற்றும் பவெ்ே 
வெோய்பபுகள் குறித்து கவெ்ே ்கோணடுள்ளனர். 
இருப�பினும், ்�ோது ப�ோககுவெரத்து மற்றும் சமூக 
ஒருங்கி்ணபபு உள்ளூர் மககளோல் மிகவும் 
அதிகமோக மதிப�பி்டப�ட்டது.

லேப்பிங ஈலிங சர்லவ:மூ�ம் நீஙகைள் 
எஙகைளி்டம் கூ்ி்யது 

்�ரிவெோபேயபில் உள்ள உள்ளூர் மககள் 
மலிவு வெபி்ே வீடுகள், தங்கள் �குதி மோறும் 
வெபிதம், ந்்ட�யபிற்சி மற்றும் ்சககிள் ஓடடும் 
வெழிகள் மற்றும் பவெ்ே வெோய்பபுகள் குறித்து 
கவெ்ே ்கோணடுள்ளனர். இருப�பினும், ்�ோது 
ப�ோககுவெரத்து மற்றும் சமூக ஒருங்கி்ணபபு 
உள்ளூர் மககளோல் மிகவும் அதிகமோக 
மதிப�பி்டப�ட்டது.

சபரிவோலின் ல�ோககைம் 

லவ்�வோயப்புகைள் ைற்றும் வளர்்சசி; 

வெளர்்சசியோனது நகரத்தின் சில்ே்ற வெபிற்�்ன, 
குடியபிருபபு, சமூகம் மற்றும் ஓய்வு வெபிருப�ங்களில் 
அதிக �ன்முகத்தன்்ம்ய ்சயல்�டுத்துகிறது 
மற்றும் �சு்மயோன திறநத்வெளிகளுககோன 
பமம்�ட்ட அணுக்ே அனுமதிககும், பமம்�டுத்தப�ட்ட 
்தருககள் மற்றும் பமோசமோன கோற்றின் தரம் 
மற்றும் ்தோழில்து்ற ந்டவெடிக்ககளோல் ஏற்�டும் 
சுற்று்சசூழல் �ோதிபபுக்ள நிவெர்த்தி ்சய்வெதற்கோன 
வெோய்பபுகள். 

ப்டம்: ஹஹூவெர் கடடி்டம் 
்்ட்ஸபகோ சூப�ர் 
்ஸப்டோரோக மோற்றப�ட்டது.
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�கைர ்திட்டஙகைள்/சபரிவோல�

நன்கு இ்ணககப�ட்ட ்தோழில்து்ற ்மயமோக 
நகரங்களின் ்�ோருளோதோர அ்்டயோளம் அண்்ட 
நகரங்களுககோன இ்ணபபுக்ள பமம்�டுத்தும் 
வெ்கயபில் உருவெோககப�டும், இது சிறு ்தோழில்கள் 
மற்றும் புதிய ்தோ்டககங்களுககு பவெ்ே வெோய்பபுகள் 
மற்றும் மலிவு வெபி்ேயபில் �ணியபி்டங்க்ள வெழங்கும்

லபோககுவரதது: 

ப�ோககுவெரத்தில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும்;

A40 கோரணமோக ஏற்�டும் சிககல்க்ளத் தீர்ப�து 
மற்றும் ்தோழில்து்ற பதோட்டங்க்ள்ச சுற்றி ந்டப�து 
மற்றும் ்சககிள் ஓடடுவெது.

்�ோது ப�ோககுவெரத்து இ்ணபபு, 
சோ்ேகுறுககுதலுககோன பமம்�ோடுகள் மற்றும் 
்�ரிவெோபே �ோர்க பமற்கு ல் இருநது கிரீன்ஃப�ோர்ட 
நகர ்மயத்திற்கு ஒரு ந்்ட�ோ்த ப�ோன்ற 
்சயலில் உள்ள �யண வெழிக்ள உருவெோககுதல் 
மற்றும் பமம்�டுத்துதல். ்தற்பக டரம்�ர்்ஸ 
பேன்ஹன்்வெல்லில் உள்ள ்தோழிற்ப�ட்்ட, மற்றும் 
கிரோணட யூனியன் கோல்வெோய் மற்றும் A40. 

்சககிள் ஓடடுதல் மற்றும் ந்்டப�யபிற்சிககு 
முன்னுரி்ம அளிகக ்தோழில்து்ற ப�ோககுவெரத்தோல் 
ஆதிககம் ்சலுத்தும்சோ்ேகளில் ப�ோககுவெரத்து 
பமேோண்ம �யன்�டுத்தப�டும். 

�கைர ்ை்யஙகைள்:

்�ரிவெோபேயபில் (�பில்்டன் சோ்ே) தற்ப�ோதுள்ள 
�ககத்து ்மயமும், ்மடபவெ �பரடில் உள்ள உள்ளூர் 
்மயமும் சிறநத ்�ோதுப ப�ோககுவெரத்து்டன் பச்வெ 
வெரம்புக்ள வெபிரிவு�டுத்தி உள்ளூர் மககளின் 
அன்றோ்டத் பத்வெக்ளப பூர்த்தி ்சய்யும் வெ்கயபில் 
பமம்�டுத்தப�டும்.

ஹோர்்சன்்டன் பேன் ்தற்கில் ஒரு புதிய உள்ளூர் 
்மயம் உள்ளூர் மககளின் பத்வெக்ளப 
பூர்த்தி ்சய்வெதற்கும் ்�ோது மண்டேத்தின் 
தரம் மற்றும் ்சயலில் உள்ள �யண வெழிக்ள 
பமம்�டுத்துவெதற்கும் ஊககுவெபிககப�டும்.

நோர்த்பஹோல்டடில் 20 நிமி்ட சுற்றுபபுறங்கள் 
்சயல்�டுத்தப�டும், அங்கு குடியபிருப�ோளர்கள் 
தங்கள் வீடுகளில் இருநது 20 நிமி்ட ந்்டப�யணத்தில் 
அன்றோ்ட பத்வெக்ள பூர்த்தி ்சய்ய முடியும். இதில் 
ஷோப�பிங் வெசதிகள், ஓய்வு பநர ந்டவெடிக்ககள், 
�ள்ளிகளுககோன அணுகல், உள்ளூர் சுகோதோர 
பச்வெகளோன GP ந்்டமு்றகள் மற்றும் சிறநத 
பவெ்ே ்சய்யும் இ்டங்கள் ஆகிய்வெ அ்டங்கும். 

ப்டம்: ்�ரிவெோலின் 
்தோழிற்து்ற ்மயம்.

அருகிலுள்்ள ்பசுணமயான 
திற்நதெவ்ளிகளுககு 
ெ்யலில உள்்ள 
்பயண வழிகண்ள 
மமம்்படுததமதணவயும் 
வாய்ப்பும் உள்்ளது.

எஙகள் கணகக 
ெடுப்்பில 
்பஙமகற்கவும்
உஙகைள் எணணஙகை்ள 
எஙகைளுககு ச்தரிவிககை இஙலகை 
கைிளிக சசய்யவும் அல்�து QR 
கு்ியீட்்ட ஸலகைன் சசய்யவும்

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
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�கைரத ்திட்டஙகைள்/சவுத ஹோல்

்பகல மற்றும் இரவு 

மநரஙக்ளில ்சிலலணற 

விற்்பணன மற்றும் ்பிற 

ம்ணவக்ளின் வரம்ண்ப 

மமம்்படுததுவது 

இன்றசியணமயாதது.

சவுதஹோல் �கைரத ்திட்டம் 
சவுத்தஹோலின் மககள் ்தோ்கயபில் 86%்வெள்்ளயர் 
அல்ேோதவெர்கள் என ஐககிய இரோ்சசியத்தில் உள்ள 
மிகவும் மோறு�ட்ட �குதிகளில் சவுத்ஹோல் ஒன்றோகும். 
சவுத்ஹோல் இரணடு முககிய ்மயங்க்ளக 
்கோணடுள்ளது, முதேோவெது ்சௌத்ஹோல் ்டவுன் 
்சன்்டர் �ரநத அளவெபிேோன உணவு, சில்ே்ற 
வெபிற்�்ன மற்றும் ஃப�ஷன் க்்டக்ள 
வெழங்குகிறது, இரண்டோவெது கிங் ்ஸடரீட அருகிலுள்ள 
்மயம் ்�ரும்�ோலும் வெசதியோன ்�ோருடக்ள 
வெழங்குகிறது.

சவுதஹோலின் ்தோழில்து்ற �குதியபில் கிட்டத்தட்ட 
400 வெணிகங்கள் உள்ளன, இது 4,000 பவெ்ேக்ள 
வெழங்குகிறது. சர்வெபதச வெர்த்தகம், ஃ்�தர்்ஸப்டோன் 
மற்றும் �பிரிடஜ் பரோடு ்தோழிற்ப�ட்்டகள் உள்ளிட்ட 
�ே சிறிய கிள்ஸ்டர்களு்டன், கிபரட ்வெ்ஸ்டர்ன் 
மூபேோ�ோய ்தோழில்து்ற இருப�பி்டத்திற்குள் 
வெணிகங்கள் குழுவெோக உள்ளன. 

லேப்பிங ஈலிங சர்லவ:மூ�ம் நீஙகைள் 
எஙகைளி்டம் கூ்ி்யது 

உள்ளூர் மககள் மலிவு வெபி்ேயபில் வீடுகள், 
�ோதுகோபபு உணர்வுகள், ந்்ட�யபிற்சி மற்றும் 
்சககிள் ஓடடும் வெழிகள், கோற்றின் தரம், 
பூங்கோககள் மற்றும் திறநத்வெளிகளின் 
தூய்்ம மற்றும் �ோதுகோபபு மற்றும் நல்ே 
பவெ்ே வெோய்பபுகள் இல்ேோ்ம குறித்து 
கவெ்ே ்கோணடுள்ளனர். இருப�பினும், ்�ோது 
ப�ோககுவெரத்து மற்றும் சமூக ஒருங்கி்ணபபு 
உள்ளூர் மககளோல் மிகவும் அதிகமோக 
மதிப�பி்டப�ட்டது. 

சவுதஹோலுககைோை ல�ோககைம் 
சவுத்ஹோல் வெபி்ரவெோன உருமோற்ற வெளர்்சசி மற்றும் 
முதலீடடின் மூேம் ்சல்கிறது. பதசிய முககியத்துவெம் 
வெோய்நத இ்டமோக சவுத்ஹோல் முககிய �ங்கு 

வெகிககிறது பமலும் சமீ�த்திய வெளர்்சசியபின் அளவு 
மற்றும் பவெகம் �ற்றிய உள்ளூர் கவெ்ேகள் உள்ளன. 
எநத்வெோரு எதிர்கோே வெளர்்சசியும் பவெ்ேவெோய்ப்� 
வெழிந்டத்தும் மற்றும் மிதமோன அளவெபில் இருப�்த 
உறுதி ்சய்வெதில் உள்ளூர் திட்டம் முககிய �ங்கு 
வெகிககும். 

லவ்�வோயப்புகைள் ைற்றும் வளர்்சசி; 

புதிய வெளர்்சசியோனது இழபபு, கு்றநத ஊதியம் 
மற்றும் பமோசமோன உ்டல்நேம் ஆகியவெற்்ற்ச 
சமோளிப�தற்கோன வெோய்ப்� அளிககிறது. முதலீடு 
பவெ்ே வெோய்பபுகள், மலிவு வெபி்ே வீடுகள் 
த்ேமு்றகளுககு இ்்டபயயோன வெோழ்க்க மற்றும் 
குறிப�பிட்ட வீடடுத் பத்வெக்ளப பூர்த்தி ்சய்ய, 
ஆபரோககியமோன வெோழ்க்க மு்றககு உதவும் 
வெ்கயபில் நன்கு வெடிவெ்மககப�ட்ட புதிய வீடுகள் 
உட�்ட, பமலும் �சு்மயோன ்தருககள் மற்றும் சிறநத 
தரமோன உள்ளூர் சூழ்ே ்கோணடிருககும்.

வெளர்்சசி இ்த ்மயமோகக ்கோணடிருககும்: 
சவுத்ஹோல் ்ஸப்டஷன், பமற்கு சவுத்ஹோல் (சவுத்ஹோல் 
கிரீன் கோேோணடு) மற்றும் ஈ்ஸட சவுத்ஹோல் 
(மிடில்்சக்ஸ �பிசின்ஸ ்சன்்டர் மற்றும் ஹனி 
மோன்்ஸ்டர் தளங்கள்) கேபபு-�யன்�ோடடு திட்டங்கள் 
மூேம், அதிக �சு்ம மற்றும் ்�ோது இ்டங்கள் 
பமலும் நகரத்தின் மற்ற �குதிகளுககு இ்ணபபு 
பமம்�டுத்தப�ட்டது.

சவுத்ஹோலின் ்தோழில்து்ற தளம் (்மோத்த 
வெபிற்�்ன, கி்டங்கு, தளவெோ்டங்கள் மற்றும் 
ப�ோககுவெரத்து ஆகியவெற்றில் நிபுணத்துவெத்து்டன்) 
�ோதுகோககப�டும், சிறிய மற்றும் நடுத்தர 
மககளுககோன அதிக மலிவு மற்றும் நிர்வெகிககப�ட்ட 
�ணியபி்டங்கள், �ல்பவெறு வெ்கயோன 
பவெ்ேவெோய்பபுகள், வெணிகங்கள் மற்றும், 
w்�ோருத்தமோனோல், புதிய வீடுகள் உட�்ட கேபபுப 
�யன்�டுத்தப�ட்ட தீவெபிரம் ஆகியவெற்று்டன் 
ஆதரிககப�டடு பமம்�டுத்தப�டும்.ப்டம்: சவுத் சோ்ே, 

சவுத் ஹோல்
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பமற்கு ேண்டன் கோபேஜ் கிரீன் ்ஸகில்்ஸ ஹப 
�சு்ம பவெ்ேக்ள உருவெோகக உதவுகிறது மற்றும் 
வெறு்ம மற்றும் �ற்றோககு்றயபின் நி்ே்மகளுககு 
�திேளிகக ஒரு உள்ள்டககிய ்�ோருளோதோர திட்டம் 
உருவெோககப�டும். சவுத்ஹோலில் ஒரு தி்ரப�்ட 
்ஸடுடிபயோ வெளோகத்்த நிறுவுவெதற்கோன வெோய்பபும் 
�ங்குதோரர்களு்டன் ஆரோயப�டும்.

புதிய பமம்�ோடு மிக உயர்நத வெடிவெ்மபபுத் 
தரங்க்ள்ச சநதிககிறது மற்றும் உள்ளூர் தன்்மககு 
சோதகமோக �திேளிப�்த உறுதி ்சய்பவெோம். 
நோர்வூட �சு்மப �ோதுகோபபுப �குதி மற்றும் நோர்வூட 
ஹோல் உட�்ட �ோரம்�ரிய ்சோத்துககளின் எதிர்கோே 
�ழுது�ோர்பபு, மற்றும் கிரோணட யூனியன் கோல்வெோயபில் 
சூழலியல் ,மறு�யன்�ோடு மற்றும் நீண்ட கோே 
உயபிர்வெோழ்்வெ �ோதுகோப�தற்கோன ந்டவெடிக்கக்ள 
நோங்கள் �யன்�டுத்துபவெோம்.

குறிப�ோக பநோர்வூட கிரீன், சவுத்ஹோல் �பிரோடபவெ 
மற்றும் சவுத்ஹோல் கிரீன் வெோர்டுகளில் மிகவும் மலிவு 
வெபி்ேயபில் வீடுகள் வெழங்கப�டும். பகோல்ஃப லிங்க்ஸ 
எ்ஸப்டட மற்றும் பஹவேோக பதோட்டத்தின் எதிர்கோே 
மறுவெடிவெ்மபபு புதிய சமூக உள்கட்ட்மபபு மற்றும் 
அதிக வெசதி ்�ோருடகள் க்்டக்ள ஊககுவெபிககும்.

ப்டம்: கிங் சோ்ே, 
சவுத் ஹோே.்எஙகள் கணகக 

ெடுப்்பில 
்பஙமகற்கவும்
உஙகைள் எணணஙகை்ள 
எஙகைளுககு ச்தரிவிககை இஙலகை 
கைிளிக சசய்யவும் அல்�து QR 
கு்ியீட்்ட ஸலகைன் சசய்யவும்

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ta
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�கைர ்ை்யஙகைள்:

சில்ே்ற, வெணிக, ஓய்வு மற்றும் சமூகப 
�யன்�ோடுகளின் சிறநத வெரம்்� வெழங்கும் 
வெ்கயபில் சவுத்ஹோல் நகர ்மயம் பமம்�டுத்தப�டும். 
நி்ேயத்்த்ச சுற்றியுள்ள ்�ோது இ்டங்க்ள 
பமம்�டுத்துவெதற்கும், அருகிலுள்ள பமம்�ோடடுத் 
தளங்கள் மற்றும் நகரங்களுககு சிறநத இ்ணப்�க 
்கோணடிருப�தற்கும், அத்து்டன் மணிபநர 
பச்வெகளுககு ஆதரவெளிப�தற்கும் முன்்மோழிவுகள் 
இருககும்.

கிங் ்ஸடரீட சுற்றுபபுற ்மயம் (்வெ்ஸட சவுத்ஹோல்) 
சவுத்ஹோல் நகர ்மயத்தில் பமலும் க்்டகள், 
புதிய �யன்�ோடுகள், பச்வெகள், பவெ்ேவெோய்பபு 
�யன்�ோடுகள், ்�ோது இ்டங்கள் மற்றும் �ோதசோரி 
வெழிகள் மூேம் பமம்�டுத்தும்.

்�ோதுப ப�ோககுவெரத்து மற்றும் �யணம்,்�ோது 
இ்டங்கள், �சு்ம மற்றும் திறநத்வெளிகள் 
ஆகியவெற்றில் பமம்�ோடுகளு்டன் சவுத்ஹோல் கிரீன் 
கோேோணடு பமம்�ோடு திட்ட கோேத்தில் ்தோ்டரும். சமூக 
மற்றும் சமூக உள்கட்ட்மபபுககோன பமம்�ோடுகளில் 
ஒரு புதிய ஆரம்�ப �ள்ளி, சமுதோயக கடடி்டங்கள், 
சுகோதோர ்மயம் மற்றும் உள்ளூர் பத்வெக்ளப 
பூர்த்தி ்சய்ய மலிவு வெபி்ேயபில் வீடுகள் மற்றும் �பிற 
வெ்க வீடுக்ள வெழங்குதல் ஆகிய்வெ அ்டங்கும்.

முன்னோள் ஹனி மோன்்ஸ்டர் மற்றும் மிடில்்சக்ஸ 
வெணிகத் தளங்கள் சிறிய மற்றும் நடுத்தர 
வெணிகங்கள், வெசதியோன சில்ே்ற வெணிகம் 
உள்ளிட்ட உள்ளூர் பத்வெக்ள ஆதரிககும் 
வெ்கயபில் அதிக அளவெபிேோன யூனிட அளவுகளுககுள் 
வீடடுவெசதி மற்றும் பவெ்ேவெோய்ப�பின் கே்வெயோன 
�யன்�ோடு மற்றும் சமூகம் மற்றும் கோல்வெோய் �கக 
ஓய்வு பநரம் ப�ோன்ற பமம்�ோட்்ட வெழங்கும். 
சன்்ர்ஸ பரடிபயோ கடடி்டம் தகக்வெககப�டடு 
பமம்�டுத்தப�டும்.

ப்டோர்மர்்ஸ ்வெல்்ஸ, பேடி மோர்க்ரட மற்றும் 
கிரீன்ஃப�ோர்ட ்டவுன் ்சன்்டர் இ்்டபயயோன 
உறவுக்ள வெலுப�டுத்த, ்�ோது இ்டங்கள் மற்றும் 
வெழிகோடடி �ே்ககளில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும்.

சவுத்ஹோலில் 20 நிமி்ட சுற்றுபபுறங்கள் 
்சயல்�டுத்தப�டும், அங்கு குடியபிருப�ோளர்கள் 
தங்கள் வீடுகளில் இருநது 20 நிமி்ட 
ந்்டப�யணத்தில் அன்றோ்ட பத்வெக்ள பூர்த்தி 
்சய்ய முடியும். இதில் ஷோப�பிங் வெசதிகள், ஓய்வு 
பநர ந்டவெடிக்ககள், �ள்ளிகளுககோன அணுகல், GP 
ந்்டமு்றகள் மற்றும் சிறநத �ணியபி்டங்கள் ப�ோன்ற 
உள்ளூர் சுகோதோர பச்வெகள் ஆகிய்வெ அ்டங்கும்.

லபோககுவரதது: 

ப�ோககுவெரத்தில் பமம்�ோடுகள் ்சய்யப�டும்;

பேடி மோர்க்ரட சோ்ேயபில் இருநது கிரோணட 
யூனியன் கோல்வெோய் வெ்ர மற்றும் அக்ஸ�பிரிடஜ் 
சோ்ே வெழியோக ்சல்லும் ந்்ட�ோ்த ப�ோன்ற சிறநத 
�ோதசோரிகள் மற்றும் �ோதுகோப�ோன ்சககிள் ஓடடுதல் 
�ோ்தகள். உயர்தர �யண ்நட்வெோர்ககுக்ள 
நிறுவுவெதற்கும், ஹீத்பரோ வெபிமோன நி்ேயத்திற்கு 24 
மணி பநர ்�ோதுப ப�ோககுவெரத்து இ்ணபபுக்ள 
பமம்�டுத்துவெதற்கும் �ங்குதோரர்களு்டன் நோங்கள் 
�ணியோற்றுபவெோம்.

்ஹவேோக எ்ஸப்டட்்ட ்மரிக சோ்ேயு்டன் 
இ்ணகக ்�ோதுப ப�ோககுவெரத்து மற்றும் �யணம் 
்சய்வெதற்கோன வெழி்ய வெழங்குதல். சுறுசுறுப�ோன 
�யண ந்டவெடிக்ககள், கோல்வெோய் இழு்வெ 
�ோ்தகள் மற்றும் ்மரிக சோ்ே மற்றும் கிரோணட 
யூனியன் கோல்வெோய் இ்்டபய ்�ோது இ்டங்க்ள 
பமம்�டுத்துதல்.

சுகைோ்தோரம் ைற்றும் உள்கைட்ட்ைப்பு:

சுகோதோரம் மற்றும் உள்கட்ட்மபபு பமம்�ோடுகள் 
�பின்வெருமோறு ்சய்யப�டும்:

சவுத்ஹோலின் பமற்கு மற்றும் ்தற்கு �குதிகளில் 
அதிக �சு்மயோன திறநத்வெளிக்ள வெழங்குதல், 
மரம் நடுதல் மற்றும் �ோதுகோப்� அதிகரிப�தற்கோன 
வெழிக்ளக கண்டறிதல்.

�பி்ரணட �ள்ளத்தோககு மற்றும் கிரோணட யூனியன் 
கோல்வெோயபில் �ோதசோரிகள் மற்றும் ்சககிள் 
அணுகல் மற்றும் ்சன்ப�ோ்ஸடிங் ஆகியவெற்்ற 
பமம்�டுத்ததல்.

ஜஹூ�பிலி கோர்்டன்்ஸ மற்றும் பேடி மோர்க்ரட 
பரோடு மருத்துவெ ்மயங்களில் ஆரம்� சுகோதோர 
வெசதிகளுககோன அணுக்ே பமம்�டுத்துதல் மற்றும் 
புதிய பமம்�ோடுகளில் சுகோதோர வெசதிகள் மற்றும் 
�பிற பச்வெகளுககோன இ்டத்திற்கோன வெோய்பபுக்ள 
கண்டறிதல், அத்து்டன் ்தன்கிழககு சவுத்ஹோலில் 
மறுசீர்மபபு திட்டங்கள்.

எங்கள் குடியபிருப�ோளர்கள் சமூக உள்கட்ட்மப்� 
மதிககிறோர்கள் என்�்த அங்கீகரித்தல் இதனோல் 
ஏற்கனபவெ உள்ள சமூக வெசதிக்ள பமம்�டுத்துதல் 
மற்றும் புதுப�பித்தல் மற்றும் புதிய சமூக 
உள்கட்ட்மபபு வெோய்பபுக்ள அ்்டயோளம் கோணுதல். 
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எஙகைளின் சி்ி்ய 
கைணகசகைடுப்பில் 
பஙசகைடுஙகைள்!
ஒவ்வெோரு நகரத் திட்டத்தின் முடிவெபிலும் 
சிறிய கணக்கடுபபுககோன இ்ணப்� 
நோங்கள் ்வெத்துள்பளோம், ஆனோல் 
நீங்கள் அ்தத் தவெறவெபிடடிருநதோல் 
கவெ்ேப�்ட பவெண்டோம்! 

சகைோள்்கைகைளு்டன் கூடி்ய 
ஆவணத்்தக கைோண 
இஙலகை கைிளிக அல்ேது 
QR குறியீடு ்ஸபகன் 
்சய்யவும்

அ்னத்து சமூக 
ஊ்டக பசனல்களிலும் எங்க்ளப 
�பின்்தோ்டரவும், ஈலிங் கவுன்சில் 
ஒழுங்குமு்ற 18 ஆபேோச்ன்யப 
�ற்றி பமலும் அறிய எங்கள் 
வெ்ேத்தளத்்தப �ோர்்வெயபி்டவும்.

http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan
http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan
http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan
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