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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਲਲੰਕ
Shaping Ealing ਲਰਪ਼ੋਰਟ ‘ਤੇ ਹ਼ੋਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਵਾਸਤੇ 
ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ਼ੋ।

ਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰਲਥਤ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂ‘ਤੇ ਹ਼ੋਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ 
ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ਼ੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਨਵੇਂ ਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਦੇ ਡ੍ਾਫਟ ਦਾ ਸਾਰਾਸ਼ਂ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਹੈ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਧਆਨ ਲਦਓ 
ਲਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਲਵੱਚ ਲਵਕਾਸ ਨੰੂ ਲਨਰਦੇਲਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਰੀਆ ਂਨਰੀਤਰੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਨਰੀਤਰੀਆ ਂਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਇੱਥ ੇ'ਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ।

ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ? 

ਅਸੀਂ 25 ਿਨਵਰਰੀ 2023 ਤੱਕ ਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਲਟੱਪਣਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਲਲੰਗ ਦੇ  
ਭਲਵੱਖ ਲਵੱਚ ਲਦਲਚਸਪਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਵਅਕਤਰੀ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਲਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ 

ਨਵੇਂ ਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡ੍ਾਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਰੀਤਰੀਆ ਂਦੇ ਤਲਹਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਸਤਾਵਾ ਂ'ਤੇ 
ਫਰੀਡਬੈਕ ਦਰੀ ਬੇਨਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਲਾਹਕਾਰਰੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਸਪਰ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ ਹਨ, ਿ਼ੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਲਲੰਕ 'ਤੇ ਕਲਲੱਕ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਦਰੀ ਆਲਗਆ ਦੇਣਗੇ। 

ਈਮੇਲ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਈਵੈਂਟਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰਰੀ ਪ੍ਤਰੀਲਕਲਰਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ 
ਨਜ਼ਰਰੀਏ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਲਸਲ ਦਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਲਧਤ ਸਾਰਰੀ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ 
ਸਮਰੱਥ ਹ਼ੋਵੋਂਗੇ, ਲਿਸ ਲਵੱਚ ਨਵੇਂ ਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਦਸਤਾਵ ੇਦਾ ਡ੍ਾਫਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਡ੍ਾਫਟ ਦਰੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪਰੀਆ ਂ14 ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ (W5 2HL) 'ਤੇ ਈਲਲੰਗ 
ਕਾਉਂਲਸਲ ਆਲਫਸ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦਰੀਆ ਂਲਾਇਬ੍ੇਰਰੀਆ ਂਲਵੱਚ ਵਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

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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ਲੋਕਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਈਲਲੰਗ ਦਰੀ ਸਰੀਮਾ ਲਵੱਚ ਭਲਵੱਖ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਲਦੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਲਲੰਗ ਦਾ ਨਵਾ ਂਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ 

ਭਾਗਾ ਂਲਵੱਚ ਵਲੰਡਆ ਲਗਆ ਹੈ:

 —   ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰਣਨਰੀਤਰੀ ਿ਼ੋ ਟਾਊਨਾ ਂਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰਰੀਏ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਵਲੰਡਆ ਿਾਵਗੇਾ, 'ਤੇ ਲਨਰਧਾਲਰਤ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ।

 —   ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਾ ਂਦਰੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਿ਼ੋ ਦੱਸਦਰੀ ਹੈ ਲਕ 118 

ਲਵਕਾਸ ਸਾਈਟਾ ਂਿਾ ਂਅਲਿਹੇ ਸਥਾਨਾ ਂਸਮੇਤ ਲਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲਵਕਾਸ ਦਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਗੁਆਢਂ ਲਵੱਚ ਲਕਵੇਂ ਵਲੰਡਆ ਿਾਵਗੇਾ। 

 —   ਲਵਕਾਸ ਪ੍ਬੰਧਨ ਨਰੀਤਰੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਿ਼ੋ ਪਲਾਲਨੰਗ ਐਪਲਰੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਦੇ 

ਲਨਰਧਾਰਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਾ ਂਲਫਰ ਮੌਿੂਦਾ ਲੰਡਨ ਪਲਾਨ ਨਰੀਤਰੀਆ ਂ

ਦਾ ਪੂਰਕ ਹ਼ੋਵਗੇਾ ਿਾ ਂਨਵੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨਰੀਤਰੀ ਸਥਾਲਪਤ ਕਰੇਗਾ।

 —   ਨਰੀਤਰੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਿ਼ੋ ਲਕਸੇ ਵਰੀ ਸਾਈਟ-ਖਾਸ ਨਰੀਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੋਂ 

ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਲੰਡਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭ ਲਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ ਿ਼ੋ ਭਲਵੱਖ ਲਵੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਵਿੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਲਨਰਧਾਲਰਤ 

ਕਰਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਲਲੰਗ ਦੇ ਲਵਕਾਸਾਤਮਕ ਪਲਾਨ ਦਾ ਲਹੱਸਾ ਹ।ੈ

ਕਿੱਤਰ: ਈਲਲੰਗ ਦਾ ਹਵਾਈ ਲਦ੍ਸ਼
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ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਵਕਾਸ ਕਸਰਜਣਾ:

ਈਲਲੰਗ ਪੱਛਮਰੀ ਲੰਡਨ ਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਰਥਲਵਵਸਥਾ ਦਾ ਇਿੰਣ ਬਣ ਿਾਵਗੇਾ। 

ਅਸੀਂ ਿਰੀਵਨ ਲਬਤਾਉਣ ਲਈ ਉਲਚਤ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲਰੀਆ ਂਨੌਕਰਰੀਆ ਂਵਾਸਤੇ 

ਉਲਚਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਵਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਾਗਂੇ। 

ਲਵਕਾਸ ਅਸਲ ਲਵੱਚ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ ਂਅਤੇ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਕਾਰਿ ਖੇਤਰਾ ਂਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਲਕ ਈਲਲੰਗ ਲਵੱਚ ਲਵਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੋਵ ੇਲਿੱਥੇ 

ਲ਼ੋਕ ਲਵਕਾਸ ਲਵਚ ਯ਼ੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਈਲਲੰਗ ਆਪਣੇ 

ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਰੀ ਥਾ ਂਨੰੂ ਲਵਕਲਸਤ ਅਤੇ ਲਵਲੱਖਣ ਬਣਾਏਗਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ 

ਖੇਤਰਾ,ਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਆ ਂਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਰਥਲਵਵਸਥਾ ਦਰੀ ਭੂਲਮਕਾ ਨੰੂ 

ਹ਼ੋਰ ਵਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਰੀ। ਅਸੀਂ:

 — ਧਰਤਰੀ ਦਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨਾ ਂਵਾਸਤੇ 

ਪ੍ਤੱਖ ਲਵਕਾਸ ਵਰੀ ਕਰਾਗਂੇ। 

 — ਲੰਡਨ ਪਲਾਨ ਹਾਊਲਸੰਗ ਸਪਲਾਈ ਟਾਰਗੇਟ (50% ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਹਾਊਲਸੰਗ 

ਲਈ ਿਾ ਲਰਹਾ ਹੈ) ਲਡਲਰੀਵਰ ਕਰਾਗਂੇ। 

 — ਵਧਰੀਆ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਲਵਧਾ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਾਗਂੇ। 

 — ਲਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨਰੀਲਤਕ ਲਦ੍ਸ਼ਟਰੀਕ਼ੋਣ 

ਵਰੀ ਅਪਣਾਵਾਗਂੇ।

 — ਉੱਚਰੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਲਚਤ ਖੇਤਰਾ ਂਦਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਗਂੇ 

ਿ਼ੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿ਼ੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਲਲੰਗ ਦੇ ਚਲਰੱਤਰ ਅਤੇ ਥਾ ਂਬਣਾਉਣ ਦਰੀਆ ਂ

ਇੱਛਾਵਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 — ਜ਼ਰੂਰਰੀ ਭੌਲਤਕ, ਸਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਹਲਰਤ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਲਈ ਪ੍ਾਵਧਾਨ 

ਕਰਾਗਂੇ।

 — ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰਾ ਂਦਰੀ ਲਵਵਹਾਰਤਾ ਅਤੇ ਿਰੀਵਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਗਂੇ।

 — ਅਸਲ ਲਵੱਚ ਲਮਸ਼ਲਰਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਈਚਾਲਰਆ ਂਲਵੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕਰਾਗਂੇ।

 — ਸੱਲਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਗਂੇ।

 — ਇੱਕ ਕਲਮਊਲਨਟਰੀ ਇਫੰ੍ਾਸਟ੍ਕਚਰ ਲੇਵਰੀ (CIL) ਸਮੇਤ ਪਲਾਲਨੰਗ 

ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰਰੀਆ ਂ'ਤੇ ਭਲਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤਾ ਂਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ੍ੇਮਵਰਕ ਲਤਆਰ 

ਕਰਾਗਂੇ।

 — ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਅਰਥਲਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਗਂੇ ਿ਼ੋ ਕਲਮਊਲਨਟਰੀ ਲੈਂਡ 

ਟ੍ੱਸਟਾ ਂਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਿਨਤਕ ਸੰਪੱਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾ ਂਨੰੂ ਿਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। 

ਕਿੱਤਰ: ਬ਼ੋਰ਼ੋ ਲਵੱਚ ਐਕਲਟਵ ਟ੍ੈਵਲ ਦਰੀ 
ਮਹੱਤਤਾ।

ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਈਲਲੰਗ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰਰੀਆ ਈਲਲੰਗ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਲਹਰਾ ਂਲਵੱਚੋਂ 
ਹਰੇਕ ਦਰੀਆ ਂਲਵਲੱਖਣ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਲਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ ਦਰੀ ਕ਼ੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਲਸਲ ਪਲਾਨ ਲਵੱਚ ਲਤੰਨ 
ਕ਼ੋਰ ਸਟ੍ੈਟੇਲਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਨਪਟਣਾ:

ਈਲਲੰਗ ਨਵੇਂ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾ ਂਨੰੂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਆਢਂ-ਗੁਆਢਂ ਲਵੱਚ ਵਾਧੂ ਬਰਾਬਰਤਾ 

ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦਰੀ ਕ਼ੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਰੀ, ਈਲਲੰਗ ਪੂਰੇ ਟਾਊਨ ਲਵੱਚ 20-ਲਮੰਟ ਦੇ 

ਗੁਆਢਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਰੀ ਕ਼ੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਰੀ, ਲਿੱਥੇ ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਰ਼ੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਛ਼ੋਟਰੀ ਪੈਦਲ ਦੂਰਰੀ ਿਾ ਂਸਾਇਕਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਤਾ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਲਲੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ, ਹਰਾ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਲਟਕਾਊ ਹ਼ੋ ਿਾਵਗੇਾ। ਅਸੀਂ:

 —  ਜ਼ਮਰੀਨ ਦਰੀ ਸਰਵ਼ੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਟਕਾਊ ਆਵਾਿਾਈ ਲਵੱਚ ਲਨਵਸ਼ੇ 

ਕਰਾਗਂੇ।

 —  ਵਸੇਟ ਪ੍ਬੰਲਧਤ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਤਮ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਾਗਂੇ। 

 —  ਨਵੀਂਆ ਂਤਕਨਾਲ਼ੋਿਰੀਆ ਂਲਵੱਚ ਵਾਧੂ ਊਰਿਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਨਵਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ 

ਵਰੀ ਕਰਾਗਂੇ। 

 —  ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਚਰੀਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਲਤ ਬਣਾਗਂੇ। 

 —  ਹਰੇ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਗਂੇ, ਵਧਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ 

ਲਵਸਤਾਰ ਵਰੀ ਕਰਾਗਂੇ।

 —  ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਈਚਾਲਰਆ ਂਨੰੂ ਲਵਕਲਸਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਸਮਾਲਿਕ ਏਕਰੀਕਰਨ, ਮ਼ੋਹ ਅਤੇ ਨਾਗਲਰਕ ਮਾਣ ਲਵੱਚ ਯ਼ੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਦਰੀ ਰੱਲਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਵਧਾਵਾਗਂੇ। 

 —  ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਸਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਢਾਚਂਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਗਂੇ।

 —  ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਾਲਿਕ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਦਰੀ 

ਸੁਰੱਲਖਆ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲਵਧਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾ ਂ

ਲਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਰੀ ਨਵੇਂ ਸਮਾਲਿਕ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਫਾਚਂੇ ਦਰੀ ਵਡੰ ਨੰੂ ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਵਾਗਂੇ। 

ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵਾ ਂਲਵਕਾਸ ਉਦੋਂ 

ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਸਹਤ 

ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਤੀਲਜਆ ਂਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 

ਲਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿੱਤਰ: ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ, ਈਲਲੰਗ.
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ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ:

ਬੱਲਚਆ ਂਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨਾ ਂਨੰੂ ਿਰੀਵਨ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਲਬਹਤਰ ਸ਼ੁਰੂਾਤ ਲਮਲਣਰੀ ਚਾਹਰੀਦਰੀ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਲਕਸੇ ਨੰੂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਲੰਬੇ ਲਸਹਤ ਿਰੀਵਨ 

ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ:

 —  ਲਬਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲਸਹਤਮੰਦ ਿਰੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ 

ਿਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂੇ। 

 —  ਰ਼ੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਬਹਤਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ 

ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20-ਲਮੰਟ ਗੁਆਢਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਗਂੇ।

 —  ਲਵਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਚ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਲਮਆਰਾ ਂਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ਼ੋਵਾਗਂੇ। 

 —  ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰੀ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਅਤੇ ਲਬਹਤਰ ਪਹੁੰਚ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਗਂੇ।

 — ਲਸਹਤ ਪ੍ਭਾਵਰੀ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਾਗੂ ਕਰਾਗਂੇ। 

 —  ਲਸਹਤ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਦਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਖਾਸ ਲਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂ

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂੇ।

 — ਹਰੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ੍ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਗਂੇ। 

 —  ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੂਿਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਲਬਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕਰੀਨਰੀ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ NHS ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂੇ। 

 —  ਗਾਇਸਪਰੀ, ਰ਼ੋਮਾ ਅਤੇ ਟ੍ੈਵਲਰ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂੇ, ਲਿਸ 

ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਲਪਤ ਟ੍ਾਲਂਿਟ ਸਾਈਟ ਸਥਾਲਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿੱਤਰ: ਕਮਜ਼਼ੋਰ ਲਨਵਾਸਰੀਆ ਂਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
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ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ / ਐਕਟੋਨ

ਐਕਟੋਨ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ
ਐਕਟ਼ੋਨ ਨਗਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਲਬਆ ਂਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਇਸ ਲਵੱਚ ਕਈ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਓਲਕ 

ਓਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਰਾਇਲ ਲਵੱਚ UK ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਰੀਿਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼਼ੋਨ ਦਾ ਦੱਖਣਰੀ 

ਗੇਟਵਅੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਸ ਲਵੱਚ 2030 ਤੱਕ 2 ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਸਪਰੀਡ ਟਰਲਮਨਸ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੋਣਗੇ। ਇਹ A40 ਅਤੇ ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰੀ ਨਜ਼ਦਰੀਕਰੀ ਨਾਲ 

ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ਼ੋਨ ਨੇ ਅਮਰੀਰਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੰੂਘਰੀ ਕਮਰੀ 

ਦਰੀਆ ਂਿੇਬਾ ਂਦੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਨਵਾਸਰੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਸਮਾਲਿਕ-ਆਰਲਥਕ 

ਨਤਰੀਿੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੀਤੇ ਹਨ। 

ਐਕਟ਼ੋਨ ਆਪਣਰੀ ਉੱਤਮ ਕਨੈਕਲਟਲਵਟਰੀ (ਸੱਤ ਰੇਲ ਅਤੇ ਲਟਊਬ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਨੰੂ 

ਕੈਪਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਤਆਰ ਹੈ। ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰਾ ਂਨੰੂ 

ਸਮਾਯ਼ੋਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਲਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਨਯ਼ੋਲਿਤ ਲਨਵਸ਼ੇ 

ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਗਰ ਕੇਂਦਰਾ ਂਅਤੇ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਖੇਤਰਾ ਂਲਵੱਚ 

ਲਿੱਥੇ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। ਇਹ ਇੱਕ 

ਲਰਿਏਲਟਵ ਐਂਟਰਪ੍ਾਈਜ਼ ਜ਼਼ੋਨ (CEZ) ਦਾ ਵਰੀ ਘਰ ਹੈ ਲਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰਾ ਂ

ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰ਼ੋਬਰਾ ਂਨੰੂ ਬ਼ੋਰ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਕਾਰਿਖੇਤਰ ਖ਼ੋਿਣ 

ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

Shaping Ealing ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਕਸਆ

ਐਕਟ਼ੋਨ ਲਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ ਂਬਾਰੇ ਲਚੰਲਤਤ ਹਨ, ਲਿਸ 

ਤਰ੍ਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ ਖੇਤਰ ਬਦਲ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਚੱਲਣ-

ਲਫਰਨ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਲਪਤ ਰੂਟਾ ਂਦਰੀ ਕਮਰੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਲਂਕ, ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ 

ਅਤੇ ਸਾਫ, ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਰੀਆ ਂਿਗ੍ਾ ਂਨੰੂ ਵੱਧ ਉਲਚਤ ਦਰਿਾ 

ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸਰੀ।

ਐਕਟੋਨ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ:

ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਵਕਾਸ: 

ਐਕਟ਼ੋਨ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਲਲਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਓਲਡ 

ਓਕ ਕਾਮਨ HS2 ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਲਵੱਖ ਦੇ ਇਟੰਰਚੇਂਿ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਲਵਖੇ ਆਰਲਥਕ 

ਮੌਲਕਆ ਂਨੰੂ ਅਲਧਕਤਮ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। ਲਵਕਾਸ ਐਕਟ਼ੋਨ ਟਾਊਨ, ਐਕਟ਼ੋਨ ਮੇਨ 

ਲਾਈਨ, ਐਕਟ਼ੋਨ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣਰੀ ਐਕਟ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਮੌਿੂਦਾ ਆਵਾਿਾਈ 

ਇਟੰਰਚੇਂਿ 'ਤੇ ਕੇਂਦਲਰਤ ਹ਼ੋਵਗੇਾ।

ਐਕਟ਼ੋਨ ਦਾ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਬੇਸ (ਭ਼ੋਿਨ, ਲਨਰਮਾਣ, ਥ਼ੋਕ, ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ 

ਸਟ਼ੋਰੇਿ ਲਵੱਚ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਨਾਲ) ਨੰੂ ਉਲਚਤ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਾਈਟਾ ਂਦੇ ਲਵਕਾਸ 

ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ਼ੋਨ ਦਰੀ 

ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਰੀ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਅਤੇ ਗੂੜੇ੍ ਲਗਆਨ ਦਰੀ ਸਰਗਰਮਰੀ ਨੰੂ ਲਵਕਲਸਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਵਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਕਾਰਿਸਥਾਨਾ ਂਦੇ ਪ੍ਾਵਧਾਨ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਸੱਲਖਆ ਦੇ 

ਮੌਲਕਆ ਂਨਾਲ ਲਨਵਾਸਰੀਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਗਂੇ।

ਕਿੱਤਰ: ਲਮਲਿੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲ਼ੋਕ।
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ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ / ਐਕਟੋਨ

ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਿਂਾ:

ਹਰੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ੍ ਸਥਾਨਾ,ਂ ਬੱਲਚਆ ਂਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾ,ਂ A40 ਅਤੇ ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ 

ਰ਼ੋਡ ਵਰਗਰੀਆ ਂਰੁੱਲਝਆ ਂਸੜਕਾ ਂਦੇ ਲਕਨਾਰੇ ਰਲਹਣ ਦਰੀ ਸਲਥਤਰੀ ਅਤੇ GP ਸਮਰੱਥਾ 

ਨੰੂ ਸੰਬ਼ੋਲਧਤ ਕਰਕੇ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। 

ਓਲਡ ਓਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਰਾਇਲ ਲਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪ਼ੋਰੇਸ਼ਨ (OPDC) ਅਤੇ 

ਦੂਿੇ ਮੁੱਖ ਸਟੈਕਹ਼ੋਲਡਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂਦੇਾਰਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਤਰਰੀ ਐਕਟ਼ੋਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 

ਨਜ਼ਦਰੀਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਵਕਾਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹ਼ੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਕਆ ਂਨੰੂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ 

ਅਤੇ ਕਾਰ਼ੋਬਰਾ,ਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਲਡਵਲੈਪਰਾ ਂਨਾਲ ਲਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 

ਹ਼ੋਰ ਪ੍ਭਾਵਰੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। 

ਹੇਰਰੀਟੇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਰਾਹੀਂ ਐਕਟ਼ੋਨ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ 

ਲਵਖੇ ਇਲਤਹਾਸਕ ਕ਼ੋਰ ਦੇ ਰਾਖਂਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਐਕਟ਼ੋਨ ਦਰੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ  

ਬਣਾਈ ਰੱਲਖਆ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। 

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ਼ੋਨ ਸੈਂਟਰਲ, ਦੱਖਣਰੀ ਐਕਟ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪੂਰਰੀਵ ਐਕਟ਼ੋਨ ਲਵਖੇ 

ਕਮਰੀਆ ਂਨੰੂ ਲਨਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਵਾਸਤਲਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂ

ਬਣਾਈਆ ਂਿਾਣਗਰੀਆ।ਂ

ਟਾਊਨ ਕੇਂਦਰ:

ਨਵੇਂ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ਼ੋਨ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵਰੀ 

ਐਕਟ਼ੋਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸੈਂਟਰ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ, ਰਰੀਟੇਲ ਯੂਲਨਟਾ ਂਲਵੱਚ 

ਉੱਚ ਲਰਕਤ ਦਰਾ ਂਨੰੂ ਇਸ ਲਵਚਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬ਼ੋਲਧਤ ਕਰੀਤਾ 

ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਐਕਟ਼ੋਨ ਟਾਊਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਇਲਤਹਾਸਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੋਂ ਸੁਧਾਲਰਆ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।

ਐਕਟ਼ੋਨ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਗੁਆਢਂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ 

ਿਾਵਗੇਾ, ਨਵੇਂ ਘਰ, ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਕਾਰਿ ਖੇਤਰ, ਿਨਤਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫੇਅਰਰੀ 

ਪਾਰਕ ਲਵਖੇ ਹਰੇ ਸਥਾਨਾ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।

ਦੱਖਣਰੀ ਐਕਟ਼ੋਨ ਲਵਖੇ ਲਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨਰੀ ਅਤੇ ਉਲਚਤ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਾਈਟਾ ਂ

ਦਰੀ ਸੁਰੱਲਖਆ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਲਰਿਨਰੇਸ਼ਨ ਿਾਰਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਬਹਤਰ ਿਨਤਕ ਖੇਤਰਾ ਂਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵਰੀ ਐਕਟ਼ੋਨ 

ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸੈਂਟਰ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।

ਐਕਟ਼ੋਨ ਲਵਖੇ 20-ਲਮੰਟ ਗੁਆਢਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਲਿੱਥੇ ਲਨਵਾਸਰੀ ਆਪਣੇ 

ਘਰਾ ਂਤੋਂ 20-ਲਮੰਟ ਦਰੀ ਪੈਦਲ ਦੂਰਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਦਨ-ਪ੍ਤਰੀਲਦਨ ਦਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ ਦਰੀਆ ਂਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ 

ਸਰਗਰਮਰੀਆ,ਂ ਸਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਿਵੇਂ GP ਅਲਭਆਸ 

ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ:

ਆਵਾਿਾਈ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਲਿਵੇਂ ਲਕ;

ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਲਖਆ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਲਰਆ-ਭਰੇ ਸਾਇਕਲ ਲੇਨ, ਰੂਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾ ਂ

ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸਥਾਨਾ ਂਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਕਨੈਕਲਟਲਵਟਰੀ।

ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਅਣਵਰਤਰੀ ਆਵਾਿਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਾਰਰੀਡ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ A40 ਅਤੇ ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ ਨਾਲ 

, ਹਰੇਵਾਈ, ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਸੜਕ ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ ਲਬਹਤਰ ਰਿਾਲਸੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧੂ 

ਫੁੱਟਪਾਥ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ।

ਕਿੱਤਰ: ਐਕਟ਼ੋਨ ਮਾਰਕਰੀਟ, 
ਲਕੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ

ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਓ
ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ ੋਜਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਸਮੀਕਖਆਵਾ ਂ
ਸਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

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


ਬੋਰੋ ਦੀ  
ਆਬਾਦੀ 
ਦਾ 23% 
ਈਲਲੰਗ ਤੋਂ ਹੈ।
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ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ / ਈਕਲੰਗ

ਈਕਲੰਗ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ
ਈਲਲੰਗ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ਼ੋ-ਇੱਕ ਮੈਟ਼੍ੋਪ਼ੋਲਰੀਅਨ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਿ਼ੋ ਕਈ ਲਕਸਮ 

ਦਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾ,ਂ ਦਫਤਰਾ ਂਅਤੇ ਨਾਗਲਰਕ ਕਾਰਿਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮਰਸ਼ਰੀਅਲ 

ਹਾਰਟ ਵਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿ਼ੋ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲ਼ੋਕਾ ਂਨੰੂ 

ਆਕਰਲਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਲਲੰਗ ਕਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਇਲਤਹਾਸਕ ਗੁਆਢਂ ਅਤੇ ਚੌਦਾ ਂ

ਰਾਖਂਵੇਂਕਰਣ ਖੇਤਰਾ ਂਨਾਲ ਲਘਲਰਆ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ ਕਾਰਰੀਡ਼ੋਰ 

ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਵੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਵੱਚ ਲਗਭਗ 

4,500 ਨੌਕਰਰੀਆ ਂਨਾਲ, ਇਸ ਲਵੱਚ ਬ਼ੋਰ਼ੋ ਲਵਖੇ ਲਗਆਨ ਗੂੜ੍ਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 

ਉੱਚਤਮ ਸੰਕੇਂਦਰਣ ਹੈ। 

ਹਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾ ਂਲਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦਰੀ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ ਸਲਥਰ ਹ਼ੋ ਲਗਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਰੀਆ ਂਨੌਕਰਰੀਆ ਂਲਵੱਚ ਲਗਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਤਰੀਿਨ, 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਲਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ 

ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰਾ ਂਨੰੂ ਪ਼੍ੋਤਸਾਲਹਤ ਕਰਕੇ ਈਲਲੰਗ ਮੈਟ਼੍ੋਪ਼ੋਲਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਦਰੀ 

ਸਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਲਥਕ ਭੂਲਮਕਾ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਰੀ ਲ਼ੋੜ ਹ਼ੋਵਗੇਰੀ। 

ਨਵਾ ਂਲ਼ੋਕਲ ਪਲਾਨ ਈਲਲੰਗ ਦੇ ਲਗਆਨ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ 

ਨਾਲ ਆਵਾਿਾਈ ਲਲੰਕ ਅਤੇ ਐਲਲਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਸੈਂਟ੍ਲ ਲੰਡਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾ ਂਮੁੱਖ ਲਲੰਕਾ ਂਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ, 

ਲਰਹਾਈਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵਦੰ ਹ਼ੋਵਗੇਾ।

Shaping Ealing ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਕਸਆ:

ਈਲਲੰਗ ਲਵਖੇ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ ਂਬਾਰੇ ਲਚੰਲਤਤ ਹਨ, ਲਿਸ 

ਤਰ੍ਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ ਖੇਤਰ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵੱਚ ਹਵਾ ਦਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ 

ਨੌਕਰਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਲਂਕ, ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਤਕ 

ਆਵਾਿਾਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ, ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 

ਖੁੱਲ੍ਰੀਆ ਂਿਗ੍ਾ ਂਨੰੂ ਵੱਧ ਉਲਚਤ ਦਰਿਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸਰੀ।

ਈਕਲੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਵਕਾਸ:

ਈਲਲੰਗ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਲਲੰਗ ਬ੍ਾਡਵ ੇਦਰੀ ਆਰਲਥਕ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਕਾਰਿਸਥਾਨਾ ਂਦਰੀ 

ਸੁਰੱਲਖਆ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ, ਵਧਰੀਆ, ਲਗਆਨ ਗੂੜ੍ਤਾ ਵਾਲਰੀਆ ਂਨੌਕਰਰੀਆ ਂਦੇ ਕੇਂਦਰ 

ਵਿੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਵਕਾਸ A40, ਉਤਰਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰ਼ੋਡ, ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ 

ਰ਼ੋਡ, ਲਨਊ ਬ੍ਾਡਵ/ੇਦ ਮਾਲ, ਅਤੇ ਆਰਗਾਇਲ ਰ਼ੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਲਹਰਰੀ 

ਹਲਰਆਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਟਾਊਨ ਕੇਂਦਰ:

ਈਲਲੰਗ ਮੈਟ਼੍ੋਪ਼ੋਲਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧ ੇਵਾਸਤੇ 

ਸਥਾਨ ਹ਼ੋਵਗੇਾ, ਲਿਸ ਲਵੱਚ ਦਫਤਰ, ਦੁਕਾਨਾ,ਂ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਲਡਲਰੀਵਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਲਸਹਤ ਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ ਹਰਰੀਆ-ਂਭਰਰੀਆ ਂਖੁੱਲ੍ਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਕਿੱਤਰ: ਈਲਲੰਗ ਬ੍ਾਡਵ ੇਸ਼ਾਲਪੰਗ ਸੈਂਟਰ।
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ਉਤਰਰੀ ਈਲਲੰਗ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਲਖਆ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤਾ 

ਿਾਵਗੇਾ, ਲਿਸ ਲਵੱਚ ਲਪਤਸ਼ੇਂਿਰ ਲੇਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੁਲਨਆਦਰੀ 

ਢਾਚਂੇ, ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਂਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਡੰਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਰੀਆ ਂਦਰੀ 

ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਂਗਰ ਲੇਨ ਗਾਇਰੇਟਰਰੀ ਸਟ੍ੈਟੇਲਿਕ 

ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲ਼ੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਡੰਸਤ੍ਰੀਅਲ ਸਾਈਟ 

ਵਿੋਂ ਲਫਰ ਤੋਂ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। 

ਦੱਖਣਰੀ ਈਲਲੰਗ ਅਤੇ ਈਲਲੰਗ ਕਾਮਨ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ 

ਅਤੇ ਸਫਰ ਅਤੇ ਹਲਰਤ ਨੱੈਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਸਮਾਲਿਕ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂ ੇਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਲਖਆ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।

ਈਲਲੰਗ ਲਵਖੇ 20-ਲਮੰਟ ਗੁਆਢਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਲਿੱਥੇ ਲਨਵਾਸਰੀ ਆਪਣੇ 

ਘਰਾ ਂਤੋਂ 20-ਲਮੰਟ ਦਰੀ ਪੈਦਲ ਦੂਰਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਦਨ-ਪ੍ਤਰੀਲਦਨ ਦਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ ਦਰੀਆ ਂਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ 

ਸਰਗਰਮਰੀਆ,ਂ ਸਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਿਵੇਂ GP ਅਲਭਆਸ 

ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ:

ਆਵਾਿਾਈ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਲਿਵੇਂ ਲਕ;

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡ੍ਾਇਟ਼ੋਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰ਼ੋਡ, ਆਰਗਾਇਲ ਰ਼ੋਡ ਅਤੇ ਕੈਸਟਲਬਾਰ ਰ਼ੋਡ 

ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

ਹੈਨਵੈੱਲ ਅਤੇ ਐਕਟ਼ੋਨ ਨੰੂ ਿ਼ੋੜਨ ਵਾਲੇ ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਲਖਅਤ 

ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਇਕਲ ਪਾਥ ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ 

ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।

TFL ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਰੇਲ ਸਾਈਲਡੰਗ 'ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਾਰਰੀਡ਼ੋਰ ਅੱਪਗ੍ੇਡ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਪਤਸ਼ੇਂਿਰ ਲੇਨ, ਦੱਖਣਰੀ ਈਲਲੰਗ ਅਤੇ ਨਾਰਥਫਰੀਲਡਜ਼ ਲਵੱਚ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦਰੀਕ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨਾ। 

ਲਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਨਵੇਂ ਮੌਲਕਆ ਂ
ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਓ
ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ ੋਜਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਸਮੀਕਖਆਵਾ ਂ
ਸਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਕਿੱਤਰ: ਐਲਲਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।

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


ਗ੍ੀਨਫੋਰਡ  
ਲਵੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਨੌਕਰੀਆ ਂਲਵੱਚੋਂ 7% 
ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ 
ਲਨਰਮਾਣ ਹਨ।

012 Ealing Council 2022

Shaping Ealing The Local Plan

ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ / ਗ੍ਰੀਨਫੋਰਡ

ਗ੍ਰੀਨਫੋਰਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ
ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਇੱਕ ਉੱਪਨਗਰਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿ਼ੋ ਇਟੰਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ 

ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਇਲਤਹਾਸਕ ਸ਼ਲਹਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਲਵਖੇ ਕੇਨਲ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਇਡੰਸਟਰਰੀ 

ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲਵਕਲਸਤ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਲਹਰ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਤਰ 

ਲਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰਾ ਂਤੋਂ ਬਲਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਵਸੇਟਵ ੇਰਿਾਸ, 

ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਡਬਰਰੀ ਲਹੱਲ ਲਵੱਚ ਗੁਆਢਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿ਼ੋ ਕਈ ਲਕਸਮ ਦ ੇਫੂਡ ਪ੍ਲਤਸ਼ਠਾਨਾ ਂਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਂਦਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਨੰੂ ਹ਼ੋਰਸੇਂਡੇਨ ਲਹੱਲ ਅਤੇ ਰੈਵਨੋਰ ਪਾਰਕ, ਗ੍ੈਂਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ 

ਅਤੇ ਰਰੀਵਰ ਬ੍ੈਂਟ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸਥਾਨਾ ਂਤੋਂ ਵਰੀ ਲਾਭ ਲਮਲਦਾ 

ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਕਰੀਮਤਰੀ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀ੍ਲ ਜ਼ਮਰੀਨ ਦਾ ਬਲਣਆ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 

ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਲਿਸ ਲਵੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਰੀਕ, ਲੌਲਿਸਲਟਕਸ, ਲਨਰਮਾਣ ਅਤੇ 

ਭ਼ੋਿਨ ਸੰਬੰਧਰੀ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾ ਂਦਰੀ ਇੱਕ ਰੇਂਿ ਹੈ ਿ਼ੋ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਨੰੂ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਵੱਲ ਆਕਰਲਸ਼ਤ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲਹਰ 

ਦੇ ਲੰਡਨ ਅੰਡਰਗ੍ਾਊਂਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਅਤੇ 

ਹਰੀਥਰ਼ੋ ਤੋਂ ਆਵਾਿਾਈ ਸੰਪਰਕ ਹਨ। 

ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲਰੀਆ ਦਹਾਲਕਆ,ਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਥਾਲ, ਈਲਲੰਗ ਅਤੇ 

ਐਕਟਨ ਦਰੀ ਤੁਲਨਾ ਲਵੱਚ ਲਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਨਵਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਵਲੇਖਆ ਹੈ। 

ਇਸਦਰੀਆ ਂਚੁਣੌਤਰੀਆ ਂਦੇ ਬਾਵਿੂਦ, ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਦਰੀ ਪਛਾਣ ਨਵੇਂ ਲਵਕਾਸ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰਾ ਂਨੰੂ ਸਮਾਯ਼ੋਲਿਤ ਕਰਨ ਦਰੀ ਵੱਡਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੋਂ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਪੱਛਮਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਨਵਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਹੱਬ ਬਣ ਿਾਵਗੇਾ 

ਿ਼ੋ ਉੱਚ-ਤਕਨਰੀਕਰੀ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾ ਂਦਰੀ ਲਗਣਤਰੀ ਨੰੂ ਆਕਰਲਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਵਕਾਸ ਨੰੂ 

ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

Shaping Ealing ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਕਸਆ:

ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਲਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਬਦਲ ਰਹੇ ਤਰਰੀਕੇ, ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਦੁਕਾਨਾ ਂਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ ਦਰੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਦਰੀ 

ਰੇਂਿ, ਹਵਾ ਦਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰਰੀ ਦੇ ਮੌਲਕਆ ਂਦਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ 

ਲਚੰਤਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਲਂਕ, ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚ ਦਰਦਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸਰੀ।

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਵਕਾਸ:

ਮੱਧਮ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸਰਵ਼ੋਤਮ ਕਨੈਕਲਟਲਵਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਲਵੱਚ 

ਲਨਰਦੇਲਸ਼ਤ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ, ਿਦੋਂ ਲਕ ਲਨਵਸ਼ੇ ਲਬਹਤਰ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਪਹੁੰਚ 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟਾ ਂਰਾਹੀਂ ਆਵਾਿਾਈ 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ ਦਰੀਆ ਂਰੁਕਾਵਟਾ ਂਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਲਹਰਰੀ ਹਲਰਆਲਰੀ ਅਤ ੇਸੜਕ 

ਸੁਰੱਲਖਆ ਮੁਪਦੰਡਾ ਂਨਾਲ ਸਾਲਰਆ ਂਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹ਼ੋਵਗੇਾ।

ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਾ ਂਦਰੀ ਸੁਰੱਲਖਆ ਅਤੇ ਲਵਕਾਸ ਕਰਕੇ, ਵਾਧੂ ਅਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਲਕਸਮ ਦਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਮਰੀਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਕਆ ਂਦਰੀ ਖ਼ੋਿ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾ ਂ

ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਵਕਲਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਲਚਤ ਅਤੇ ਲਕਫਾਇਤਰੀ 

ਕਾਰਿ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

ਕਿੱਤਰ: ਬ੍ੋਂਪਟਨ ਬਾਇਸਾਇਕਲ 
ਕਰਮਚਾਰਰੀ।
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ਟਾਊਨ ਕੇਂਦਰ: 

ਜ਼ਮਰੀਨ ਵਰਤੋਂ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਦੁਕਾਨਾ ਂਦਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲਮਸ਼ਲਰਤ 

ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਟਾ ਂਦਾ ਮੁੜ-ਲਵਕਾਸ, ਖਾਲਰੀ ਸੰਪੱਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸੰਬ਼ੋਲਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਲਡਸਲਟ੍ਕਟ ਸੈਂਟਰ ਦਰੀ ਲਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹਰੀ ਉੱਚ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਛੱੁਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ।

ਵਸੇਟਵ ੇਰਿਾਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸੈਂਟਰ ਰਰੀਟੇਲ, ਖਾਣ-ਪਰੀਣ ਦੇ ਲਵਕਲਪਾ ਂਦਰੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰਰੀਿ 

ਦਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਾਰਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਰੀਨ ਦਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ 

ਿਾਵਗੇਾ। ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਫਰੀਲਡਜ਼, ਹਾਰਸੇਂਡੇਨ ਲਹੱਲ ਅਤੇ ਸਾਇਨਪ਼ੋਸਲਟੰਗ ਲਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਹ਼ੋਵਗੇਾ।

ਸਡਬਰਰੀ ਲਹੱਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦਰੀਕ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 

ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਪਫ੍ੰਟ ਨੰੂ ਅੱਪਗ੍ੇਡ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਲਕਸਮ ਦੇ ਰਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ਼ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਛੱੁਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਲਵਕਲਪਾ ਂਨ ੰ ਲਲਆ 

ਕੇ ਲਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ।

ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ਼ੋਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰਾ ਂ

ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਕਸਮ ਦੇ ਰਰੀਟੇਲ, ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਵਰਤੋਂ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।

ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਲਵਖੇ 20-ਲਮੰਟ 'ਤੇ ਗੁਆਢਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਲਿੱਥੇ ਲਨਵਾਸਰੀ 

ਆਪਣ ੇਘਰਾ ਂਤੋਂ 20-ਲਮੰਟ ਦਰੀ ਪੈਦਲ ਦੂਰਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਦਨ-ਪ੍ਤਰੀਲਦਨ ਦਰੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ ਦਰੀਆ ਂਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ 

ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸਰਗਰਮਰੀਆ,ਂ ਸਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਿਵੇਂ 

GP ਅਲਭਆਸ ਅਤ ੇਕਾਰਿ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ: 

ਆਵਾਿਾਈ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਲਿਵੇਂ ਲਕ; 

ਐਲਲਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ 

ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਲਲੰਗ ਦੇ ਦੂਿੇ ਲਹੱਲਸਆ ਂਅਤੇ ਗੁਆਢਂਰੀ ਬ਼ੋਰ਼ੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ 

ਕਨੈਕਲਟਲਵਟਰੀ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

ਸਕੂਲਾ,ਂ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾ,ਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਥਾਨਾ ਂ

ਅਤੇ ਗ੍ੈਂਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ, ਰੇਲਵ ੇਲਾਈਨ ਅਤੇ A40 'ਤੇ ਰਿਾਲਸੰਗ ਮਾਰਗਾ ਂ

ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ। 

ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਰ਼ੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ A40 ਦੇ ਉਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਚੱਲਣ, 

ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਰੂਟਾ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

ਬਾਈਕ ਰੈਕ ਵਰਗੇ ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਲਵੱਚ ਲਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਗ੍ੈਡ ਯੂਨਰੀਅਰ ਕੈਨਲ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਭਾਗਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸੁਰੱਲਖਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਰੀਨਰੀ 

ਲਨਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾ ਂਲਕ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਰੂਟ 

ਬਣ ਸਕਣ। 

ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਿਂਾ: 

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੁੱਲੇ੍ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਗ੍ੈਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਵਰਗਰੀ ਪਾਣਰੀ ਦਰੀ ਸੰਪੱਤਰੀ 

ਵਰਗੇ ਮਨੋਰੰਿਨ ਅਤੇ ਛੱੁਟਰੀ ਲਵੱਚ ਲਨਵਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ 

ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ, ਇਹਨਾ ਂਸਥਾਨਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਰਾਸਤਾ ਖ਼ੋਿਣ ਅਤੇ 

ਸਾਈਨੇਿ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਈਚਾਲਰਆ ਂਨੰੂ ਇਕੱਲਠਆ ਂਆਉਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ 

ਦਰੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੰੂ ਿ਼ੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੇ ਕੇ ਆਵਗੇਾ। 

ਨਵੀਂ, ਲਬਹਤਰ ਿਾ ਂਲਰਸਪੇਸਮੈਂਟ ਲਸਹਤ ਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਲਭਆਚਾਰ 

ਅਤੇ ਛੁੱਟਰੀ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ 

ਹ਼ੋਵਗੇਾ। ਲਵਰਾਸਤ ਸੰਪੱਤਰੀਆ ਂਦਰੀ ਭਲਵੱਖਰੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੰਮਰੀ ਲਮਆਦ 

ਨੰੂ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।

ਸ਼ਲਹਰਰੀ ਹਲਰਆਲਰੀ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਲਵਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਈਣ ਵਾਲਰੀਆ ਂਸਕਰੀਮਾ ਂਰਾਹੀਂ 

ਲਵਤਲਰਤ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ, ਲਿਸ ਲਵੱਚ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ ਨਤਰੀਲਿਆ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਲਮਲੇਗਰੀ। 

ਕਿੱਤਰ: ਦ ਬ੍ਾਡਵ,ੇ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ.

ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਓ
ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ ੋਜਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਸਮੀਕਖਆਵਾ ਂ
ਸਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
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ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ / ਹੈਨਵੈੱਲ

ਹੈਨਵੇਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ 
ਹਨੈਵਲੇ ਲਵਚੱ ਹਨੈਵਲੇ ਕਲਮਊਲਨਟਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਹਰਲਮਟਿੇ ਅਤ ੇਸੈਂਟ ਚਰਚ ਸਮਤੇ 

ਇਲਤਹਾਸਕ ਸੰਪਤੱਰੀ ਦਾ ਖਿਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਸੁਤਤੰਰ ਅਤ ੇਚਨੇ 

ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾ ਂਤੋਂ ਭ਼ੋਿਨ, ਰਰੀਟਲੇ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾ ਂਦਰੀ ਇਕੱ ਰੇਂਿ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਲ਼ੋਅਰ 

ਬ਼ੋਸਟਨ ਰ਼ੋਡ 'ਤ ੇਸ਼ਾਲਪਗੰ ਪਰਡੇ ਅਤ ੇਬ਼ੋਸਟਨ ਰ਼ੋਡ 'ਤ ੇਸਥਾਨਕ ਸਲੁਵਧਾਵਾ ਂਅਤੇ 

ਕਾਮਰਸ਼ਰੀਅਲ ਰਰੀਟਲੇ ਹਨ। ਹਨੈਵਲੇ ਬ੍ੇਂਟ ਲੌਿ ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਚਰਚ ਫਰੀਲਡਜ਼ 

ਲਰਲਰਿਏਸ਼ਨ ਗਾ੍ਊਂਡ ਵਰਗ਼ੋ ਬਹਮੱੁੁਲ ਖੁਲੇ੍ੱ ਸਥਾਨ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਵਾ ਂਲਵਕਾਸ ਲਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ 

ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਸਫਰ ਦੇ ਮੌਲਕਆ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਯ਼ੋਗਦਾਨ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਲਕ ਲਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਗੁਆਢਂਾ ਂਨੰੂ ਹੈਨਵਲੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟੜ, ਇਸ ਦੇ 

ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰਾ ਂਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੁੱਲੇ੍ ਸਥਾਨਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਾਪਤ ਹ਼ੋ ਸਕੇ।

Shaping Ealing ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਕਸਆ: 

ਹੈਨਵਲੇ ਲਵਖੇ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ,ਂ ਲਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ ਖੇਤਰ 

ਬਦਲ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵੱਚ ਦੁਕਾਨਾ ਂ

ਅਤੇ ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਲਚੰਲਤਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਲਂਕ, ਸਥਾਨਕ 

ਲ਼ੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਲਜ਼ਆਦਾ 

ਉੱਚ ਦਰਦਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸਰੀ।

ਹੈਨਵੇਲ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ 

ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਵਕਾਸ: 

ਲਵਕਾਸ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਲਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਲਹਰ 

ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਵੱਚ ਹ਼ੋਰ ਰਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ਼ਰੀਅਲ ਪ੍ਸਤਾਵ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਵਰਾਸਤਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨਰੀ ਵਾਲੇ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ 

ਸਥਾਨਕ ਉੱਚ ਸੜਕ ਨੰੂ ਲਫਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਵਰਾਸਤਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨਰੀ ਲਵੱਚ 

ਗ੍ੈਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਅਤੇ ਵਾਰਨਕਲਲਫ ਵਾਇਡੱਕਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦਰੀਕ ਮੁੜ-ਲਸਰਿਨਾ 

ਕਰੇਗਾ। 

ਲਨਵਾਸਰੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਘਰਾ ਂਅਤੇ ਨੌਕਰਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵਡੰਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲਲਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ 

'ਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹ਼ੋਣਗੇ। ਮਾਸਟਰਪਲਾਨ ਦਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨਰੀ ਵਾਲੇ ਲਦ੍ਸ਼ਟਰੀਕ਼ੋਣ ਰਾਹੀਂ 

ਟ੍ੰਪਰਸ ਵ ੇਸਟ੍ੈਲਟਲਿਕ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਕਾਰਿ ਖੇਤਰ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਵਕਾਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਲਵਕਲਸਤ ਸੰਪੱਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪਲਹਲਰੀ ਵਾਰ ਖਰਰੀਦਦਾਰਾ,ਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਲਆ ਂਅਤੇ ਆਇਡੈਂਟਰੀਫਾਇਡ 

ਸਪੈਸ਼ਲਲਸਟ ਹਾਊਲਸੰਗ ਵਰਲਗਆ ਂਵਾਸਤੇ ਯੂਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ ਅਤੇ ਹੈਨਵਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 

ਅਤੇ ਈਲਲੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲਵੱਚ ਹਬ ਨਾਲ ਲਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਹਨ।

ਕਿੱਤਰ: ਹੈਨਵੈੱਲ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ, 
ਯੂਲਰਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ.

ਕਿੱਤਰ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਸੁਧਾਰਨਾ।
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ਟਾਊਨ ਕੇਂਦਰ: 

ਹੈਨਵਲੇ ਲਡਸਲਟ੍ਕਟ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੁਕਾਨਾ,ਂ ਘਰਾ ਂਦਰੀ ਰੇਂਿ ਲਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲਵਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਲਣਕ ਸੁਧਾਰਾ ਂਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ 

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਲਖਆ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰੀਤਾ 

ਿਾਵਗੇਾ।

ਈਲਲੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦਰੀਕਰੀ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲਮਸ਼ਲਰਤ 

ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹ਼ੋਣਗੇ।

ਹੈਨਵਲੈ ਲਵਖੇ 20-ਲਮੰਟ 'ਤੇ ਗੁਆਢਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਲਿੱਥੇ ਲਨਵਾਸਰੀ 

ਆਪਣ ੇਘਰਾ ਂਤੋਂ 20-ਲਮੰਟ ਦਰੀ ਪੈਦਲ ਦੂਰਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਦਨ-ਪ੍ਤਰੀਲਦਨ ਦਰੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ ਦਰੀਆ ਂਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ 

ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸਰਗਰਮਰੀਆ,ਂ ਸਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਿਵੇਂ 

GP ਅਲਭਆਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ: 

ਆਵਾਿਾਈ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਲਿਵੇਂ ਲਕ;

ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ 

ਰੂਟਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਐਵਲੇਨਊ ਵਰਗੇ ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ 

ਰੂਟਾ ਂਲਵੱਚ ਲਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ। 

ਬ੍ੈਂਟ ਵਲੈਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯ਼ੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 

ਟ੍ੰਪਰਸ ਵ ੇਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਅਤੇ ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂ

ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਰੂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

ਲਵਆਪਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਰੀ ਨੱੈਟਵਰਕ ਲਵੱਚ ਹੈਨਵਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਅਤੇ ਕੈਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੂਟਾ ਂਨੰੂ ਿ਼ੋੜਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ੈਂਡ 

ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਦੇ ਟ਼ੋਪਾਥ ਨੰੂ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ। 

ਕਿੱਤਰ: ਗ੍ੈਂਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ, ਹੈਨਵੈੱਲ 
ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਰੂਟ।

ਲਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਨਵੇਂ ਮੌਲਕਆ ਂ
ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਤਰ: ਹੈਨਵੈੱਲ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 
ਐਲਲਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ।

ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਓ
ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ ੋਜਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਸਮੀਕਖਆਵਾ ਂ
ਸਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=pa
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ਨੌਰਥੋਲਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ 
ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਲਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਲਭਆਚਾਰਕ ਆਬਾਦਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 

ਹਾਲਾਲਂਕ ਲਨਵਸ਼ੇ ਦਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਨੰੂ ਬ਼ੋਰ਼ੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਝਂ ੇਖੇਤਰਾ ਂਲਵੱਚੋਂ 

ਇੱਕ ਹ਼ੋਣ ਲਵੱਚ ਯ਼ੋਗਦਾਨ ਲਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਸੰਪਦਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖੁੱਲੇ੍ ਸਥਾਨਾ ਂ

ਤੋਂ ਬਲਣਆ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ, ਿ਼ੋ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਲਵੱਚ ਹਰਰੀ-ਭਰਰੀ ਖੁੱਲ੍ਰੀ ਜ਼ਮਰੀਨ ਦੇ 

ਖੇਤਰਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਲਵਲੇਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਜ਼ਰਵਸ਼ੇਨ ਏਰਰੀਆ ਵਰੀ 

ਹੈ ਿ਼ੋ ਸੈਂਟ ਮੈਰਰੀ'ਜ਼ ਚਰਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਚਰੀਬੱਧ ਇਮਾਰਤਾ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। 

ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਅਡੰਰਗਾ੍ਊਂਡ ਸਟਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਪਾਰਕ ਸਟਸ਼ੇਨ (ਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਰੇਲ) 

ਦ਼ੋਵੇਂ ਮਧੱ ਲੰਡਨ ਵਾਸਤ ੇਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਹਾਲਾਲਂਕ A40 ਦ ੇਦਖੱਣ ਦੇ 

ਗਆੁਢਂ ਲਵਚੱ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਦ ੇਹਠੇਲੇ ਪਧੱਰ ਹਨ। ਗ੍ੈਂਡ ਯਨੂਰੀਅਨ ਕੈਨਲ 

ਬਾਕਰੀ ਬ਼ੋਰ਼ੋ ਵਾਸਤ ੇਕੁਝ ਸਾਇਕਲ ਕਨੈਕਲਟਲਵਟਰੀ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਆਮ ਤਰੌ 

'ਤ ੇਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗਾ ਂਲਵਚੱ ਸਧੁਾਰ ਦਰੀ ਲ਼ੋੜ ਹੁਦੰਰੀ ਹ।ੈ

ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਵਾਸਤੇ ਲਵਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਰੀ ਹੈ, ਲਿਸ ਨੰੂ 'ਗਾਰਡਨ ਲਸਟਰੀ ਸਬਰਬ' ਦੇ 

ਲਸੱਧਾਤਂਾ ਂ'ਤੇ ਲਤਆਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਲਕ ਸ਼ਲਹਰ ਨਵੇਂ ਘਰਾ ਂਦੁਆਰਾ 

ਸਮਰਲਥਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਗਤਰੀਸ਼ਰੀਲ ਅਰਥਲਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਲਨਕ ਅਤੇ 

ਲਟਕਾਊ ਗੁਆਢਂ ਬਣ ਸਕੇ।

ਕਿੱਤਰ: ਨੋਰਥਾਲਾ ਫਰੀਲਡਜ਼, ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ
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ਆਵਾਜਾਈ: 

ਆਵਾਿਾਈ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਲਿਵੇਂ ਲਕ; 

ਵਰਤਮਾਨ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਕੇਂਦਰਾ ਂਲਿਵੇਂ ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਅੰਡਰਗ੍ਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ, 

ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾ ਂਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਲਲੰਕ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦਰੀਕਰੀ ਐਲਲਜ਼ਾਬੈਥ 

ਲਾਈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 

ਮਾਰਗਾ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਗੁਆਢਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾ ਂਨੰੂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰ ੇਖੁੱਲੇ੍ ਸਥਾਨਾ ਂਨਾਲ ਿ਼ੋੜਨ ਦੇ 

ਮਾਪਦੰਡ ਿ਼ੋੜਨਾ। ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਨਜ਼ਦਰੀਕ ਹਰੇ-ਭਰ ੇਥਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, 

ਵਫੇਾਇਲੰਡੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਨੇਿ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਿਂਾ: 

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਗਾ ਂਦਰੀ 'ਗ੍ਰੀਨ ਲਰੰਗ' ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਿੂਦਾ 

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮਾਰਗਾ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ੈਂਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਨਾਲ 

ਲਾਗਲੇ ਟ਼ੋਪਾਥ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਹ਼ੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ। 

ਸਥਾਨਕ ਿੈਵ ਵਖਰੇਂਵ ੇਦਰੀ ਸੁਰੱਲਖਆ, ਤੁਫਾਨਰੀ ਪਾਣਰੀ ਹੜ੍ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਹਵਾ ਦਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 

ਮਾਪਦੰਡ ਹ਼ੋਣਗੇ। 

ਮੇਡਲਰ ਫਾਰਮ, ਯਰੀਲਡੰਗ ਲੇਨ, ਰੇਸਕ਼ੋਰਸ, ਗ੍ੈਂਿ ਕ਼ੋਰਟ, ਲਵੱਲ਼ੋ ਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਈਲਲਸਪ 

ਮੈਨਰ ਇਸਟੇਟ ਨੰੂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾ,ਂ ਪਹੁੰਚ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 

ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਦਰੀ ਲਡਲਰੀਵਰਰੀ ਦੇ ਮੌਲਕਆ ਂਨਾਲ ਲਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ।

ਟਾਊਨ ਕੇਂਦਰ: 

ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਹੱਸੇ 

ਵਿੋਂ ਲਰਹਾਇਸ਼, ਰਰੀਟੇਲ, ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਸ ਹੱਬ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ, ਲਮਸ਼ਲਰਤ 

ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਲਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਦਰੀ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਦੇ ਪ੍ਾਵਧਾਨ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵਰੀ 

ਹੈ। 

ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਵ੍ਾਈਟ ਹਾਰਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 

ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਗ਼ੋਲਚੱਕਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਕਨਾਲਰਆ ਂ'ਤੇ ਦ਼ੋ ਖੇਤਰਾ ਂ

ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਲਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਲੰਕ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਲਵਆਪਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ 

ਲਵੱਚ ਯ਼ੋਗਦਾਨ ਦੇਵਗੇਾ। ਨਵਾ ਂਕੇਂਦਰ ਲਬਹਤਰ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਸਟਾਪ, ਖੇਤਰ 

ਲਵੱਚ ਵਾਧੂ ਦੁਕਾਨਾ,ਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਧੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਛੱੁਟਰੀਆ ਂ

ਸੰਬੰਧਰੀ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਅਤੇ ਿਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਲਵਖੇ 20-ਲਮੰਟ 'ਤੇ ਗੁਆਢਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਲਿੱਥੇ ਲਨਵਾਸਰੀ 

ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਤੋਂ 20-ਲਮੰਟ ਦਰੀ ਪੈਦਲ ਦੂਰਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਦਨ-ਪ੍ਤਰੀਲਦਨ ਦਰੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ ਦਰੀਆ ਂਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ 

ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸਰਗਰਮਰੀਆ,ਂ ਸਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਿਵੇਂ 

GP ਅਲਭਆਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Shaping Ealing ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਕਸਆ: 

ਨੌਹਥ਼ੋਲਟ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ,ਂ ਲਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਖੇਤਰ, 

ਦੁਕਾਨਾ ਂਅਤੇ ਆਰਾਮ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਦਰੀ ਰੇਂਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸ਼ਲਹਰ 

ਲਵੱਚ ਸੁਰੱਲਖਆ ਦਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲ ਰਹਰੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲਚੰਲਤਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਲਂਕ, 

ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੰੂ 

ਲਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚ ਦਰਦਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸਰੀ।

ਨੌਹਥੋਲਟ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ 

ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਵਕਾਸ: 

ਲਵਕਾਸ ਲਬਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਲਸਹਤਮੰਦ ਿਰੀਵਨਸ਼ੈਲਰੀ ਅਤੇ ਲਬਹਤਰ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਰੀ ਲਡਲਰੀਵਰਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਨਜ਼ਦਰੀਕਰੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਇਲਾਲਕਆ ਂਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਇਲਾਲਕਆ ਂਨਾਲ ਕਨੈਕਲਟਲਵਟਰੀ 

ਅਤੇ ਚਰਚ ਰ਼ੋਡ ਅਤੇ ਮੈਂਡੇਲਵਲ ਰ਼ੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਮਰਸ਼ਰੀਅਲ ਸਰਗਰਮਰੀ 

ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। 

ਨਵੇਂ ਸਮਾਲਿਕ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਲਸਹਤ ਨੰੂ 

ਸੰਬ਼ੋਲਧਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾ ਂਖੇਤਰਾ ਂਲਵੱਚ ਲਨਵਸ਼ੇ ਕਰੀਤਾ 

ਿਾਵਗੇਾ। 

ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ਼ਰੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਵਕਾਸ, ਨੌਰਥ਼ੋਲਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਬੇਸ (ਲਨਰਮਾਣ, ਥ਼ੋਕ, ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ ਸਟ਼ੋਰੇਿ ਲਵੱਚ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ 

ਨਾਲ) 'ਤੇ ਲਨਰਮਾਣ ਅਤੇ A40 ਤੋਂ ਵਧਰੀਆ ਕਨੈਕਟਰੀਲਵਟਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆ ਂਨੌਕਰਰੀਆ ਂ

ਪੈਦਾ ਹ਼ੋਣਗਰੀਆ।ਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰ਼ੋਬਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਕਫਾਇਤਰੀ 

ਸਥਾਨਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਅਤੇ ਪੈਲਰਵਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਓ
ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ ੋਜਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਸਮੀਕਖਆਵਾ ਂ
ਸਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=pa
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ਪੇਰੀਵੇਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ
ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਬ਼ੋਰ਼ੋ ਦੇ ਉਤਰ ਲਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦਰੀ ਦਰੀ ਪਲਹਲਰੀ ਲਛਮਾਹਰੀ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਲਵਕਲਸਤ ਹ਼ੋਇਆ, ਲਿਸ ਲਵੱਚ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲਨਰਮਾਣ ਇਟੰਰ-ਵਾਰ 

ਹਾਊਲਸੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮਰੀ ਏਵਲੇਨਊ ਲਵੱਚ ਲਨਵਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸਰੀ, ਿ਼ੋ 

ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਨੰੂ ਲੰਡਨ ਨਾਲ ਿ਼ੋੜਦਾ ਸਰੀ। ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਅੱਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਨਗਰਰੀ 

ਨਗਰ ਹੈ। ਸ਼ਲਹਰ ਨੇ ਦਸ਼ਕਾ ਂਤੋਂ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਵਲੇਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਪਾਰਕ, ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ੈਂਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਵਰਗੇ ਕਈ 

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸਥਾਨਾ ਂਤੋਂ ਲਾਭ ਲਲਆ ਹੈ।

ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਲਵਖੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਛੱੁਟਰੀ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸੰਪੱਤਰੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਲਿਵੇਂ ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਹਾਈਵ ਅਤੇ ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਕਲਮਊਲਨਟਰੀ ਸੈਂਟਰ। ਲਬਲਟਨ ਰ਼ੋਡ ਅਤੇ 

ਮੇਡਵ ੇਪਰੇਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਲਪੰਗ ਪਰੇਡ ਸਰੀਲਮਤ ਭ਼ੋਿਨ ਅਤੇ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ ਦੇ ਲਵਕਲਪ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਅਕਸਰ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਬ੍ਾਡਵ ੇਵਰਗੇ ਹ਼ੋਰ ਸਥਾਨਾ ਂਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਿ ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਲਵੱਚ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜ਼ਮਰੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਕੰਦੇਰਣ ਹੈ ਿ਼ੋ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 

ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂਆ ਂਨੌਕਰਰੀਆ ਂਦਰੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰਰੀਿ ਦੇ 

ਨਤਰੀਿਨ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜ਼ਮਰੀਨ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਅੰਡਰਗ੍ਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਧ ਲੰਡਨ ਲਵੱਚ ਲੈ 

ਿਾਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪੇਰਰੀਵਲੇ A40 ਅਤੇ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਗਰਮਰੀ ਕਰਕੇ 

ਆਵਾਿਾਈ ਦਰੀ ਭਰੀੜ੍ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹ਼ੋਏ ਸੜਕ ਨੱੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਪਰੀਲੜਤ ਹੈ।

ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਲਵਖੇ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ,ਂ ਲਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ ਖੇਤਰ, 

ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਬਾਰੇ ਲਚੰਲਤਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਲਂਕ, ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚ ਦਰਦਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸਰੀ।

Shaping Ealing ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਕਸਆ: 

ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਲਵਖੇ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ,ਂ ਲਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ 

ਖੇਤਰ, ਸੁਰੱਲਖਆ ਦਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਚਲਣ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ 

ਅਤੇ ਨੌਕਰਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਲਚੰਲਤਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਲਂਕ, 

ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੰੂ 

ਲਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚ ਦਰਦਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸਰੀ।

Perivale ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ। 

ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਵਕਾਸ: 

ਲਵਕਾਸ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਰਰੀਟੇਲ, ਲਰਹਾਇਸ਼ਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਛੱੁਟਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਲਧਤ 

ਲਵਕਲਪਾ ਂਲਵੱਚ ਵਾਧੂ ਵਖਰੇਂਵੇਂ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸਥਾਨਾ ਂ

ਤੱਕ ਲਬਹਤਰ ਪਹੁੰਚ, ਲਬਹਤਰ ਸੜਕਾ ਂਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ 

ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਗਰਮਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਲਣਕ ਪ੍ਭਾਵਾ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਕਆ ਂ

ਦਰੀ ਆਲਗਆ ਦੇਵਗੇਾ। 

ਕਿੱਤਰ: ਹੂਵਰ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਟੇਸਕ਼ੋ 
ਸੁਪਰਸਟ਼ੋਰ ਲਵੱਚ ਮੁੜ-ਲਨਰਲਮਤ ਕਰੀਤਾ 
ਲਗਆ ਹੈ।
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ਇੱਕ ਵਧਰੀਆ ਤਰ੍ਾ ਂਿੁੜ਼ੋ ਹ਼ੋਏ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੋਂ ਕਸਲਬਆ ਂਦਰੀ ਆਰਲਥਕ 

ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਗੁਆਢਂਰੀ ਸ਼ਲਹਰਾ ਂਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਵਕਲਸਤ ਕਰੀਤਾ 

ਿਾਵਗੇਾ, ਲਿਸ ਨਾਲ ਛ਼ੋਟੇ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾ ਂਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 

ਵਧਰੀਆ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਕਾਰਿਖੇਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੋਣਗੇ।

ਆਵਾਜਾਈ: 

ਆਵਾਿਾਈ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਲਿਵੇਂ ਲਕ;

A40 ਕਰਕੇ ਹ਼ੋਣ ਵਾਲਰੀਆ ਂਸਮੱਲਸਆਵਾ ਂਨੰੂ ਸੰਬ਼ੋਲਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਡੰਸਟਰ੍ੀਅਲ 

ਇਸਟਟੇਾ ਂਦ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਚੱਲਣ ਅਤ ੇਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਰੀ ਸਰੱੁਲਖਆ ਕਰਨਾ।

ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਕਨੈਕਟਰੀਲਵਟਰੀ, ਰ਼ੋਡ ਰਿਾਲਸੰਗ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਰਰੀਵਲੇ 

ਪਾਰਕ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਲਵਖ ੇਕਾਰਰੀਡ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਸਰਗਰਮ 

ਯਾਤਰਾ ਰੂਟਾ ਂਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਹੈਨਵਲੇ ਲਵਖੇ ਟ੍ੰਪਰਸ 

ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗ੍ੈਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਅਤੇ A40 ਨਾਲ। 

ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨੰੂ ਤਰਿਰੀਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀ੍ਲ 

ਆਵਾਿਾਈ ਵਾਲਰੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂ'ਤੇ ਆਵਾਿਾਈ ਪ੍ਬੰਧਨ ਲਾਗੂ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। 

ਟਾਊਨ ਕੇਂਦਰ:

ਪੇਰਰੀਵਲੇ (ਲਬਲਟਨ ਰ਼ੋਡ) ਲਵੱਚ ਮੌਿੂਦਾ ਗੁਆਢਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੇਡਵ ੇਪਰੇਡ ਲਵਖੇ 

ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰਾ ਂਨੰੂ ਲਬਹਤਰ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਦਰੀ ਸਰੀਮਾ ਲਵੱਚ ਲਵਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਦਰੀਆ ਂਰ਼ੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂ

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ।

ਹਾਰਸੇਨਡੇਨ ਲੇਨ ਸਾਊਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂ

ਦਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟਾ ਂਦਰੀ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।

ਪੇਰਰੀਵਾਲੇ ਲਵਖੇ 20-ਲਮੰਟ 'ਤੇ ਗੁਆਢਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਲਿੱਥੇ ਲਨਵਾਸਰੀ 

ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਤੋਂ 20-ਲਮੰਟ ਦਰੀ ਪੈਦਲ ਦੂਰਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਦਨ-ਪ੍ਤਰੀਲਦਨ ਦਰੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ ਦਰੀਆ ਂਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ 

ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸਰਗਰਮਰੀਆ,ਂ ਸਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਿਵੇਂ 

GP ਅਲਭਆਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕਿੱਤਰ: ਪੇਰਰੀਵਲੇ ਦਾ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ 
ਹੱਬ।

ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੁੱਲੇ੍ ਸਥਾਨਾ ਂ
ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟਾ ਂਨੰੂ 
ਲਬਹਤਰ ਬਣਾਉਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ 
ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਓ
ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ ੋਜਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਸਮੀਕਖਆਵਾ ਂ
ਸਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=pa
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ਲਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਲਰਟੇਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਾਊਥਹਾਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ 
ਸਾਊਥਹਾਲ UK ਲਵਚੱ ਸਭ ਤੋਂ ਲਵਲਖੱਣ ਖਤੇਰਾ ਂਲਵਚੱੋਂ ਇੱਕ ਹ,ੈ ਲਿਥੱ ੇਸਾਊਥਹਾਲ 

ਦਰੀ 86% ਆਬਾਦਰੀ ਗੈਰ-ਸਫੇਦ ਵਿੋਂ ਪਛਾਣਰੀ ਿਾਦਂਰੀ ਹੈ। ਸਾਊਥਹਾਲ ਲਵਚੱ ਦ਼ੋ ਮੱੁਖ 

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਲਹਲਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਿ਼ੋ ਭ਼ੋਿਨ, ਰਰੀਟਲੇ ਅਤੇ 

ਫੈਸ਼ਨ ਦਰੀਆ ਂਦਕੁਾਨਾ ਂਦਰੀ ਇਕੱ ਲਵਆਪਕ ਰੇਂਿ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਦਿੂਾ ਲਕੰਗ 

ਸਟਰ੍ੀਟ ਨੇਬਰਹੁਡੱ ਸੈਂਟਰ ਹ ੈਿ਼ੋ ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਲੁਵਧਾ ਸਬੰੰਧਰੀ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਊਥਹਾਲ ਦਾ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 400 ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ ਿ਼ੋ 

4,000 ਨੌਕਰਰੀਆ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ, ਫੇਦਰਸਟ਼ੋਨ 

ਅਤੇ ਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟਾ ਂਸਮੇਤ ਕਈ ਛ਼ੋਟੇ ਸਮੂਹਾ ਂਨਾਲ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾ ਂ

ਨੰੂ ਗ੍ੇਟ ਵਸੇਟ੍ਨ ਸਟ੍ੈਟੇਲਿਕ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲ਼ੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਸਟਰ ਕਰੀਤਾ 

ਲਗਆ ਹੈ। 

Shaping Ealing ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਕਸਆ: 

ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ,ਂ ਸੁਰਲੱਖਆ ਦਰੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾ,ਂ ਚਲੱਣ ਅਤੇ 

ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦ ੇਰਟੂਾ,ਂ ਹਵਾ ਦਰੀ ਗਣੁਵਤੱਾ, ਪਾਰਕਾ ਂਅਤ ੇਖੁਲੇ੍ੱ ਸਥਾਨਾ ਂ

ਦਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਸੁਰਲੱਖਆ ਅਤ ੇਵਧਰੀਆ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦ ੇਮੌਲਕਆ ਂਦਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ 

ਲਚੰਲਤਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਲਂਕ, ਸਥਾਨਕ ਲ਼ੋਕਾ ਂਦਆੁਰਾ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚ ਦਰਦਾ ਲਦਤੱਾ ਲਗਆ ਸਰੀ। 

ਸਾਊਥਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ 

ਸਾਊਥਾਲ ਤੇਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪਲਰਵਰਤਨਕਾਰਰੀ ਲਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਨਵਸ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ 

ਲਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਥਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਲਮਕਾ 

ਲਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਹਾਲਰੀਆ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤਰੀ ਬਾਰ ੇਸਥਾਨਕ ਲਚੰਤਾਵਾ ਂਹਨ। 

ਸਥਾਨਕ ਪਲਾਨ ਇਹ ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਲਮਕਾ ਲਨਭਾਏਗਾ 

ਲਕ ਕ਼ੋਈ ਵਰੀ ਭਲਵੱਖਰੀ ਲਵਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਲਰਤ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹ਼ੋਵ।ੇ 

ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਵਕਾਸ: 

ਨਵਾ ਂਲਵਕਾਸ ਨੁਕਸਾਨ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਲਸਹਤ ਨਾਲ ਲਨਪਟਣ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਨਵਸ਼ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਘਰਾ ਂਸਮੇਤ ਵਧਰੀਆ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ 

ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਤ ੇਗਏ ਨਵੀਂ ਲਰਹਾਇਸ਼, ਇਟੰਰ-ਿਨਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਲਹਣ ਦਰੀ ਸੁਲਵਧਾ 

ਅਤੇ ਖਾਸ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਦਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਲਸਹਤ ਿਰੀਵਨ ਸ਼ੈਲਰੀ, ਵੱਧ 

ਹਲਰਆਲਰੀ ਵਾਲਲਆ ਂਸੜਕਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਬਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ 

ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਲਵਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਲਰਤ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ: ਸਾਊਥਹਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਸੇਟ 

ਸਾਊਥਹਾਲ (ਸਾਊਥਹਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕੁਆਰਟਰ) ਅਤੇ ਈਸਟ ਸਾਊਥਹਾਲ 

(ਲਮਡਲਸੈਕਸ ਲਬਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤ ੇਹਨਰੀ ਮੋਂਸਟਰ ਸਾਈਟਾ)ਂ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਸਕਰੀਮਾ,ਂ 

ਲਜ਼ਆਦਾ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਬਾਕਰੀ ਲਹੱਲਸਆ ਂਤੋਂ 

ਲਬਹਤਰ ਕਨੈਕਟਰੀਲਵਟਰੀ ਰਾਹੀਂ।

ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀ੍ਲ ਆਧਾਰ (ਥ਼ੋਕ, ਸਟ਼ੋਰੇਿ, ਰਸਦ ਅਤ ੇਆਵਾਿਾਈ 

ਲਵੱਚ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਨਾਲ) ਹ਼ੋਰ ਵਖਰੇਂਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾ,ਂ ਛ਼ੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾ ਂ

ਵਾਸਤੇ ਹ਼ੋਰ ਲਜ਼ਆਦਾ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਲਧਤ ਕਾਰਿ ਖੇਤਰਾ ਂਨਾਲ ਸੁਰੱਲਖਅਤ, 

ਸਮਰਲਥਤ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਲਿੱਥੇ ਉਲਚਤ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਤੇ 

ਇਟੰੈਂਲਸਲਫਕੇਸ਼ਨ ਲਵੱਚ ਨਵੀਂ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿੱਤਰ: ਸਾਊਥ ਰ਼ੋਡ, ਸਾਊਥਹਾਲ।
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ਵਸੇਟ ਲੰਡਨ ਕਾਲਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸਲਕੱਲਸ ਹਬ ਹਲਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਸਰਿਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਰੀਬਰੀ ਅਤੇ ਘਾਟ ਦਰੀਆ ਂਸਲਥਤਰੀਆ ਂਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 

ਸਮਾਵਸ਼ੇਰੀ ਅਰਥਲਵਵਸਥਾ ਪਲਾਨ ਲਵਕਲਸਤ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ। ਸਾਊਥਹਾਲ ਲਵੱਚ 

ਇੱਕ ਲਫਲਮ ਸਟਡੂਰੀਓ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਲਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰੀ ਸਟੈਕਹ਼ੋਲਡਰਾ ਂਨਾਲ 

ਖ਼ੋਿ ਕਰੀਤਰੀ ਿਾਵਗੇਰੀ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਵਾਗਂੇ ਲਕ ਨਵਾ ਂਲਵਕਾਸ ਉੱਚਤਮ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਲਮਆਰਾ ਂਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚਲਰੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਤਰੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਤਰੀਲਕਲਰਆ ਦੇਵਾਗਂੇ। 

ਅਸੀਂ ਨੋਰਵੁੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਜ਼ਰਵਸ਼ੇਨ ਏਰਰੀਆ ਅਤੇ ਨੋਰਵੁੱਡ ਹਾਲ ਸਮੇਤ ਲਵਰਾਸਤਰੀ 

ਸੰਪੱਤਰੀਆ ਂਦਰੀ ਭਲਵੱਖਰੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੰਮਰੀ ਲਮਆਦ ਨੰੂ ਸੁਰੱਲਖਅਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਾਗਂੇ, ਗ੍ੈਂਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਤਕ ਖੇਤਰ 

ਅਤੇ ਈਕ਼ੋਲ਼ੋਿਰੀ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਗਂੇ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਰਵੁੱਡ ਗ੍ਰੀਨ, ਸਾਊਥਹਾਲ ਬ੍ਾਡਵ ੇਅਤੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਰਡਾ ਂ

ਲਵੱਚ ਹ਼ੋਰ ਅਸਲਰੀ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਵਡੰਰੀ ਿਾਵਗੇਰੀ। ਗ਼ੋਲਫ ਲਲੰਕ ਇਸਟੇਟ 

ਅਤੇ ਹੈਬਲਾਕ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਭਲਵੱਖਰੀ ਮੁੜ-ਲਵਕਾਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਲਿਕ ਬੁਲਨਆਦਰੀ 

ਢਾਚਂੇ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸੁਲਵਧਾਿਨਕ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਟ਼ੋਰਾ ਂਨੰੂ ਪ਼੍ੋਤਸਾਲਹਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿੱਤਰ: ਲਕੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸਾਊਥਹਾਲ
ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਓ
ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ ੋਜਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਸਮੀਕਖਆਵਾ ਂ
ਸਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=pa
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ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ / ਸਾਊਥਹਾਲ

ਟਾਊਨ ਕੇਂਦਰ:

ਸਾਊਥਹਾਲ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਰਰੀਟੇਲ, ਕਾਮਰਸ਼ਰੀਅਲ, ਛੱੁਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਲਬਹਤਰ ਰੇਂਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਿਾਵਗੇਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਨੰੂ ਲਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਆਢਂਰੀ ਲਵਕਾਸ 

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਸਲਬਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੰਲਟਆ ਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ 

ਲਬਹਤਰ ਕਨੈਕਟਰੀਲਵਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾਵ ਹ਼ੋਣਗੇ।

ਲਕੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸੈਂਟਰ (ਵਸੇਟ ਸਾਊਥਹਾਲ) ਹ਼ੋਰ ਸ਼ਾਪ ਫ੍ੰਟ, ਨਵਰੀਆ ਂ

ਵਰਤੋਂਆ,ਂ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਤੋਂਆ,ਂ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪੈਦਲ ਰੂਟਾ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ 

ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥਹਾਲ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹ਼ੋਵਗੇਾ।

ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ, ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾ,ਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਅਤੇ 

ਖੁੱਲੇ੍ ਸਥਾਨਾ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਲਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਥਹਾਲ ਗ੍ਰੀਨ 

ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਲਵਕਾਸ ਿਾਰਰੀ ਰਹੇਗਾ।॥ ਸਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੁਲਨਆਦਰੀ 

ਢਾਚਂੇ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਪ੍ਾਥਲਮਕ ਸਕੂਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਵਨ, ਇੱਕ 

ਲਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਅਸਲ ਲਵੱਚ ਲਕਫਾਇਤਰੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਲਕਸਮ ਦੇ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਹਨਰੀ ਮੋਂਸਟਰ ਅਤੇ ਲਮਡਲਸੈਕਸ ਲਬਜ਼ਨਸ ਸਾਈਟਾ ਂਛ਼ੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ 

ਵਪਾਰਾ,ਂ ਸੁਲਵਧਾ ਰਰੀਟੇਲਰਾ,ਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਲਹਰ ਦੇ ਲਨਕਾਰੇ ਛੱੁਟਰੀ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ 

ਸਮੇਤ ਹ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਲਨਟ ਆਕਾਰ 

ਦਰੀ ਇੱਕ ਸਰੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਵਕਾਸ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਰੀ। ਸਨਰਾਈਜ਼ ਰੇਡਰੀਓ ਭਵਨ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਲਖਆ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ।

ਡ਼ੋਰਮਰਜ਼ ਵੇੱਲ, ਲੇਡਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੋਰਡ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ 

ਸੰਬੰਦਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸਾਈਨਪ਼ੋਸਟ ਲਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।

ਸਾਊਥਹਾਲ ਲਵਖੇ 20-ਲਮੰਟ 'ਤੇ ਗੁਆਢਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਲਿੱਥੇ ਲਨਵਾਸਰੀ 

ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਤੋਂ 20-ਲਮੰਟ ਦਰੀ ਪੈਦਲ ਦੂਰਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਦਨ-ਪ੍ਤਰੀਲਦਨ ਦਰੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਖਰਰੀਦਦਾਰਰੀ ਦਰੀਆ ਂਸੁਲਵਧਾਵਾ,ਂ 

ਛੁੱਟਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸਰਗਰਮਰੀਆ,ਂ ਸਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਿਵੇਂ 

GP ਅਲਭਆਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ: 

ਆਵਾਿਾਈ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਲਿਵੇਂ ਲਕ;

ਲਬਹਤਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਸਾਇਕਲ ਮਾਰਗ ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਲੇਡਰੀ 

ਮਾਰਗਰੇਟ ਰ਼ੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ੈਂਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਯੂਕਸਲਬ੍ਜ਼ ਰ਼ੋਡ ਨਾਲ 

ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਰੀਡ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ ਨੱੈਟਵਰਕ 

ਸਥਾਲਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੀਥਰ਼ੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ 

ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਕਹ਼ੋਲਡਰਾ ਂਨਾਲ ਵਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂੇ।

ਹੈਵਲੌਕ ਇਸਟੇਟ ਨੰੂ ਮੇਲਰਕ ਰ਼ੋਡ ਨਾਲ ਿ਼ੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ 

ਸਰਗਰਮ ਯਾਤਰਾ ਦਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰਗਮ ਯਾਤਰਾ 

ਮਾਪਦੰਡਾ,ਂ ਕੈਨਲ ਟ਼ੋ ਪਾਥ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਲਰਕ ਰ਼ੋਡ ਅਤੇ ਗ੍ੈਂਡ 

ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ।

ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਿਂਾ:

ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਲਿਵੇਂ:

ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਪੱਛਮਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣਰੀ ਲਹੱਲਸਆ ਂਲਵੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰਰੀਕੇ ਖ਼ੋਿਣ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੁੱਲੇ੍ ਸਥਾਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਬ੍ੈਂਟ ਵੇੱਲਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ੈਂਡ ਯੂਨਰੀਅਨ ਕੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਰੀ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ 

ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਈਨਪ਼ੋਸਲਟੰਗ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

ਿੁਬਲਰੀ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਲੇਡਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਰ਼ੋਡ ਮੈਡਰੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾ ਂਲਵੱਚ ਪ੍ਾਇਮਰਰੀ 

ਹੈਲਥ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣਰੀ-ਪੂਰਵਰੀ ਸਾਊਥਹਾਲ 

ਲਵੱਚ ਰੈਟ਼੍ੋਲਫਟ ਪ਼੍ੋਿੈਕਟਾ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਵਕਾਸ ਲਵੱਚ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਅਤੇ ਹ਼ੋਰ 

ਸੇਵਾਵਾ ਂਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਦਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਸਵਰੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ ਲਕ ਸਾਡੇ ਲਨਵਾਸਰੀ ਸਮਾਲਿਕ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਨੰੂ 

ਮਹੱਤਵ ਲਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਿੂਦਾ ਸਮਾਲਿਕ ਸੁਲਵਧਾਵਾ ਂਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 

ਨਵਰੀਨਰੀਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਲਿਕ ਬੁਲਨਆਦਰੀ ਢਾਚਂੇ ਦੇ ਮੌਲਕਆ ਂਦਰੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
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ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਓ!
ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਖਰੀਰ ਲਵੱਚ ਸੰਖੇਪ 

ਸਰਵਖੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਲੰਕ ਰੱਲਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਝ 

ਗਏ ਤਾ ਂਲਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ਼ੋ! 

ਇੱਥੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰ ੋਿਾ ਂਨਰੀਤਰੀਆ ਂਵਾਲਾ 

ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

QR ਕ਼ੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰ਼ੋ।

ਈਲਲੰਗ ਕਾਉਂਲਸਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 

18 ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ 

ਸਾਰੇ ਮਰੀਡਰੀਆ ਚੈਨਲਾ ਂ'ਤੇ ਫਾਲ਼ੋ ਕਰ਼ੋ ਅਤੇ ਸਾਡਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

'ਤੇ ਿਾਓ।

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