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اگلے	چند	مہینوں	میں	شیپنگ	ایلنگ	)Shaping Ealing(	اور	

	)New Local Plan(	منصوبے	مقامی	نئے	ہمارے 

 میں	شامل	ہونے	کے	مزید	مواقع	

 ہوں	گے۔

 اپ	ڈیٹس	حاصل	کرنے	کے	لیے	بس		ہماری	ویب	سائٹ	

www.Ealing.gov.uk	پر	اپنا	رجسٹریشن	کرائیں

 شیپنگ	ایلنگ	کے	بارے	میں	مزید	معلومات	

کے	لیے	 www.ealing.gov.uk/shapingealing	مالحظہ	

کریں
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تعارف

 لنکس
 شیپنگ	ایلنگ	رپورٹ	کے	بارے	میں	مزید	معلومات	

کے	لیےیہاں کلک کریں	۔
مقامی	منصوبے	اور	تائیدی	دستاویزات	کے	بارے	میں	

مزید	معلومات	کے	لیےیہاں کلک کریں	۔

یہ دستاویز کیا ہے؟
یہ	نئے	مقامی	منصوبے	کی	اصل	دستاویز	کے	مسودے	کا	خالصہ	والی	دستاویز	ہے۔	براہ	کرم	

نوٹ	کریں	کہ	اس	دستاویز	میں	ترقی	کی	رہنمائی	کرنے	والی	پالیسیاں	شامل	نہیں	ہیں۔	

آپ	پالیسیوں	والی	مکمل	دستاویز	یہاں	حاصل	کر	سکتے	ہیں۔

مشاورتی تاثرات فراہم کرنے کا طریقہ 
ہم	ایلنگ	کے	مستقبل	میں	دلچسپی	رکھنے	والے	ہر	فرد	کو	25	جنوری	2023	تک	مقامی	

 منصوبے	پر	تبصرے	
فراہم	کرنے	کی	دعوت	دیتے	ہیں۔	

نئے	مقامی	منصوبے	والی	دستاویز	کے	مکمل	مسودے	کے	اندر	ہم	نے	اپنی	تجاویز	پر	تاثرات	
 طلب	کرنے	کی	پالیسیوں	کے	تحت	سواالت	پیش	کیے	ہیں۔	

مشاورتی	سواالت	متعامل	ہیں،	جو	آپ	کو	ہر	سوال	کے	لنک	پر	کلک	کر	کے	آن	الئن	جواب	
دینے	کی	سہولت	فراہم	کرتے	ہیں۔	

ای	میل،	ڈاک	اور	رو	برو	ایونٹس	کے	ذریعے	مشاورتی	تاثرات	فراہم	کرنے	کے	اضافی	
طریقے	موجود	ہیں۔

آپ	کونسل	کی	ویب	سائٹ	پر	جا	کر	اس	مشاورت	سے	متعلق	تمام	معلومات	حاصل	کر	سکیں	
گے،	بشمول	مسودہ	کے	نئے	مقامی	منصوبے	کی	دستاویز،	اور	معاون	دستاویزات۔	

 نئے	مقامی	منصوبے	کے	مسودے	کی	ہارڈ	کاپیاں	2HL(14	)W5	Rd	Uxbridge	میں	واقع	
ایلنگ	کونسل	کے	دفتر	میں	اور	سارے	بورو	کی	الئبریریوں	میں	بھی	دستیاب	ہیں۔

https://www.ealing.gov.uk/info/201282/shaping_ealing
http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan
http://www.ealing.gov.uk/newlocalplan


ایلنگ کونسل 2022  04

شیپنگ ایلنگ                      مقامی منصوبہ

ہمارا وژن

مقامی منصوبہ کیا ہے؟
مقامی	منصوبے	ایلنگ	کی	حدود	میں	مستقبل	کی	ترقی	کی	تشکیل	اور	

رہنمائی	کرتے	ہیں۔	ایلنگ	کا	نیا	مقامی	منصوبہ	چار	اہم	حصوں	میں	منقسم	
ہے:

  	جگہ	سے	متعلق	حکمت	عملی	جو	قصبوں	کے	لیے 	
ایک	مجموعی	وژن	اور	اس	کی	فراہمی	کا	طریقہ	تیار	کرتی	ہے۔

		قصبہ	کے	سات	منصوبوں	کا	مجموعہ	جو	یہ	بتاتا	ہے	کہ	یہ	 	
مختلف	محلوں	میں	کیسے	فراہم	کی	جائے	گی،	بشمول	118 

 ترقیاتی	
مقامات	یا	جگہیں	جہاں	نئی	ترقیاتی	امکانات	موجود	ہیں۔	

		ترقیاتی	انتظامی	پالیسیوں	کا	ایک	مجموعہ	جو	کہ	موجودہ	لندن	 	
پالن	)London Plan(	کی	پالیسیوں	کی	تکمیل	یا	نئی	مقامی	

پالیسی	ترتیب	دینے	کے	لیے	منصوبہ	بندی	کی	درخواستوں	کے	
تعین	میں	رہنمائی	کرنے	میں	مدد	کرے	گا۔

		پالیسیوں	کا	نقشہ	جو	نقشہ	کی	شکل	میں	سائٹ	کے	لیے	 	
مخصوص	پالیسیوں	کی	وضاحت	کرتا	ہے۔

اس	مقامی	منصوبے	کو	لندن	پالن	کے	مجموعی	تناظر	میں	الزمی	طور	
پر	کام	کرنا	چاہیے	جو	کہ	اس	کے	لیے	ایک	فریم	ورک	متعین	کرتا	ہے	کہ	
مستقبل	میں	لندن	کیسے	ترقی	کرے	گا	اور	یہ	ایلنگ	کے	ترقیاتی	منصوبے	

کا	حصہ	ہے۔

تصویر: ایلنگ	کا	فضائی	نظارہ
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ہمارا وژن

اچھی مالزمتیں اور ترقی:
ایلنگ	مغربی	لندن	کی	نئی	معیشت	کا	انجن	بن	جائے	گی۔	ہم	ان	مالزمتوں	
تک	مناسب	اور	مساوی	رسائی	فراہم	کرنے	کے	لیے	ترقی	کا	انتظام	کریں	
گے	جو	زندگی	کیلئے	معقول	آمدنی	فراہم	کرتے	ہیں۔	ترقی	حقیقی	طور	پر	
کم	قیمت	والے	گھروں	اور	کم	قیمت	والی	کام	کی	جگہوں	کی	حمایت	کرے	
گی۔	ہم	چاہتے	ہیں	کہ	ایلنگ	میں	ترقی	شامل	ہو	جہاں	لوگ	ترقی	میں	اپنا	
حصہ	ڈال	سکیں	اور	اس	سے	فائدہ	اٹھا	سکیں۔	ایلنگ	اپنی	کاروباری	جگہ	
کو	ترقی	دے	گی	اور	متنوع	بنائے	گی،	اور	اپنے	صنعتی	عالقوں،	تخلیقی	
صنعتوں	اور	رات	کے	وقت	کی	معیشت	کے	کردار	کو	مزید	مستحکم	کرے	

گی۔	ہم	یہ	بھی	کریں	گے:

	زمین	کے	مؤثر	استعمال	کو	یقینی	بنا	کر	پائیدار	مقامات	تک	براہ	 	
راست	ترقی	دیں	گے۔	

 	لندن	پالن	ہاؤسنگ	سپالئی	ٹارگیٹس	فراہم	کریں	گے	 	
)50%	سستی	رہائش	کے	ساتھ(۔	

اچھے	ڈیزائن	اور	سہولت	کو	فروغ	دیں	گے۔	 	

	ورثہ	کے	تحفظ	اور	ان	کو	بہتر	بنانے	کے	لیے	حکمت	عملی	 	
اختیار	کریں	گے۔

	اونچی	عمارتوں	کے	لیے	مناسب	عالقوں	کی	نشاندہی	کریں	گے	 	
اور	ایسی	تبدیلیاں	کریں	گے	جن	سے	معیار	میں	اضافہ	ہوگا	اور	
ایلنگ	کے	کردار	اور	جگہ	بنانے	کے	عزائم	کو	پورا	کریں	گے۔	

	ضروری	فزیکل،	سوشل	اور	گرین	انفراسٹرکچر	کا	بندوبست	کریں	 	
گے۔

	اپنے	قصبہ	کے	مراکز	کی	کامیابی	سے	کام	کرنے	کی	صالحیت	 	
اور	ولولہ	کو	برقرار	رکھیں	گے۔

	حقیقی	طور	پر	مخلوط،	جامع	کمیونٹیز	میں	نئے	گھر	فراہم	کریں	 	
گے۔

	ثقافت	اور	تخلیقی	صنعتوں	کی	حمایت	کریں	گے۔ 	

	نئے	کمیونٹی	انفراسٹرکچر	لیوی	)CIL(	کے	بشمول،	منصوبہ	 	
بندی	کی	ذمہ	داریوں	پر	مستقبل	کے	مذاکرات	کے	لیے	ایک	

واضح	فریم	ورک	بنائیں	گے۔

	ایک	ایسے	جامع	معیشت	کی	حمایت	کریں	گے	جو	عوامی	استعمال	 	
کے	لیے	اہم	عوامی	اثاثوں	اور	عمارتوں	کو	برقرار	رکھتی	ہے	
تاکہ	مقامی	لوگوں	کو	اس	سے	فائدہ	پہنچایا	جا	سکے	جس	میں	

کمیونٹی	لینڈ	ٹرسٹس	)Community Land Trusts(	شامل	ہیں۔	

تصویر:	بورو	میں	فعال	سفر	کی	اہمیت۔

ہمارا وژن
ایلنگ	کا	15	سالہ	وژن	ایلنگ	کے	سات	شہروں	میں	سے	ہر	
ایک	کی	منفرد	خصوصیات	اور	ثقافتی	شناخت	کو	بہتر	بنانا	
چاہتا	ہے	اور	کونسل	پالن	میں	تین	بنیادی	اسٹریٹجک	مقاصد	

کی	عکاسی	کرتا	ہے:
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ہمارا وژن

موسمیاتی بحران سے نمٹنا:
ایلنگ	نئی	ترقی	کے	فوائد	کو	بورو	کے	عالقوں	میں	زیادہ	یکساں	طور	پر	
پھیالنے	کی	کوشش	کرے	گی	ایلنگ	پورے	بورو	میں	20	منٹ	کے	محلے	
بنانے	اور	اسے	فروغ	دینے	کی	کوشش	کرے	گی،	جہاں	روزانہ	کی	زیادہ	
تر	ضروریات	تھوڑی	سے	پیدل	چل	کر	یا	سائیکل	کے	ذریعے	پوری	کی	

 جا	سکتی	ہیں۔	ایلنگ	
 زیادہ	صاف،	سبز	اور	زیادہ	پائیدار	ہو	جائے	گی۔	

ہم	یہ	بھی	کریں	گے:

 زمین	کا	بہترین	استعمال	کرنا	اور	زیادہ	پائیدار	ٹرانسپورٹ	میں	 	
سرمایہ	کاری	کرنا۔

 کوڑے	کا	انتظام	کرنا	اور	زیادہ	سے	زیادہ	خود	سے	کام	کرنے	کو	 	
فروغ	دینا۔	

 	توانائی	کی	زیادہ	کارکردگی	اور	نئی	ٹیکنالوجیز	 	
میں	سرمایہ	کاری	کو	فروغ	دینا۔	

 لچک	پیدا	کرنا	اور	بدلتے	ہوئے	ماحول	سے	ہم	آہنگ	ہونا۔	 	

	گرین	انفراسٹرکچر	کے	نیٹ	ورک	کو	برقرار	رکھنا،	اس	میں	 	
توسیع	کرنا	اور	پھیالنا۔

	مستحکم	جامع	کمیونٹیز	کو	فروغ	دینے	اور	سماجی	انضمام،	ہم	 	
آہنگی	اور	شہر	کے	فخر	میں	حصہ	ڈالنے	کے	لیے	کمیونٹی	کی	

سہولیات	کا	تحفظ	اور	اس	میں	اضافہ	کرنا۔	

	نیا	اور	بہتر	سماجی	اور	کمیونٹی	انفراسٹرکچر	فراہم	کرنا۔ 	

	ضروریات	کو	پورا	کرنے	کے	لیے	موجودہ	سوشل	انفراسٹرکچر	 	
کی	حفاظت،	بہتری	اور	سہولت	فراہم	کرنا	اور	ضروری	نئے	

 سوشل	انفراسٹرکچر	جیسے	کمیونٹی	سنٹرز	کی	
فراہمی	کو	یقینی	بنانا۔	

دوبارہ بنانا اور نئی ترقی تبھی قابل 
قبول ہوگی جب صحت اور تندرستی کے 

نتائج کو ترجیح دی جائے گی۔

تصویر: اکسبرج	روڈ،	ایلنگ۔
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ہمارا وژن

عدم مساوات کے خالف جنگ:

بچوں	اور	نوجوانوں	کو	زندگی	کا	بہتر	آغاز	کرنا	چاہیے،	اور	ہر	ایک	کو	
جرم	اور	عدم	مساوات	سے	پاک	طویل،	صحت	مند	زندگی	سے	لطف	اندوز	

ہونا	چاہیے۔	ہم	یہ	بھی	کریں	گے:

	ہوا	کے	بہتر	معیار	کے	ذریعے	صحت	مند	زندگیوں	کی	حمایت	 	
کریں	اور	موسمیاتی	تبدیلی	کے	اثرات	کو	کم	کرنے	کے	لیے	کام	

کریں۔	

 روزمرہ	کی	ضروریات	کو	پورا	کرنے	کے	لیے	بہتر	اور	آسان	 	
رسائی	کو	یقینی	بنانے	کے	لیے	20	منٹ	کے	محلوں	کو	الگو	

کریں۔

	ترقی	کے	لیے	اعلٰی	ڈیزائن	کے	معیارات	کا	عہد	کریں۔	 	

  کھیلوں	اور	تفریحی	سہولیات	تک	کافی	فراہمی	اور	 	
بہتر	رسائی	کو	برقرار	رکھیں۔

صحت	کے	اثرات	کے	جائزے	الگو	کریں۔	 	

 صحت	کے	بنیادی	ڈھانچے	کی	ضروریات	کو	پورا	کریں	اور	 	
رہائش	کی	ضروریات	کے	ماہر	سے	ملیں۔

سبز	اور	کھلی	جگہ	تک	رسائی	کو	بہتر	بنائیں۔	 	

 نگہداشت	صحت	اور	دیگر	خدمات	تک	بہتر	رسائی	کو	یقینی	بنانے	 	
کے	لیے	NHS	اور	دیگر	خدمات	فراہم	کرنے	والوں	کے	ساتھ	مل	

کر	کام	کریں۔	

	مخصوص	ٹرانزٹ	سائٹ	کے	قیام	کے	بشمول،	خانہ	بدوش،	روما	 	
اور	مسافروں	کی	رہائش	کی	ضروریات	کو	پورا	کریں۔

 تصویر:	کمزور	
رہائشیوں	کی	مدد	کرنا۔
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ٹاؤن پالنز / ایکٹن

ایکٹن ٹاؤن پالن
ایکٹن	بورو	کے	متنوع	ترین	شہروں	میں	سے	ایک	ہے۔	اس	میں	بہت	سے	
مختلف	ٹاؤن	سنٹرز	اور	متعدد	صنعتی	عالقے	شامل	ہیں۔	یہ	اولڈ	اوک	اور	
پارک	رائل	میں	برطانیہ	کے	سب	سے	بڑے	ری	جنریشن	زون	کا	جنوبی	
گیٹ	وے	بناتا	ہے	جس	میں	2030	تک	نیا	ہائی	اسپیڈ	2	ٹرمینس	شامل	

ہوگا۔	اسے	A40	اور	اکسبرج	روڈ	کے	قریب	ہونے	سے	بھی	فائدہ	ہوتا	ہے۔	
ایکٹن	میں	وہاں	کے	باشندوں	کے	لیے	ملے	جلے	سماجی	و	اقتصادی	نتائج	
موجود	ہیں،	جس	میں	خوشحالی	کے	عالقوں	کے	ساتھ	ساتھ	کچھ	غربت	

والے	عالقے	بھی	موجود	ہیں۔	

ایکٹن	میں	بہترین	کنیکٹیویٹی	)سات	ریل	اور	ٹیوب	اسٹیشن(	موجود	ہیں	جن	
سے	لوگ	فائدہ	اٹھاتے	ہیں۔	ترقی	کی	اہم	سطحوں	کو	ایڈجسٹ	کرنے	کے	
لیے	بنیادی	انفراسٹرکچر	میں	اہم	منصوبہ	بند	سرمایہ	کاری	کی	گئی	ہے،	
خاص	طور	پر	اس	کے	ٹاؤن	سنٹرز	اور	صنعتی	عالقوں	میں	جہاں	زیادہ	
کثافت	والے	روزگار	کے	استعماالت	کی	ترغیب	دی	جائے	گی۔	یہ	ایک	

تخلیقی	انٹرپرائز	زون	)CEZ(	کا	گھر	بھی	ہے	جس	کا	مقصد	فنکاروں	اور	
نئے	تخلیقی	کاروباروں	کی	مدد	کرنا	ہے	تاکہ	برو	کے	اندر	سستی	کام	کی	

جگہ	تالش	کی	جا	سکے۔	

 شیپنگ ایلنگ سروے کے ذریعے
 آپ نے ہمیں کیا بتایا ہے

ایکٹن	میں	مقامی	لوگ	سستے	گھروں،	اپنے	عالقے	کے	بدلنے	کے	
طریقے،	ہوا	کے	معیار،	اور	پیدل	چلنے	اور	سائیکل	چالنے	کے	

مخصوص	راستوں	کی	کمی	کے	بارے	میں	فکر	مند	ہیں۔	تاہم،	پبلک	
ٹرانسپورٹ،	کمیونٹی	ہم	آہنگی،	اور	صاف،	محفوظ	پارکس	اور	کھلی	

جگہوں	کو	مقامی	لوگوں	نے	زیادہ	درجہ	دیا	ہے۔

ایکٹن کے لیے ایک وژن:

مالزمتیں اور ترقی: 

 HS2	کامن	اوک	اولڈ	اور	آمد	کی	الئن	الزبتھ	پر	اسٹیشن	الئن	مین	ایکٹن
اسٹیشن	پر	مستقبل	کے	تبادلے	کے	ذریعے	عالقے	میں	اقتصادی	مواقع	کو	

 زیادہ	سے	زیادہ	بنایا	جائے	گا۔	ایکٹن	ٹاؤن،	ایکٹن	
مین	الئن،	ایکٹن	سینٹرل،	اور	ساؤتھ	ایکٹن	سمیت	موجودہ	ٹرانسپورٹ	

انٹرچینجز	کے	ارد	گرد	ترقی	پر	توجہ	دی	جائے	گی۔

ایکٹن	کے	صنعتی	اڈے	)کھانے،	مینوفیکچرنگ،	ہول	سیل،	ٹرانسپورٹ،	
 اور	اسٹوریج	میں	مہارتوں	والے(	کی	

مناسب	صنعتی	مقامات	کی	ترقی	اور	شدت	کے	ذریعے	مدد	کی	جائے	گی	
اور	اسے	بہتر	بنایا	جائے	گا۔	ہم	ایکٹن	کی	کاروباری	مہارتوں	اور	علم	پر	
مبنی	سرگرمی	کو	فروغ	دینے	کی	تجویز	بھی	پیش	کرتے	ہیں۔	ہم	کم	قیمت	
والی	کام	کی	جگہیں	فراہم	کرنے	میں	مدد	کریں	گے،	اور	اس	شعبے	میں 
ہنر،	روزگار	اور	تعلیم	کے	مواقع	کے	ساتھ	رہائشیوں	کی	مدد	کریں	گے۔

تصویر:	باہمی	تعاون	سے	کام	کرنے	والے	لوگ۔
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ٹاؤن پالنز / ایکٹن

صحت اور بنیادی ڈھانچہ:

صحت	اور	بنیادی	ڈھانچے	کو	بہتر	بنایا	جائے	گا	جس	میں	سبز	اور	کھلی	
جگہیں،	بچوں	کے	کھیلنے	کی	جگہیں،	مصروف	سڑکوں	جیسے	A40	اور	
اکسبرج	روڈ	کے	ساتھ	رہنے	کے	حاالت،	اور	GP	کے	مسائل	کو	حل	کیا	

جائے	گا۔	

اولڈ	اوک	اینڈ	پارک	رائل	ڈویلپمنٹ	کارپوریشن	)OPDC(	اور	دیگر	اہم	
اسٹیک	ہولڈرز	کے	ساتھ	شراکت	داری	سے،	نارتھ	ایکٹن	اسٹیشن	کے	ارد	

گرد	نمایاں	ترقی	سے	پیدا	ہونے	والے	مواقع	کو	زیادہ	سے	زیادہ	بنا	کر	اور	
کاروباروں،	زمینداروں	اور	ڈویلپرز	کے	ساتھ	مل	کر	کام	کر	کے	بروقت	

اور	مؤثر	اعلٰی	معیار	کا	ڈیزائن	حاصل	کیا	جائے	گا۔	

ایکٹن	کی	شناخت	کو	برقرار	رکھا	جائے	گا	اور	اسے	مستحکم	کیا	جائے	
گا	جس	میں	ایکٹن	ٹاؤن	سنٹر	کے	تاریخی	مرکز	کو	محفوظ	اور	بہتر	بنانے	
جیسے	اقدامات	کیے	جائیں	گے،	جس	میں	ہیریٹیج	ایکشن	زون	بنانا	شامل	

ہے۔ 

خاص	طور	پر	ایکٹن	سینٹرل،	ساؤتھ	ایکٹن،	اور	ایسٹ	ایکٹن	میں	غربت	
سے	نمٹنے	کے	لیے	زیادہ	حقیقی	طور	پر	کم	قیمت	کے	مکانات	تعمیر	کیے	

جائیں	گے۔

ٹاؤن سنٹرز:

ایکٹن	ٹاؤن	سنٹر	اور	ایسٹ	ایکٹن	نیبرہڈ	سنٹر	کو	نئے	مخلوط	استعمال	کے	
ذریعے	ترقی	دے	کر	بہتر	بنایا	جائے	گا،	اس	دوران	استعماالت	اور	پاپ	

اپس	کے	ذریعے	کرایے	کی	یونٹس	میں	خالی	پڑی	جگہوں	کے	مسائل	حل	
کیے	جائیں	گے،	اور	ایکٹن	ٹاؤن	کو	ایک	تاریخی	مرکز	کے	طور	پر	بہتر	

بنایا	جائے	گا	اور	اس	کا	تحفظ	کیا	جائے	گا۔

ایکٹن	مین	الئن	اسٹیشن	پر	ایک	نیا	نیبرہڈ	سنٹر	بنایا	جائے	گا،	نئے	گھر،	
سستی	کام	کی	جگہیں،	عوامی	مقامات،	اور	فریری	پارک	میں	سبز	جگہوں	

میں	بہتری	الئی	جائے	گی۔

ساؤتھ	ایکٹن	میں	مناسب	صنعتی	مقامات	کی	حفاظت	اور	تیز	کرنے	کے	
انتظام	کے	ساتھ	ساتھ	رہائشی	قیادت	کی	تخلیق	نو	جاری	رہے	گی۔	

مخلوط	استعمال	کی	ترقی	اور	ایک	بہتر	عوامی	دائرہ	کے	ذریعے	ایسٹ	
ایکٹن	کے	پڑوس	کے	مرکز	میں	اضافہ	کیا	جائے	گا۔

ایکٹن	میں	20	منٹ	کے	محلے	نافذ	کیے	جائیں	گے	جہاں	کے	رہائشی	
اپنے	گھروں	سے	20	منٹ	پیدل	سفر	کر	کے	روزمرہ	کی	ضروریات	کو	
پورا	کر	سکتے	ہیں۔	اس	میں	خریداری	کی	سہولیات،	تفریحی	سرگرمیاں،	

اسکولوں	تک	رسائی،	مقامی	صحت	کی	خدمات	جیسے	کہ	GP	کے	
طریقے	اور	کام	کی	مثالی	جگہیں	شامل	ہیں۔

ٹرانسپورٹ:

ٹرانسپورٹ	کے	نظام	میں	بہتری	الئی	جائے	گی	جیسے	کہ؛

پارکوں	اور	سبز	جگہوں	کے	درمیان	زیادہ	محفوظ،	زیادہ	صاف	ستھرا	اور	
سبز	سائیکل	لین،	راستے	اور	رابطے۔

لندن	اور	نیشنل	ریل	لینڈ	کے	لیے	غیر	استعمال	شدہ	ٹرانسپورٹ	کے	ساتھ	
ساتھ	وائلڈ	الئف	کوری	ڈور	بنانا،	اور	A40	اور	اکسبرج	روڈ	کے	ساتھ	

ساتھ	سبزہ	زار	بنانا،	سڑک	کے	مزید	آسان	خاکوں	کے	ساتھ	ساتھ،	اور	بہتر	
کراسنگ	اور	مزید	فٹ	پاتھ	کی	جگہ۔

تصویر: ایکٹن	مارکیٹ،	
کنگ	اسٹریٹ۔

ہمارا سروے کریں
 ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے 

یہاں کلک کریں یا QR کوڈ اسکین کریں

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ur
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ایلنگ ٹاؤن پالن
ایلنگ	بورو	کا	واحد	میٹروپولیٹن	ٹاؤن	سنٹر	کا	گھر	ہے،	جو	کہ	دکانوں،	
دفاتر	اور	شہر	کے	کام	کاج	کی	ایک	رینج	کے	ساتھ	ایک	تجارتی	مرکز	
سمجھا	جاتا	ہے	جو	پورے	بورو	اور	اس	سے	باہر	کے	لوگوں	کو	اپنی	

طرف	متوجہ	کرتا	ہے۔	ایلنگ	کئی	مخصوص	اور	تاریخی	محلوں	اور	چودہ	
تحفظاتی	عالقوں	سے	گھرا	ہوا	ہے۔	اس	کے	پاس	بورو	میں	سب	سے	زیادہ	
معلوماتی	روزگار	پر	توجہ	دی	گئی	ہے،	جس	میں	اکسبرج	روڈ	کوری	ڈور	

اور	ٹاؤن	سنٹر	کے	ساتھ	مالی	اور	پیشہ	ورانہ	خدمات	میں	تقریباً	4,500 
مالزمتیں	ہیں۔	

حالیہ	برسوں	میں	مقامی	آبادی	میں	اضافہ	رک	گیا	ہے	اور	زیادہ	تنخواہ	
والی	مالزمتوں	میں	کمی	آئی	ہے۔	نتیجتاً،	اس	نئے	مقامی	منصوبے	کے	
لیے	ایلنگ	میٹروپولیٹن	سنٹر	کے	سماجی	اور	اقتصادی	کردار	کو	تازگی	
بخشنے	اور	مستحکم	بنانے	کی	ضرورت	ہوگی	جس	میں	زیادہ	بھیڑ	بھاڑ	

والے	رہائشی	عالقے	اور	روزگار	کی	ترقی	کی	نمایاں	سطحوں	کی	حوصلہ	
افزائی	کی	جائے	گی۔	نیا	مقامی	منصوبہ	ایلنگ	کے	علمی	اکانومی	کلسٹر	
اور	اکسبرج	روڈ	کے	ساتھ	ٹرانسپورٹ	روابط	اور	الزبتھ	الئن	تک	رسائی	
کا	استعمال	کرے	گا۔	سینٹرل	لندن	کے	ان	کلیدی	لنکس	کا	استعمال	نئے	

کاروبار،	رہائش	اور	روزگار	میں	اضافے	کے	لیے	فائدہ	مند	ہوگا۔

 شیپنگ ایلنگ سروے کے
ذریعے آپ نے ہمیں کیا بتایا ہے:

ایلنگ	میں	مقامی	لوگ	سستی	گھروں،	اپنے	عالقے	کے	بدلنے	کے	
طریقے،	اپنے	شہر	میں	ہوا	کے	معیار	اور	مالزمت	کے	مواقع	کے	
بارے	میں	فکر	مند	ہیں۔	تاہم،	پبلک	ٹرانسپورٹ،	کمیونٹی	ہم	آہنگی،	
اور	صاف،	محفوظ	پارکس	اور	کھلی	جگہوں	کو	مقامی	لوگوں	نے	

زیادہ	درجہ	دیا	ہے۔

ایلنگ کے لیے وژن:

مالزمتیں اور ترقی:

ایلنگ	میں	ترقی	زیادہ	سستی	رہائش	فراہم	کرنے	کا	ایک	موقع	پیش	کرتی	
ہے،	ایلنگ	براڈ	وے	کی	معاشی	شناخت	کو	ایک	مرکز	کے	طور	پر	اچھی	
معاوضہ	دینے	والی،	علم	سے	بھرپور	مالزمتوں	کے	لیے	اور	سستی	کام	

کی	جگہوں	کو	تحفظ	فراہم	کرتی	ہے۔	ترقی	A40،	نارتھ	سرکلر	روڈ، 
اکسبرج	روڈ،	نیو	براڈوے/دی	مال،	اور	آرگیل	روڈ	کے	ساتھ	ساتھ	شہر	کے	

سبزہ	زار	کو	بڑھانے	کے	مواقع	فراہم	کرے	گی۔

ٹاؤن سنٹرز:

ایلنگ	میٹروپولیٹن	سنٹر	اہم	رہائشی	اور	روزگار	میں	اضافے	کا	مقام	ہوگا،	
 بشمول	دفاتر،	دکانیں،	

رہائش	اور	نگہداشت	صحت	کی	فیسیلٹیز،	سبز	کھلی	جگہوں	اور	ہوا	کے	
معیار	میں	بہتری	النا۔	

تصویر:	ایلنگ	براڈوے	شاپنگ	سنٹر۔
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نارتھ	ایلنگ	کو	برقرار	رکھا	جائے	گا	اور	اسے	بہتر	بنایا	جائے	گا،	بشمول	
پٹشنگر	لین	نیبرہڈ	کے	مرکز	کا	کمیونٹی	انفراسٹرکچر،	تفریح	اور	دکان	
کے	استعماالت۔	صنعت	اور	مالزمتوں	کی	مقدار	بڑھانے	میں	مدد	کے	

لیے	ہینگر	لین	جیریٹی	اسٹریٹجک	صنعتی	مقام	کو	ایک	مقامی	طور	پر	اہم	
صنعتی	سائٹ	کے	طور	پر	دوبارہ	ڈیزائن	کیا	جائے	گا۔	

ساؤتھ	ایلنگ	اور	ایلنگ	کامن	کو	سوشل	انفراسٹرکچر	جیسے	کمیونٹی	
فیسیلٹیز،	خریداری	اور	سفر	اور	گرین	نیٹ	ورکس	کو	بہتر	بنا	کر	برقرار	

رکھا	جائے	گا	اور	اسے	مستحکم	کیا	جائے	گا۔

ایلنگ	میں	20	منٹ	کے	محلے	نافذ	کیے	جائیں	گے	جہاں	کے	رہائشی	
اپنے	گھروں	سے	20	منٹ	پیدل	سفر	کر	کے	روزمرہ	کی	ضروریات	کو	
پورا	کر	سکتے	ہیں۔	اس	میں	خریداری	کی	سہولیات،	تفریحی	سرگرمیاں،	

اسکولوں	تک	رسائی،	مقامی	صحت	کی	خدمات	جیسے	کہ	GP	کے	
طریقے	اور	کام	کی	مثالی	جگہیں	شامل	ہیں۔

ٹرانسپورٹ:

ٹرانسپورٹ	کے	نظام	میں	بہتری	الئی	جائے	گی	جیسے	کہ؛

فعال	سفر	کے	کنکشنز	کو	بہتر	بنانا،	خاص	طور	پر	ڈریٹن	گرین	روڈ،	
آرگیل	روڈ،	اور	کیسل	بار	روڈ	کے	لیے۔

ہین	ویل	اور	ایکٹن	کو	مالنے	والی	اکسبرج	روڈ	کے	ساتھ	ایک	محفوظ	اور	
مسلسل	سائیکل	کے	راستے	کو	یقینی	بنانے	کے	لیے	ٹریفک	اور	سائیکل	

کے	بنیادی	ڈھانچے	کا	انتظام	کیا	جائے	گا۔

TFL	اور	نیشنل	ریل	سائڈنگز	پر	وائلڈ	الئف	کوری	ڈور	کو	اپ	گریڈ	کرنا	
اور	پٹشنگر	لین،	ساؤتھ	ایلنگ،	اور	نارتھ	فیلڈز	میں	اور	اس	کے	آس	پاس	

عوامی	مقامات	اور	سڑک	کے	بنیادی	ڈھانچے	کو	بہتر	بنانا۔	

ترقی کو موجودہ طاقتوں کو 
نئے مواقع کے ساتھ جوڑنا 

چاہیے۔

ہمارا سروے کریں
 ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے 

یہاں کلک کریں یا QR کوڈ اسکین کریں

تصویر:	الزبتھ	الئن	تک	رسائی۔

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


گرین فورڈ میں تمام 
 مالزمتوں میں سے 
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گرین فورڈ ٹاؤن پالن
گرین	فورڈ	ایک	مضافاتی	عالقہ	ہے	جو	جنوب	میں	ایک	تاریخی	قصبے	
اور	شمال	میں	نہر	کے	کنارے	پر	واقع	صنعت	کے	آس	پاس	جنگ	کے	

زمانے	کے	دوران	تیار	ہوا۔	یہ	قصبہ	گرین	فورڈ	ٹاؤن	سنٹر	کے	شمال	میں	
مختلف	مقامی	مراکز	پر	مشتمل	ہے۔	ان	میں،	ویسٹ	وے	کراس،	گرین	فورڈ	
اسٹیشن،	اور	سڈبری	ہل	کے	مضافاتی	عالقے	اور	مقامی	مراکز	شامل	ہیں	

جہاں	کھانے	کے	بہت	سے	مقامات	اور	دکانیں	موجود	ہیں۔	گرین	فورڈ	
اعلی	معیار	کی	سبز	جگہوں	جیسے	کہ	ہارسنڈن	ہل	اور	ریوینور	پارک،	
گرینڈ	یونین	کینال	اور	ریور	برینٹ	سے	بھی	فائدہ	اٹھاتا	ہے۔	گرین	فورڈ	
قیمتی	صنعتی	اراضی	پر	مشتمل	ہے۔	یہ	روزگار	کا	ایک	بہت	بڑا	عالقہ	
ہے	جس	میں	جدید	ٹیکنالوجی،	الجسٹکس،	مینوفیکچرنگ	اور	کھانے	کی	
اشیاء	کے	کاروبار	ہیں	جو	مقامی	مالزمتیں	فراہم	کرنے	کے	ساتھ	ساتھ	

کارکنوں	کو	گرین	فورڈ	کی	طرف	راغب	کرتے	ہیں۔	اس	شہر	کے	وسطی	
لندن	اور	ہیتھرو	سے	لندن	انڈر	گراؤنڈ	اور	نیشنل	ریل	خدمات	کے	ذریعے	

ٹرانسپورٹ	روابط	ہیں۔	

گرین	فورڈ	نے	حالیہ	دہائیوں	میں	ترقی	اور	سرمایہ	کاری	کی	معتدل	
سطح	دیکھی	ہے،	خاص	طور	پر	ساؤتھال،	ایلنگ،	اور	ایکٹن	کے	مقابلے	
میں۔	اپنے	چیلنجوں	کے	باوجود،	گرین	فورڈ	کی	شناخت	نئی	ترقی	کی	اہم	
سطحوں	کو	ایڈجسٹ	کرنے	کی	بڑی	گنجائش	والے	شہر	کے	طور	پر	کی	

جاتی	ہے۔	گرین	فورڈ	مغربی	لندن	کی	سرمایہ	کاری	کے	لیے	ایک	انوویشن	
ہب	بن	جائے	گا	جو	ہائی	ٹیک	کاروباروں	کی	تعداد	کو	راغب	کرنے	اور	

ترقی	کو	تیز	کرنے	میں	مدد	کرے	گا۔	

 شیپنگ ایلنگ سروے کے
ذریعے آپ نے ہمیں کیا بتایا ہے:

گرین	فورڈ	میں	مقامی	لوگ	سستے	گھروں،	جس	طرح	سے	ان	کا	
عالقہ	بدل	رہا	ہے،	عالقے	میں	دکانوں	اور	تفریحی	سہولیات	کی	حد،	
ہوا	کے	معیار	اور	مقامی	مالزمت	کے	مواقع	کی	کمی	کے	بارے	میں	
فکر	مند	ہیں۔	تاہم،	پبلک	ٹرانسپورٹ	اور	کمیونٹی	ہم	آہنگی	کو	مقامی	

لوگوں	نے	زیادہ	درجہ	دیا	ہے۔

گرین فورڈ کے لیے وژن
مالزمتیں اور ترقی:

 معتدل	مخلوط	استعمال	کی	ترقی	کو	بہترین	کنیکٹیویٹی	کے	شعبوں	کی	
طرف	بڑھایا	جائے	گا،	جبکہ	سرمایہ	کاری	پبلک	ٹرانسپورٹ	کی	بہتر	

رسائی	کے	ذریعے	نقل	و	حرکت	اور	حفاظت	میں	حائل	رکاوٹوں	کو	دور	
کرے	گی،	اور	محفوظ	اور	زیادہ	پرکشش	فعال	سفری	راستے،	شہر	کی	

ہریالی	اور	سڑک	کی	حفاظت	کے	اقدامات	ہر	ایک	کے	لیے	سفر	کو	بہتر	
بنائیں	گے۔

روزگار	کی	مزید	جگہوں	کی	حفاظت	اور	ترقی	کے	ذریعے	کاروبار	
شروع	کرنے،	اسے	بڑھانے	اور	ترقی	دینے	کے	لیے	مناسب	اور	سستی	
کام	کی	جگہ	اور	انفراسٹرکچر	فراہم	کرنا،	اضافی	اور	مختلف	اقسام	کے	
روزگار	کی	زمین	فراہم	کرنے	کے	مواقع	تالش	کرنا،	اور	اس	بات	کو	

یقینی	بنانا	کہ	وہ	مختلف	ضروریات	کو	پورا	کر	رہے	ہیں۔	

تصویر: برومپٹن	بائیسکل	کا	مالزم۔
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ٹاؤن سنٹرز: 

زمین	کے	استعمال	کو	بہتر	بنانے	کے	لیے	جیسے	کہ	دکانوں	کا	معیار،	
مخلوط	استعمال	کے	لیے	مقام	کو	دوبارہ	تیار	کرنا،	خالی	پراپرٹی	کے	

 مسائل	حل	کرنا	اور	گرین	فورڈ	ڈسٹرکٹ	سینٹر	کے	ورثے	کو	محفوظ	بنانا،	
 نیز	اعلٰی	معیار	کی	کمیونٹی	اور	
تفریحی	سہولیات	کو	فروغ	دینا۔

ویسٹ	وے	کراس	مضافات	کا	مرکز	خوردہ	فروشی،	طرح	طرح	کے	
کھانے	پینے	کی	اشیاء	پیش	کرتا	رہے	گا	اور	زمین	کے	مؤثر	استعمال	کی	
تالش	کی	جائے	گی۔	پیراڈائز	فیلڈز،	ہارسنڈن	ہل	تک	کنیکٹیویٹی	اور	سائن	

پوسٹنگ	میں	بہتری	آئے	گی۔

سڈبری	ہل	مضافات	کے	مرکز	کو	اسٹیشن	کے	ارد	گرد	مخلوط	استعمال	کی	
ترقی	کی	معتدل	سطح	کو	فروغ	دے	کر،	شاپ	فرنٹ	کو	اپ	گریڈ	کر	کے،	
مختلف	اقسام	کے	خوردہ،	اور	تجارتی	اور	تفریحی	اختیارات	پیش	کر	کے	

بہتر	بنایا	جائے	گا۔

گرین	فورڈ	اسٹیشن	کے	مقامی	مرکز	کو	مخلوط	استعمال	کی	ترقی	کی 
معتدل	سطحوں	کو	فروغ	دے	کر	اور	مختلف	اقسام	کے	خوردہ،	تفریحی	

اور	کمیونٹی	کے	مقامت	کو	استعمال	میں	ال	کر	بہتر	بنایا	جائے	گا۔

گرین	فورڈ	میں	20	منٹ	کے	محلے	نافذ	کیے	جائیں	گے	جہاں	کے	رہائشی	
اپنے	گھروں	سے	20	منٹ	پیدل	سفر	کر	کے	روزمرہ	کی	ضروریات	کو	
پورا	کر	سکتے	ہیں۔	اس	میں	خریداری	کی	سہولیات،	تفریحی	سرگرمیاں،	

اسکولوں	تک	رسائی،	مقامی	صحت	کی	خدمات	جیسے	کہ	GP	کے	
طریقے	اور	کام	کی	مثالی	جگہیں	شامل	ہیں۔

ٹرانسپورٹ: 

ٹرانسپورٹ	کے	نظام	میں	بہتری	الئی	جائے	گی	جیسے	کہ؛	

ایلزبتھ	الئن	اور	ریل	سروسز	سے	کنکشن	استعمال	کر	کے	گرین	فورڈ	کے	
اندر،	ایلنگ	کے	دوسرے	حصوں	اور	مضافات	کے	بورو	اور	اس	سے	

آگے	کے	رابطے	کو	بہتر	بنانا۔	

اسکولوں،	رہائشی	اور	روزگار	کے	عالقوں	سے	ٹاؤن	سنٹرز،	ہری	بھری	
جگہوں،	اور	گرینڈ	یونین	کینال،	ریلوے	الئن،	اور	A40	کے	اوپر	سے	

گزرنے	والے	راستوں	کو	بہتر	بنانا۔	

گرین	فورڈ	روڈ	کے	ساتھ	اور	A40	کے	شمال	اور	جنوب	کے	درمیان	
چلنے،	سائیکل	چالنے،	اور	پبلک	ٹرانسپورٹ	کے	راستوں	کو	بہتر	بنانا۔	

بائک	ریکس	جیسے	فعال	سفری	انفراسٹرکچر	میں	سرمایہ	کاری	کرنا	اور	
گرینڈ	یونین	کینال	کے	زیر	استعمال	حصوں	کے	لیے	رسائی،	سیکیورٹی	

اور	لینڈ	اسکیپنگ	کے	معیار	کو	بہتر	بنانا	تاکہ	وہ	پُرکشش،	محفوظ	راستے	
بن	جائیں۔	

صحت اور بنیادی ڈھانچہ: 

صحت	کے	اور	بنیادی	ڈھانچے	کو	سیر	و	تفریح	کے	مقامات	جیسے	ہری	
بھری	کھلی	جگہوں	اور	گرینڈ	یونین	کینال	جیسے	 پانی	کے	اثاثوں	میں	

سرمایہ	کاری	کے	ذریعے	بہتر	بنایا	جائے	گا،	ان	جگہوں	کے	لیے	رسائی،	
راستہ	تالش	کرنے	اور	اشاراتی	عالماتوں	کو	بہتر	بنانے	سے	کمیونٹیوں	
کو	ایک	جگہ	اکٹھا	ہونے	اور	تحفظ	کے	جذبات	میں	اضافہ	کرنے	کے	

مواقع	میسر	ہوں	گے۔ 

گرین	فورڈ	نگہداشت	صحت	کی	نئی	فیسیلٹیز،	کمیونٹی،	ثقافت،	اور	تفریحی	
مقامات	کے	ذریعے	ایک	مضبوط،	صحت	مند	کمیونٹی	بنے	گی۔	وراثت	
کے	اثاثوں	کی	مستقبل	کی	مرمت،	دوبارہ	استعمال	اور	طویل	مدتی	بقا	کو	

محفوظ	بنانے	کے	لیے	اقدامات	کیے		جائیں	گے۔

نئے	ترقیاتی	کاموں	اور	پودے	لگانے	کی	اسکیموں	کے	ذریعے	شہر	میں	
ہریالی	الئی	جائے	گی،	جس	سے	ہوا	کے	خراب	معیار	سے	نمٹنے	میں	مدد	

ملے	گی،	اور	مقامی	صحت	کے	نتائج	بہتر	ہوں	گے۔	

تصویر:	براڈوے،	گرین	فورڈ۔

ہمارا سروے کریں
 ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے 

یہاں کلک کریں یا QR کوڈ اسکین کریں

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ur
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ہین ویل ٹاؤن پالن 
ہین	ویل	میں	تاریخی	اثاثوں	کی	دولت	موجود	ہے	جس	میں	ہین	ویل	کمیونٹی	

سنٹر،	ہرمیٹیج	اور	سینٹ	میری	چرچ	شامل	ہیں۔	ٹاؤن	سنٹر	میں	آزاد	اور	
سلسلہ	وار	ایسے	کاروبار	موجود	ہیں	جہاں	سے	خوراک،	خوردہ	اور	دیگر	

سروسز	تک	رسائی	حاصل	کی	جاتی	ہے۔	لوئر	بوسٹن	روڈ	پر	شاپنگ	
پریڈز	اور	بوسٹن	روڈ	پر	مقامی	سہولیات	اور	تجارتی	ریٹیل	موجود	ہیں۔	

ہین	ویل	میں	شاندار	کھلی	جگہیں	موجود	ہیں	جیسے	برینٹ	الج	پارک،	اور	
چرچ	فیلڈ	کا	تفریحی	میدان۔	

نئی	ترقی	رہائشی	قیادت	میں	ہونی	چاہیے	اور	پیدل	چلنے	اور	سائیکل	
چالنے	جیسے	مقامی	فعال	سفری	مواقع	کو	بہتر	بنانے	میں	اپنا	حصہ	ڈالنا	
چاہیے	تاکہ	رہائشی	عالقے	ہین	ویل	ٹاؤن	سنٹر،	اس	کے	مقامی	مراکز	اور	

سبز	کھلی	جگہوں	تک	بہتر	رسائی	حاصل	کر	سکیں۔

 شیپنگ ایلنگ سروے کے
ذریعے آپ نے ہمیں کیا بتایا ہے: 

جس	طرح	سے	ہین	ویل	کا	عالقہ	بدل	رہا	ہے،	ہوا	کے	معیار	اور	
دکانوں	کی	حد	اور	ان	کے	شہر	میں	تفریحی	سہولیات	میں	تبدیلی	
آ	رہی	ہے،	اسے	دیکھتے	ہوئے	ہین	ویل	کے	مقامی	لوگ	سستے	
گھروں	کے	بارے	میں	فکر	مند	ہیں۔	تاہم،	پبلک	ٹرانسپورٹ	اور	

کمیونٹی	ہم	آہنگی	کو	مقامی	لوگوں	نے	زیادہ	درجہ	دیا	ہے۔

ہین ویل کے لیے وژن: 
مالزمتیں اور ترقی: 

 عوامی	مقامات	میں	بہتری،	
ٹاؤن	سنٹر	میں	مزید	خوردہ	اور	تجارتی	پیشکش	فراہم	کرنے	اور	نمایاں	
مخلوط	استعمال	اور	ورثہ	کی	قیادت	میں	ترقی،	اور	ورثہ	کی	قیادت	میں	
گرینڈ	یونین	کینال	اور	وارنکلف	وائیڈکٹ	کے	آس	پاس	کی	تعمیر	نو	کے	

ذریعے	مقامی	ہائی	اسٹریٹ	کو	دوبارہ	متحرک	کرنے	پر	ترقی	پر	توجہ	دی	
جائے	گی۔	

الزابتھ	الئن	کے	آنے	سے	رہائشیوں	کے	لیے	نئے	گھر	اور	مالزمتیں	فراہم	
کرنے	کے	مواقع	پیدا	ہوں	گے۔	عالقہ	کے	موجودہ	کردار	کو	بروئے	کار	
النے	سے	ترقی	کی	فراہمی	اور	ورثہ	کے	اثاثوں	کو	فروغ	دینے	میں	مدد	
ملے	گی	جب	کہ	ٹرمپرز	وے	اسٹریٹجک	صنعتی	سائٹ	پر	ماسٹر	پالن	کی	

قیادت	کے	ذریعے	سستا	ورک	اسپیس	فراہم	کیا	جائے	گا۔

اکسبرج	روڈ	کے	ساتھ	ساتھ	رہائشی	ترقی،	اور	ہین	ویل	اسٹیشن	اور	ایلنگ	
ہسپتال	کے	مرکزوں	اور	پہلی	بار	خریداروں،	کام	کرنے	والے	افراد	اور	
شناخت	شدہ	ماہر	رہائش	کے	لیے	سستی	رہائش	کی	فراہمی	کی	تجاویز	ہیں۔

تصویر: ہین	ویل	ٹاؤن	سنٹر،	اکسبرج	روڈ۔

تصویر: روزگار	کے	مواقع	کو	بہتر	بنانا۔
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ٹاؤن سنٹرز: 

ہان	ویل	ڈسٹرکٹ	سنٹر	کو	خدمات	کی	پیشکش،	روزگار،	دکانوں،	گھروں	
کی	حدود	کو	بہتر	بنا	کر	اور	توسیع	دے	کر	اور	ماحولیاتی	اصالحات	کو	
بروئے	کار	ال	کر	مقامی	سروسز	اور	روزگار	کے	مرکز	کے	طور	پر	

برقرار	رکھا	جائے	گا	اور	اسے	بڑھایا	جائے	گا۔

Hospital	Ealing	اور	ملحقہ	صنعتی	سائٹ	کے	ارد	گرد	مخلوط	استعمال	
کی	ترقی	کے	مواقع	میسر	ہوں	گے۔

ہین	ویل	میں	20	منٹ	کے	محلے	نافذ	کیے	جائیں	گے	جہاں	کے	رہائشی	
اپنے	گھروں	سے	20	منٹ	پیدل	سفر	کر	کے	روزمرہ	کی	ضروریات	کو	
پورا	کر	سکتے	ہیں۔	اس	میں	خریداری	کی	سہولیات،	تفریحی	سرگرمیاں،	

اسکولوں	تک	رسائی،	مقامی	صحت	کی	خدمات	جیسے	کہ	GP	کے	
طریقے	اور	کام	کی	مثالی	جگہیں	شامل	ہیں۔

ٹرانسپورٹ: 

ٹرانسپورٹ	کے	نظام	میں	بہتری	الئی	جائے	گی	جیسے	کہ؛

گرین	فورڈ	ٹاؤن	سنٹر	تک	پبلک	ٹرانسپورٹ	اور	فعال	سفری	راستوں	کو	
مستحکم	بنانا	اور	فعال	سفری	راستوں	جیسے	کہ	گرین	فورڈ	ایونیو	میں	

سرمایہ	کاری	کرنا۔	

ٹرمپرز	وے	انڈسٹریل	اسٹیٹ	سے	گرین	فورڈ	اور	پیریول	برنٹ	ویلی	پارک	
اور	اس	کی	عوامی	طور	پر	قابل	رسائی	جگہوں	تک	نیا	سائیکل	چالنے	اور	

پیدل	چلنے	کے	راستے	کا	نفاذ۔

پیدل	چلنے	والوں	کے	وسیع	نیٹ	ورک	میں	ہین	ویل	کے	آس	پاس	اور	اس	
کے	ذریعے	پُرکشش	سر	سبز	و	شاداب	اور	نہر	کے	نیٹ	ورک	کے	راستوں	

کو	شامل	کرنا	اور	گرینڈ	یونین	کینال	کے	ٹو	پاتھ	کو	چوڑا	کرنا۔	

تصویر: گرینڈ	یونین	کینال،	ہین	ویل	کے	ساتھ	سائیکل	کے	راستے۔

ترقی کو موجودہ طاقتوں کو 
نئے مواقع کے ساتھ جوڑنا 

چاہیے۔

تصویر: ہین	ویل	ریلوے	اسٹیشن	پر	الزبتھ	الئن	کنکشن۔

ہمارا سروے کریں
 ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے 

یہاں کلک کریں یا QR کوڈ اسکین کریں

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ur
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نارتھ ولٹ ٹاؤن پالن 
نارتھ	ولٹ	متنوع	اور	کثیر	ثقافتی	آبادی	کا	گھر	ہے،	تاہم	نارتھ	ولٹ	کے	

 بورو	کے	
سب	سے	غریب	عالقوں	میں	سے	ایک	ہونے	میں	سرمایہ	کاری	کی	کمی	

کا	اہم	کردار	ہے۔	

نارتھ	ولٹ	بڑی	حد	تک	جنگ	کے	بعد	کی	رہائشی	جائیدادوں	اور	کھلی	
جگہوں	پر	مشتمل	ہے	جس	میں	شہر	کے	مغرب	میں	مضافاتی	عالقے	ہیں	
جن	تک	ہری	بھری	کھلی	زمینی	عالقوں	تک	رسائی	ہے۔	نارتھ	ولٹ	ولیج	

گرین	کنزرویشن	ایریا	بھی	ہے	جو	سینٹ	میری	چرچ	سمیت	درج	شدہ	متعدد	
عمارتوں	کا	گھر	ہے۔	

نارتھ	ولٹ	انڈر	گراؤنڈ	اسٹیشن	اور	نارتھ	ولٹ	پارک	اسٹیشن	)نیشنل	ریل(	
دونوں	ہی	وسطی	لندن	سے	رابطے	فراہم	کرتے	ہیں،	تاہم،	A40	کے	
جنوب	میں	پڑوس	میں	پبلک	ٹرانسپورٹ	تک	رسائی	کی	کم	سطح	ہے۔	

گرینڈ	یونین	کینال	بقیہ	بورو	سے	کچھ	سائیکل	کنیکٹیویٹی	پیش	کرتی	ہے،	
لیکن	عام	طور	پر	فعال	سفری	راستوں	کو	بہتر	بنانے	کی	ضرورت	ہے۔

نارتھ	ولٹ	کے	لیے	ترقی	کی	ضرورت	ہے،	جسے	'گارڈن	سٹی	کے	
مضافاتی	عالقے'	کے	اصولوں	پر	بنایا	جا	سکتا	ہے	تاکہ	یہ	قصبہ	ایک	

جدید	اور	پائیدار	محلہ	بن	سکے	جہاں	نئے	گھروں	کی	مدد	سے	ایک	نئی	
اور	متحرک	معیشت	ہو۔

تصویر: نارتھال	فیلڈز،	نارتھ	ولٹ۔
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ٹرانسپورٹ: 

ٹرانسپورٹ	کے	نظام	میں	بہتری	الئی	جائے	گی	جیسے	کہ؛	

موجودہ	پبلک	ٹرانسپورٹ	ہب	جیسے	نارتھ	ولٹ	انڈر	گراؤنڈ	اسٹیشن،	
نارتھ	ولٹ	کے	مختلف	عالقوں	کے	درمیان	روابط،	اور	قریب	ترین	الزابتھ	
الئن	اسٹیشن	سے	کنیکٹیوٹی	کے	لیے	پیدل	چلنے	اور	سائیکل	چالنے	کے	

راستوں	کو	بہتر	بنانا۔	

شہر	اور	مضافاتی	عالقے	کے	مراکز	کو	قریبی	ہری	بھری	کھلی	جگہوں	
سے	جوڑنے	کے	لیے	اقدامات	شامل	کرنا۔	نارتھ	ولٹ	ٹاؤن	سنٹر	کے	قریب	

سبز	کھلی	جگہوں	تک	رسائی،	راستہ	تالش	کرنے	اور	اشارے	کو	بہتر	
بنانا۔	

صحت اور بنیادی ڈھانچہ: 

پیدل	چلنے	والوں	اور	سائیکل	سواروں	کے	راستوں	کی	'گرین	رنگ'	فراہم	
کرنے	کے	لیے	موجودہ	سر	سبز	و	شاداب	راستوں	میں	بہتری	الئی	جائے	
گی	اور	گرینڈ	یونین	کینال	سے	متصل	ٹو	پاتھ	مقامی	لوگوں	کے	لیے	زیادہ	
مقبول	راستہ	بن	جائے	گا۔	مقامی	حیاتیاتی	تنوع	کے	تحفظ،	طوفانی	پانی	

کے	سیالب	کو	کم	کرنے	اور	ہوا	کے	معیار	کو	بہتر	بنانے	اور	کمیونٹی	کی	
جگہیں	فراہم	کرنے	کے	اقدامات	کیے	جائیں	گے۔	

میڈلر	فارم،	ییڈنگ	لین،	ریسکورس،	گرینج	کورٹ،	ولو	ٹری،	اور	اسلپ	
مینور	اسٹیٹس	کو	اعلٰی	معیار	کے	عوامی	مقامات،	رسائی	میں	بہتری	اور	

بنیادی	ڈھانچے	کی	فراہمی	کے	مواقع	کے	ساتھ	بہتر	بنایا	جائے	گا۔

ٹاؤن سنٹرز: 

نارتھ	ولٹ	کے	موجودہ	ٹاؤن	سنٹر	کو	ایک	نئے	ماسٹر	پالن	کے	حصے	
کے	طور	پر	ہاؤسنگ،	ریٹیل،	سروسز،	اور	ایک	نئے	بس	ہب	سمیت،	نئی	
مخلوط	استعمال	کی	ترقی	کے	ذریعے	محفوظ	بنایا	اور	بڑھایا	جائے	گا،	

جس	کا	مقصد	کمیونٹی	اور	تفریحی	سہولیات	کی	فراہمی	کو	بھی	بہتر	بنانا	
ہے۔	

نارتھ	ولٹ	ٹاؤن	سنٹر	کی	تکمیل	کے	لیے	ایک	نیا	وائٹ	ہارٹ	نیبرہڈ	سنٹر	
بنایا	جائے	گا	اور	گول	چکر	کے	مختلف	اطراف	میں	دونوں	عالقوں	کے	
درمیان	ترقی	اور	روابط	کو	بہتر	بنا	کر	وسیع	عالقے	کی	تخلیق	نو	میں	
حصہ	ڈاال	جائے	گا۔	نیا	سنٹر	بہتر	پبلک	ٹرانسپورٹ	اسٹاپ،	عالقے	میں	

مزید	دکانیں،	خدمات	اور	روزگار،	مزید	کمیونٹی	اور	تفریحی	سہولیات	اور	
عوامی	دائرے	میں	بہتری	فراہم	کرے	گا۔

نارتھ	ولٹ	میں	20	منٹ	کے	محلے	نافذ	کیے	جائیں	گے	جہاں	کے	رہائشی	
اپنے	گھروں	سے	20	منٹ	پیدل	سفر	کر	کے	روزمرہ	کی	ضروریات	کو	
پورا	کر	سکتے	ہیں۔	اس	میں	خریداری	کی	سہولیات،	تفریحی	سرگرمیاں،	

اسکولوں	تک	رسائی،	مقامی	صحت	کی	خدمات	جیسے	کہ	GP	کے	
طریقے	اور	کام	کی	مثالی	جگہیں	شامل	ہیں۔

 شیپنگ ایلنگ سروے
کے ذریعے آپ نے ہمیں کیا بتایا ہے: 

نارتھ	ولٹ	کے	مقامی	لوگ	سستے	گھروں،	وہاں	کے	عالقے	کے	
بدلنے	کے	طریقوں،	دکانوں	اور	تفریحی	سہولیات	کی	حدود،	اور	اپنے	
شہر	میں	تحفظ	کے	احساسات	کے	بارے	میں	فکر	مند	ہیں۔	تاہم،	پبلک	
ٹرانسپورٹ	اور	کمیونٹی	ہم	آہنگی	کو	مقامی	لوگوں	نے	زیادہ	درجہ	

دیا	ہے۔

نارتھ ولٹ کے لیے وژن 
مالزمتیں اور ترقی: 

ترقی	روزگار	کے	بہتر	مواقع،	صحت	مند	طرز	زندگی	اور	بہتر	معیار	کے	
مقامی	ماحول	کی	فراہمی	میں	معاون	ہوگی۔	آس	پاس	کے	رہائشی	عالقوں	
اور	سبز	جگہوں	سے	رابطے	اور	چرچ	روڈ	اور	مینڈیویل	روڈ	کے	ساتھ	

تجارتی	سرگرمیوں	کو	بہتر	بنایا	جائے	گا۔	

نئے	سماجی	بنیادی	ڈھناچےاور	خدمات	تک	رسائی	کے	ذریعے	صحت	کے	
مسائل	سے	نمٹنے	کے	لیے	ان	شعبوں	میں	سرمایہ	کاری	کی	جائے	گی۔	

صنعتی	اور	تجارتی	استعمال	کی	ترقی،	نارتھ	ولٹ	کی	مضبوط	صنعتی	
بنیاد	)مینوفیکچرنگ،	ہول	سیل،	ٹرانسپورٹ	اور	اسٹوریج	میں	مہارت	کے	
ساتھ(	اور	A40	سے	اچھی	کنیکٹوٹی	نئی	مالزمتیں	پیدا	کرے	گی۔	یہ	نئے	
کاروبار	کے	آغاز	اور	مناسب	سستی	جگہوں	کی	حمایت	کرے	گا	اور	گرین	

فورڈ	اور	پیریوال	کے	ساتھ	تعلقات	کو	مضبوط	کرے	گا۔ ہمارا سروے کریں
 ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے 

یہاں کلک کریں یا QR کوڈ اسکین کریں

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ur
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پیرویل ٹاؤن پالن
پیریوالے	بورو	کے	شمال	میں	واقع	ہے،	یہ	20	ویں	صدی	کے	پہلے	نصف	
کے	دوران	تیار	بنایا	گیا،	جس	میں	صنعتی	مینوفیکچرنگ	انٹر	وار	ہاؤسنگ	
اور	ویسٹرن	ایونیو	میں	سرمایہ	کاری	کا	بنیادی	محرک	ہے،	پیریوالے	کو	
لندن	سے	جوڑتا	ہے۔	آج	پیریوالے	کا	ایک	مضافاتی	کردار	ہے۔	اس	قصبے	
نے	کئی	دہائیوں	کے	دوران	اعتدال	پسند	ترقی	دیکھی	ہے،	اور	متعدد	سبز	
جگہوں	جیسے	کہ	پیریویل	پارک،	پیریویل	ویٹ	لینڈز،	اور	گرینڈ	یونین	

کینال	سے	فائدہ	اٹھایا	ہے۔

پیریوالے	میں	قیمتی	کمیونٹی	اور	تفریحی	اثاثے	شامل	ہیں	جیسے	پیریوالے	
ہائیو	اور	پیریوالے	کمیونٹی	سنٹر۔	بلٹن	روڈ	اور	میڈ	وے	پریڈ	پر	شاپنگ	
پریڈز	ہیں	جہاں	کھانے	اور	خریداری	کے	محدود	اختیارات	دستیاب	ہیں،	

اور	مقامی	لوگ	اکثر	خریداری	کے	لیے	بورو	کے	دوسرے	مقامات	جیسے	
گرین	فورڈ	براڈوے	کا	سفر	کرتے	ہیں۔

آج	پیریوالے	میں	ایسے	قیمتی	صنعتی	اراضی	موجود	ہیں	جہاں	لوگوں	کی	
بہت	زیادہ	توجہ	رہتی	ہے	جو	عالقے	کے	لیے	بڑا	روزگار	فراہم	کرتی	

ہے،	اور	صنعتی	اراضی	کو	تیز	کرنے	کا	موقع	ہے	جس	کے	نتیجے	میں	
متعدد	نئی	مالزمتیں	پیدا	ہوتی	ہیں۔

بہت	سے	مقامی	لوگ	انڈر	گراؤنڈ	اسٹیشن	کو	وسطی	لندن	میں	لے	جانے	
کے	لیے	استعمال	کرتے	ہیں؛	پیریوالے	A40	اور	صنعتی	سرگرمیوں	کی	
وجہ	سے	ٹریفک	جام	اور	بکھرے	ہوئے	سڑکوں	کے	نیٹ	ورک	کا	شکار	

ہے۔

پیریوالے	کے	مقامی	لوگ	سستے	گھروں،	وہاں	کے	عالقے	کے	بدلنے	کے	
طریقوں،	پیدل	چلنے	اور	سائیکل	چالنے	کے	راستوں	اور	مالزمت	کے	

مواقع	کے	بارے	میں	فکر	مند	ہیں۔	تاہم،	پبلک	ٹرانسپورٹ	اور	کمیونٹی	ہم	
آہنگی	کو	مقامی	لوگوں	نے	زیادہ	درجہ	دیا	ہے۔

 شیپنگ ایلنگ سروے کے ذریعے آپ
نے ہمیں کیا بتایا ہے: 

پیریوالے	کے	مقامی	لوگ	سستے	گھروں،	وہاں	کے	عالقے	کے	
بدلنے	کے	طریقوں،	تحفظ	کے	احساسات،	پیدل	چلنے	اور	سائیکل	

چالنے	کے	راستوں	اور	مالزمت	کے	مواقع	کے	بارے	میں	فکر	مند	
ہیں۔	تاہم،	پبلک	ٹرانسپورٹ	اور	کمیونٹی	ہم	آہنگی	کو	مقامی	لوگوں	

نے	زیادہ	درجہ	دیا	ہے۔

پیریوالے کے لیے وژن 
مالزمتیں اور ترقی: 

ترقی	شہر	کے	خوردہ،	رہائشی،	کمیونٹی،	اور	تفریحی	اختیارات	میں	
مزید	تنوع	کو	قابل	بنائے	گی	اور	سر	سبز	و	شاداب	کھلی	جگہوں	تک	

بہتر	رسائی،	بہتر	سڑک	کے	مناظر	اور	خراب	ہوا	کے	معیار	اور	صنعتی	
سرگرمیوں	کی	وجہ	سے	ہونے	والے	ماحولیاتی	اثرات	سے	نمٹنے	کے	

مواقع	فراہم	کرے	گی۔	

تصویر:	ہوور	کی	عمارت	کو	ٹیسکو	سپر	
اسٹور	کے	لیے	دوبارہ	تیار	کیا	گیا	ہے۔
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شہروں	کی	اقتصادی	شناخت	ایک	اچھی	طرح	سے	جڑے	ہوئے	صنعتی	
مرکز	کے	طور	پر	کرائی	جائے	گی	تاکہ	ہمسایہ	شہروں	سے	روابط	کو	
بہتر	بنایا	جا	سکے،	چھوٹے	کاروباروں	اور	نئے	اسٹارٹ	اپس	کے	لیے	
روزگار	کے	وسیع	مواقع	اور	سستی	کام	کی	جگہیں	فراہم	کی	جائیں	گی۔

ٹرانسپورٹ: 

ٹرانسپورٹ	کے	نظام	میں	بہتری	الئی	جائے	گی	جیسے	کہ؛

A40	کی	وجہ	سے	پیدا	ہونے	والے	مسائل	کو	حل	کرنا	اور	صنعتی	
عالقوں	کے	ارد	گرد	پیدل	چلنے	اور	سائیکل	چالنے	کے	راستے	کی	

حفاظت	کرنا۔

پبلک	ٹرانسپورٹ	کنیکٹیوٹی	میں	بہتری،	روڈ	کراسنگ	اور	فعال	سفری	
راستوں	کو	بہتر	بنانا	اور	توسیع	کرنا	جیسے	پیریوال	پارک	مغرب	سے	

گرین	فورڈ	ٹاؤن	سنٹر	تک،	ہین	ویل	میں	ٹرمپرز	لین	انڈسٹریل	اسٹیٹ	کے	
جنوب	میں،	اور	گرینڈ	یونین	کینال	اور	A40	سے	متصل	ایک	راہداری	

بنانا۔	

سائیکل	چالنے	اور	پیدل	چلنے	کو	ترجیح	دینے	کے	لیے	صنعتی	ٹریفک	
والی	سڑکوں	پر	ٹریفک	مینجمنٹ	کا	اطالق	کیا	جائے	گا۔	

ٹاؤن سنٹرز:

پیریوالے	)بلٹن	روڈ(	میں	موجودہ	عالقے	کے	مرکز	اور	میڈ	وے	پریڈ	کے	
مقامی	مرکز	کو	بہتر	پبلک	ٹرانسپورٹ	کے	ساتھ	مقامی	لوگوں	کی	روزمرہ	
کی	ضروریات	کو	پورا	کرنے	کے	لیے	اور	دستیاب	خدمات	کی	حدود	کو	

بڑھا	کر	بہتر	بنایا	جائے	گا۔

مقامی	لوگوں	کی	ضروریات	کو	پورا	کرنے	اور	عوامی	دائرے	اور	فعال	
سفری	راستوں	کے	معیار	کو	بہتر	بنانے	کے	لیے	ہورسنڈن	لین	ساؤتھ	پر	

ایک	نئے	مقامی	مرکز	کو	فروغ	دیا	جائے	گا۔

پیریوالے	میں	20	منٹ	کے	محلے	نافذ	کیے	جائیں	گے	جہاں	کے	رہائشی	
اپنے	گھروں	سے	20	منٹ	پیدل	سفر	کر	کے	روزمرہ	کی	ضروریات	کو	
پورا	کر	سکتے	ہیں۔	اس	میں	خریداری	کی	سہولیات،	تفریحی	سرگرمیاں،	

اسکولوں	تک	رسائی،	مقامی	صحت	کی	خدمات	جیسے	کہ	GP	کے	
طریقے	اور	کام	کی	مثالی	جگہیں	شامل	ہیں۔	

تصویر:	پیریوال	کا	صنعتی	مرکز۔

قریبی سر سبز و شاداب کھلی جگہوں 
تک فعال سفری راستوں کو بہتر بنانے 

کی ضرورت اور ایک موقع ہے۔

ہمارا سروے کریں
 ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے 

یہاں کلک کریں یا QR کوڈ اسکین کریں

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ur
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دن اور رات کے دوران خوردہ اور 
دیگر خدمات کی حد کو بہتر بنانا بہت 

ضروری ہے۔

ساؤتھ ہال ٹاؤن پالن 
ساؤتھ	ہال	برطانیہ	کے	متنوع	ترین	عالقوں	میں	سے	ایک	ہے	جہاں	ساؤتھ	
ہال	کی	86%	آبادی	غیر	سفید	فام	لوگوں	کی	ہے۔	ساؤتھ	ہال	دو	اہم	مراکز	
پر	مشتمل	ہے،	پہال	ساؤتھ	ہال	ٹاؤن	سنٹر	ہے	جو	کھانے،	خوردہ	اور	فیشن	
کی	دکانوں	کی	ایک	وسیع	رینج	پیش	کرتا	ہے،	اور	دوسرا	کنگ	اسٹریٹ	

نیبر	ہڈ	سنٹر	ہے	جو	زیادہ	تر	سہولت	کے	سامان	پیش	کرتا	ہے۔

ساؤتھ	ہال	کا	صنعتی	عالقہ	تقریباً	400	کاروباروں	کا	گھر	ہے،	جو	4000 
مالزمتیں	فراہم	کرتا	ہے۔	کاروبار	عظیم	مغربی	اسٹریٹجک	صنعتی	مقام	کے	
اندر	جمع	کیے	گئے	ہیں،	جس	میں	کئی	چھوٹے	مجموعے	بشمول	انٹرنیشنل	

ٹریڈنگ،	فیدر	اسٹون،	اور	برج	روڈ	انڈسٹریل	اسٹیٹس	شامل	ہیں۔	

 شیپنگ ایلنگ سروے کے
ذریعے آپ نے ہمیں کیا بتایا ہے: 

مقامی	لوگ	سستے	گھروں،	تحفظ	کے	احساسات،	پیدل	چلنے	اور	
سائیکل	چالنے	کے	راستوں،	ہوا	کے	معیار،	پارکوں	اور	کھلی	

جگہوں	کی	صفائی	اور	حفاظت	اور	روزگار	کے	اچھے	مواقع	کی	
کمی	کے	بارے	میں	فکر	مند	ہیں۔	تاہم،	پبلک	ٹرانسپورٹ	اور	کمیونٹی	

ہم	آہنگی	کو	مقامی	لوگوں	نے	زیادہ	درجہ	دیا	ہے۔	

ساؤتھ ہال کے لیے وژن 
ساؤتھ	ہال	تیزی	سے	تبدیلی	کی	ترقی	اور	سرمایہ	کاری	کے	مرحلے	سے	
گزر	رہا	ہے۔	ساؤتھ	ہال	قومی	اہمیت	کی	منزل	کے	طور	پر	کلیدی	کردار	

ادا	کرتا	ہے،	

اور	حالیہ	ترقی	کے	پیمانے	اور	رفتار	کے	بارے	میں	مقامی	لوگوں	کے	
خدشات	ہیں۔	مقامی	منصوبہ	اس	بات	کو	یقینی	بنانے	میں	کلیدی	کردار	ادا	
کرے	گا	کہ	مستقبل	کی	کسی	بھی	ترقی	کو	روزگار	کی	قیادت	اور	پیمانے	

پر	زیادہ	معتدل	ہو۔	

مالزمتیں اور ترقی: 

نئی	ترقی	غربت،	کم	تنخواہ	اور	خراب	صحت	سے	نمٹنے	کا	موقع	فراہم	
کرتی	ہے۔	سرمایہ	کاری	روزگار	کے	مواقع	فراہم	کرے	گی،	سستے	

مکانات،	بشمول	نسل	در	نسل	زندگی	گزارنے	اور	رہائش	کی	مخصوص	
ضروریات	کو	پورا	کرنے،	صحت	مند	طرز	زندگی،	زیادہ	سر	سبز	و	

شاداب	سڑکوں،	اور	بہتر	معیار	کا	مقامی	ماحول	حاصل	کرنے	کے	لیے	
اچھی	طرح	سے	ڈیزائن	کیے	گئے	نئے	مکانات۔

ترقی	پر	توجہ	مرکوز	کی	جائے	گی:	ساؤتھ	ہال	اسٹیشن،	ویسٹ	ساؤتھ	ہال	
)ساؤتھ	ہال	گرین	کوارٹر(	اور	ایسٹ	ساؤتھ	ہال	)مڈل	سیکس	بزنس	سنٹر	

اور	ہنی	مونسٹر	سائٹس(	مخلوط	استعمال	کی	اسکیموں،	زیادہ	سر	سبز	اور	
عوامی	مقامات	اور	شہر	کے	باقی	حصوں	سے	بہتر	رابطے	کے	ذریعے۔

ساؤتھ	ہال	کی	صنعت	کی	بنیاد	)تھوک،	گودام،	الجسٹکس	اور	نقل	و	حمل	
میں	مہارت	کے	ساتھ(	کو	روزگار	کی	وسیع	اقسام،	چھوٹے	اور	درمیانے	
کاروباروں	کے	لیے	زیادہ	سستی	اور	منظم	کام	کی	جگہوں	کے	ساتھ	ساتھ	
تحفظ،	تعاون	میں	اضافہ	کیا	جائے	گا	اور	جہاں	مناسب	ہو،	مخلوط	استعمال	

کی	شدت،	بشمول	نئی	رہائش	کا	کام	بہتر	بنایا	جائے	گا۔

تصویر: ساؤتھ	روڈ،	ساؤتھ	ہال۔
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Hub	Skills	Green	College	London	West	)ویسٹ	لندن	کالج	
گرین	سکلز	ہب(	زراعت	کے	شعبے	میں	مالزمتیں	پیدا	کرنے	میں	مدد	

کرے	گا	اور	غربت	اور	محرومی	کے	حاالت	کا	جواب	دینے	کے	لیے	ایک	
جامع	اقتصادی	منصوبہ	تیار	کیا	جائے	گا۔	ساؤتھ	ہال	میں	فلم	اسٹوڈیو	کے	
کیمپس	کے	قیام	کا	موقع	بھی	اسٹیک	ہولڈرز	کے	ساتھ	مل	کر	تالش	کیا	

جائے	گا۔

ہم	اس	بات	کو	یقینی	بنائیں	گے	کہ	نئی	ترقی	ڈیزائن	کے	اعلٰی	ترین	
معیارات	پر	پورا	اترے	اور	مقامی	کردار	کے	لیے	مثبت	ہو۔	ہم	مستقبل	میں	
مرمت،	دوبارہ	استعمال،	اور	موروثی	اثاثوں	کی	طویل	مدتی	بقا،	بشمول	

نورووڈ	گرین	کنزرویشن	ایریا	اور	نور	ووڈ	ہال	کو	محفوظ	بنانے	کے	لیے	
اقدامات	کا	اطالق	کریں	گے،	گرینڈ	یونین	کینال	سے	متصل	عوامی	دائرے	

اور	ماحولیات	میں	بہتری	کو	الگو	کریں	گے۔

زیادہ	حقیقی	طور	پر	سستی	رہائش	فراہم	کی	جائے	گی،	خاص	طور	پر	
نورووڈ	گرین،	ساؤتھ	ہال	براڈوے،	اور	ساؤتھ	ہال	گرین	وارڈز	میں۔	گالف	
لنکس	اسٹیٹ	اور	ہیوالک	اسٹیٹ	کی	مستقبل	میں	دوبارہ	ترقی	نئے	سماجی	
انفراسٹرکچر	اور	مزید	سہولت	والے	سامان	کی	دکانوں	کی	حوصلہ	افزائی	

کرے	گی۔

ہمارا سروے کریںتصویر:	کنگ	اسٹریٹ،	ساؤتھ	ہال۔
 ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے 

یہاں کلک کریں یا QR کوڈ اسکین کریں

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=ur
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ٹاؤن سنٹرز:

ساؤتھ	ہال	ٹاؤن	سنٹر	کو	ریٹیل،	تجارتی،	تفریحی	اور	کمیونٹی	کے	استعمال	
کی	بہتر	رینج	فراہم	کرنے	کے	لیے	بڑھایا	جائے	گا۔	اسٹیشن	کے	ارد	گرد	
عوامی	جگہوں	کو	بہتر	بنانے	اور	پڑوسی	ترقیاتی	مقامات	اور	قصبوں	سے	

بہتر	رابطے	کے	ساتھ	ساتھ	اوقات	کار	سے	باہر	کی	خدمات	کو	سپورٹ	
کرنے	کے	لیے	تجاویز	پیش	کی	جائیں	گی۔

کنگ	اسٹریٹ	نیبرہڈ	سنٹر	)ویسٹ	ساؤتھ	ہال(	ساؤتھ	ہال	ٹاؤن	سنٹر	کو	مزید	
شاپ	فرنٹ،	نئے	استعماالت،	خدمات،	روزگار	کے	استعماالت،	عوامی	

مقامات	اور	پیدل	چلنے	والے	راستوں	کے	ذریعے	بہتری	کے	ساتھ	مکمل	
کرے	گا۔

ساؤتھ	ہال	گرین	کوارٹر	کی	ترقی	کو	منصوبہ	بندی	کی	مدت	میں	
پبلک	ٹرانسپورٹ	اور	فعال	سفر،	عوامی	مقامات،	ہری	بھری	اور	کھلی	
جگہوں	میں	بہتری	کے	ساتھ	جاری	رکھا	جائے	گا۔	سوشل	اور	کمیونٹی	
انفراسٹرکچر	میں	بہتری	میں	ایک	نئے	پرائمری	اسکول،	کمیونٹی	کی	

عمارتوں،	ہیلتھ	سنٹر	کی	فراہمی	اور	مقامی	ضروریات	کو	پورا	کرنے	کے	
لیے	حقیقی	طور	پر	سستی	رہائش	اور	دیگر	اقسام	کے	گھر	فراہم	کرنا	شامل	

ہوں	گے۔

 Honey	Monster	and(	بزنس	سیکس	مڈل	اور	مونسٹر	ہنی			سابقہ
Business	Middlesex(	کے	مقامات	یونٹ	کے	سائز	کی	ایک	حد	کے	

اندر	رہائش	اور	روزگار	کے	مخلوط	استعمال	کی	ترقی	فراہم	کریں	گی	
تاکہ	چھوٹے	اور	درمیانے	کاروباروں،	سہولت	خوردہ،	کمیونٹی	اور	نہر	

کے	کنارے	تفریحی	استعمال	سمیت،	مزید	مقامی	ضروریات	کو	پورا	کیا	جا	
سکے۔	سن	رائز	ریڈیو	کی	عمارت	کو	برقرار	رکھا	جائے	گا	اور	اسے	بہتر	

بنایا	جائے	گا۔

ڈورمرز	ویلز،	لیڈی	مارگریٹ	اور	گرین	فورڈ	ٹاؤن	سنٹر	کے	درمیان	
تعلقات	کو	مستحکم	بنانے	کے	لیے	عوامی	مقامات	اور	سائن	پوسٹس	میں	

بہتری	الئی	جائے	گی۔

ساؤتھ	ہال	میں	20	منٹ	کے	محلے	نافذ	کیے	جائیں	گے	جہاں	کے	رہائشی	
اپنے	گھروں	سے	20	منٹ	پیدل	سفر	کر	کے	روزمرہ	کی	ضروریات	کو	
پورا	کر	سکتے	ہیں۔	اس	میں	خریداری	کی	سہولیات،	تفریحی	سرگرمیاں،	

اسکولوں	تک	رسائی،	مقامی	صحت	کی	خدمات	جیسے	کہ	GP	کے	
طریقے	اور	کام	کی	مثالی	جگہیں	شامل	ہیں۔

ٹرانسپورٹ: 

ٹرانسپورٹ	کے	نظام	میں	بہتری	الئی	جائے	گی	جیسے	کہ؛

پیدل	چلنے	کے	لیے	بہتر	اور	محفوظ	سائیکلنگ	کے	راستے	جیسے	کہ	
لیڈی	مارگریٹ	روڈ	سے	گرانڈ	یونین	کینال	تک	اور	اکسبرج	روڈ	کے	ساتھ	
ساتھ	گزرنے	والی	راہداری۔	ہم	اسٹیک	ہولڈرز	کے	ساتھ	اعلٰی	معیار	کے	
فعال	ٹریول	نیٹ	ورکس	قائم	کرنے	اور	ہیتھرو	ہوائی	اڈے	تک	24	گھنٹے	
پبلک	ٹرانسپورٹ	کے	رابطوں	کو	بہتر	بنانے	کے	لیے	بھی	کام	کریں	گے۔

ہیوالک	اسٹیٹ	کو	میرک	روڈ	سے	جوڑنے	کے	لیے	پبلک	ٹرانسپورٹ	اور	
فعال	سفر	کے	لیے	ایک	راستہ	فراہم	کرنا۔	فعال	سفری	اقدامات	کو	بہتر	
بنانا،	کینال	کے	دو	راستے	اور	میرک	روڈ	اور	گرینڈ	یونین	کینال	کے	

درمیان	عوامی	جگہوں	کو	بہتر	بنانا۔

صحت اور بنیادی ڈھانچہ:

صحت	اور	انفراسٹرکچر	کے	شعبے	میں	بہتری	الئی	جائے	گی	جیسے:

ساؤتھال	کے	مغربی	اور	جنوبی	حصوں	میں	مزید	سر	سبز	و	شاداب	کھلی	
جگہیں	فراہم	کرنا،	درخت	لگا	کر	اور	حفاظت	کو	بڑھانے	کے	طریقے	

تالش	کرنا۔

برینٹ	ویلی	اور	گرینڈ	یونین	کینال	تک	پیدل	چلنے	والوں	اور	سائیکل	تک	
رسائی	اور	سائن	پوسٹنگ	کو	بہتر	بنائیں۔

جوبلی	گارڈنز	اور	لیڈی	مارگریٹ	روڈ	کے	طبی	مراکز	میں	صحت	کی	
بنیادی	سہولیات	تک	رسائی	کو	بہتر	بنانا	اور	نئی	پیشرفت	میں	صحت	کی	
سہولیات	اور	دیگر	خدمات	کے	لیے	جگہ	کے	مواقع	کی	نشاندہی	کرنا،	نیز	

ساؤتھ	ایسٹرن	ساؤتھ	ہال	میں	ریٹروفٹ	پروجیکٹس۔

یہ	تسلیم	کرنا	کہ	ہمارے	رہائشی	سماجی	بنیادی	ڈھانچے	کی	قدر	کرتے	ہیں	
اور	اس	لیے	موجودہ	سماجی	سہولیات	کو	بہتر	بنانا	اور	اس	کی	تجدید	کرنا	

اور	نئے	سماجی	انفراسٹرکچر	کے	مواقع	کی	نشاندہی	کرنا۔
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ہمارا مختصر سروے کریں!
ہم	نے	ہر	ٹاؤن	پالن	کے	اختتام	پر	مختصر	سروے	کا	

لنک	دیا	ہے	لیکن	اگر	وہ	آپ	سے	چھوٹ	گیا	ہے	تو	آپ	
پریشان	نہ	ہوں!	

 پالیسیوں پر	مشتمل	مکمل	دستاویز	
 تالش	کرنے	کے	لیے	یہاں	کلک	
کریں	یا	QR	کوڈ	اسکین	کریں۔

تمام	سوشل	میڈیا	چینلز	پر	ہمیں	فالو	کریں	اور	ایلنگ	
کونسل	ریگولیشن	18	کنسلٹیشن	کے	بارے	میں	مزید	

جاننے	کے	لیے	ہماری	ویب	سائٹ	مالحظہ	کریں۔

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