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આગામી થોડા મહિનામાં ઇલ્ંગને આકાર આપર્ા માટે અને 

અમારા નર્ા ્ોક્ પ્ ાનમાં સામે્ થર્ાની ર્ધુ તકો મળશે. 

અપડટેસ મેળર્ર્ા માટે બસ અમારી ર્ેબસાઇટ પર  નોંધણી 

કરાર્ો: www.Ealing.gov.uk

શેલપંગ Ealing વર્શે ર્ધુ માહિતી માટે મુ્ાકાત ્ો  

 www.ealing.gov.uk/shapingealing
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િરરચ્

લલંકસ
શેલપંગ Ealing રરપોટ્ટ  પર ર્ધુ માહિતી માટે અહીં 
ન્િક કરો.

્ોક્ પ્ ાન અને સિાયક દસતાર્ેજો વર્શે ર્ધુ 

માહિતી માટે અહીં ન્િક કરો.

આ ડોક્ુમેનટ શું છે?

આ ડ્ાફટ નર્ા ્ોક્ પ્ ાનના મુખ્ય ડોક્ુમેનટનું સારાંશ ડોક્ુમેનટ છે. કૃપા કરીને નોંધ ્ેર્ી 

કે આ ડોક્ુમેનટમાં વર્કાસને માગ્ગદશ્ગન આપતી નીવતઓનો સમાર્ેશ થતો નથી. 

તમે નીવતઓ સાથે સંપૂણ્ગ ડોક્ુમેનટ અહીં મેળર્ી શકો છો.

િરલામશ્શનો પ્રતત્સલાદ કેવી રીતે આિવો 

અમે 25મી જાન્ુઆરી 2023 સુધીમાં ્ોક્ પ્ ાન પર રટપપણીઓ કરર્ા માટે ઇલ્ંગના 

ભવર્ષયમાં રસ ધરાર્તા દરેકને આમંવરિત કરીએ છીએ. 

સંપૂણ્ગ ડ્ાફટમાં નર્ા ્ોક્ પ્ ાનના ડોક્ુમેનટની અંદર અમે નીવતઓ િેઠળ અમારી 

દરખાસતો પર પ્રવતસાદ માંગર્ા માટે પ્રશ્ો મૂક્ા છે. પરામશ્ગના પ્રશ્ો ઇનટરેક્ટર્ છે, જ ે

તમને દરેક પ્રશ્ની લ્ંક પર ક્્ક કરર્ાથી ઓન્ાઈન જર્ાબ આપર્ા દેશે. 

ઇમેઇ્, મેઇ્ અને વ્યક્તગત ઇર્ેનટસ દ્ારા પરામશ્ગનો પ્રવતસાદ આપર્ા માટે ર્ધારાની 

રીતો આપે્ી છે.

તમે ડ્ાફટ નર્ા ્ોક્ પ્ ાનના ડોક્ુમેનટ, અને આધારભૂત દસતાર્ેજો સહિત, આ પરામશ્ગને 

્ગતી તમામ માહિતી, કાઉકનસ્ની ર્ેબસાઇટ પરથી મેળર્ી શકશો. 

ડ્ાફટ નર્ા ્ોક્ પ્ ાનની િાડ્ટ  કોપીઓ 14 ઉ્સબ્રિજ Rd (W5 2HL) ખાતેની Ealing 

કાઉકનસ્ ઑરિસમાં અને સમગ્ર નગરની ્ાઇરિેરીઓમાં પણ ઉપ્બધ છે.

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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િોકિ પિલાન શું છે?

્ોક્ પ્ ાનસ Ealing ની સીમામા ંભાવર્ વર્કાસને આકાર આપે છે 

અને માગ્ગદશ્ગન આપે છે. Ealing ના નર્ા ્ોક્ પ્ ાનને ચાર મુખ્ય 

ભાગોમાં ર્િેંચર્ામાં આર્ે્ છે:

 —   અર્કાશી વ્ૂિરચના જ ેનગરો માટે એકંદર ધયેય અને તેને કેર્ી 

રીતે પિોંચાડર્ામાં આર્શે તે નક્ી કરે છે.

 —   સાત ટાઉન પ્ ાનસનો સંગ્રિ જ ેસમજાર્ે છે કે જાં નર્ા વર્કાસની 

સંભાર્ના િોય એર્ી 118 ડરે્્ોપમેનટ સાઇટસ અથર્ા સ્ાનો 

સહિત, આને વર્વર્ધ ક્ેરિોમાં કેર્ી રીતે પિોંચાડર્ામાં આર્શે. 

 —   વર્કાસ પ્રબંધનની નીવતઓનો સમૂિ જ ેિા્ની London પ્ ાન 

નીવતઓ માટે પૂરક બનીને અથર્ા નર્ી ્ોક્ નીવત નક્ી કરીને 

આયોજન ્ાગુ કરર્ાના હનધા્ગરણને માગ્ગદશ્ગન આપર્ામાં મદદ 

કરશે.

 —   એક નીવતનો નકશો કે જ ેકોઈપણ સાઇટ-વર્બ્શષ્ટ નીવતઓને 

નકશાના સર્રૂપમાં દશા્ગર્ે છે.

આ ્ોક્ પ્ ાન London પ્ ાનના એકંદર સંદભ્ગમાં કાય્ગરત િોર્ો 

જોઈએ જ ેભવર્ષયમાં London કેર્ી રીતે વર્કાસ કરશે તે માટેનું 

માળખું હનધા્ગરરત કરે છે અને તે Ealing ના ડરે્્ોપમેનટ પ્ ાનનો એક 

ભાગ છે.

ચચત્ર: Ealing નો એરરય્ વ્ૂ
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્સલારી નોકરીઓનું ્સર્જન અને તવકલા્સ:

Ealing એ West London ની નર્ી અથ્ગવ્યર્સ્ાનું એકનજન બનશે. 

અમે જીર્નહનર્ા્ગિની ઉવચત આર્ક આપે એર્ી નોકરીઓ માટે ર્ાજબી 

અને સમાન ઍ્સેસ પૂરો પાડર્ા માટે વૃવધિ ્ાર્ીશું. વૃવધિ ખરેખર 

પોસાય તેર્ા ઘર અને પરર્ડ ેતેર્ા ર્ક્ટ સપેસને સમથ્ગન આપશે. અમે 

Ealing માં સર્્ગસમાર્ેશક િોય એર્ી  વૃવધિ ઈચછીએ છીએ જાં ્ોકો 

વર્કાસમાં િાળો આપી શકે અને ્ાભ મેળર્ી શકે છે. Ealing પોતાના 

વ્યર્સાવયક ક્ેરિોમાં વૃવધિ કરશે અને ર્ૈવર્ધયીકરણ ્ાર્શે, અને તેના 

ઔદ્ોવગક વર્સતારો, સજ્ટનાતમક ઉદ્ોગો અને રાવરિ-સમયના અથ્ગતંરિની 

ભૂવમકાને ર્ધુ મજબૂત બનાર્શે. અમે આ પણ કરીશું:

 — જમીનના કાય્ગક્મ ઉપયોગને સુહનશ્ચિત કરર્ા માટે કસ્ર સ્ળોનો 

સીધો વર્કાસ. 

 — ્ંડન પ્ ાન િાઉસસંગ સપ્ ાય ્કયાંકો પૂરા કરર્ા 

(50% એિોડવેબ્ િાઉસસંગ સાથે). 

 — સારી રચના અને સગર્ડતાને પ્રોતસાિન આપવું. 

 — ર્ારસાના સંરક્ણ અને સંર્ધ્ગન માટે વ્ૂિાતમક અકભગમ 

અપનાર્ર્ો.

 — ઊંચી ઇમારતો માટે યોગય વર્સતારો ઓળખર્ા અને એર્ા િેરિારો 

કરર્ા કે જ ેગુણર્ત્ા ઉમેરે અને Ealing ના ગુણ અને સ્ાન-

હનમા્ગણની મિતર્ાકાંક્ાઓને પૂરક બને. 

 — જરૂરી ભૌવતક, સામાકજક અને ગ્રીન ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચર માટે જોગર્ાઈ 

કરર્ી.

 — આપણા ટાઉન સેનટસ્ગની કાય્ગક્મતા અને જોમને જાળર્ી રાખર્ા.

 — સાચા અથ્ગમાં વમબ્રિત, સમાર્શેી સમદુાયોમાં નર્ા ઘર પરૂા પાડર્ા.

 — સંસકૃવત અને રચનાતમક ઉદ્ોગોને સમથ્ગન આપવું.

 — નર્ી કોમ્ ુહનટી ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચર ્ેર્ી (CIL) સહિત, આયોજનની 

જર્ાબદારીઓ પર ભાવર્ ર્ાટાઘાટો માટે સપષ્ટ માળખું બનાર્વું.

 — સ્ાહનક ્ોકોને િાયદો થાય તે માટે કોમ્ ુહનટી ્ેનડ ટ્રસ્ટો સહિત 

જાિેર ઉપયોગ માટે મિતર્પૂણ્ગ જાિેર સંપબ્ત્ઓ અને ઇમારતોને 

જાળર્ી રાખે એર્ા સર્્ગસમાર્ેશક અથ્ગતંરિને સમથ્ગન આપવું. 

ચચત્ર: નગરમાં સરરિય મુસાિરીનું 
મિતર્.

અમલારું  ધ્ ે્

Ealing નું 15-ર્ર્ગનું ધયેય Ealing ના સાત નગરો પૈકી 

દરેકની અનનય ્ાક્કણકતાઓ અને સાંસકૃવતક ઓળખમાં 

સુધારો કરર્ા માંગે છે અને કાઉકનસ્ પ્ ાનમાં રિણ મુખ્ય 

વ્ૂિાતમક ઉદે્શયોને પ્રવતસબંબ્બત કરે છે:
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આબોહવલા ્સંકટનો ઉકેિ િલાવવો:

Ealing નર્ા વર્કાસના ્ાભોને નગરોના ક્ેરિોમાં ર્ધુ સમાનરૂપે 

િે્ાર્ર્ા પ્રયતન કરશે Ealing નગરો ર્ચચે 20-વમહનટના ક્ેરિો બનાર્ર્ા 

અને પ્રોતસાિન આપર્ાનો પ્રયતન કરશે, જાં મોટાભાગની રોજજંદી 

જરૂરરયાતો થોડંુ ચા્ીને અથર્ા સાયક્ પર જઈને પૂરી કરી શકાય છે. 

Ealing સર્ચછ, િરરયાળું અને ર્ધુ સ્ાયી બનશે. અમે આ પણ કરીશું:

 —  જમીનનો રિેષ્ઠ ઉપયોગ કરર્ો અને ર્ધુ સ્ાયી પરરર્િનમાં રોકાણ 

કરવું.

 —  કચરાનું વ્યર્સ્ાપન કરવું અને ર્ધુ સર્-કાય્ગક્મતાને પ્રોતસાિન 

આપવું. 

 —  નર્ી ટેકનો્ોજીમાં ર્ધુ ઊજા્ગ કાય્ગક્મતા અને રોકાણન ે

પ્રોતસાિન આપવું. 

 —  મજબુતતા ્ાર્ર્ી અને બદ્ાતા ર્ાતાર્રણને અનુકુળ થવું. 

 —  ગ્રીન ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચરના નેટર્ક્ટ ની જાળર્ણી, તેમાં સુધારો અને 

વર્સતરણ.

 —  મજબૂત સમાર્ેશી સમુદાયો વર્કસાર્ર્ામાં મદદ કરર્ા માટે 

સામુદાવયક સુવર્ધાઓનું રક્ણ અને તેમાં સુધારો કરર્ો અને 

સામાકજક એકીકરણ, એકતા અને નાગરરક ગૌરર્માં િાળો 

આપર્ો. 

 —  નર્ી અને સુધારે્ી સામાકજક અને સામુદાવયક માળખાકીય 

સુવર્ધાઓ પૂરી પાડર્ી.

 —  જરૂરરયાતો પૂરી કરર્ા અને સમુદાય કેનદ્ો જરે્ી જરૂરી નર્ી 

સામાકજક માળખાકીય સુવર્ધાઓ પૂરી પાડર્ાનું સુહનશ્ચિત કરર્ા 

માટે િા્ની સામાકજક માળખાકીય સુવર્ધાઓની સુરક્ા,  

સુધારણા અને સુવર્ધા પૂરી પાડર્ી. 

પયુનરનંમરામાણ અને નવો વવકરાસ મરાત્ર 

તો જ સવીકરાયમા રહેશે જો આરોગય 

અને સયુખરાકરારીનરા પરરણરામોને 

પ્રાથવમકતરા આપવરામરાં આવે છે.

ચચત્ર: Uxbridge Road, Ealing.
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અમલારું  ધ્ ે્

અ્સમલાનતલા ્સલામે િડવું:

બાળકો અને ્ુર્ાનોને જીર્નની સારી શરૂઆત મળર્ી જોઈએ, અને 

અપરાધ અને અસમાનતાથી મુ્ત દરેક વ્યક્ત ્ાંબા, સર્સ્ જીર્નનો 

આનંદ માણી શકર્ા જોઈએ. અમે આ પણ કરીશું:

 —  િર્ાની ગુણર્ત્ામાં સુધારો કરીને સર્સ્ જીર્નને સમથ્ગન આપવું 

અને આબોિર્ા પરરર્ત્ગનની અસરોને ઘટાડર્ા માટે કામ કરવું. 

 —  દૈહનક જરૂરરયાતોને પિોંચીર્ળર્ા માટે ર્ધુ સારા અને સરળ 

ઍ્સેસને સુહનશ્ચિત કરર્ા માટે 20-વમહનટના ક્ેરિોનો અમ્ કરર્ો.

 —  વર્કાસ માટે રચનાના ઉચચ ધોરણો માટે પ્રવતબધિ રિેવું. 

 —  રમતગમત અને મનોરંજન સુવર્ધાઓ માટે પૂરતો પુરર્ઠો અને 

સુધારે્ો પ્રર્ેશ જાળર્ી રાખર્ો.

 — સર્ાસ્ય પ્રભાર્ના મૂલયાંકનનો અમ્ કરર્ો. 

 —  આરોગયની માળખાકીય જરૂરરયાતો અને વર્શેર આર્ાસ 

જરૂરરયાતોને પૂરી કરર્ી.

 — ્ી્ી અને ખુલ્ી જગયા સુધીની પિોંચને ર્ધુ સારી બનાર્ર્ી. 

 —  આરોગય સંભાળ અને અનય સેર્ાઓની ર્ધુ સારી પિોંચ સુહનશ્ચિત 

કરર્ા માટે NHS અને અનય સેર્ા પ્રદાતાઓ સાથે મળીને કામ 

કરવું. 

 —  કજપસી, રોમા અને પ્રર્ાસીઓની આર્ાસની જરૂરરયાતો પૂરી કરર્ી, 

જમેાં સમરપંત ટ્રાકનઝિટ સાઇટના હનમા્ગણનો સમાર્ેશ થાય છે.

ચચત્ર: સંર્ેદનશી્  
રિેર્ાસીઓની સિાયતા.
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Acton ટલાઉન પિલાન

એ્ટન એ સૌથી ર્ધુ ર્ૈવર્ધયસભર નગરો પૈકીનું એક નગર છે; તેમાં 

ઘણાં જુદા-જુદા ટાઉન સેનટસ્ગ અને અસંખ્ય ઔદ્ોવગક વર્સતારોનો 

સમાર્ેશ થાય છે. તે Old Oak અને Park Royal ખાતે UK ના સૌથી 

મોટા રરજનરેશન ઝિોન માટે દબ્ક્ણ પ્રર્ેશદ્ારનું હનમા્ગણ કરે છે જમેાં 

2030 સુધીમાં નર્ા િાઇ સપીડ 2 ટરમંનસનો સમાર્ેશ થશે. તેને A40 

અને Uxbridge રોડની હનકટતાનો પણ િાયદો મળે છે. Acton તેના 

રિેર્ાસીઓ માટે વમરિ સામાકજક-આરથંક પરરણામો ધરાર્ે છે, જમેાં 

સમૃવધિના વર્સતારોની બાજુમાં જ ઊંડી ર્ંવચતતા છે. 

Acton નું સ્ાન કનેક્ટવર્ટી (સાત રે્ અને ટ્ુબ સ્ટેશન) નો 

્ાભ િોર્ાથી ઉતકૃષ્ટ છે. વર્કાસના નોંધપારિ સતરોને સમાર્ર્ા માટે, 

ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચરમાં નોંધપારિ આયોકજત રોકાણ થયે્ છે ખાસ કરીને તેના 

નગર કેનદ્ો અને ઔદ્ોવગક વર્સતારોમાં જાં ઉચચ ઘનતાના રોજગારના 

ઉપયોગને પ્રોતસાહિત કરર્ામાં આર્શે. તે એક રરિએરટર્ એનટરપ્રાઇઝિનું 

ઘર પણ છે નગરની અંદર પોસાય તેના કાય્ગસ્ળ મળેર્ર્ા માટે ઝિોન 

(CEZ) જનેો ઉદે્શય ક્ાકારો અને નર્ા સજ્ટનાતમક વ્યર્સાયોને 

સમથ્ગન આપર્ાનો છે. 

શેપિંગ Ealing ્સવવે દ્લારલા તમ ે
અમને શું કહું છે

Acton ના સ્ાહનક ્ોકો પોસાય તેર્ા ઘરો, તેમનો વર્સતાર જ ે

રીતે બદ્ાઈ રહ્ો છે, િર્ાની ગુણર્ત્ા, અને સમરપંત ર્ૉકકંગ 

અને સાયકલ્ંગ માગગોના અભાર્ વર્શે લચંવતત છે. તેમ છતાં, 

સ્ાહનક ્ોકો દ્ારા જાિેર પરરર્િન, સામુદાવયક સંક્ન અને 

સર્ચછ, સ્ામત ઉદ્ાનો અને ખુલ્ી જગયાઓને ર્ધુ ઉચચ મૂલય 

આપર્ામાં આવ્ું છે.

Acton મલાટે ધ્ ે્:

નોકરીઓ અને વૃચધિ: 

Acton મેઇન ્ાઇન સ્ટેશન પર એવ્ઝિાબેથ ્ાઇનના આગમન અને 

ઓલડ ઓક કોમન HS2 સ્ટેશન પર ભાવર્ ઇનટરચેનજ દ્ારા આ ક્ેરિમાં 

આરથંક તકોનો મિત્મ ઉપયોગ કરર્ામાં આર્શે. Acton ટાઉન, 

Acton મેઇન ્ાઇન, Acton સેનટ્ર્ અને સાઉથ Acton સહિત 

િા્ના ટ્રાનસપોટ્ટ  ઇનટરચેનજની આસપાસ વૃવધિ પર ધયાન કેબ્નદ્ત 

કરર્ામાં આર્શે.

Acton ના (આિાર, ઉતપાદન, જથથાબંધ, પરરર્િન, અને સંગ્રિમાં 

વર્શેરતા સાથે) ઔદ્ોવગક આધારને યોગય ઔદ્ોવગક સ્ળોના વર્કાસ 

અને સઘનતા દ્ારા સમથ્ગન આપર્ામાં આર્શે અને સુધારણા કરર્ામાં 

આર્શે. અમે Acton ની વ્યર્સાવયક વર્શેરતાઓ અને જ્ાન સઘન 

પ્રવૃબ્ત્ વર્કસાર્ર્ાનો પણ પ્રસતાર્ આપીએ છીએ. અમે પરર્ડ ેતેર્ા 

કાય્ગસ્ળોની જોગર્ાઈને સમથ્ગન આપીશું, અને આ ક્ેરિમાં કૌશલય, 

રોજગાર અને બ્શક્ણની તકો સાથે રિેર્ાસીઓને સમથ્ગન આપીશું.

ચચત્ર: ્ોકો સિયોગપૂર્્ગક 
કામ કરે છે.
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આરોગ્ અને મલાળખલાકી્ સુતવધલાઓ:

GP ક્મતાને સુધારીને, અને A40 અને Uxbridge રોડ જરે્ા વ્યસત 

રસતાઓ સાથે િરરયાળી અને ખુલ્ી જગયાઓ, બાળકોના રમર્ાની 

જગયાઓ, રિેર્ાની કસ્વત સહિત આરોગય અને માળખાકીય 

સુવર્ધાઓમાં સુધારો કરર્ામાં આર્શે. 

સમયસર અને અસરકારક ઉચચ-ગુણર્ત્ાર્ાળી રચના ઓલડ ઓક અને 

પાક્ટ  રોય્ ડરે્્પમેનટ કોપગોરેશન (OPDC) અને અનય મુખ્ય હિસસેદારો 

સાથે ભાગીદારીથી કામ કરીને, નોથ્ગ Acton સ્ટેશનની આસપાસના 

નોંધપારિ વર્કાસથી ઉદ્ભર્તી તકોને મિત્મ બનાર્ીને, અને વ્યર્સાયો, 

જમીન માવ્કો અને વર્કાસકતા્ગઓ સાથે મળીને કામ કરીને િાંસ્ 

કરર્ામાં આર્શે. 

િેરરટેજ એ્શન ઝિોન બનાર્ર્ા જરે્ા પગ્ાં દ્ારા Acton ટાઉન 

સેનટર ખાતે ઐવતિાબ્સક િાદ્ટના સંરક્ણ અને સુધારણા સહિત Acton 

ની ઓળખ જાળર્ી રાખર્ામાં આર્શે અને તેને મજબૂત બનર્ર્ામાં 

આર્શે.. 

ર્ંવચતતાનો સામનો કરર્ા માટે ર્ધુ યથાથ્ગપણે પરર્ડ ેતેર્ા આર્ાસ 

બનાર્ર્ામાં આર્શે, ખાસ કરીને Acton સેનટ્ર્, સાઉથ Acton, અને 

ઇસ્ટ Acton માં.

ટલાઉન ્સેનટ્સ્શ:

ર્ચગાળાના ઉપયોગો અને પોપ-અપસ દ્ારા છૂટક એકમોમાં ખા્ી 

જગયાના ઉચચ દરોનો ઉકે્ ્ાર્ીને, Acton ટાઉન સેનટર અને ઇસ્ટ 

Acton નેબરિુડ સેનટરમાં નર્ા વમરિ-ઉપયોગના વર્કાસ દ્ારા સુધારો 

કરર્ામાં આર્શે, અને Acton ટાઉનને ઐવતિાબ્સક કેનદ્ તરીકે 

સુધારર્ામાં આર્શે અને તેનું સંરક્ણ કરર્ામાં આર્શે.

Acton મેઇન ્ાઇન સ્ટેશન પર એક નવું નેબરિુડ સેનટર બનાર્ર્ામાં 

આર્શે, નર્ા ઘરો, પરર્ડ ેતેર્ા કાય્ગસ્ળો, જાિેર જગયાઓ અને 

ફ્ાયરી પાક્ટ માં ગ્રીન સપેસમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે.

સાઉથ Acton ખાતે રિેણાંકની દોરર્ણી િેઠળ અને યોગય ઔદ્ોવગક 

સ્ળોની સુરક્ા અને સઘનતાની જોગર્ાઈ સાથે પુનરનંમા્ગણ ચાલુ 

રિેશે. 

વમરિ ઉપયોગના વર્કાસ અને જાિેર ક્ેરિમાં સુધારા દ્ારા East Acton 

નેબરિુડ સેનટરમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે.

Acton માં 20-વમહનટના ક્ેરિોનો અમ્ કરર્ામાં આર્શે જાં 

રિેર્ાસીઓ તેમના ઘરેથી 20-વમહનટ ચા્ીને રોજજંદી જરૂરરયાતો 

પૂરી કરી શકે છે. આમાં ખરીદીની સુવર્ધાઓ, ફુરસતની પ્રવૃબ્ત્ઓ, 

શાળાઓમાં પ્રર્ેશ, સ્ાહનક આરોગયની સેર્ાઓ જમે કે GP પ્રેક્ટસ 

અને કામના આદશ્ગ સ્ળોનો સમાર્ેશ થાય છે.

િરરવહન:

પરરર્િનમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે, જમે કે;

બગીચાઓ અને ્ી્ી જગયાઓ ર્ચચે સુરબ્ક્ત, સર્ચછ અને િરરયાળી 

સાયક્ ્ેન, રૂટસ અને કનેક્ટવર્ટી.

રસતાના ર્ધુ સરળ ્ેઆઉટ, અને સુધારે્ા રિોસસંગર્ાળી ર્ધુ પેર્મેનટ 

જગયા સાથે, A40 અને Uxbridge રોડ સાથે London અને નેશન્ 

રે્ જમીન અને ગ્રીનનંગ માટે ઉપયોગ નિીં થયે્ા પરરર્િન સાથે 

ર્નયજીર્ન કોરરડોર બનાર્વું.

ચચત્ર: Acton માકવેટ, કકંગ 
સ્ટ્રીટ.

સવવેક્ષણમરાં ભરાગ લો
અમને તમલારલા મંતવ્ો આિવલા મલાટે અહીં ન્િક 
કરો અથવલા QR કોડને સકેન કરો

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
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નગરની વસતી
EALING મરાંથી છે.
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Ealing ટલાઉન પિલાન

Ealing એ નગરના એકમારિ મેટ્રોપોવ્ટન ટાઉન સેનટરનું કેનદ્ છે, તે 

દકુાનો, ઓરિસો અને નાગરરક કાયગોની રિેણીર્ાળા વ્યર્સાવયક િાદ્ટ  

સમાન છે જ ેસમગ્ર નગર અને બિારના ્ોકોને આકરવે છે. Ealing એ 

અનેક વર્બ્શષ્ટ અને ઐવતિાબ્સક ક્ેરિો અને ચૌદ સંરબ્ક્ત વર્સતારોથી 

ઘેરાયેલું છે. તે નગરમાં જ્ાન સઘન રોજગારની સૌથી ર્ધુ સંખ્યા ધરાર્ે 

છે, જમેાં Uxbridge રોડ કોરરડોર અને ટાઉન સેનટર સાથે નાણાકીય 

અને વ્યાર્સાવયક સેર્ાઓમાં ્ગભગ 4,500 નોકરીઓનો સમાર્ેશ 

થાય છે. 

તાજતેરના ર્રગોમાં સ્ાહનક ર્સતીની વૃવધિ કસ્ર છે અને ઉચચ 

પગારર્ાળી નોકરીઓમાં ઘટાડો થયો છે. પરરણામે, આ નર્ા ્ોક્ 

પ્ ાનમાં ઉચચ ઘનતાર્ાળા રિેણાંક અને રોજગાર વૃવધિના નોંધપારિ 

સતરોને પ્રોતસાહિત કરીને, Ealing મેટ્રોપોવ્ટન સેનટરની સામાકજક અને 

આરથંક ભૂવમકાને તાજી અને મજબૂત કરર્ાની જરૂર પડશે. નર્ો ્ોક્ 

પ્ ાન Ealing ના જ્ાન અથ્ગતંરિ સમૂિ અને Uxbridge રોડ સાથેની 

પરરર્િન લ્ં્સ અને એવ્ઝિાબેથ ્ાઇનના ઍ્સેસનો ઉપયોગ કરશે. 

Central London ની આ મુખ્ય લ્ં્સનો ઉપયોગ કરર્ાથી નર્ા 

ર્ેપાર, રિેઠાણ અને રોજગાર વૃવધિ માટે િાયદો મળશે.

તમે અમને શેપિંગ Ealing ્સવવે 
દ્લારલા શું કહું છે:

Ealing ના સ્ાહનક ્ોકો પોસાય તેર્ા ઘરો, તેમનો વર્સતાર જ ે

રીતે બદ્ાઈ રહ્ો છે, િર્ાની ગુણર્ત્ા, અને તેમના શિેરમાં 

નોકરીની તકો વર્શે લચંવતત છે. તેમ છતાં, સ્ાહનક ્ોકો દ્ારા 

જાિેર પરરર્િન, સામુદાવયક સંક્ન અને સર્ચછ, સ્ામત ઉદ્ાનો 

અને ખુલ્ી જગયાઓને ર્ધુ ઉચચ મૂલય આપર્ામાં આવ્ું છે.

Ealing મલાટે ધ્ ે્

નોકરીઓ અને વૃચધિ:

Ealing માં વૃવધિ ર્ધુ પોસાય તેર્ા આર્ાસ પૂરા પાડર્ા માટે, પોસાય 

તેર્ા કાય્ગસ્ળોને જાળર્ી રાખીને સારા ર્ેતનર્ાળી, જ્ાન-સઘન 

નોકરીઓ માટે એક િબ તરીકે Ealing રિોડર્ેનીઆરથંક ઓળખને 

મજબૂત કરર્ા માટે તક પૂરી પાડ ેછે. વૃવધિ A40, નોથ્ગ સક્ુ્ગ્ર રોડ, 

Uxbridge રોડ, ન્ુ રિોડર્ે/ધ મો્, અને અગગી્ રોડ સાથે શિેરી 

િરરયાળી ર્ધારર્ાની તકો પૂરી પાડશે.

ટલાઉન ્સેનટ્સ્શ:

Ealing મેટ્રોપોવ્ટન સેનટર રિેણાંક અને રોજગારમાં નોંધપારિ વૃવધિ 

માટેનું સ્ાન િશે, જમેાં ઓરિસો, દકુાનો, આર્ાસ પૂરા પાડર્ાનો 

સમાર્ેશ થાય છે અને આરોગયસંભાળ સુવર્ધાઓ, ્ી્ી ખુલ્ી 

જગયાઓ અને િર્ાની ગુણર્ત્ા જરે્ા સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે. 

ચચત્ર: Ealing રિોડર્ે શોલપંગ સેનટર.
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વપટશેંગર ્ેનનાની આસપાસના કેનદ્ના સામુદાવયક ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચર, 

ફુરસત અને દકુાનના ઉપયોગો સહિત, North Ealing ની જાળર્ણી 

અને સુધારણા કરર્ામાં આર્શે. ઉદ્ોગ અને નોકરીઓની સંખ્યા 

ર્ધારર્ામાં મદદ કરર્ા માટે િેનગર ્ેન જીરેટરીના વ્ૂિાતમક ઔદ્ોવગક 

સ્ાનને સ્ાહનક રીતે નોંધપારિ ઔદ્ોવગક સ્ળ તરીકે િરીથી રડઝિાઇન 

કરર્ામાં આર્શે. 

South Ealing અને Ealing Common ની જાળર્ણી કરર્ામાં 

આર્શે અને સમુદાય સુવર્ધાઓ, ખરીદી અને મુસાિરી તેમજ ગ્રીન 

નેટર્ક્ટ  જરે્ા સામાકજક ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચરમાં સુધારો કરીને તેને મજબૂત 

બનાર્ર્ામાં આર્શે.

Ealing માં 20-વમહનટના ક્ેરિોનો અમ્ કરર્ામાં આર્શે જાં 

રિેર્ાસીઓ તેમના ઘરેથી 20-વમહનટ ચા્ીને રોજજંદી જરૂરરયાતો 

પૂરી કરી શકે છે. આમાં ખરીદીની સુવર્ધાઓ, ફુરસતની પ્રવૃબ્ત્ઓ, 

શાળાઓમાં પ્રર્ેશ, સ્ાહનક આરોગયની સેર્ાઓ જમે કે GP પ્રેક્ટસ 

અને કામના આદશ્ગ સ્ળોનો સમાર્ેશ થાય છે.

િરરવહન:

પરરર્િનમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે, જમે કે;

સરરિય મુસાિરી કને્શનસમાં સુધારો કરર્ો, ખાસ કરીને ડ્ટેન ગ્રીન રોડ, 

આગગી્ રોડ અને કેસ્બાર રોડ માટે.

Hanwell અને Acton ને જોડતા Uxbridge રોડ સાથે સ્ામત 

અને સતત સાયક્ માગ્ગ સુહનશ્ચિત કરર્ા માટે ટ્રારિક અને સાયક્ 

ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચરનું સંચા્ન કરીને વ્યર્સ્ાવપત કરર્ામાં આર્શે.

TFL અને નેશન્ રે્ સાઇકડંગસ પર ર્ાઇલડ્ાઇિ કોરરડોરને અપગ્રેડ 

કરવું અને વપટશેંગર ્ેન, South Ealing અને નોથ્ગરિલ્ડસની 

આસપાસ જાિેર જગયાઓ અને રોડ ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચરમાં સુધારો કરર્ો. 

વવકરાસને નવી તકો સરાથે 
વતમામરાન શકકતઓને 
જોડવી જોઈએ.

સવવેક્ષણમરાં ભરાગ લો
અમને તમલારલા મંતવ્ો આિવલા મલાટે અહીં ન્િક 
કરો અથવલા QR કોડને સકેન કરો

ચચત્ર: એવ્ઝિાબેથ ્ાઇન સુધી 
પિોંચ.

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
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તમરામ નોકરીઓ 
પૈકી GREENFORD
મરાં હરાઇ ્ેટક 
મેન્યુફેક્ચરરંગમરાં છે.
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Greenford ટલાઉન પિલાન

Greenford એ ઉપનગરીય વર્સતાર છે જનેો દબ્ક્ણમાં ઐવતિાબ્સક 

નગર અને ઉત્રમાં નિેર બાજુના ઉદ્ોગની આસપાસ આંતર-્ુધિના 

સમયગાળા દરવમયાન વર્કબ્સત થયો િતો. આ નગર Greenford 

ટાઉન સેનટરની ઉત્રે વર્વર્ધ સ્ાહનક કેનદ્ોથી બનેલું છે. આમાં ર્ેસ્ટર્ે 

રિોસ, Greenford સ્ટેશન અને સડબરી હિ્ના ક્ેરિો અને સ્ાહનક 

કેનદ્ોનો સમાર્ેશ થાય છે જ ેખાદ્ સંસ્ાઓ અને દકુાનોની રિેણી રજૂ 

કરે છે. Greenford ને િોસવેનડને હિ્ અને રેર્ેનોર પાક્ટ , ગ્રાનડ ્ુહનયન 

કેના્ અને રરર્ર રિેનટ જરે્ા ઉચચ ગુણર્ત્ાર્ાળા ્ી્ા સ્ળોથી પણ 

્ાભ મળે છે. Greenford એ મૂલયર્ાન ઔદ્ોવગક જમીનથી બનેલું 

છે. તે નર્ીન તકનીક, ્ોકજકસ્ટ્સ, ઉતપાદન અને ખાદ્ વ્યર્સાયોની 

રિેણી સાથે એક મુખ્ય રોજગાર ક્ેરિ છે જ ેસ્ાહનક નોકરીઓ પૂરી 

પાડર્ાની સાથોસાથ કામદારોને Greenford તરિ આકરરંત કરે છે. 

આ શિેરમાં London અંડરગ્રાઉનડ અને નેશન્ રે્ સેર્ાઓ દ્ારા 

Central London અને Heathrow સાથે પરરર્િન લ્ં્સ છે. 

Greenford એ તાજતેરના દાયકાઓમાં વર્કાસ અને રોકાણના 

મધયમ સતરો જોયા છે, ખાસ કરીને જારે Southall, Ealing અને 

Acton સાથે સરખામણી કરર્ામાં આર્ે તયારે. પોતાના પડકારો િોર્ા 

છતાં, Greenford ને નર્ા વર્કાસના નોંધપારિ સતરોને સમાર્ર્ાની 

મોટી સંભાર્નાઓ તરીકે ઓળખર્ામાં આર્ે છે. Greenford એ 

પશ્ચિમ London માં રોકાણ માટે ઇનોર્ેશન િબ બનશે જ ેિાઇ-ટેક 

બ્બઝિનેસની સંખ્યામાં આકર્ગણ અને વૃવધિને ર્ેગ આપર્ામાં મદદ કરશે. 

તમે અમને શેપિંગ Ealing ્સવવે 
દ્લારલા શું કહું છે:

ગ્રીનિોડ્ટના સ્ાહનક ્ોકો પોસાય તેર્ા ઘરો, તેમનો વર્સતાર જ ે

રીતે બદ્ાઈ રહ્ો છે, આ વર્સતારમાં દકુાનો અને ફુરસતની 

સુવર્ધાઓની રિેણી, િર્ાની ગુણર્ત્ા અને સ્ાહનક નોકરીની 

તકોના અભાર્ વર્શે લચંવતત છે. તેમ છતાં, સ્ાહનક ્ોકો દ્ારા 

સાર્્ગજહનક પરરર્િન અને સામુદાવયક જોડાણને ર્ધુ ઊંચુ મૂલય 

આપર્ામાં આવ્ું છે.

Greenford મલાટે ધ્ ે્:

નોકરીઓ અને વૃચધિ:

મધયમ વમરિ-ઉપયોગનો વર્કાસ રેિષ્ઠ જોડાણના કે્રિો તરિ દોરી જશે, 

જારે જાિેર પરરર્િનની ર્ધ ુસારી સુ્ ભતા, અન ેસ્ામત અને 

ર્ધ ુઆકર્ગક સરરિય મસુાિરી માગગો દ્ારા રોકાણથી અર્રજર્ર અને 

સ્ામતી માટેના અર્રોધોન ેદૂર કરશ,ે તમેજ શિેરી િરરયાળી અને માગ્ગ 

સ્ામતીના પગ્ા ંદરેક માટે મસુાિરીમા ંસધુારો કરશ.ે

ર્ધારાની અને વર્વર્ધ પ્રકારની રોજગારની જમીન પૂરી પાડર્ા માટે, 

અને તેઓ વર્વર્ધ જરૂરરયાતો પૂરી કરી રહ્ા છે તેની ખાતરી કરર્ા માટે 

ર્ધુ રોજગારની જગયાઓનું રક્ણ અને વર્કાસ કરીને, તકો શોધીને 

વ્યર્સાયોને શરૂ કરર્ા, ર્ધર્ા અને સમૃધિ બનાર્ર્ા માટે યોગય અને 

પરર્ડ ેતેર્ા કાય્ગસ્ળો અને ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચર પૂરં પાડવું. 

ચચત્ર: Brompton સાયક્ના 
કમ્ગચારી.



013 ઇલિંગ કલાઉનન્સિ 2022

શેપિંગ ઈલિંગ ધ િોકિ પિલાન

ટલાઉન પિલાન્સ / GREENFORD

ટલાઉન ્સેનટ્સ્શ: 

જમીનનો ઉપયોગ સુધારર્ો જમે કે દકુાનોની ગુણર્ત્ા, વમરિ ઉપયોગ 

માટે સાઇટસનો પુનઃવર્કાસ કરર્ો, ખા્ી વમ્કતોનો ઉકે્ ્ાર્ર્ો 

અને Greenford રડકસ્ટ્ર્ટ સેનટરના ર્ારસાને સાચર્ર્ો, તેમજ ઉચચ-

ગુણર્ત્ાર્ાળા સમુદાય અને ફુરસતની સુવર્ધાઓને પ્રોતસાિન આપવું.

ર્ેસ્ટર્ે રિોસ નેબરિુડ સેનટર છૂટક, ખાણી-પીણીના વર્કલપોની રિેણી રજૂ 

કરર્ાનું ચાલુ રાખશે અને જમીનના કાય્ગક્મ ઉપયોગની શોધ કરર્ામાં 

આર્શે. તયાં પેરેડાઇઝિ રિલ્ડસ, િોસવેનડન હિ્ પર કનેક્ટવર્ટી અને 

સાઇનપોજસ્ટંગમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે.

સ્ટેશનની આસપાસ વમરિ-ઉપયોગના વર્કાસના મધયમ સતરને પ્રોતસાિન 

આપીને, શોપફ્નટસને અપગ્રેડ કરીને, વર્વર્ધ પ્રકારના છૂટક ર્ેપારો, 

અને કોમરશંય્ અને ફુરસતના વર્કલપો ્ાર્ીને સડબરી હિ્ નેબરિુડ 

સેનટરને સુધારર્ામાં આર્શે.

Greenford સ્ટેશન ્ોક્ સેનટરને વમરિ-ઉપયોગના વર્કાસના મધયમ 

સતરને પ્રોતસાિન આપીને અને વર્વર્ધ પ્રકારના છૂટક, ફુરસત અને 

સામુદાવયક ઉપયોગો ્ાર્ીને સુધારર્ામાં આર્શે.

Greenford માં 20-વમહનટના ક્ેરિોનો અમ્ કરર્ામાં આર્શે જાં 

રિેર્ાસીઓ તેમના ઘરેથી 20-વમહનટ ચા્ીને રોજજંદી જરૂરરયાતો 

પૂરી કરી શકે છે. આમાં ખરીદીની સુવર્ધાઓ, ફુરસતની પ્રવૃબ્ત્ઓ, 

શાળાઓમાં પ્રર્ેશ, સ્ાહનક આરોગયની સેર્ાઓ જમે કે GP પ્રેક્ટસ 

અને કામના આદશ્ગ સ્ળોનો સમાર્ેશ થાય છે.

િરરવહન: 

પરરર્િનમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે, જમે કે; 

એવ્ઝિાબેથ ્ાઇન અને રે્ સેર્ાઓના જોડાણોનો ઉપયોગ કરીને 

Greenford ની અંદર, Ealing ના અનય ભાગો અને પડોશી નગરો 

અને તેની બિારની કનેક્ટવર્ટી સુધારર્ી. 

ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્, રેલર્ે ્ાઇન અને A40 પર ટાઉન સેનટસ્ગ, ્ી્ી 

જગયાઓ અને રિોસસંગ સુધી શાળાઓ, રિેણાંક અને રોજગારના 

વર્સતારોમાંથી માગગોમાં સુધારો કરર્ો. 

ગ્રીનિોડ્ટ  રોડ સાથે અને A40 ની ઉત્ર અને દબ્ક્ણ ર્ચચે ર્ૉકકંગ, 

સાઇકલ્ંગ અને પકબ્ક ટ્રાનસપોટ્ટ  રૂટમાં સુધારો કરર્ો. 

સરરિય ટ્રાર્ે્ ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચરમાં રોકાણ કરવું જમે કે બાઇક રે્સ અને 

સુ્ભતામાં સુધારો કરર્ો, ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્ના ઓછા ઉપયોગમાં 

્ેર્ાતા ભાગો માટે સુરક્ા અને ્ેનડસકેલપંગમાં ગુણર્ત્ા ્ાર્ર્ી જથેી 

તેઓ આકર્ગક, સ્ામત માગગો બને. 

આરોગ્ અને મલાળખલાકી્ સુતવધલાઓ: 

ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્ જરે્ી ્ી્ી ખુલ્ી જગયાઓ અને પાણીની 

અસકયામતો જરે્ા મનોરંજન અને ફુરસતમાં રોકાણ કરીન ેસર્ાસ્ય 

અને ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચરમાં સુધારો થશે, આ જગયાઓ માટે સુ્ભતા, માગ્ગ 

શોધર્ામાં અને સંકેતો સુધારર્ાથી સમુદાયોને એકસાથે આર્ર્ાની તકો 

મળશે અને સ્ામતીની ્ાગણીમાં ર્ધારો થશે. 

નર્ી, સુધારે્ી અથર્ા બદ્ે્ી આરોગયસંભાળ સુવર્ધાઓ, સમુદાય, 

સંસકૃવત અને ફુરસતની સુવર્ધાઓ િોર્ાથી Greenford એક મજબૂત, 

સર્સ્ સમુદાય બનશે. િેરરટેજ અસકયામતોના ભાવર્ સમારકામ, 

પુનઃઉપયોગ અને ્ાંબા ગાળાના અકસતતર્ને સુરબ્ક્ત રાખર્ા માટે 

પગ્ાં ્ેર્ામાં આર્શે.

નર્ા વર્કાસ અને વૃક્ારોપણની યોજનાઓ દ્ારા શિેરી િરરયાળી 

્ાર્ર્ામાં આર્શે, જનેાથી નબળી િર્ાની ગુણર્ત્ાને દૂર કરર્ામાં અને 

સ્ાહનક આરોગય પરરણામોને સુધારર્ામાં મદદ મળશે. 

ચચત્ર: ધી રિોડર્ે, Greenford.

સવવેક્ષણમરાં ભરાગ લો
અમને તમલારલા મંતવ્ો આિવલા મલાટે અહીં ન્િક 
કરો અથવલા QR કોડને સકેન કરો

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
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ટલાઉન પિલાન્સ / HANWELL

Hanwell ટલાઉન પિલાન 

Hanwell માં Hanwell કોમ્ ુહનટી સેનટર, િરમંટેજ અને સેનટ મેરી ચચ્ગ 

સહિતની ઐવતિાબ્સક સંપબ્ત્નો સમાર્ેશ થાય છે. ટાઉન સેનટર સર્તંરિ 

અને શૃંખ્ા વ્યર્સાયો તરિથી ખોરાક, છૂટક વ્યર્સાય અને સેર્ાઓની 

રિેણી પૂરી પાડ ેછે. ્ોઅર બોસ્ટન રોડ પર શોલપંગની િારમાળા છે અને 

બોસ્ટન રોડ પર સ્ાહનક સુવર્ધાઓ અને છૂટક ર્ેચાણના વ્યર્સાયો છે. 

િેનર્ે્ મૂલયર્ાન ખુલ્ી જગયાઓ પૂરી પાડ ેછે જમે કે રિેનટ ્ોજ પાક્ટ , 

અને ચચ્ગરિલડનું રરરરિએશન ગ્રાઉનડ. 

નર્ો વર્કાસ રિેણાંકની આગેર્ાની િેઠળ િોર્ો જોઈએ અને ચા્ર્ા 

અને સાયક્ ચ્ાર્ર્ા જરે્ી સ્ાહનક સરરિય મુસાિરીની તકોને 

સુધારર્ામાં યોગદાન આપર્ો જોઈએ જથેી રિેણાંક વર્સતારોને 

Hanwell ટાઉન સેનટર, તેના ટાઉન સેનટસ્ગ અને ્ી્ી ખુલ્ી 

જગયાઓમાં ર્ધુ સારી રીતે પ્રર્ેશ મળી શકે.

તમે અમને શેપિંગ Ealing ્સવવે 
દ્લારલા શું કહું છે: 

Hanwell ના સ્ાહનક ્ોકો પોસાય તેર્ા ઘરો, તેમનો વર્સતાર 

જ ેરીતે બદ્ાઈ રહ્ો છે, િર્ાની ગુણર્ત્ા, અને તેમના નગરમાં 

દકુાનો અને ફુરસતની સુવર્ધાઓની રિેણી વર્શે લચંવતત છે. તેમ 

છતાં, સ્ાહનક ્ોકો દ્ારા સાર્્ગજહનક પરરર્િન અને સામુદાવયક 

જોડાણને ર્ધુ ઊંચુ મૂલય આપર્ામાં આવ્ું છે.

Hanwell મલાટે ધ્ ે્: 

નોકરીઓ અને વૃચધિ: 

ટાઉન સેનટરમાં ર્ધુ છૂટક અને ર્ાકણકજક સુવર્ધાઓ પૂરી પાડીને અને 

નોંધપારિ વમરિ-ઉપયોગ અને િેરરટેજ-આધારરત ડરે્્પમેનટ, અને ગ્રાનડ 

્ુહનયન કેના્ સાથે અને ર્ોન્ગક્્િ ર્ાયડ્ટની આસપાસ િેરરટેજ 

આધારરત નર્જીર્ન આપીને સ્ાહનક િાઈ સ્ટ્રીટને પુનઃજીવર્ત કરીને 

વર્કાસને સાર્્ગજહનક જગયાઓના સુધારા પર કેબ્નદ્ત રાખર્ામાં આર્શે. 

રિેર્ાસીઓ માટે નર્ા ઘરો અને નોકરીઓ પૂરી પાડર્ા માટે એવ્ઝિાબેથ 

્ાઇનના આગમનથી તકો ઊભી થશે. વર્સતારના િા્ના ગુણનો 

ઉપયોગ કરર્ાથી વર્કાસ અને િેરરટેજ અસકયામતોને પ્રોતસાહિત 

કરર્ામાં જારે માસ્ટરપ્ ાન-આધારરત અકભગમ દ્ારા ટ્રમપસ્ગ ર્ે 

વ્ૂિાતમક ઔદ્ોવગક સાઇટ પર પરર્ડ ેતેર્ા કાય્ગસ્ળો પૂરા પાડર્ામાં 

મદદ મળશે.

Uxbridge રોડ પર રિેણાંક, અને િેનર્ે્ સ્ટેશન અને Ealing 

િોકસપટ્ ખાતે િબના વર્કાસ માટે અને પોસાય તેર્ા આર્ાસ પૂરા 

પાડર્ા જમે કે પ્રથમ ર્ખત ખરીદનારાઓ, કામ કરતા ્ોકો અને 

ઓળખાયે્ા વર્શેર આર્ાસ માટેની દરખાસતો છે.

ચચત્ર: િેનર્ે્ ટાઉન સેનટર, 
Uxbridge રોડ.

ચચત્ર: રોજગારીની તકોમાં 
સુધારો કરર્ો.
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ટલાઉન ્સેનટ્સ્શ: 

Hanwell રડકસ્ટ્ર્ટ સેનટરની સેર્ાઓ, રોજગાર, દકુાનો, ઘરોની રિેણીમાં 

સુધારો કરીને અને વર્સતરણ કરીને અને પયા્ગર્રણીય સુધારાઓને 

અમ્માં મૂકીને સ્ાહનક સેર્ા અને રોજગાર િબ તરીકે જાળર્ણી અને 

વૃવધિ કરર્ામાં આર્શે.

Ealing િોકસપટ્ અને તેની નજીકના ઔદ્ોવગક વર્સતારોની આસપાસ 

વમરિ-ઉપયોગના વર્કાસ માટેની તકો િશે.

Hanwell માં 20-વમહનટના ક્ેરિોનો અમ્ કરર્ામાં આર્શે જાં 

રિેર્ાસીઓ તેમના ઘરેથી 20-વમહનટ ચા્ીને રોજજંદી જરૂરરયાતો 

પૂરી કરી શકે છે. આમાં ખરીદીની સુવર્ધાઓ, ફુરસતની પ્રવૃબ્ત્ઓ, 

શાળાઓમાં પ્રર્ેશ, સ્ાહનક આરોગયની સેર્ાઓ જમે કે GP પ્રેક્ટસ 

અને કામના આદશ્ગ સ્ળોનો સમાર્ેશ થાય છે.

િરરવહન: 

પરરર્િનમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે, જમે કે;

Greenford ટાઉન સેનટર માટે જાિેર પરરર્િન અને સરરિય મુસાિરી 

માગગોને મજબૂત બનાર્ર્ા અને Greenford એર્ન્ુ જરે્ા સરરિય 

પ્રર્ાસ માગગોમાં રોકાણ કરવું. 

ટ્રમપસ્ગ ર્ે ઇનડસ્ટ્રીય્ એસ્ટેટથી રિેનટ ર્ે્ી પાક્ટ  અને તેની સાર્્ગજહનક 

રીતે સુ્ભ જગયાઓમાં થઈને ગ્રીનિોડ્ટ  અને પેરીર્ે્ સુધી નર્ા 

સાયકલ્ંગ અને ર્ૉકકંગ રૂટનો અમ્ કરર્ો.

િેનર્ે્ની આસપાસ અને તેની અંદર વ્યાપક પદયારિી નેટર્ક્ટમાં આકર્ગક 

ગ્રીન અને કેના્ નેટર્ક્ટ  રૂટ ઉમેરર્ા અને ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્ના 

ટોર્પાથને પિોળો કરર્ો. 

ચચત્ર: ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્, િેનર્ે્ 
સાથે સાયક્ માગગો.

વવકરાસને નવી તકો સરાથે 
વતમામરાન શકકતઓને 
જોડવી જોઈએ.

ચચત્ર: િેનર્ે્ રેલર્ે સ્ટેશન પર એવ્ઝિાબેથ 
્ાઇન કને્શન.

સવવેક્ષણમરાં ભરાગ લો
અમને તમલારલા મંતવ્ો આિવલા મલાટે અહીં ન્િક 
કરો અથવલા QR કોડને સકેન કરો

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
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Northolt ટલાઉન પિલાન 

Northolt ર્ૈવર્ધયસભર છે અને બિુ-સાંસકૃવતક ર્સતી ધરાર્ે છે, જો કે 

રોકાણના અભાર્ે Northolt નગરના સૌથી ર્ંવચત વર્સતારો પૈકી એક 

તરીકે િાળો આપે છે. 

Northolt મોટાભાગે ્ુધિ પછીની રિેણાંક ર્સાિતો અને ખુલ્ી 

જગયાઓથી બનેલું છે જમેાં નગરની પશ્ચિમે િરરયાળી ખુલ્ી જમીનના 

વર્સતારો સુધી પિોંચ છે. તયાં Northolt વર્્ેજ ગ્રીન કનઝિર્વેશન 

એરરયા પણ છે જમેાં સેનટ મેરી ચચ્ગ સહિત બિુવર્ધ સૂવચબધિ 

ઇમારતોનો સમાર્ેશ થાય છે. 

Northolt અંડરગ્રાઉનડ સ્ટેશન અને Northolt પાક્ટ  સ્ટેશન (નેશન્ 

રે્) બંને મધયસ્ London ને કને્શન પૂરં પાડ ેછે, જો કે, A40 ની 

દબ્ક્ણના વર્સતારો જાિેર પરરર્િન ઍ્સેસનું નીચું સતર ધરાર્ે છે. 

ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્ બાકીના નગર માટે અમુક સાયક્ કનેક્ટવર્ટી પૂરી 

પાડ ેછે, પરંતુ સામાનય રીતે સરરિય મુસાિરી માગગોને સુધારર્ાની જરૂર 

છે.

Northolt માટે વૃવધિ જરૂરી છે, જનેે ‘ગાડ્ટન બ્સટી સબબ્ગ’ ના બ્સધિાંતો 

પર તૈયાર કરી શકાય છે જથેી નગર નર્ા ઘરો દ્ારા સમરથંત નર્ી અને 

ગવતશી્ અથ્ગવ્યર્સ્ા સાથે એક આધુહનક અને કસ્ર ક્ેરિ બની શકે 

છે.

ચચત્ર: નોથ્ગ્ા રિલ્ડસ, Northolt.
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િરરવહન: 

પરરર્િનમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે, જમે કે; 

િા્ના પકબ્ક ટ્રાનસપોટ્ટ  િબ સુધી ચા્ર્ા અને સાયક્ ચ્ાર્ર્ાના 

રૂટમાં સુધારો કરર્ો જમે કે Northolt ભૂગભ્ગ સ્ટેશન, Northolt ના 

વર્વર્ધ વર્સતારો ર્ચચેની લ્ં્સ અને નજીકના એવ્ઝિાબેથ ્ાઇન 

સ્ટેશન સાથેના જોડાણો. 

નગર અને પડોશના કેનદ્ોને નજીકની ્ી્ી ખુલ્ી જગયાઓ સાથે 

જોડર્ા માટેના પગ્ાં ઉમેરર્ા. Northolt ટાઉન સેનટરની નજીક ્ી્ી 

ખુલ્ી જગયાઓ માટે સુ્ભતા, માગ્ગ શોધર્ામાં અને સંકેતોમાં સુધારો 

કરર્ો. 

આરોગ્ અને મલાળખલાકી્ સુતવધલાઓ: 

રાિદારીઓ અને સાયક્ માગગોની 'ગ્રીન કરંગ' બનાર્ર્ા માટે િા્ના 

ગ્રીન રૂટમાં સુધારો કરર્ામાં આર્શે અને ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્ને અડીને 

ટોર્પાથ સ્ાહનક ્ોકો માટે ર્ધુ ્ોકવપ્રય માગ્ગ બનશે. સ્ાહનક 

જરૈ્વર્વર્ધતાને બચાર્ર્ા માટે, ર્રસાદી પાણીના પૂરને દૂર કરર્ા માટે 

અને િર્ાની ગુણર્ત્ામાં સુધારો કરર્ા અને સમુદાયની જગયાઓ પૂરી 

પાડર્ા માટે પગ્ાં ્ેર્ાશે. 

મેડ્ર િામ્ગ, યેકડંગ ્ેન, રેસકોસ્ગ, ગ્રેનજ કોટ્ટ , વર્્ો ટ્રી, અને ઈકસ્પ 

મેનોર એસ્ટેટને ઉચચ ગુણર્ત્ાર્ાળી જાિેર જગયાઓ, સુ્ભતામાં 

સુધારણા અને ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચર પિોંચાડર્ા માટેની તકો સાથે સુધારો 

કરર્ામાં આર્શે.

ટલાઉન ્સેનટ્સ્શ: 

Northolt ના ર્ત્ગમાન ટાઉન સેનટરને નર્ા, વમરિ-ઉપયોગના વર્કાસ 

દ્ારા સાચર્ર્ામાં આર્શે અને સુધારર્ામાં આર્શે જમેાં નર્ા માસ્ટર 

પ્ ાનના ભાગરૂપે િાઉસસંગ, રરટે્, સેર્ાઓ અને નર્ા બસ િબનો 

સમાર્ેશ થાય છે જનેો િેતુ સમુદાય અને ફુરસતની સુવર્ધાઓની 

જોગર્ાઈમાં સુધારો કરર્ાનો પણ છે. 

આસપાસ જુદી-જુદી બાજુઓ પર વર્કાસ કરીને અને બે ક્ેરિો ર્ચચેના 

સંબંધોમાં  સુધારો કરીને Northolt ટાઉન સેનટરને પૂરક બનાર્ર્ા માટે 

અને વર્શાળ વર્સતારના પુનજી્ગ ર્નમાં િાળો આપર્ા માટે એક નવું 

વિાઇટ િાટ્ટ  નેબરિુડ સેનટર બનાર્ર્ામાં આર્શે. નવું સેનટર ર્ધુ સારા 

સાર્્ગજહનક પરરર્િન સ્ટોપ, ર્ધુ દકુાનો, સેર્ાઓ અને આ વર્સતારમાં 

રોજગાર, ર્ધુ સામુદાવયક અને ફુરસતની સુવર્ધાઓ અને જાિેર ક્ેરિમાં 

સુધારાઓ પ્રદાન કરશે.

Northolt માં 20-વમહનટના ક્ેરિોનો અમ્ કરર્ામાં આર્શે જાં 

રિેર્ાસીઓ તેમના ઘરેથી 20-વમહનટ ચા્ીને રોજજંદી જરૂરરયાતો 

પૂરી કરી શકે છે. આમાં ખરીદીની સુવર્ધાઓ, ફુરસતની પ્રવૃબ્ત્ઓ, 

શાળાઓમાં પ્રર્ેશ, સ્ાહનક આરોગયની સેર્ાઓ જમે કે GP પ્રેક્ટસ 

અને કામના આદશ્ગ સ્ળોનો સમાર્ેશ થાય છે.

તમે અમને શેપિંગ Ealing ્સવવે 
દ્લારલા શું કહું છે: 

નોથગોલટ સ્ાહનક ્ોકો પોસાય તેર્ા ઘરો, તેમનો વર્સતાર જ ેરીતે 

બદ્ાઈ રહ્ો છે, દકુાનો અને ફુરસતની સુવર્ધાઓની રિેણી 

અને તેમના નગરમાં સ્ામતીની ્ાગણી વર્શે લચંવતત છે. તેમ 

છતાં, સ્ાહનક ્ોકો દ્ારા સાર્્ગજહનક પરરર્િન અને સામુદાવયક 

જોડાણને ર્ધુ ઊંચુ મૂલય આપર્ામાં આવ્ું છે.

Northolt મલાટે ધ્ ે્: 

નોકરીઓ અને વૃચધિ: 

વૃવધિથી રોજગારની સુધારે્ી તકો, સર્સ્ જીર્નશૈ્ી અને ર્ધુ 

સારી ગુણર્ત્ાર્ાળા સ્ાહનક ર્ાતાર્રણ આપર્ાને સમથ્ગન મળશે. 

આસપાસના રિેણાંક વર્સતારો અને ્ી્ી જગયાઓ સાથે જોડાણ, 

અને ચચ્ગ રોડ અને મેનડવેર્્ે રોડ પરની વ્યાપારી પ્રવૃબ્ત્માં સુધારો 

કરર્ામાં આર્શે. 

નર્ા સામાકજક ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચર અને સેર્ાઓના ઍ્સેસ દ્ારા આરોગયને 

સંબોધર્ામાં ટેકો આપર્ા માટે આ ક્ેરિોમાં રોકાણ કરર્ામાં આર્શે. 

ઔદ્ોવગક અને વ્યાપારી ઉપયોગોનો વર્કાસ, (ઉતપાદન, જથથાબંધ, 

પરરર્િન અને સંગ્રિમાં વર્શેરતા સાથે) Northolt ના મજબૂત 

ઔદ્ોવગક આધાર પર હનમા્ગણ અને A40 સાથે સારી કનેક્ટવર્ટી નર્ી 

નોકરીઓનું સજ્ટન કરશે. આ નર્ા બ્બઝિનેસ સ્ટાટ્ટ-અપ અને યોગય 

પોસાય તેર્ી જગયાઓને સમથ્ગન આપશે અને Greenford તેમજ 

Perivale સાથેના સંબંધોને મજબૂત બનાર્શે.

સવવેક્ષણમરાં ભરાગ લો
અમને તમલારલા મંતવ્ો આિવલા મલાટે અહીં ન્િક 
કરો અથવલા QR કોડને સકેન કરો

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
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Perivale ટલાઉન પિલાન

Perivale નગરની ઉત્રમાં આર્ેલું છે, તેનો વર્કાસ 20મી સદીના 

શરૂઆતના અડધા ભાગ દરવમયાન થયો િતો, જમેાં ઈનટર-ર્ોર 

િાઉસસંગ અને ર્ેસ્ટન્ગ એર્ન્ુમાં રોકાણ માટે ઈનડસ્ટ્રીય્ મેન્ુિે્ચકરંગ 

મુખ્ય પ્રેરક છે, જ ેPerivale ને London સાથે જોડ ેછે. Perivale 

આજ ેઉપનગરીય ગુણ ધરાર્ે છે. આ નગરે દાયકાઓથી મધયમ સતરનો 

વર્કાસ જોયો છે, અને Perivale પાક્ટ , Perivale ર્ેટ્ેન્ડસ અને ગ્રાનડ 

્ુહનયન કેના્ જરે્ી અસંખ્ય ્ી્ી જગયાઓથી ્ાભ મેળર્ે છે.

Perivale મૂલયર્ાન સમુદાય અને ફુરસતની અસકયામતો ધરાર્ે છે 

જમે કે Perivale િાઇર્ અને Perivale કોમ્ ુહનટી સેનટર. બ્બલટન રોડ 

અને મેડર્ે પરેડ પર શોલપંગની િારમાળા છે જ ેખોરાક અને ખરીદીના 

મયા્ગરદત વર્કલપો પૂરા પાડ ેછે, અને સ્ાહનક ્ોકો ઘણીર્ાર ખરીદી 

કરર્ા માટે Greenford રિોડર્ે જરે્ા નગરમાં અનય સ્ળોએ મુસાિરી 

કરે છે.

આજ ેPerivale માં મૂલયર્ાન ઔદ્ોવગક જમીનની ઊંચી સાંદ્તા છે 

જ ેવર્સતાર માટે મોટી રોજગારી પૂરી પાડ ેછે, અને નર્ી નોકરીઓની 

રિેણીના પરરણામે ઔદ્ોવગક જમીનને ર્ધુ સઘન બનાર્ર્ાની તક છે.

ઘણા સ્ાહનક ્ોકો મધય London માં જર્ા માટે ભૂગભ્ગ સ્ટેશનનો 

ઉપયોગ કરે છે; A40 અને ઔદ્ોવગક પ્રવૃબ્ત્ને કારણે Perivale ટ્રારિક 

ભીડ અને ખંરડત રોડ નેટર્ક્ટથી પીડાય છે.

Perivale ના સ્ાહનક ્ોકો પોસાય તેર્ા ઘરો, તેમનો વર્સતાર જ ે

રીતે બદ્ાઈ રહ્ો છે, ચા્ર્ા અને સાયક્ ચ્ાર્ર્ાના માગગો 

અને નોકરીની તકો વર્શે લચંવતત છે. તેમ છતાં, સ્ાહનક ્ોકો દ્ારા 

સાર્્ગજહનક પરરર્િન અને સામુદાવયક જોડાણને ર્ધુ ઊંચુ મૂલય 

આપર્ામાં આવ્ું છે.

તમે અમને શેપિંગ Ealing ્સવવે 
દ્લારલા શું કહું છે: 

Perivale ના સ્ાહનક ્ોકો પોસાય તેર્ા ઘરો, તેમનો વર્સતાર જ ે

રીતે બદ્ાઈ રહ્ો છે, સ્ામતીની ્ાગણી, ચા્ર્ા અને સાયક્ 

ચ્ાર્ર્ાના માગગો અને નોકરીની તકો વર્શે લચંવતત છે. તેમ 

છતાં, સ્ાહનક ્ોકો દ્ારા સાર્્ગજહનક પરરર્િન અને સામુદાવયક 

જોડાણને ર્ધુ ઊંચુ મૂલય આપર્ામાં આવ્ું છે.

Perivale મલાટે ધ્ ે્ 

નોકરીઓ અને વૃચધિ: 

વર્કાસથી શિેરના છૂટક, રિેણાંક, સમુદાય અને ફુરસતના વર્કલપોમાં 

ર્ધુ વર્વર્ધતા આર્શે અને નબળી િર્ાની ગુણર્ત્ા અને ઔદ્ોવગક 

પ્રવૃબ્ત્ને કારણે થતી પયા્ગર્રણીય અસરોને ઉકે્ર્ા માટે ્ી્ી ખુલ્ી 

જગયાઓ માટે ર્ધુ સારો ઍ્સેસ, અને ઉન્નત સ્ટ્રીટસકેપસ માટે તકો 

મળશે. 

ચચત્ર: િૂર્ર બ્બલડીંગને ટેસકો સુપરસ્ટોર માટે 
િરીથી ઉપયોગમાં ્ેર્ામાં આર્ી છે.
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પડોશી નગરો સાથે જોડાણ સુધારર્ા માટે સારી રીતે જોડાયે્ા 

ઔદ્ોવગક િબ તરીકે શિેરોની આરથંક ઓળખ વર્કસાર્ર્ામાં આર્શે, 

જથેી નાના ઉદ્ોગો અને નર્ા સ્ટાટ્ટ -અપસ માટે રોજગારની સારી તકો 

અને પોસાય તેર્ા કાય્ગસ્ળોની રિેણી પૂરી પાડી શકાય.

િરરવહન: 

પરરર્િનમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે, જમે કે;

A40 ને કારણે થતી સમસયાઓનું હનરાકરણ અને ઔદ્ોવગક 

ર્સાિતોની આસપાસ ચા્ર્ા અને સાયક્ ચ્ાર્ર્ામાં સુરક્ા 

્ાર્ર્ી.

સાર્્ગજહનક પરરર્િન જોડાણમાં સુધારો કરર્ો, Perivale પાક્ટ  

પશ્ચિમથી Greenford ટાઉન સેનટર સુધી કોરરડોર, Hanwell માં 

દબ્ક્ણથી ટ્રમપસ્ગ ્ેન ઇનડસ્ટ્રીય્ એસ્ટેટ, અને ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્ 

અને A40 સાથે જરે્ા રોડ રિોસસંગ અને સરરિય મુસાિરી માગગો બનાર્ર્ા 

અને ર્ધારર્ા. 

ચા્ર્ાને અને સાયક્ ચ્ાર્ર્ાને પ્રાથવમકતા આપર્ા માટે ઔદ્ોવગક 

ટ્રારિકનું પ્રભુતર્ ધરાર્તા રસતાઓ પર ટ્રારિક મેનેજમેનટ ્ાગુ કરર્ામાં 

આર્શે. 

ટલાઉન ્સેનટ્સ્શ:

Perivale (બ્બલટન રોડ) ખાતે િા્નું નેબરિુડ સેનટર અને મેડર્ે 

પરેડ ખાતે ્ોક્ સેનટરથી ર્ધુ સારા જાિેર પરરર્િન સાથે અને 

ઉપ્બધ સેર્ાઓની રિેણીમાં વર્સતરણ કરીને સ્ાહનક ્ોકોની રોજજંદી 

જરૂરરયાતોને પિોંચી ર્ળર્ામા ંસુધારો થશે.

Horsenden ્ેન દબ્ક્ણ પર એક નવું ્ોક્ સેનટર સ્ાહનક ્ોકોની 

જરૂરરયાતોને પિોંચી ર્ળર્ાને પ્રોતસાિન આપશે અને જાિેર ક્ેરિ તેમજ 

સરરિય મુસાિરી માગગોની ગુણર્ત્ામાં સુધારો કરશે.

Perivale માં 20-વમહનટના ક્ેરિોનો અમ્ કરર્ામાં આર્શે જાં 

રિેર્ાસીઓ તેમના ઘરેથી 20-વમહનટ ચા્ીને રોજજંદી જરૂરરયાતો 

પૂરી કરી શકે છે. આમાં ખરીદીની સુવર્ધાઓ, ફુરસતની પ્રવૃબ્ત્ઓ, 

શાળાઓમાં પ્રર્ેશ, સ્ાહનક આરોગયની સેર્ાઓ જમે કે GP પ્રેક્ટસ 

અને કામના આદશ્ગ સ્ળોનો સમાર્ેશ થાય છે. 

ચચત્ર: Perivale નું ઔદ્ોવગક 
િબ.

નજીકની લીલી ખયુલલી જગયરાઓ 
મરા્ેટ સરરિય મયુસરાફરી મરાગગોને 
સયુધરારવરાની જરૂર અને તક છે.

સવવેક્ષણમરાં ભરાગ લો
અમને તમલારલા મંતવ્ો આિવલા મલાટે અહીં ન્િક 
કરો અથવલા QR કોડને સકેન કરો

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
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રિવસ અને રરાવત્ર િરવમયરાન 
છૂ્ટક અને અનય સેવરાઓની 
શ્ેણીમરાં સયુધરારો કરવો 
અગતયનો છે.

Southall ટલાઉન પિલાન 
Southall એ UK માં સૌથી ર્ધુ ર્ૈવર્ધયસભર વર્સતારો પૈકીનું એક 

છે જમેાં Southall ની 86% ર્સતી બ્બન-શ્ેતતરીકે ઓળખાય છે. 

Southall માં બે મુખ્ય કેનદ્ોનો સમાર્ેશ થાય છે, પિેલું Southall 

ટાઉન સેનટર છે જ ેખોરાક, છૂટક અને િેશનની દકુાનોની વર્શાળ રિેણી 

ધરાર્ે છે, અને બીજંુ કકંગ સ્ટ્રીટ નેબરિુડ સેનટર છે જ ેમોટે ભાગે 

સુવર્ધાનો સામાન ધરાર્ે છે.

Southall નો ઔદ્ોવગક વર્સતાર ્ગભગ 400 વ્યર્સાયોનું કેનદ્ છે, 

જ ે4,000 નોકરીઓ પૂરી પાડ ેછે. ઇનટરનેશન્ ટે્રકડંગ, િેધરસ્ટોન અને 

બ્રિજ રોડ ઔદ્ોવગક ર્સાિતો સહિત અમુક નાના ક્ેરિો સાથે, ગ્રેટ 

ર્ેસ્ટન્ગ સ્ટે્રટેકજક ઇનડસ્ટ્રીય્ સ્ાનની અંદર વ્યર્સાયોનું ઝંુિડ છે. 

તમે અમને શેપિંગ Ealing ્સવવે દ્લારલા શું કહું છે: 

સ્ાહનક ્ોકો પોસાય તેર્ા ઘરો, સ્ામતીની ્ાગણી, ચા્ર્ા 

અને સાયક્ ચ્ાર્ર્ાના માગગો, િર્ાની ગુણર્ત્ા, ઉદ્ાનો અને 

ખુલ્ી જગયાઓની સર્ચછતા અને સ્ામતી તેમજ સારી નોકરીની 

તકોના અભાર્ વર્શે લચંવતત છે. તેમ છતાં, સ્ાહનક ્ોકો દ્ારા 

સાર્્ગજહનક પરરર્િન અને સામુદાવયક જોડાણને ર્ધુ ઊંચુ મૂલય 

આપર્ામાં આવ્ું છે. 

Southall મલાટે ધ્ ે્ 

Southall ઝિડપી પરરર્ત્ગનશી્ વર્કાસ અને રોકાણમાંથી પસાર થઈ 

રહું છે. Southall રાષ્ટીય મિતર્ના સ્ળ તરીકે મુખ્ય ભૂવમકા ભજર્ે 

છે અને તયાં 

તાજતેરના વર્કાસની મારિા અને ગવત વર્શે સ્ાહનક ્ોકોમાં લચંતાઓ 

છે. ્ોક્ પ્ ાન એ સુહનશ્ચિત કરર્ામાં મુખ્ય ભૂવમકા ભજર્શે કે 

ભવર્ષયમાં કોઈપણ વર્કાસ રોજગારની આગેર્ાની િેઠળ િોય અને તેનું 

પ્રમાણ ર્ધુ મધયમ િોય. 

નોકરીઓ અને વૃચધિ: 

નર્ી વૃવધિ ર્ંવચતતા, ઓછા પગાર અને નબળા સર્ાસ્યનો ઉકે્ 

્ાર્ર્ાની તક રજૂ કરે છે. રોકાણથી રોજગારીની તકો, આંતર-પેઢીના 

જીર્નની સગર્ડ અને ચોક્સ આર્ાસની જરૂરરયાતો પૂરી કરર્ા, 

તંદરુસત જીર્નશૈ્ી, ર્ધુ િરરયાળી શેરીઓનું સમથ્ગન કરર્ા, અને ર્ધુ 

સારી ગુણર્ત્ાર્ાળા સ્ાહનક ર્ાતાર્રણને પ્રાપત કરર્ા માટે સારી રીતે 

રચાયે્ા નર્ા આર્ાસ સહિત પોસાય તેર્ા ઘરો મળી શકશે.

વૃવધિ આના પર કેબ્નદ્ત િશે: વમરિ ઉપયોગની સકીમો દ્ારા Southall 

સ્ટેશન, ર્ેસ્ટ Southall (Southall ગ્રીન ્ર્ાટ્ટર) અને પૂર્્ગ Southall 

(વમડ્સે્સ બ્બઝિનેસ સેનટર અને િની મોનસ્ટર સાઇટસ) પર, ર્ધુ 

્ી્ી અને જાિેર જગયાઓ અને બાકીના નગર સાથે કનેક્ટવર્ટી 

સુધારર્ી.

રોજગાર જગયાઓની ર્ધુ વર્વર્ધતા, નાના અને મધયમ ઉદ્ોગો માટે 

ર્ધુ પરર્ડ ેતેર્ા અને સંચાવ્ત કાય્ગસ્ળો અને, જાં યોગય  િોય તયાં, 

નર્ા આર્ાસ સહિત વમરિ ઉપયોગની સઘનતા ર્ધારર્ા સાથે Southall 

નો ઔદ્ોવગક આધાર (જથથાબંધ, ર્ેરિાઉસસંગ, ્ોકજકસ્ટ્સ અને 

પરરર્િનમાં વર્શેરતા સાથે) સુરબ્ક્ત, સમરથંત અને ઉન્નત કરર્ામાં 

આર્શે.

ચચત્ર: સાઉથ રોડ, Southall.
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ર્ેસ્ટ ્ંડન કો્ેજ ગ્રીન સકીલસ િબ ગ્રીન જોબસનું સજ્ટન કરર્ામાં 

મદદ કરશે અને ગરીબી અને ર્ંવચતતાની પરરકસ્વતઓને પિોંચીર્ળર્ા 

માટે એક સમાર્ેશી અથ્ગતંરિ યોજના વર્કસાર્ર્ામાં આર્શે. Southall 

માં રિલમ સ્ટુરડયો કેમપસ સ્ાપર્ાની તક પણ હિતધારકો સાથે મળીને 

શોધર્ામાં આર્શે.

અમે સુહનશ્ચિત કરીશું કે નર્ો વર્કાસ સર્ગોચચ રડઝિાઇન ધોરણોને પૂણ્ગ 

કરે અને સ્ાહનક ગુણને સકારાતમક પ્રવતસાદ આપે. અમે નોરવૂડ ગ્રીન 

કનઝિર્વેશન એરરયા અને નોરવુડ િો્ સહિત િેરરટેજ અસકયામતોના 

ભાવર્ સમારકામ, િરી ઉપયોગ અને ્ાંબા ગાળાના અકસતતર્ને જાળર્ી 

રાખર્ા માટે પગ્ાં ્ઈશું, ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્ની બાજુમાં જાિેર ક્ેરિ 

અને ઇકો્ોજીમાં સુધારાઓ કરીશું.

ખાસ કરીને નોરવૂડ ગ્રીન, Southall રિોડર્ે અને Southall ગ્રીન 

ર્ોડ્ટમાં ર્ધુ ખરા અથ્ગમાં પોસાય તેર્ા આર્ાસો આપર્ામાં આર્શે. 

ગોલિ લ્ં્સ એસ્ટેટ અને િેર્્ોક એસ્ટેટના ભાવર્ પુનઃવર્કાસને 

કારણે નર્ી સામાકજક માળખાકીય સુવર્ધાઓ અને ર્ધુ સુવર્ધાર્ાળી 

મા્સામાનની દકુાનોને પ્રોતસાિન મળશે.

ચચત્ર: કકંગ સ્ટ્રીટ, Southall.
સવવેક્ષણમરાં ભરાગ લો
અમને તમલારલા મંતવ્ો આિવલા મલાટે અહીં ન્િક 
કરો અથવલા QR કોડને સકેન કરો

https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
https://www.givemyview.com/reg_18_shortsurvey/surveys/6380b600ffbfd841d1ee750a?lang=gu
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ટલાઉન ્સેનટ્સ્શ:

છૂટક, વ્યાપારી, ફુરસત અને સામુદાવયક ઉપયોગોની ર્ધુ સારી રિેણી 

પૂરી પાડર્ા માટે Southall ટાઉન સેનટરને સુધારર્ામાં આર્શે. સ્ટેશનની 

આસપાસની જાિેર જગયાઓને સુધારર્ાની અને આસપાસની વર્કાસ 

સાઇટસ અને નગરો સાથે ર્ધુ સારી કનેક્ટવર્ટી ્ાર્ર્ાની, તેમજ 

કામકાજના સમયની બિારની સેર્ાઓને સમથ્ગન આપર્ાની દરખાસતો 

િશે.

કકંગ સ્ટ્રીટ નેબરિુડ સેનટર (West Southall) ર્ધુ દકુાનો, નર્ા 

ઉપયોગો, સેર્ાઓ, રોજગારની તકો, જાિેર જગયાઓ અને પગપાળા 

માગગોના ઉન્નબ્ત્કરણો સાથે Southall ટાઉન સેનટરને પૂરક બનશે.

જાિેર પરરર્િન અને સરરિય મુસાિરી, જાિેર જગયાઓ, ્ી્ી અને 

ખુલ્ી જગયાઓ માટે Southall ગ્રીન ્ર્ાટ્ટરનો વર્કાસ સકીમના 

સમયગાળા દરવમયાન સુધારાઓ સાથે ચાલુ રાખર્ામાં આર્શે. 

સામાકજક અને સામુદાવયક માળખાના સુધારામાં નર્ી પ્રાથવમક 

શાળા, સામુદાવયક ઇમારતો, આરોગય કેનદ્ અને સ્ાહનક જરૂરરયાતોને 

પિોંચીર્ળર્ા માટે િકીકતમાં પરર્ડ ેતેર્ા આર્ાસ અને અનય પ્રકારના 

ઘરો પૂરા પાડર્ાનો સમાર્ેશ થશે.

ભૂતપૂર્્ગ િની મોનસ્ટર અને વમડ્સે્સ બ્બઝિનેસ સાઇટસ ર્ધુ સ્ાહનક 

જરૂરરયાતોને સમથ્ગન આપર્ા માટે, એકમના કદની રિેણીમાં આર્ાસ 

અને રોજગાર માટે વમરિ ઉપયોગનો વર્કાસ કરશે જમેાં નાના અને 

મધયમ વ્યર્સાયો, સગર્ડતાના છૂટક વ્યર્સાયો, સમુદાય અને નિેર 

બાજુના ફુરસતના ઉપયોગનો સમાર્ેશ થાય છે. સનરાઈઝિ રેરડયો 

ઈમારતને જાળર્ી રાખર્ામાં આર્શે અને તેમાં સુધારા કરર્ામાં આર્શે.

ડોમ્ગસ્ગ ર્ેલસ, ્ેડી માગા્ગરેટ અને ગ્રીનિોડ્ટ  ટાઉન સેનટર ર્ચચેના સંબંધોને 

મજબૂત બનાર્ર્ા માટે જાિેર જગયાઓ અને સાઈનપોસ્ટમાં સુધારો 

કરર્ામાં આર્શે.

Southall માં 20-વમહનટના ક્ેરિોનો અમ્ કરર્ામાં આર્શે જાં 

રિેર્ાસીઓ તેમના ઘરેથી 20-વમહનટ ચા્ીને રોજજંદી જરૂરરયાતો 

પૂરી કરી શકે છે. આમાં ખરીદીની સુવર્ધાઓ, ફુરસતની પ્રવૃબ્ત્ઓ, 

શાળાઓમાં પ્રર્ેશ, સ્ાહનક આરોગયની સેર્ાઓ જમે કે GP પ્રેક્ટસ 

અને કામના આદશ્ગ સ્ળોનો સમાર્ેશ થાય છે.

િરરવહન: 

પરરર્િનમાં સુધારાઓ કરર્ામાં આર્શે, જમે કે;

ર્ધુ સારા પગપાળા રસતાઓ અને સ્ામત સાયક્ માગગો જમે કે ્ેડી 

માગા્ગરેટ રોડથી ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્ સુધી અને ઉ્સબ્રિજ રોડ સાથે 

ચા્તો કોરરડોર. અમે ઉચચ ગુણર્ત્ાર્ાળા સરરિય મુસાિરી નેટર્ક્ટ  

સ્ાવપત કરર્ા માટે અને Heathrow એરપોટ્ટ  પર 24-ક્ાક જાિેર 

પરરર્િનના જોડાણમાં સુધારો કરર્ા માટે હિતધારકો સાથે મળીને પણ 

કામ કરીશું.

જાિેર પરરર્િન સેર્ા આપર્ા માટે અને િેર્્ોક એસ્ટેટને મેરરક રોડ 

સાથે જોડર્ા માટે મુસાિરી સરરિય કરર્ા માટે માગ્ગ પૂરો પાડર્ો. સરરિય 

મુસાિરીના પગ્ાં ્ેર્ા, કેના્ ટોર્ પાથ અને મેરરક રોડ અને ગ્રાનડ 

્ુહનયન કેના્ ર્ચચેની જાિેર જગયાઓમાં સુધારો કરર્ો.

આરોગ્ અને મલાળખલાકી્ સુતવધલાઓ:

આરોગય અને ઈનફ્ાસ્ટ્ર્ચરમાં સુધારા કરર્ામાં આર્શે, જમે કે:

વૃક્ારોપણ કરીને અને સ્ામતી ર્ધારર્ાની રીતો શોધીને, Southall ના 

પશ્ચિમ અને દબ્ક્ણ ભાગોમાં ર્ધુ ્ી્ી ખુલ્ી જગયાઓ પૂરી પાડર્ી.

રિેનટ ર્ે્ી અને ગ્રાનડ ્ુહનયન કેના્માં પગપાળા રસતાઓ અને સાયક્ 

ઍ્સેસ અને સાઇનપોજસ્ટંગમાં સુધારો કરર્ો.

જ્ુબ્બ્ી ગાડ્ટ નસ અને ્ેડી માગા્ગરેટ રોડ તબીબી કેનદ્ો પર પ્રાથવમક 

આરોગયસંભાળ સુવર્ધાઓની પિોંચમાં સુધારો કરર્ો અને નર્ા 

વર્કાસમાં આરોગય સુવર્ધાઓ અને અનય સેર્ાઓ માટે જગયા માટેની 

તકોની ઓળખ કરર્ી, તેમજ સાઉથ-ઈસ્ટન્ગ Southall માં બંધબેસતા 

પ્રોજે્ ટસ ્ાગુ કરર્ા.

અમારા રિેર્ાસીઓ સામાકજક ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચરને મિત્ર્ આપે છે તે 

ધયાનમાં રાખી અને તેથી િા્ની સામાકજક સુવર્ધાઓમાં સુધારો અને 

નર્ીકરણ કરવું અને નર્ી સામાકજક માળખાકીય તકોની ઓળખ કરર્ી.
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અમલારલા ટૂુંકલા ્સવવેમલાં ભલાગ િો!
અમે દરેક ટાઉન પ્ ાનના અંતે ટંૂકા સર્વેની લ્ંક મૂકી 

છે પરંતુ જો તમે તેને ચૂકી ગયા િો તો લચંતા કરશો 

નિીં! 

નીવતઓ સાથે સંપૂણ્ગ દસતાર્ેજ 

મેળર્ર્ા માટે અહીં ન્િક કરો 

અથર્ા QR કોડ સકેન કરો.

અમને તમામ સોબ્શય્ મીરડયા 

ચેન્ો પર િો્ો કરો અને Ealing કાઉકનસ્ 

રેગ્ુ્ેશન 18 કનસલટેશન વર્શે ર્ધુ જાણર્ા માટે 

અમારી ર્ેબસાઇટની મુ્ાકાત ્ો.

શેપિંગ ઈલિંગ ધ િોકિ પિલાન

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