
કેસલ હિલ વિસ્તાર માટે વિકાસના રોમાાંચક તબક્કાનો 
પહરચય 

 

ટ ાંકો સારાાંશ કે જે ઉપયોગી માહિતી પ  રી પાડશે જે તમને બાંધ પ્રશ્નાિલી પ  ર્ણ 
કરિામાાં મદદ કરશે. પ્રશ્નોના જિાબ આપતા પિલેા િાાંચો. 
 

કૃપા કરીને નોંધ કરો: તમે www.regeneratingdudley.org.uk પર પ્રશ્નાિલી 
ઓનલાઇન પ  ર્ણ કરી શકો છો જયાાં તમને િધ ુચચત્રો અને ટ ાંકો િીહડયો મળશે. 

 

આ સારાાંશ ત્રર્ મખુ્ય કે્ષત્રોનો બનેલો છે, જે કેસલ હિલ માટે વિકાસના આગામી 
તબક્કાના મખુ્ય તત્તત્તિો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે; આ છે: 

 

• ડડલી ઝૂ અને કેસલ ખાતે બીજા તબક્કાનો વિકાસ (લાલ) 

 

• શિરેના લવનિંગ ક્િાટણરને વિસ્તારિા માટે નવુાં યવુનિવસિટી કેરિ (િાદળી) 
 

• કેસલ હિલથી ડડલી ટાઉન સેરટર સધુી જાિરે ખલુ્લી જગ્યાઓ અને ફૂટપાથોમાાં 
સધુારો (લીલો) 
 

આ નકશો ત્રર્ મખુ્ય વિસ્તારોને ઓળખે છે. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=gu&a=www.regeneratingdudley.org.uk


ડડલી ઝૂ અને કેસલ ખાતે બીજા તબક્કાના વિકાસ 

 

ડડલી ઝૂ અને કેસલખાતે ઘણુાં તેજસ્િી કાયણ ચાલ ુછે, જેમાાં સાઇટના ચાર 

આઇકોવનક ટેકટન માળખામાાં આિશ્યક સમારકામ કરિા માટે ગેટી ફાઉરડેશન 

તરફથી તાજેતરમાાં મળેલા 1,20,000 પાઉરડના અનદુાનનો સમાિેશ થાય છે. 
 

વિકાસના આ આગામી તબક્કામાાં ચાર ટેક્ટન માળખાનુાં સાંપ  ર્ણ નિીનીકરર્ અને 

નિી વમશ્ર િપરાશની સવુિધાનો સમાિેશ થાય છે.  
 

પ્રથમ તબક્કામાાં પ્રાર્ીસાંગ્રિાલયનો નિો પ્રિેશ, હટપ્ટન રોડ પર નિો એક્સેસ રોડ 

અને િતણમાન કાર પાકણના વિસ્તરર્નો સમાિેશ થતો િતો.  
 

ફોર ટેક્ટન સ્રક્ચસણ 
ફોર ટેક્ટન સ્રક્ચસણ હડસ્કિરી સેરટર, એચલફરટ િાઉસ, ક્િીન મેરી બોલરૂમ અને 

રોવપકલ બડણ િાઉસ છે. 
 

હડસ્કિરી સેરટર 
હડસ્કિરી સેરટર માટેની દરખાસ્ત આ જગ્યાને બાંને છેડે નાના પ્રાર્ીઓના પ્રદશણનો 
સાથે આિરી લેિાયેલી કેટહરિંગ અને ખાર્ીપીર્ીની સવુિધા તરીકે પનુઃસ્થાવપત 
કરિાની છે. િાડાઓમાાં વ્ય  ઇંગ ગેલેરી પર્ બનાિિામાાં આિશે. 
 

Elephant House  



એચલફરટ િાઉસ  

ભ  તપ  િણ એચલફરટ િાઉસ માટેની યોજના આ ઇમારતને પ્રાર્ીઓ માટે િાડો 
બનાિિા માટે અનરુૂપ બનાિિાની છે, જે િાલમાાં ચેરચલફ્ટની બાજુમાાં આિેલા 
મેકક િાડાનુાં વિસ્તરર્ બની રહ્ુાં છે. આ દરખાસ્ત પિણતીય વિસ્તારના ઉચ્ચ 
સ્તરીય િોકિે મારફતે િાડામાાં પ્રિેશિાની માંજ રી આપે છે, જેથી મલુાકાતીઓ 
આંગર્ાની નીચેથી અને ઉપરની અગાસી પર િોક-િેની સાથે જોિા ની માંજ રી 
આપે છે. 
 

ક્િીન મેરી બોલરૂમ 

એિી દરખાસ્ત છે કે રાર્ી મેરી રેસ્ટોરાાં અને કાફે તરીકે પોતાનુાં કામ જાળિી રાખે 
છે પરાંત ુતે બિાર ફેલાયેલુાં છે.  બાહ્ય જગ્યાઓ સધુી બેઠક ક્ષમતા િધારીને, 

મલુાકાતીઓને સમગ્ર િર્ણ દરવમયાન ઉપયોગમાાં લેિા માટે આિરી લેિાયેલા 
બેઠક વિસ્તારો પ  રા પાડીને આ િાાંસલ કરી શકાય છે, ચબન્દ્લ્ડિંગના પાછળના અને 
આગળના ભાગમાાં કેનોપીનો ઉપયોગ કરીને આ દરખાસ્ત કરિામાાં આિી છે. આ 
દરખાસ્ત નો ઉદે્દશ પ્રાર્ીસાંગ્રિાલય અને જ ાંગલની બિાર િધ ુસારી દૃન્દ્ટટ ને માંજ રી 
આપિા માટે વકૃ્ષોની રેખાનુાં સાંચાલન કરિાનો છે. 
 

બડણ િાઉસ 

બડણ િાઉસને અત્તયાંત મિત્તિપ  ર્ણ અને સ્થાપત્તયરીતે વિવશટટ ટુકડા તરીકે મારયતા 
આપિામાાં આિી છે. આ ઇમારત િિે વસિંિોના િાડાના મેદાનમાાં છે અને િિે લોકો 
માટે ખલુ્લી નથી. આ દરખાસ્તનો ઉદે્દશ ડડલી કેસલના ઇવતિાસને સમજાિિા માટે 
હડજજટલ મીહડયાનો ઉપયોગ કરતી શૈક્ષચર્ક સવુિધા પ  રી પાડતી જગ્યાનો પનુઃ 
ઉપયોગ કરિાનો છે. 
 



નિી વમશ્ર િપરાશ સવુિધા 
 

આ ઇમારત કદાચ સૌથી મિત્તિપ  ર્ણ ઇમારત છે, કારર્ કે તે પ્રાર્ીસાંગ્રિાલયના 
પ્રિેશદ્વારની કડી પ  રી પાડશે અને અથણઘટન અને પરુાતત્તિીય માહિતી માટે 'િબ' 

તરીકે કામ કરશે. તેનો િતે ુપ્રવવૃિઓ, તાલીમ અને વશક્ષર્, સભાઓ અને સાંમેલનો 
માટે તેનો ઉપયોગ કરિાનો છે. 
 

શિરેના લવનિંગ ક્િાટણરને વિસ્તારિા માટે નવુાં યવુનિવસિટી સેરટર  
 

ડડલી ટાઉનનુાં ફાંડ બોડણ કૌશલ્ય, નોકરીઓ અને સ્થાવનક અથણતાંત્રને વિકસાિિાની 

તકો પ  રી પાડત ુાં નવુાં યવુનિવસિટી શૈલીનુાં કેરિ વિકસાિિા માટે કેરિ સરકાર અને 

અરય સ્થાવનક અને પ્રાદેવશક સ્ત્રોતો પાસેથી ભાંડોળ માાંગી રહ્ુાં છે. 
 

આપરે્ બધા સ્િીકારીએ છીએ કે ટાઉન સેરટરોએ અલગ રીતે કામ કરિાની જરૂર 

છે અને જો તેમરે્ ટકી રિવેુાં િોય અને ભવિટયમાાં ખરેખર વિકાસ કરિો િોય તો 

તેને અપનાિિા માટે તૈયાર રિિેાની જરૂર છે.  ઉદાિરર્ તરીકે ડડલી 

એનએચએસ ફાઉરડેશન રસ્ટ સાથે અમારુાં  બજાર સાંશોધન અને કાયણ પ્રથમ િખત 

આરોગ્ય અને જીિન વિજ્ઞાનમાાં અભ્યાસક્રમો ઓફર કરતા યવુનિવસિટી સેરટરની 

મજબ  ત ભવિટયની માાંગ સ  ચિે છે, જેમાાં ફાઉરડેશન, એપે્રન્દ્રટસવશપ ની હડગ્રીઓ, 

સ્નાતક અને અનસુ્નાતક લાયકાતો સાથે ચોથા અને પાાંચમા સ્તરે ટેકવનકલ 

કાયણક્રમો આપિામાાં આવ્યા છે. 
 



આ પ્રોજેક્ટનો મખુ્ય ઉદે્દશ એ સવુનવિત કરિાનો છે કે કૌશલ્ય તાલીમ અને 

લાયકાત સ્થાવનક નોકરીદાતાઓની જરૂહરયાતોને પિોંચી િળિા માટે બનાિિામાાં 

આિી છે અને સ્થાવનક લોકો આ જોગિાઈનો ઉપયોગ કરિા અને સ્થાવનક 

નોકરીઓ માટે સ્પધાણ કરિા સક્ષમ છે. એક બરો તરીકે અમે અમારી 'ઘરવદૃ્ધિ' 

પ્રવતભા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ અને સ્થાવનક લોકોને ઉચ્ચ વશક્ષર્ અને હડગ્રી 

સાંચાચલત રોજગારીમાાં પ્રગવત કરિાના સાધનો પ  રા પાડીએ.  આ કેરિ માટે અરય 

આરોગ્ય સાંભાળ વ્યાિસાવયકો અને સામદુાવયક ઉપયોગ માટે સવુિધાઓ પર્ છે.  
 

આ નિી સવુિધા હટપ્ટન રોડ પાસે બ્લેક કરરી એરડ માચ્સણ ઇન્સરસ્ટટય  ટ ઓફ 

ટેકનોલોજી ની સાથે િશે, જે 2021ની પાનખરમાાં ખલુશે, જે અદ્યતન ઉત્તપાદન, 

આધવુનક વનમાણર્ પિવતઓ અને મેહડકલ એન્સરજવનયહરિંગમાાં ઉચ્ચ સ્તરીય લાયકાત 

પ્રદાન કરશે.  
 

આ બાંને ઇમારતો સાથે મળીને ડડલી કોલેજ ઓફ ટેકનોલોજી સાથે સાંબાંવધત 

િાલના સ્થળોની નજીકના શિરેમાાં યવુનિવસિટી પાકણ  નુાં વનમાણર્ કરશે - જેનાથી 

શિરેના લવનિંગ ક્િાટણરનો વિસ્તાર થશે. અમે ભ  તપ  િણ હિપ્પોડ્રોમ ચબન્દ્લ્ડિંગની સાઇટ 

પર નવુાં કેમ્પસ શોધિાની યોજના બનાિી રહ્યા છીએ.  
 

અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે નવુાં આરોગ્ય અને જીિન વિજ્ઞાન કેરિ દર િરે્ 

1,000 વિદ્યાથીઓને લાિશે, સ્થાવનક અથણતાંત્રને પ્રોત્તસાિન આપશે, કેસલ હિલ અને 

ટાઉન સેરટર િચ્ચે જોડાર્ અને પ્રવવૃિને મજબ  ત કરશે તેમજ આ મિત્તિપ  ર્ણ 

પ્રિેશદ્વારને શિરેમાાં સધુારશે. 



કેસલ હિલથી ડડલી ટાઉન સેરટર સધુી જાિરે ખલુ્લી જગ્યાઓ અને 

ફૂટપાથોમાાં સધુારો 
 

ટાઉરસ ફાંડ મારફતે 10 લાખ પાઉરડનુાં ભાંડોળ મેળિી લેિામાાં આવ્યુાં છે, જે કેસલ 
હિલ અને ડડલી ટાઉન સેરટર િચ્ચેની ભૌવતક કડીમાાં નોંધપાત્ર સધુારો કરશે.  
ભૌવતક કડીમાાં સધુારો કરિાથી ટાઉન સેરટરમાાં નોંધપાત્ર સાંખ્યામાાં લોકોને 
પ્રોત્તસાિન મળશે (લાલ તીર દ્વારા દશાણવ્યા મજુબ). તે કેસલ હિલ અને ડડલી 
ટાઉન સેરટર ખાતે બે મેરો સ્ટોપને પર્ જોડશે. 
 

સારાાંશમાાં 
 

 

 

 

અમે જે કાંઈ શેર કયુું છે તે કેસલ હિલ વિસ્તાર માટે વિકાસના આ આગામી 
તબક્કાનુાં મિત્તિ દશાણિે છે. મિત્તિની ઇમારતો અને વિકાસને આગળ લાિીને તેમજ 

જાિરે/ખલુ્લી જગ્યાઓ અને ફૂટપાથને િધારીને, આશા છે કે નિા મલુાકાતીઓ, 

વનિાસીઓ અને વ્યિસાયો આ વિસ્તાર તરફ આકર્ાણશે. ડડલી ટાઉન િોલના સતત 

સફળતાઓ અને આયોજનબિ વિસ્તરર્માાં ઉમેરો કરો ડડલી ટાઉન સેરટર એક 
સાંપ  ર્ણ પેકેજ પ  રુાં પાડે છે - જે એક જીિાંત ટાઉન સેરટર, સ્થાવનક અથણતાંત્રની વદૃ્ધિ 

અને સ્થાવનક લોકો માટે રોજગારીની તકોનુાં સર્જન કરે છે. 

જો તમે િિે ટ ાંકી પ્રશ્નાિલી પ  રી કરિા માટે થોડી વમવનટો લેશો તો અમે આભારી 
રિીશુાં. જિાબો માટે અંવતમ તારીખ બધુિાર 16 હડસેમ્બર, 2020 છે. 

 

યાદ રાખો: તમે પ્રશ્નાિલી ઓનલાઇન પ  ર્ણ કરી શકો છો 
www.regeneratingdudley.org.uk 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=gu&a=www.regeneratingdudley.org.uk


 

અમે તમને આગામી મહિનાઓમાાં શિરે માટે િધ ુનિસર્જન પ્રોજેક્્સ વિશે િાત 

કરીશુાં, જેમાાં િહેરટેજ ઇમારતોના પનુઃવિકાસ, શોવપિંગ સેરટસણ માટે રોમાાંચક 
દરખાસ્તો અને િધ ુજાિરે અને ખલુ્લી જગ્યાઓમાાં સધુારાનો સમાિેશ થાય છે. 

 

આ ડડલી કાઉન્રસલ અને ડડલી ટાઉરસ ફાંડ બોડણનો સાંિાદ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


