
ਕੈਸਲ ਹ ਿੱਲ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਰਮੋਾਾਂਚਕ ਅਗਲੇ 

ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨਾ 
 

ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀ 

ਪਰਸਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਵਿੱਚ ਤ਼ੁ ਾਡੀ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ 

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਾਂ ਪੜਹੋ। 

 

ਹਕਰਪਾ ਹਿਆਨ ਹਦਓ: ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਪਰਸਨਾਵਲੀ ਔਨਲਾਈਨ 

www.regeneratingdudley.org.uk 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ ਹਜਿੱਥ ੇਤ਼ੁ ਾਨੰੂ ਵਿੇਰੇ 

ਹਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਹਜ ੀ ਵੀਡੀਓ ਹਮਲੇਗੀ। 

 

ਇ  ਸਾਰ ਹਤੰਨ ਮ਼ੁਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਹਣਆ  ੈ, ਜੋ ਕੈਸਲ ਹ ਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ 

ਪੜਾਅ ਦੇ ਮ਼ੁਿੱਖ ਤਿੱਤਾਾਂ 'ਤੇ ਹਿਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰਦ ੇ ਨ; ਇ   ਨ: 

 

• ਡਡਲੀ ਹਚੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਕੈਸਲ (ਲਾਲ) ਹਵਖ ੇਪੜਾਅ ਦੋ ਦੇ ਹਵਕਾਸ 

 

• ਸਹ ਰ ਦੇ ਹਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕ਼ੁਆਰਟਰ ਦਾ ਹਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ 

ਕੇਂਦਰ (ਨੀਲਾ) 

 

• ਕੈਸਲ ਹ ਿੱਲ ਤੋਂ ਡਡਲੀ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ( ਰਾ) ਤਿੱਕ ਸ਼ੁਿਰੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਖ਼ੁਿੱਲਹ ੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 

ਅਤੇ ਫ਼ੁਿੱਟਪਾਥ 

 

ਇ  ਨਕਸਾ ਹਤੰਨ ਮ਼ੁਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ  ੈ। 

 

ਡਡਲੀ ਹਚੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਕੈਸਲ ਹਵਖ ੇਪੜਾਅ ਦ ੋਦ ੇਹਵਕਾਸ  
 

ਡਡਲੀ ਹਚੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਕੈਸਲ ਹਵਖ ੇਬ ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ  ਨ, ਹਜਸ ਹਵਿੱਚ 

ਗੈਟੀ ਫਾਉ ਾਂਡੇਸਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ £120,000 ਦੀ ਗਰਾਾਂਟ ਵੀ ਸਾਮਲ  ੈ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਸਾਈਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮਸ ੂਰ ਟੈਕਟਨ ਢਾਾਂਹਚਆਾਂ ਹਵਖ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਮ਼ੁਰੰਮਤਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਣ। 



ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਹਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੈਕਟਨ ਢਾਾਂਹਚਆਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪ਼ੁਨਰ-ਹਨਰਮਾਣ 

ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਨਵੀ ਾਂ ਹਮਸਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਹਵਿਾ ਸਾਮਲ  ੈ। 

 

ਪਹ ਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਵਕਾਸਾਾਂ ਹਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਸਨ ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਹਚੜੀਆਘਰ ਦਾ ਪਰਵੇਸ ਦ਼ੁਆਰ, 

ਹਟਪਟਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਨਵੀ ਾਂ ਐਕਸੈਸ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਵਸਤਾਰ। 

 

ਚਾਰ ਟੈਕਟਨ ਢਾਾਂਚੇ 
 

ਟੈਕਟਨ ਦੇ ਚਾਰ ਢਾਾਂਚੇ  ਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ,  ਾਥੀ ਘਰ, ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਬਾਲਰੂਮ ਅਤੇ ਟਰੋਹਪਕਲ 

ਪੰਛੀ ਘਰ 

 

ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ 

 

ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਤਾਵ  ੈ ਇਸ ਜਗ  ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਕੈਟਹਰੰਗ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ 

ਸ਼ੁਹਵਿਾ ਵਜੋਂ ਬ ਾਲ ਕਰਨਾ ਹਜਸ ਦੇ ਦੋਨਾਾਂ ਹਸਹਰਆਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ੇਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਦਰਸਨੀਆਾਂ 

 ੋਣ। ਵਾਹੜਆਾਂ ਹਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 ਾਥੀ ਘਰ 

 

ਸਾਬਕਾ  ਾਥੀ ਘਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਪਰਾਈਮੈਟਸ ਲਈ ਵਾੜੇ ਹਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ  ੈ, ਜੋ 

ਹਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੇਅਰਲੀਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਗਦੇ ਮੇਕਾਕ ਵਾੜੇ ਦਾ ਹਵਸਤਾਰ ਬਣ 

ਗਈ  ।ੈ ਪਰਸਤਾਵ ਪ ਾੜੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ  ਾਥੀ ਘਰ ਦੇ ਦਜੇੂ ਪਿੱਿਰ ਤਿੱਕ ਉਿੱਚ ਪਿੱਿਰੀ ਪੈਦਲ 

ਰਸਹਤਆਾਂ ਰਾ ੀ ਾਂ ਵਾੜੇ ਹਵਿੱਚ ਪ ਼ੁੰਚਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦੰਦਾ  ੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਹਵ ੜੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਉਿੱਪਰਲੀ ਛਿੱਤ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉ ਾਂਦੇ 

 ਨ। 

 

ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਬਾਲਰੂਮ 

 

ਇ  ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ  ੈ ਹਕ ਮ ਾਰਾਣੀ ਮੈਰੀ ਇਿੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਜੋਂ 

ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੇ ਪਰ ਇ  ਬਾ ਰ ਫੈਹਲਆ  ੋਇਆ  ੈ। ਬਾ ਰੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤਿੱਕ 



ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦ਼ੁਆਰਾ, ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਬੈਠਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਪਛਲੇ ਅਤੇ ਮੂ ਰਲੇ ਪਾਸੇ 

ਛਿੱਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਕਰਕੇ ਇ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ।ੈ ਪਰਸਤਾਵ ਰ਼ੁਿੱਖਾਾਂ 

ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸਸ ਕਰਦਾ  ੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਹਚੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ 

ਦੇ ਵ਼ੁਿੱਡਲੈਂਡ ਹਵਿੱਚ ਹਬ ਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਟਰੋਹਪਕਲ ਪੰਛੀ ਘਰ 
 

ਪੰਛੀ ਘਰ ਨੰੂ ਬ ਼ੁਤ ਮ ਿੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਵਨ ਹਨਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਿੱਚ ਵਿੱਖਰਾ ਟ਼ੁਕੜਾ 

ਮੰਹਨਆ ਹਗਆ  ੈ। ਇ  ਇਮਾਰਤ  ਼ੁਣ ਸੇਰ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ   ੈਅਤੇ  ਼ੁਣ 

ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ੁਿੱਲਹ ੀ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ। ਇਸ ਪਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ ਇਿੱਕ ਹਸਿੱਹਖਆ ਸ਼ੁਹਵਿਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ  ਨੰੂ ਮ਼ੁੜ-ਉਦੇਸ ਦੇਣਾ  ੈ ਜੋ ਹਕ ਡਡਲੀ ਕੈਸਲ ਦੇ ਇਹਤ ਾਸ ਨੰੂ 

ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹਡਹਜ਼ਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ  ,ੈ ਉਦਾ ਰਨ ਲਈ। 

 

ਨਵੀ ਾਂ ਹਮਸਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਹਵਿਾ 

 

ਇ  ਇਮਾਰਤ ਸਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮ ਿੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤ  ੈ ਹਕਉ ਾਂਹਕ ਇ  ਹਚੜੀਆਘਰ ਦੇ 

ਪਰਵੇਸ ਦ਼ੁਆਰ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਹਲੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ ਪ਼ੁਰਾਤਿੱਤਵ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ' ਿੱਬ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸਨੰੂ ਗਤੀਹਵਿੀਆਾਂ, ਹਸਖਲਾਈ 

ਅਤੇ ਹਸਿੱਹਖਆ, ਮੀਹਟੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ  ੈ। 

 

ਸਹ ਰ ਦ ੇਹਸਿੱਖਣ ਦ ੇਕ਼ੁਆਰਟਰ ਦਾ ਹਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਕੇਂਦਰ 
 

ਡਡਲੀ ਟਾਊਨ ਦਾ ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ  ੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ਫੰਡ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਰ ਾ  ੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਸੈਲੀ ਕੇਂਦਰ 

ਹਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ  ਼ੁਨਰਾਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਹਥਕਤਾ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦੇ 

ਮੌਹਕਆਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ  ੈ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਇ  ਸਮਝਦੇ  ਾਾਂ ਹਕ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

 ੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉ  ਹਜਉ ਾਂਦੇ ਰਹ ਣੇ  ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਚਮ਼ੁਿੱਚ ਭਹਵਿੱਖ ਹਵਿੱਚ ਵਿਣ-ਫ਼ੁਿੱਲਣ ਲਈ ਹਤਆਰ 



ਰਹ ਣ। ਉਦਾ ਰਨ ਲਈ ਡਡਲੀ ਐਨਐਚਐਸ ਫਾਊ ਾਂਡੇਸਨ ਟਰਿੱਸਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 

ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਇਿੱਕ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਭਹਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਵਿੱਲ ਇਸਾਰਾ 

ਕਰਦਾ  ੈ ਜੋ ਹਸ ਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਵਹਗਆਨਾਾਂ ਹਵਿੱਚ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ  ੈ, ਹਜਸ 

ਹਵਿੱਚ ਫਾਊ ਾਂਡੇਸਨ, ਸਾਹਗਰਦੀ ਹਡਗਰੀਆਾਂ, ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ 

ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਅਤੇ 5 ਪਿੱਿਰ 'ਤੇ ਹਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਹਦਅਕ 

ਵਰਹੇ 2023/24 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ  ੋ ਕੇ। 

 

ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮ਼ੁਿੱਖ ਉਦੇਸ ਇ  ਸ਼ੁਹਨਸਹਚਤ ਕਰਨਾ  ੈ ਹਕ  ਼ੁਨਰਾਾਂ ਦੀ ਹਸਖਲਾਈ 

ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ  ਨ, ਅਤੇ ਇ  ਹਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਹਵਵਸਥਾ ਤਿੱਕ ਪ ਼ੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ  ੋਣ ਅਤੇ 

ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਲਈ ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ  ੋਣ। ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਕ 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਬੋਰੋ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ 'ਘਰੇਲੂ-ਹਵਕਹਸਤ' ਪਰਹਤਭਾ 'ਤੇ ਹਿਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਹਸਿੱਹਖਆ ਅਤੇ ਹਡਗਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਹਵਿੱਚ ਤਰਿੱਕੀ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਿਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ  ੋਰ ਹਸ ਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰਾਾਂ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਹਵਿਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ੈ। 

 

ਇ  ਨਵੀ ਾਂ ਸ਼ੁਹਵਿਾ ਹਟਪਟਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾ ਰ ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੀ ਐਾਂਡ ਮਾਰਚਸ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ 

ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ  ੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਤਝੜ 2021 ਹਵਚ ਖ਼ੁਿੱਲਹੇਗੀ, ਜੋ ਉਿੱਨਤ ਹਨਰਮਾਣ, 

ਆਿ਼ੁਹਨਕ ਹਨਰਮਾਣ ਹਵਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਹਰੰਗ ਹਵਿੱਚ ਉਿੱਚ ਪਿੱਿਰਦੀਆਾਂ 

ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੀ  ੈ। 

 

ਇ  ਦੋਨੋਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਇਕਿੱਹਠਆਾਂ ਹਮਲਕੇ ਸਹ ਰ ਹਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਪਾਰਕ ਦੀ 

ਹਸਰਜਣਾ ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਜੋ ਡਡਲੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਹਿਤ ਮੌਜੂ਼ਦਾ 

ਸਾਈਟਾਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ  ੋਵੇਗਾ – ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਸਹ ਰ ਦੇ ਹਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕ਼ੁਆਰਟਰ ਦਾ ਹਵਸਤਾਰ 

ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਹ ਿੱਪੋਡਰੋਮ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਸਥਾਹਪਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰ ੇ  ਾਾਂ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ  ਾਾਂ ਹਕ ਨਵਾਾਂ ਹਸ ਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਵਹਗਆਨ ਕੇਂਦਰ  ਰ ਸਾਲ 1,000 

ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਹਲਆਵੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਆਰਹਥਕਤਾ ਨੰੂ  ਼ੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੈਸਲ ਹ ਿੱਲ 



ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਹਵਚਕਾਰ ਸਬੰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ  ੀ 

ਸਹ ਰ ਹਵਿੱਚ ਇਸ ਮ ਿੱਤਵਪੂਰਨ ਗੇਟਵੇ ਹਵਿੱਚ ਬ ਼ੁਤ ਸ਼ੁਿਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਕੈਸਲ ਹ ਿੱਲ ਤੋਂ ਡਡਲੀ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਤਿੱਕ ਸ਼ੁਿਰੀਆਾਂ ਜਨਤਕ  

ਖ਼ੁਿੱਲਹ ੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੁਿੱਟਪਾਥ 

 

ਟਾਊਨਜ਼ ਫੰਡ ਰਾ ੀ ਾਂ £1ਹਮਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਪੋਟ ਪਹ ਲਾਾਂ  ੀ ਸ਼ੁਰਿੱਹਖਅਤ ਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ 

 ੈ ਜੋ ਕੈਸਲ ਹ ਿੱਲ ਅਤੇ ਡਡਲੀ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਹਵਚਕਾਰ ਭੌਹਤਕ ਸੰਬੰਿ ਹਵਿੱਚ ਹਜਕਰਯੋਗ 

ਸ਼ੁਿਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਭੌਹਤਕ ਸੰਬੰਿ ਹਵਿੱਚ ਸ਼ੁਿਾਰ ਕਰਨਾ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਹਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ 

ਮ ਿੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਲਾਲ ਤੀਰਾਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ  ੈ) ਨੰੂ 

ਉਤਸਾ ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇ  ਕੈਸਲ ਹ ਿੱਲ ਅਤੇ ਡਡਲੀ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਹਵਖੇ ਦੋ ਮੈਟਰੋ ਸਟਾਪਾਾਂ 

ਨੰੂ ਵੀ ਜੋੜੇਗਾ। 

 

ਸੰਖੇਪ ਹਵਿੱਚ 
 

ਜੋ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ  ੈ, ਉ  ਕੈਸਲ ਹ ਿੱਲ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ 

ਪੜਾਅ ਦੀ ਮ ਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦਾ  ੈ। ਪਰਮ਼ੁਿੱਖ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸਾਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਹਲਆਕੇ, 

ਅਤੇ ਨਾਲ  ੀ ਜਨਤਕ/ਖ਼ੁਿੱਲਹ ੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੁਿੱਟਪਾਥਾਾਂ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦ਼ੁਆਰਾ, ਇ  ਉਮੀਦ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ  ੈ ਹਕ ਨਵੇਂ ਸੈਲਾਨੀ, ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਲ ਆਕਰਹਸਤ 

 ੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਹਨਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਡਡਲੀ ਟਾਊਨ  ਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਿ ਹਵਸਤਾਰ 

ਹਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰੋ, ਡਡਲੀ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਇਿੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ   ੈ– ਇਿੱਕ 

ਜੀਵੰਤ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਆਰਹਥਕਤਾ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮੌਹਕਆਾਂ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਿੱਚ ਹਨਕਲਦਾ  ੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ  ਼ੁਣ ਛੋਟੀ ਪਰਸਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ਼ੁਝ ਹਮੰਟ  ੋਰ ਸਮਾਾਂ ਲਓਗੇ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ 

ਿੰਨਵਾਦੀ  ੋਵਾਾਂਗੇ। ਜਵਾਬਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਹਤਮ ਹਮਤੀ ਬ਼ੁਿੱਿਵਾਰ 16 ਦਸੰਬਰ 2020  ੈ। 

 

ਯਾਦ ਰਿੱਖ:ੋ ਤ਼ੁਸੀ ਾਂ ਪਰਸਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰ ਸਕਦ ੇ ੋ 

www.regeneratingdudley.org.uk 

 



ਅਸੀ ਾਂ ਤ਼ੁ ਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮ ੀਹਨਆਾਂ ਹਵਚ ਕਸਬੇ ਲਈ  ੋਰ ਪ਼ੁਨਰ ਹਸਰਜਨ 

ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਵਚ ਗਿੱਲ ਕਰਾਾਂਗੇ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕ਼ੁਝ ਹਵਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦਾ ਪ਼ੁਨਰ 

ਹਵਕਾਸ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਲਈ ਹਦਲਚਸਪ ਪਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਿੱਲੇ 

ਸਥਾਨਾਾਂ ਹਵਚ ਸ਼ੁਿਾਰ ਸਾਮਲ  ਨ। 

 

ਇ  ਡਡਲੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਡਡਲੀ ਟਾਊਨਜ਼ ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਕ ਸੰਚਾਰ  ੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


