
 

 

પ્રિય પ્રિવાસી અથવા બિઝિેસ માબિક/કિજેદાર 
 

કેસિ હિિ, ડડિી માટે પ્રવકાસિા િસ્તાપ્રવત આગામી તિક્કાિો 
પહરચય 

 

અપ્રિપ્રિત અિે પડકારજિક સમયમાાં, હ ાં ખરેખર આશા રાખ ાં છાં કે તમે, 

તમારા ક ટ ાંિ અિે પ્રિયજિો સ રબિત અિે સારા છો. 
 

વધ  સારા સાંજોગોમાાં હ ાં તમિે ડડિીિા કેસિ હિિ પ્રવસ્તારિે વધારવા 
માટે િવીિતમ દરખાસ્તો સાથે જોડાવાિી વ્યક્તતગત તક પરૂી પાડવા 
માટે તમિે એક િદશશિ અથવા િેઝન્ટેશિમાાં િાજર રિવેા આમાંત્રણ 

આપવા માગ ાં છાં. કમિસીિે, અત્યારે આ શક્ય િથી. જોકે, કાઉક્ન્સિ 

તેિા સમ દાયોિે િવસર્જિ િવપૃ્રિ પ્રવશે માહિતગાર રાખવા માટે સખત 

મિિેત કરી રિી છે, જેિા કારણે િવે હ ાં તમારો સાંપકશ  કરી રહ્યો છાં. આ 



સાંદર્શમાાં, ડડિી ટાઉન્સ ફાંડ િોડશ અિે ડડિી કાઉક્ન્સિ િરોિા િોકો 
માટે િવીિીકરણ પિોંચાડવા માટે સાથે મળીિે કામ કરી રિી છે. 

 

એ વાતિે િકારી શકાય તેમ િથી કે ડડિી ટાઉિ સેન્ટરિી અંદર અિે 

તેિી આસપાસ િવસર્જિ થઈ રહ્ ાં છે, જેમાાં િવા ડડિી િેઇઝર સેન્ટર 
પર કામ સારી રીતે આગળ વધી રહ્ ાં છે, ઉદાિરણ તરીકે. પ્રમડિેન્ડ મેટ્રો 
ય હટબિટી વતસશ, િેશિિ ઇિોવેશિ સેન્ટર ફોર વેરી િાઇટ રેિ અિે 

કેસિ હિિ ખાતે બ્િેક કન્ટ્રી એન્ડ માચશ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ ટેકિોિોજી પણ 

ઝડપથી આગળ વધી રિી છે. 

 

ઉિાળામાાં કાઉક્ન્સિે ડડિીન ાં ફ્િાય-થ્ર  શરૂ કય ું િત ાં, જેણે િથમ વખત 

તમામ િવસર્જિ િોજેત્સન ાં આકર્શક ઓહડયો-પ્રવઝય અિ િેઝન્ટેશિ 

રજૂ કય ું િત ાં. ફ્િાય-થ્ર િી સાથે www.regeneratingdudley.org.uk  

પર શિરેિા િવસર્જિ િોજેત્સિા સાંપણૂશ માપદાંડિે પણ જોઈ શકાય 

છે. 

પણ અમે િજ  પરૂ ાં  કય ું િથી. 
 

કેસિ હિિ માટે િવસર્જિિા આ આગામી તિક્કાિે પીપલ્સ પેિિિા 
મ ખ્ય તારણો દ્વારા જાણકારી આપવામાાં આવી છે - કાઉક્ન્સિ દ્વારા િાથ 

ધરવામાાં આવેિી અગાઉિી જાિરે પરામશશ. 

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


 

કેસિ હિિ માટે સ ધારેિી દૃષ્ટટત્રણ મ ખ્ય તત્ત્વો ધરાવે છેેઃ 
 

• ડડિી ઝૂ અિે કેસિ માટે પ્રવકાસિો આગામી તિક્કો. 
 

• ટાઉિિા િપ્રિિંગન ાં પ્રવસ્તરણ કરવા માટે િવ ાં ય પ્રિવપ્રસિટી સેન્ટર 
તવાટશર . 
 

• જાિરે ખ લ્િી જગ્યાઓ અિે કેસિ હિિથી ટાઉિ સેન્ટર સ ધી પિોંચમાાં 
સ ધારો. 
પ્રવકાસિા િસ્તાપ્રવત આગામી તિક્કા પર તમારા અબર્િાયો મેળવવા 
માટે, એક િશ્નાવિીિે એક સ્પટટ પપ્રત્રકા સાથે જોડવામાાં આવે છે. 

 

તમે www.regeneratingdudley.org.uk પર િશ્નાવિી ઓિિાઇિ 

પણ પણૂશ કરી શકો છો, જયાાં તમિે વધ  તસવીરો અિે ટૂાંકો વીહડયો 
મળશે, જે કેસિ હિિ માટે પ્રવકાસિા આગામી તિક્કા પ્રવશે વધ  
સમજાવે છે. 

 

તમારી પણૂશ િશ્નાવિી પાછી આપવા માટે પ્રિપેઇડ કવર પરૂ ાં પાડવામાાં 
આવે છે. જવાિ માટે અંપ્રતમ તારીખ 16 હડસેમ્િર, બ ધવારે સાાંજે 5 

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


વાગ્યે છે. 

 

જો તમે કેસિ હિિ માટે સ ધારેિ પ્રવઝિિી ચચાશ કરવા માટે તમારા 
પ્રવસ્તાર અથવા સમ દાય માટે વર્ચય શઅિ પ્રમહટિંગ ગોઠવવા માાંગો છો, તો 
કૃપા કરીિે સામાંથા બ્રાઇટિો 01384 816968 પર સાંપકશ  કરતા 
અચકાશો િિીં અથવા samantha.bright@dudley.gov.uk પર 

ઇમેઇિ કરો. 
 

અમે તમિે આગામી મહિિાઓમાાં શિરે માટે વધ  િવસર્જિ િોજેત્સ 

પ્રવશે વાત કરીશ ાં, જેમાાં િહેરટેજ ઇમારતોિા પ િેઃપ્રવકાસ, શોપ્રપિંગ સેન્ટસશ 
માટે રોમાાંચક દરખાસ્તો અિે વધ  જાિરે અિે ખ લ્િી જગ્યાઓમાાં 
સ ધારાિો સમાવેશ થાય છે. 

 

ડડિીિા વધ  િવીિીકરણિે આકાર આપવામાાં મદદ કરવા માટે સમય 

કાઢવા િદિ તમારો આર્ાર. 

 

 

 

વફાદારીપવૂશક તમારો 



 

  

એન્ુ િવેટ  
ચેર, ડડિી ટાઉન્સ ફાંડ િોડશ 
 

 

જો તમિે આ પત્રવ્યવિાર સાથે કોઈ સિાયિી જરૂર િોય અથવા 
દ ર્ાપ્રર્યા, ર્ાર્ાાંતર, મોટી પ્રિન્ટ અથવા ઓહડયો આવપૃ્રિિી પ્રવિાંતી 
કરવા માાંગો છો, તો કૃપા કરીિે ડડિી કાઉક્ન્સિિો 01384 813400, 

813401, 813470 અથવા ઇમેઇિ L2L@dudley.gov.uk પર સાંપકશ  
કરો. 
 


