
 

 ےک اگےل
ی
 دلچسپ مرحےل کا تعارف کیسل ہل ایریا ےک لئے ترق

 

 میں آپ یک مدد کرے گا۔ براہ کرم سوالوں ےک  
ایک مخترص خالصہ جو مفید معلومات فراہم کرے گا جو منسلک سوالناےم کو مکمل کرنے

۔   جوابات ےس پہےل پڑھیں

 

پر مکمل کرسکتے ہیں جہاں آپ کو مزید تصاویر اور ایک    www.regeneratingdudley.org.uk براہ کرم نوٹ کریں: آپ سوالنامہ آن الئن 

۔ 
ی

 مخترص ویڈیو مےل یک

ے کلیدی عالقوں پر مشتمل ہے ، جو کیسل ہل یک ترقے ےک  ۔ یہ یہ خالصہ تیں  : مشتمل ہے اگےل مرحےل ےک بنیادی عنارص پر مرکوز ہے

 

فت مرحےل یک  رسے( میں دو رسخڈڈےل چڑیا گھر اور کیسل ) •  پیشر

 (  نیالشہر ےک سہ مایہ حےص ےک علم و فہم کو بڑھانے ےک لتے یونیورسٹی کا ایک نیا مرکز) •

( تک بہٹے عوایم کھیل   • ے  )سٹ 
    اور فٹ پاتھ جگہیں کیسل ہل ےس ڈڈےل ٹاؤن سینٹی

۔  ے اہم عالقوں یک نشاندیہ کرتا ہے  یہ نقشہ تیں

 

فت دورسے مرحےل ک ڈوڈےل چڑیا گھر اور کیسل میں   پیشر

 

ےس سائٹ ےک چار مشہور ٹیکٹیکن    ڈڈیل چڑیا گھر اور کیسل میں بہت سارے شاندار کام جاری ہیں ، جس میں اب گیٹی فاؤنڈیشن یک جانب

وری مرمت کرنے ےک لتے  ۔   000،120ڈھانچے میں رصے  پونڈ یک حالیہ گرانٹ بیھ شامل ہے

 

۔   ترقے ےک اس اگےل مرحےل میں چار ٹیکٹیکن ڈھانچے یک مکمل تجدید اور ایک نٹے مخلوط استعمال یک سہولت شامل ہے

ے ون میں ہونے وایل پیش رفت میں چڑیا گھر ےکلتں  نیا داخیل روڈ اور موجودہ کار پارک یک   فٹں ے روڈ ےس جدا ایک  نیا داخیل راستہ ، ٹپیی ایک 

۔   توسیع شامل ہے

 

ن ڈھانچ    چار ٹیکی 

 

۔  ی بال روم اور اشنکٹبندیی برڈ ہاؤس ہیں  ٹیکٹون ےک چار ڈھانچے ڈسکوری سنٹی ، ہاتیھ ہاؤس ، ملکہ مٹں

 ڈسکوری سینٹ  

 

http://www.regeneratingdudley.org.uk/


نگ اور کھانے یک سہولت ےک طور پر  ڈسکوری سینٹی یک تجویز یہ ہے کہ اس جگہ کو   دونوں   ےک جس     بحال یک جانے دوبارہ ےس  ڈھےک ہونے کیٹی

۔ 
ی

۔ باڑوں میں دیکھنے یک ایک گیلری بیھ بنایے جانے یک
ی

 رسے پر جانوروں یک چھویی نمائش ہویک

 

 ہاتیھ گھر 

 

ہے کہ   یہ  منصوبہ  ہاؤس کا  ہاتیھ  ایک  سابقہ  لتے  ےک  پریمیٹوں  عمارت کو  واقع  احاطہاس  پر  جو کنارے   ، جانے لیا  ڈھال  موجودہ    میں 

 ، جس میں  ےک احاطہ    مساک)ایک قسم کا بندر(
ی

۔ اس تجویز ےس مکاؤات کو پہاڑی ےس ہاتیھ  چیٹے ےک لتے ایک توسیع بن جانے یک لفٹ ملحق ہے

، جس ےس زائرین کو صحن ےک نیچے ےس   ملٹے میں داخل ہونے یک اجازت    اطہاحگھر یک دورسی سطح تک اونچے درج  ےک واک ویز ےک ذریےع     ہے

۔  اور   اوپر یک چھت پر واک ویز ےک ساتھ ساتھ دیکھنے یک اجازت مل جایے ہے

 

ی  بال روم  کوین مٹں

 

  یہ   ۔ ہو اس کا دائرہ باہر تک  کہ    لیکن  رکھے یہ تجویز یک گٹے ہے کہ ملکہ مریم ایک ریستوراں اور کیفے یک حیثیت ےس اپنے فنکشن کو برقرار  

ویے خایل جگہوں تک بیٹھنے یک گنجائش کو بڑھا کر، بیٹھنے ےک عالقوں یک فراہیم ےک ذریعہ    ڈھیک ہویے   لتں سال بھراستعمال ےک   زائریں ےک  بٹں

، یہحا ۔ اس تجویز میں درخت یک  کیا جانے عمارت ےک عقٹ  اور اگےل حےص میں کینوپیوں کا استعمال    تجویز کیا جاتا ہے کہ  صل کیا جاسکتا ہے

 جاسےک۔کیا    نظارہ  کا   قطاروں ینبہٹے  کا انتظام کرنے یک کوشش یک گٹے ہے تاکہ چڑیا گھر اور اس ےس باہر وڈ لینڈ ےک آس پاس  قطاروں

 

 ڈ ہاؤس ٹروپیکل بر 

 

وں ےک احاط  ۔ یہ عمارت اب شٹں موجود ہے اور ےک میدان میں    برڈ ہاؤس کو بہت اہم اور معماری ےک لحاظ ےس ممتاز ٹکڑا تسلیم کیا گیا ہے

۔ اس تجویز کا مقصد ایک اییس تعلییم سہولت مہیا کرنے یک جگہ کا دوبارہ    کھیلعوام ےک لتے   ے کرنا نہیں ہے ہے جو مثال ےک طور پر ڈڈےل    تعیں

۔   کیسل یک تاری    خ یک وضاحت ےک لتے ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتا ہے

 

 مخلوط استعمال ک نئے سہولت 

 

ی    ح اور آثار قدیمہ یک معلومات یہ عمارت شاید سب ےس اہم عمارت ہے کیوں کہ یہ چڑیا    اور تشر
ی

گھر ےک داخےل ےس ایک لنک فراہم کرے یک

۔ نیت یہ ہے کہ اس کا استعمال رسگرمیوں ، تربیت اور تعلیم ، جلسوں اور کانفرنسوں ےک لتے کریں۔
ی

 ےک لتے ایک ’مرکز‘ کا کام کرے یک

 

 یونیورسئ  سینٹ    یا نبڑھانن ےک لئے ایک   تعلیم سہ مایہ   یشہر 

 



یونیورسٹی طرزکا مرکز تیار کرنے ےک لتے مرکزی حکومت اور دیگر مقایم اور عالقایے ذرائع ےس مایل اعانت حاصل   نٹے ڈڈےل ٹاؤن کا فنڈ بورڈ ایک 

 کر رہا ہے تاکہ مہارت ، مالزمت اور مقایم معیشت میں اضافے ےک مواقع فراہم ہوں۔ 

 

ورت ہویے ہے اگر وہ مستقبل میں    ہم سب جانتے ہیں کہ شہر ےک مراکز کو مختلف طریقوں ےس کام کرنے اور ان کو اپنانے ےک لتے تیار رہنے یک رصے

۔   ہیں چاہنے   کرنا 
ترقے دراصل  اور  رہنا  اور کام  زندہ  ریشچ  مارکیٹ  ہماری  ساتھ  ٹرسٹ ےک  فاؤنڈیشن  ایس  ایچ  این  ڈڈیل  پر  مثال ےک طور 

وع ہونے واےل فاؤنڈیشن ،    24/ 2023میں    مستقبل اپرنٹس شپ ڈگریوں ، انڈرگریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ قابلیتوں ےک ساتھ  ےک بعد رسر

 سائنس ےک کوررسے پیش کرنے واال ایک یونیورسٹی    5،    4ساتھ فاؤنڈیشن  
ی

یک سطح ےک تکنییک پروگراموں ےک ساتھ پہیل بار صحت اور زندیک

   ۔ یک مضبوط مانگ یک نشاندیہ کرتا ہے   مرکز 

وریات کو پورا کرنے ےک لتے بنایے گٹے ہو ،  اس منصون  کا ایک بنیادی مقصد ی ہ یقیٹے بنانا ہے کہ ہٹے یک تربیت اور قابلیت مقایم آجروں یک رصے

بنانا کہ ہم بطور   بات کو یقیٹے  لتے مقابلہ کریں۔ اس   حاصل کرسکیں اور مقایم مالزمتوں ےک 
افراد اس فراہیم تک رسایے یہ کہ مقایم  اور 

پر توجہ دیں اور مقایم لوگوں کو اعیل تعلیم اور ڈگری یک وجہ ےس روزگار میں ترقے ےک ذرائع فراہم کریں۔ اس   بحیثیت اپنے ’گھریلو‘ صالحیتوں

۔   لتں مرکز میں صحت یک دیکھ بھال کرنے واےل دورسے پیشہ ور افراد اور کمیونٹی ےک استعمال ےک   سہولیات رکھنے ےک امکانات بیھ موجود ہیں

ی    ، جو موسم خزاں  یہ نٹے سہولت بلیک کنٹی
ی

ے روڈ ےس دور بیٹھے یک میں    2021اینڈ مارچز انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوج  ےک ساتھ ساتھ ، ٹپیی

۔ 
ی

نگ میں اعیل درج  یک قابلیت پیش کرے یک ایے طریقہ کار اور میڈیکل انجینٹے  جدید مینوفیکچرنگ ، جدید تعمٹں

 جو ڈڈےل کالج آف ٹکنالوج  ےس وابستہ موجودہ جگہوں ےک قریب  یہ دونوں عمارتیں ایک ساتھ مل کر شہر میں یونیورسٹی پارک بنا
ی

ئیں یک

۔ ہم نتے کیمپس کو سابق ہپ پوڈوم عمارت یک جگہ پر تالش کرنے کا ارادہ رکھنے  
ی

۔ اس طرح اس شہری سہ مایہ تعلیم میں توسیع ہویک ہیں

۔   ہیں

 ہیں کہ نیا ہیلتھ اینڈ الئف سائنس سائنس مرکز ہر سال ایک
ہزار طلبہ کو ےل کر آنے گا ، جس ےس مقایم معیشت کو فروغ مےل    ہم توقع کرنے

 اور ساتھ یہ اس شہر ےک اس اہم گیٹ وے کو وسیع پیمانے پر ب
ی

ے روابط اور رسگریم کو تقویت مےل یک ہٹے  گا ، کیسل ہل اور ٹاؤن سینٹی ےک مابیں

 بنایا جانے گا۔

 

 عوایم کھیل جگہیں 
 اور فٹ پاتھ  کیسل ہل ےس ڈڈےل ٹاؤن سینٹ  تک بہٹی

 

ے جسمایے   ے پونڈ کا فنڈ برتن پہےل یہ محفوظ کرلیا گیا ہے جس ےس کیسل ہل اور ڈڈےل ٹاؤن سینٹی ےک مابیں ٹاؤنز فنڈ ےک توسط ےس ایک ملیں

  
ی

 میں لوگوں یک ایک خایص تعداد میں حوصلہ افزایے ہویک
)جیسا کہ روابط میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ جسمایے ربط کو بہٹے بنانے ےس ٹاؤن سینٹی

۔ 
ی

و اسٹاپ کو بیھ جوڑ دے یک (۔ یہ کیسل ہل اور ڈڈےل ٹاؤن سینٹی ےک دونوں میٹی وں ےک ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے  رسخ تٹں

 

 خالصہ 

 

  ٹں ہم سب نے جو شئ
ے
فتوں کو آگ ۔ اہم عمارتوں اور پیشر  کیا ہے وہ کیسل ہل ےک عالفے یک ترقے ےک اس اگےل مرحےل یک اہمیت کو ظاہر کرتا ہے

 یک  النے ےک ساتھ ساتھ عوایم / کھیل جگہوں اور فٹ پاتھوں میں اضافہ کرےک ، امید یک جا ریہ ہے کہ نتے زائرین، رہائیسر اور کاروباری عالفے 

ٹاؤن سینٹی ایک مکمل   بند توسیع میں شامل کریں ، ڈڈیل  اور منصوبہ  ہال یک مسلسل کامیابیوں  ٹاؤن  ۔ اس کو ڈوڈےل 
ی
طرف راغب ہوں ےک

۔  -یش کرتا ہے پیکیج پ
ی
 جس ےس ایک متحرک ٹاؤن سینٹی ، مقایم معیشت میں نمو اور مقایم لوگوں ےک لتے مالزمت ےک مواقع پیدا ہوں ےک



۔ جوابات یک آخری تاری    خ بدھ    میں مزید چند منٹ لگائیں
 اگر آپ مخترص سوال ناےم کو مکمل کرنے

ی
  2020دسمٹ     16ہم شکر گزار ہوں ےک

۔  ہے

: آپ سوالن    www.regeneratingdudley.org.ukامہ آن الئن پر مکمل کرسکتے ہیں یاد رکھیں

، جن میں ےس کچھ میں ورثہ یک  
ی
لتے تخلیق نو ےک منصوبوں ےک بارے میں بات کر رہے ہوں ےک  واےل مہینوں میں اس شہر ےک 

ہم آپ کو آنے

۔ عمارتوں یک بحایل ، خری ی شامل ہیں
 داری مراکز ےک لتے دلچسپ تجاویز اور زیادہ عوایم اور کھیل جگہوں میں بہٹے

۔    یہ ڈڈیل کونسل اور ڈڈیل ٹاؤنز فنڈ بورڈ یک جانب ےس ایک مواصلت ہے
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