ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ
Slea ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਦੀ ਦੇਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨਹਹਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ, ਇਸ
ਲਈ ਸ਼ਹਹਰ ਜੋਹਿਆ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਹਿਕ ਤੌਰ' ਤੇ
ਪਹਹਲੀ ਵਾਰ ਬਲਕ ਸਾਮਾਨ ਹਲਜਾਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਢੰ ਗ ਮੁਹੱਈਆ ਜਦ ਇੱ ਕ ਯੁੱ ਗ ਹਵੱ ਚ, ਇਸ ਨੰ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ (ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਹਦੱ ਤਾ ਹਕ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਲਈ) ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਹਵਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ. ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ
ਹੁਣ ਸਹਲਤ ਨੰ ਹਲਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਤਪਾਦ ਸੀ ਨੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੱ ਚੇ ਮਾਲ
ਹੱ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਨ, ਜੋ ਹਕ ਗੱ ਲ.
ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ Slea ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਭਾਗ ਹਸੱ ਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੇ ਰਪ ਹਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਕਾਫੀ
ਹਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰ ਸਦ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਹਧਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋ ਿ. ਪਲਾਨ 1773 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੌਰ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਅੰ ਤ ਅੱ ਗੇ ਚਲਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਕ, ਹਸਰਫ ਮੋਰ ਅਤੇ ਦੇ ਪਹਹਲੇ
ਬੈਹਕੰ ਗ ਹਾਊਸ ਤੱ ਕ ਹਵੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ.
ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਹਵਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨਹਹਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਯਹੰ ਨਾ
ਹਡਸਨ, ਸਨ. ਵੀ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਪਾਹ ਹਮੱ ਲ ਭੱ ਜ (ਅਤੇ ਜੋ ਹੀ ਦਹਰਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਗਆ ਸੀ), ਜੋ
ਦੇ ਭਰਾ, ਹਵਲੀਅਮ, ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਿੀ ਸੀ.
1830 ਦੇ ਕੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਰਡ ਸਾਈਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਕਸਤ ਅਤੇ
ਵਰਤ 1790 ਅਤੇ 1792 (ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਹਵਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱ ਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਇੱ ਟ ਕੰ ਧ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਮੰ ਹ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਲੱਕਿ-ਸ਼ਤੀਰ ਨੰ ਅੰ ਦਰਨੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਅਸਲੀ
ਇੱ ਟ ਅਤੇ ਲੱਕਿ ਬੀਮ).
ਸਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਹਗਆ ਅਤੇ ਨਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਿੇ ਇੱ ਕ ਤੋਲ
ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਿ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਘਰ 'ਵਹਾਇਆ' ਹੈ, ਜੋ ਹਕ 'ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਕੇ ਮਹਹਸਸ
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ.

ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਹਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮੀਹਟੰ ਗ, ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਹਹਣ
ਹਾਊਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਇਮਾਰਤ, ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਵੀ £ ਦੀ Cort, ਤੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਨਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਨੰ , ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ ਨੋਟ 7 ਮਈ 1839 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਹਟੰ ਗ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਹਵੱ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ
ਹਗਆ ਸੀ.
ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਦਰਵਾ਼ਿਾ ਵੱ ਧ ਹਹਿਆਰ ਦੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਕੋਟ 'ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਦੋਸ਼
ਦੇ ਇੱ ਕ ਸੀ, ਹਜਸ ਨੰ ਮੱ ਕੀ ਦੀ stook,, ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ.
ਘਟਨਾ 'ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਵਚ ਬਮ ਿੋਿਹੇ ਹਚਰ ਦਾ ਸੀ. ਨੰ ਰੇਲਵੇ - ਨਹਹਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹਸਰਫ 19
ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਦਹਾਕੇ ਹਵੱ ਚ ਚੱ ਲੀ1857 ਹਵਚ ਬੋਸਟਨ, ਅਤੇ ਵੇਗੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ
ਨਹਹਰ ਮਾਲ ਹਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹਗਰਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ.
ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰ ਪਨੀ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ ਹਵੱ ਚ ਗਏੇ ਹਗਆ ਸੀ, ਜਦ ਤੱ ਕ 'Sleaford ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਛੱ ਡ ਐਕਟ,
1878' ਇਮਾਰਤ ਨੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਰਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾਹ ਏਹਲ਼ਿਬੇਤ Mettam (ਉਸੇ ਸਾਲ
ਹਵੱ ਚ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜੱ ਿੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਸਦਾ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਹਤਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਰਹਹੰ ਦੇ
ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹ਼ਿੰ ਦਗੀ.
ਇਮਾਰਤ ਇਕੱ ਠੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, 1890 ਹਵਚ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ
ਹਫਹਲਪਸ, ਕੇ ਖਰੀਹਦਆ ਹਗਆ ਸੀ.
ਨੰ ਇੱ ਕ ਗਰੇਡ II ਸਚੀ ਹੈ, ਹਜਸ ਦੇ ਹਾਊਸ,, ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰਪ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚਾਈ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰ ਭੀਰ ਨਾਲ, ਟੁੱ ਟ ਹਵੱ ਚ ਹਡੱ ਗ ਹਪਆ. ਇਹ ਇਸ ਦੇ
ਫਲਸਰਪ ਬਚਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਾਟਰੀ ਫੰ ਡ, ਯਰਪੀ ਖੇਤਰੀ ਹਵਕਾਸ ਫੰ ਡ, ਅਤੇ
ਹਵਕਾਸ ਏਜੰ ਸੀ ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਹ਼ਿਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ
ਹੈ,
ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਯਾਦ ਸਾਲ ਵੱ ਧ ਹਵਕਸਤ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹਵਕਾਸ ਨੰ
ਕਵਰ ਨੰ ਇੱ ਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਿੀਮ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹਨਊ ਦਹਰਆ Slea' ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਹਦੱ ਤਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਸ਼ਾਮਲ, ਹਾਊਸ ਕੰ ਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਰਪ ਹਵੱ ਚ ਖਿਹਾ ਹੈ 'The
ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ' Sleaford ਦੇ ਇਹਤਹਾਸ ਹਵਚ ਇਕ ਅਹਹਮ ਭਹਮਕਾ ਹਨਭਾਈ ਹੈ, ਹਜੱ ਿੇ ਖੇਤਰ. ਇਹ
ਇਹਤਹਾਸ ਵੀਡੀਓ ਹਫਲਮ, ਆਡੀਓ ਹਲੰਕ, ਹਵਹਆਆਹਤਕ ਹਡਸਪਲੇ ਅ, ਅਤੇ ਇੰ ਟਰੈਕਹਟਵ ਹਵਖਾਉਣਾ
ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ. ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜਦਗੀ ਹਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਰਫ ਅਸਲੀ ਨਹਹਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹੋਣ
ਲਈ ਸੋਹਚਆ ਹੈ.

