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यो पररयोजनाको उद्देश्य एरी सेन्ट्रल बिजीनेस डिस्ट्ररक्ट तथा नस्ट्जकको छिमेकहरुिाट िेफ्रन्ट्ट पाकक वेको उत्तरमा वाटरफं्रट प्रोपटीसम्मको पददल या्ी  
साइकल  रास्ट्न्ट्जट तथा या् ुसवारी साधन कनेक्सनलाई सुधार गनुक  िेफ्रन्ट्ट पाकक वेमा धेरद भन्ट्दा धेरद व्यिहाररक रुपमा दरु्कटना कम गराउनु  भववष्यको 

भीिभािलाई सेवाको रवीकायक तहसम्म वा ढिलाईमा सुधार गनुक तथा राफफक अपरेसन र कायकदक्षतालाई सुधार गनुक हो। 

यातायात ववभाग पेस्ट्न्ट्सल्भाछनया (PennDOT) को लागी, िहृत र जढटल 
पररयोजनाहरुले छनमाकणदेखि पुरा होइन्ट्जेलसम्म डिजाइन गनकको लागी 
योजनािाट काममा अछर् िढ्न लगभग ढदनहुुँजसो िदठक तथा संवादहरु 
सामेल गदकिन।्  
यी िलफलहरुले आन्ट्तररक वा िाह्य साझदेार र रटेकहोल्िरहरुको कुनद 
पछन संख्या समावेश गनक सक्दिन;् र िदठकहरुले कढहलेकांढह सहकमी 
समीक्षा भछनने एक प्रफिया समावेश गदकिन।्  

ससटी अफ एरीसंगको संवादहरुमा आधाररत  यसको पररषद र 
सावकजछनक  यो छनधाकररत गररएको थथयो फक िेफ्रन्ट्ट पाकक वे केस्ट्न्ट्िय 
कररिोर सधुार पररयोजनामा समावेश गररएका प्ररताववत 
राउण्िअिाउटहरु पररयोजनाको उद्देश्य र आवश्यकता  पूरा गनकको 
छनसमत्त सवोत्तम नछतजाहरु सुछनस्ट्श्ित गनकको लागी  सहकमी 
समीक्षािाट पार हुन्ट्िन ्तथा सम्पूणक प्रयोगकताकहरुको सुरक्षा 
आवश्यकता पदकि।  

सहकमी समीक्षा के हो?  

सहकमी समीक्षा एक आन्ट्तररक प्रफिया हो जहाुँ एक सल्लाहकार
(सहकमी)ले डिजाइनमा सम्भव हुने समन्ट्वय तथा सधुारहरु िोज्न 
प्रारस्ट्म्भक परामशकदाताको डिजाइन कायकको समीक्षा गदकि। यसले दईु 
सल्लाहकार टोलीहरु तथा PennDOT बिि हुने िदठकहरुको एक 
संयोजन समावेश गदकि। जरतद  एक अनसाइट फफल्ि भ्यु तथा 
राउण्िअिाउट डिजाइन कायकशाला।  

केढह उदाहरणहरुमा  सहकमीले पुरा गरेको रवतन्ट्् समीक्षा र 
गणनाहरुले डिजाइनमा पररवतकनको लागी ससफाररशहरु छनम््याएको ि। 

िेफ्रन्ट्ट पाकक वे पररयोजनाको मासमलामा  प्रारस्ट्म्भक कन्ट्सल्टेन्ट्ट 
वपटसकिगकका इंक एमएस कन्ट्सल्टेन्ट्स हुन।् राउण्िअिाउट सहकमी 
समीक्षा परामशकदाता   पददलया्ु सुरक्षामा केस्ट्न्ट्ितसढहत राउन्ट्िअिाउटमा 
रास्ट्ष्रय मान्ट्यताप्राप्त बिज्ञहरु फकट्टेलसन & असोससयट्स अफ 
ह्याररसिगक हुन। 

कुन जानकारी समीक्षा गररएको ि?  

प्ररताववत राउण्िअिाउटहरु सहकमी समीक्षा अन्ट्तगकत िन:् यसको मतलव के हो? 

मह्वपूणक पररयोजना समछतहरु 

• िेफ्रन्ट्ट पाकक िे केस्ट्न्ट्िय कररिोर भिुकअल पस्ट्ललक समढटगं: 

िसन्ट्तयाम 2021 

• 12औ ंस्ट्ररट राफफक ससग्नल तथा इरट िेफ्रन्ट्ट पूरक 
पररयोजनाहरु: 2021 मा छनमाकण  

•  सदछनक तथा नाववकहरुको गहृमा पहुुँि सुधारहरु:       

2021 मा छनमाकण 

सहकमी समीक्षाको साथ िाजक गररएका कन्ट्सल्टेन्ट्टले डिजाइनलाई 
संछर्य  राज्य र उद्योग ढदशाछनदेशहरुसंग ससुंगत ि भन्ट्ने 

सुछनस्ट्श्ित गनक कारकको बिबिधतालाई हेनेिन ्साथद 20-िषे राफफक 
वदृ्ढद अनुमानहरुको आवश्यकताहरुलाई पूरा गनेिन।् 

िदठकहरुको अवथधभर  कन्ट्सल्टेन्ट्टले साइट शतक हेनेिन ् राफफक र 
सुरक्षा आवश्यकताहरु मलू्याकंन गनेिन ् वदिाररक राफफक छनयन्ट््ण 
रणनीछतहरु िलफल गनेिन ्र सिकमागकसंग सम्िस्ट्न्ट्धत सकंसलत 
िाटा समीक्षा गनेिन।् 
उनीहरु छनधाकरण गनकको लागी सावकजछनक सलंग्नता प्रफियाद्वारा 
जोि ढदइएका कुनद पछन िासोहरु पछन समीक्षा गनेिन ्ताफक ्यहाुँ 
्यरता िासोहरुलाई सम्िोधन गनक डिजाइनमा अद्यावथधकहरुको 
आवश्यकता ि।    

िेफ्रन्ट्ट पररयोजनाको मासमलामा  सल्लाहकारलाई दृस्ट्ष्टववढहनहरुका 
आवश्यकताहरु सढहत राउण्िअिाउटहरुमा पददलया्कुो सुरक्षासंग 
सम्िस्ट्न्ट्धत जानकारी समीक्षा गनुकसंग पछन िाजक गररएको ि। 

प्रफियाको यस अंशले सम्पुणक प्रयोगकताकहरुको आवश्यकताहरु 
सन्ट्तुलन गनकको लागी राउण्िअिाउटहरु सढह आकार हुन ्भन्ट्ने 

(पेज 2 मा जारी) 



  www.BayfrontParkwayProject.com वा www.PennDOT.gov/District1 मा अनलाइन गएर वा 814-678-7081 वा 
thmcclella@pa.gov मा PennDOT पररयोजना मेनेजर टम म्याकस्ट्क्लल्याण्ि, P.E. लाई सम्पकक  गरेर पररयोजनाको 

िारेमा तपाईंले के मन पराउनुहुन्ट्ि वा तपाईंसंग हुन सक्ने िासोहरुको िारेमा हामीलाई िताउनुहोस।्  

योजनािद्द पददलया्ी 
पुलहरुको सहकमी समीक्षा  

प्ररताववत राउण्िअिाउटहरुको सहकमी 
समीक्षा देखि अलग  यो प्रफिया हल्याण्ि 
ररीट  सारसाफ्रास ररीट एक्सटेन्ट्सन र 

रटेट ररीटमा प्ररताववत पददल या्ी 
पुलहरुको लागी पछन पुरा गररनेि।  

कायक हल्याण्ि ररीटको िाुँिाको 
समीक्षासंगद सिुारु हुनेि। 

राउण्िअिाउट सहकमी समीक्षा जरतद  
िदठकहरुको एक श्ृंिला पददलया्ी पुलको 
डिजाइन  सौन्ट्दयककलामा हेराई  लागत  

पंवत्तिद्दता र प्रयोगमा सस्ट्जलोको 
मूल्याकंन गनक आयोस्ट्जत गररनेि। 

पुलहरुका लागी सहकमी समीक्षा 
परामशकदाता फफलािसे्ट्ल्फयाको ढट.वाइ. लीन  

इन्ट्टरनेशनल हो। 

सहकमी समीक्षाहरुको िारेमा सवालहरु 
PennDOT प्रोजेक्ट मेनेजर टम 

म्याकस्ट्क्लल्याण्िलाई छनदेसशत गनक 
सफकन्ट्ि।  

थिब्त गररएको िेफ्रन्ट्ट पाकक वे र हल्याण्ि ररीटमा प्ररताववत गररएका सुधारहरू हुन।् प्ररताववत राउन्ट्िअिाउट एक िसलरहेको सहकमी समीक्षाको 
भाग हो। योजनामा समावेश अन्ट्य इन्ट्टरसेक्सनहरुको अछतररक्त रेन्ट्िररगंहरू www.BayfrontParkwayProject.com वा www.PennDOT.gov/

District1 मा अनलाइन फेला पानक सफकन्ट्ि। 

सहकमी समीक्षा छनष्कषकहरु िसन्ट्तको िदठक र अनलाईनमा सािकजछनक गररनेि। 

सुछनस्ट्श्ित गनकमा केस्ट्न्ट्ित हुनेि।  

जानकारी कसले समीक्षा गदकि? 

PennDOT द्वारा अनुिस्ट्न्ट्धत परामशकदाताहरुले सहकमी समीक्षामा प्रयासको नेतृ् व 
गदकिन।् उनीहरुलाई PennDOT, प्राथसमक परामशकदाता र सहकमी समीक्षा ससमछतले 
सहयोग गदकिन।्  
िेफ्रन्ट्ट पाकक वे योजनाको लागी सहकमी समीक्षा ससमछतका सदरयहरुमध्ये एरी काउस्ट्न्ट्सलको 
शहरको प्रछतछनधी तथा शहरको प्रशासन टोलीको सदरय हुनेिन।् 
ससमछतले ईनपूट प्रदान गनेि र प्रफिया भररका प्रगछत र सम्भाववत ससफाररशहरु सूथित 
गराइनेि। समीक्षाको लागी प्रयोगा्मक योजनाले सल्लाहकार तथा ससमछतको बििमा 
कम्तीमा दईु िदठकहरुको लागी िोलाउनेि।  

प्रफिया कछत समय लाग्ि? 

एक नमुना सहकमी पूवाकवलोकन प्रफियालाई पूरा हुन कररि छतन मढहना लाग्ि। िेफ्रन्ट्ट 
पाकक वे राइण्िअिाउट समीक्षाका लागी लक्ष्य समाप्त हुन र 2021 को िसन्ट्तमा नछतजा 
साझेदारी गनकको लागी तयार हुनु हो।   

छनष्कषकसंग के गररएको ि? 

राउण्िअिाउट सहकमी समीक्षाको नछतजाहरु PennDOT, िेफ्रन्ट्ट पाकक वे पररयोजना 
सल्लाहकार ससमछतका साथद शहर पररषदसगं साझेदार गररनेि र सहकमीद्वारा ससफाररस 
गररएका कुनद पछन सम्भाववत पररवतकनहरु एक सावकजछनक िदठकमा प्रछतफियाको लागी  

जनतासंग साझदेारी गररनेि। 
के जनताले नछतजाहरु थाहा पाउनेिन?् 

जनताले 2021 को िसन्ट्त ऋतुमा सम्पन्ट्न हुने सावकजछनक सभामा उपस्ट्रथत भएर वा 
www.BayfrontParkwayProject.com वा www.PennDOT.gov/District1 मा अनलाइन 
गएर सहकमी समीक्षाको नछतजाहरुको िारेमा जान्ट्न सक्नेिन।् जानकारी पररयोजना 
फेसिुक समूह — Bayfront Parkway Project द्वारा पछन साझेदारी गररनेि। 

( पेज 1 िाट शुरु गररएको) 
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