
परियोजनाका महत्वपूर्ण मममिहरू   

• भर्चणअल बैठकको पालना गर्द,ै सत्रको िेकर्डणङ   

 बठैकहरू: सेप्टेम्बि 14 ,2021  12th Street  

• 12 औं सडक यािायाि मसग्नल ि पूवी बेफ्रण्ट 

पूिक परियोजनाहरू: प्रािमम्भक काम 2021 

को हहिँउर्दमा शचरू गनणका लामग 

• सैमनकहरू ि नामवकहरू घि बहु उपयोग पचल: 

प्रत्यामशि मई 2022 खचल्न े

• बफे्रण्टपाकण वे केन्द्रीय करिडि परियोजना र्िर् 1:2022 को 

अन्द्िमा मनमाणर्को अनचमामनि शचरू  

बेफ्रण्ट पार्क वे सेण्रल र्रिडि  
डाउनटाउन इिी ि वाटिफ्रण्टबबच दह्रिलो सम्बन्ध स्थापपत गने 

सेप्टेम्बर 2021भोल्युम 2 नं. 3 

उद्देश्य परियोजनाको परै्दलयात्री, साइकल, पािगमन ि एिी केन्द्रीय व्यापाि मजल्ला ि आसन्न मिमकेको बफे्रण्ट पाकण वकेो उत्तिको वाटिफ्रण्ट 

सम्पत्तीका लामग यात्री वाहन जडान सचधाि गनण, बफे्रण्ट पाकण वमेा व्यावहारिक रूपमा र्दचघणटनाहरूलाई कम गनण, भमवष्यको भीडमा सचधाि सवेा वा 

ढिलाइको स्वीकायण स्ििका लामग ि यािायाि सरं्ालन ि र्दक्षिामा सचधािका लामग हो। 

पेमन्द्सलभेमनया यािायाि मवभाग ि यसको मडजाइन पाटणनि एमएस (ms) 

पिामशणर्दािा, इंक ले बेफ्रण्ट पाकण वे केन्द्रीय करिडि सचधाि परियोजनाको 

मस्िमिको बािेमा योजनाहरू प्रमि प्रमिढिया ि प्रस्िावका लामग जनिालाई 

अपडटे प्राप्त गने मवकल्पहरूका श्रंखलाको प्रस्िाव िाखेको ि। 

सेप्टेम्बि 14 बचधवाि बेलचका 3:00 बजेर्दमेख 7:00 बजेसम्म एिी पोटण प्रामधकिर् 

भवन, 1 होल्याण्ड स्रीट, एिीमा,खचला रूपमा गरह शैलीमा सावणजमनक सभा 

आयोमजि गरिने ि। सहभागीहरूलाई ठूलो सम्मलेन कोठामा बोडणहरूको 

श्रंखलाको उपयोग गनणका लामग स्वागि ि, ित्कालै मडजाइन गरिएका टीमका 

सर्दस्यहरूलाई प्रश्न सोध्न, ि/वा परियोजनाको बािेमा सवेक्षर् भनण आह्वान 

गरिन्द्ि। 

परियोजनाको सामान्द्य ससंहावलोकनको पेशकशमा, होल्याण्ड, िाज्य ि 

सस्साफ्रास सडक र्ौिाहा समावेस भएको जानकािी ि, बोडणले िाउंडअबाउट ि 

यात्री पैर्दल र्लन ेपचलको सहकमी समीक्षा यस वर्णको शचरूमा गयो ि 

परियोजनाका मडजाइन पहलहरूलाई परिविणन गनणमा ध्यान केमन्द्रि गने ि। 

वािाविर्ीय टोलीका मामनसहरू पमन सािैमा हुनेिन्, भर्चणअल ममरटङमा 

रूर्ी हुने व्यमिहरूले ढर्दएको Those who prefer a virtual meeting  

ठेगाना अिाणि MicrosoftTeams मा उही ढर्दन लाइव च्याटमा बेलचका 1:30 

बजबेाट बठैकमा सहभागी हुन सक्नच हुन ेि। बैठकका लामग पचवण नामाकिर् गनचण 

पने आवश्यिा पर्दनै। इच्िा बेफ्रण्ट पाकण वे परियोजना वेबसाइटमा प्रस्िचमि 

डाउनलोड नभएसम्म हनेणका लामग उपलब्ध ि। 

भर्चणअल बैठक खचला घिमा प्रस्िचि बोडणहरूको उपमस्िमिमा प्रस्िचमि ि 

सहभागीहरू कायणिम च्याट सचमवधाको माध्यमबाट प्रश्न सोध्ने मौका हुने िन्। 

PennDOT टीमका सर्दस्यहरू 1:30 बजेसम्म वा प्रश्नोिि हुञे्जल िहने िन्। 

इच्िा बेफ्रण्ट पाकण वे परियोजना वेबसाइटमा प्रस्िचमि डाउनलोड नभएसम्म 

हनेणका लामग उपलब्ध ि। 

बैठकहरू सावणजमनक मवकल्प प्रस्िाव योजनाहरूमा अपडटे  

प्राप्त गनणका लामग, प्रमिढिया ढर्दनचहोस्  
प्रमिमलमप बोडणको पमन जनिाका लामग बैठकको समयमा वा पमि हनेणका 

लामग वेबसाइटमा िामखने ि।वेबसाइट पमन खचला घिको समयमा प्रस्िाव 

सवेक्षर्को एक भर्चणअल संस्किर् घि हुने ि। जनिाका सर्दस्यहरूलाई 

अनलाइन सवके्षर् पूिा गनणका लामग आममन्द्त्रि गरिन्द्ि ढक उनीहरू खचला 

घि, भर्चणअल बैठकमा भाग मलन्द्िन् वा वेबसाइटमा बोडण ि जानकािी 

हनेचणहोस्। 

"हामी सधैं जनिासिँग जोड्नका लामग िप ििीकाहरू खोमजिहकेा िौ िँ, 

उनीहरूलाई हाम्रा परियोजनाहरूको बािेमा सूमर्ि गनचणहोस् - प्रमिढिया 

संकलन, "टम Tom McClelland, PE, PennDOT मजल्ला 1 

मडजाइनको ADE ले भने। "टोली बामसन्द्र्दाहरू, यात्रीहरू, व्यापाि 

मामलकहरू ि अपडटेहरू हनेण रुमर् िाखे्न जो कोमहका लामग अवसिहरूको 

एक संयोजनसिँग आएको ि। आशा ि सबैले केमह समय मनकालेि जानकािी 

जािँच्न ि हामीलाई प्रमिढिया ढर्दने गिणन्।" 



तपाईं पररयोजनाको बारेमा वा चिन्ताहरूका लाचि अनलाइन जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई भन्नुहोस ्
www.BayfrontParkwayProject.com or www.PennDOT.gov/District1 वा PennDOT Project Manager Tom 

McClelland, P.E., लाई 814-678-7081 वा thmcclella@pa.gov मा सम्पकक  िनुकहोस।् 

 पूिक परियोजनाहरूको अपडटे  
योजनाहरू बेअफ्रण्ट पाकण वे सेण्रल करिडि सचधाि 

परियोजनाका लामग समन्द्वय ि ियािीमा 

परियोजनाहरूमा प्रगमि गर्द ैिन्। 

समैनकहरू ि नामवकहरूको पचल 

सैमनक ि नामवकहरूका घि नमजकै CSX पटिीहरूमा 123 

फच ट बहु उपयोगी पचल मनमाणर् गनणका काम िाम्रोसिँग 

र्मलिहकेो ि। 

सह-परियोजना जनूमा शचरू भयो ि मई 2022 मा पूिा हुने 

भमनएको ि। त्यस समय पूवी िसे्रो स्रीटको सचमवधा 

पिामड विणमानमा ग्रेड िमसङ बन्द्र्द हुने ि। 

अगष्टको अन्द्त्यमिि जस्ि ैउत्खनन गरिएको ि, मैर्दानमा 

िामखएका िचङ्गा ि िचप्राहरू संर्ामलि गरिए।  

वेटिन्द्स मेमोरियल कमिस्िान ि जनिल एन्द्िोनी वेन 

ब्लॉकहाउसको उपयोग परियोजना केही ढर्दनलाई िामखने 

ि। 

ठेकेर्दाि फेयिभ्यू, PA को Chivers मनमाणर् कम्पनी ि। 

अनचबंधको लागि $2,701,947  हो, जचन संघीय कोर्को 

साि पूर्ण रूपमा मिनचण पिण। 

12 औं सडक  

किािलाई 12 औं स्रीट (मागण 5) अपडेटका लामग 

अगस्टमा सम्मामनि गरियो। स्पष्ट कम बोलीर्दािा कानगेी, 

PA मा पावि ठेक्का मलने कम्पनी हो जसले 

$8,749,999.25 प्रािमम्भक काम ढिलो गिी िलाउन े

काम शचरू गने ि ि शािीरिक काम वसन्द्ि 2022 मा शचरू 

गने अपेक्षा गरिएको ि। 

काम अन्द्िर्दशेीय/// सलंकन स्रीटको वेन स्रीटको उत्तिपरि 

बन्द्र्द र् याम्पबाट 23 मबच्िेर्दन लामो 12 स्रीटका लामग 

आवश्यकिाअनचसाि राढफक मसग्नलहरूलाई सचधाि ि 

स्ििवरमि गन ेकाममा समावेश हुनेि। 

सह-प्रस्िामवि काममा पहेिँला बत्तीहरू, नयािँ संकेिहरू, 

एडीए कबण र् याम्प ि सचधारिएको मसग्नल समन्द्वयसमहि 

सवािी साधन ि परै्दलयात्रीहरूका लामग राढफक कण्रोल 

मसग्नलको अपडेट शाममल ि। 

सम्झौिा पमन अन्द्िििाज्यीय ि अन्द्िििाज्यीय ि। 0 मा 

नयािँ इलेक्ट्रोमनक सन्द्र्दशे बोडणहरू सामेल िन्।  

पूवी बफे्रण्ट  

पूवी बेफ्रण्ट परियोजनाका लामग जस्ि,ै योजनाहरू 

अमन्द्िम मडजाइन मवविर्का लामग िल िन्। 

सह-परियोजना क्षते्र पोटण एक्ट्सेस िोड/ईस्ट बे ड्राइभ ि 

पूवी 12 औं स्रीट (मागण 5/मागण 290)सिँग र्ौिाहाको 

बीर् बेफ्रण्ट पाकण वकेो भागमा शाममल ि। 

सचधाि करिडिसिँगै पैर्दलयात्री अनचभवको उन्नयनमा ध्यान 

केमन्द्रि गरिएको ि सािसाि ैसडकको मागणमा परिविणन, 

मध्यमसिँग लेन संकच र्न समहि ि राढफक संकेिहरूका लामग 

अनन्द्य पैर्दलयात्री र्िर्हरू िन्। 

योजनाहरू अनचगमनका लामग हहिँउर्द 2021 मा कायाणन्द्वयन 

लामग मनम्न मनमाणर् सीजनमा काम शचरू गनणका लामग कल 

गनचणहोस्।  

एिी-पमिमी PA बन्द्र्दिगाह प्रामधकिर् 

बन्द्र्दिगाह प्रामधकिर् बेफ्रण्ट पाकण वेमा ि नमजकै योजना 

बनाइएको अन्द्य सचधािसिँग संयोजनमा र्दचई 

परियोजनाहरूमा काम गरििहकेो ि। पहुिँर् सडक ि मागण 

वाटिफ्रण्टका लामग बढ्र्दो कनेमक्ट्टमवटीमा ियाि 

पैर्दलयात्रीहरू, साइकल यात्रीहरू ि ड्राइभिहरूका लामग, 

वेस्ट फ्रण्ट स्रीटको रूपमा उल्लखे गरिएको ि, पार्कण ङ 

स्िलहरू ि इमाििहरूलाई बेस्फ्रण्ट पाकण वेका वाटिफ्रण्ट 

साइडमा सस्साफ्रास ि िाज्यको सडकहरूका मबर् जोड्नका 

लामग बनाइन ेि। बन्द्र्दिगाह प्रामधकिर्ले यस वर्णको 

अन्द्त्य हुनचअमघ प्रािमम्भक कामको पूवाणनचमान गरििहकेो ि, 

जून 2022 मा प्रत्यामशि पयाणप्त समापन हुने ि। 

 

बन्द्र्दिगाह प्रामधकिर्ले ससाफ्रास स्रीटका सािमा 

ब्लफसम्म पचग्ने परै्दलयात्रीहरूको पहुिँर् बिाउने काम 

गरििहकेो ि। प्रािमम्भक योजनाहरू बािँड्न ि जनिाबाट 

इनपचट संकलन गन ेउदे्दश्यका लामग एक सावणजमनक सभा 

यस वर्णको अन्द्िमा आयोमजि गरिने ि।  
 बैठकको बािेमा घोर्र्ा पोटणको वेबसाइट 

www.porterie.org मा गरिने ि।  

बेफ्रण्ट Parkway केन्द्रीय करिडि सचधाि 

परियोजनासम्बन्द्धी अमिरिि जानकािीका लामग, 

िेण्डरिङ, मभमडयोसमहि, 

बािम्बाि सोमधन ेप्रश्नहरू ि अन्द्य कागजािहरूका लामग 

wwww.BayfrontParkwayProject.com or 

www.penndot.gov/District1, वा 
BayfrontParkwayProject फेसबचकमा समूह फलो 

गनचणहोस्। 

सैननर् ि नापवर् पुलर्ो पछाडड पुलमा र्ाम चललिहेर्ो छ। 

http://www.BayfrontParkwayProject.com
http://www.PennDOT.gov/District1
mailto:thmcclella@pa.gov
http://www.porterie.org%20मा%20गरिने%20छ।
http://www.penndot.gov/District1,वा%20BayfrontParkwayProject
http://www.penndot.gov/District1,वा%20BayfrontParkwayProject

