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आयोजनार्ो उद्देश्य भनेर्ो पैदलयािी, साइर्ल, ट्रान्न्जट ि यािी सवािीसाधनर्ो सम्बन्ध एिी सेन्ट्रल त्रबजनेस डडन्स्ट्रक्ट ि बफे्रन्ट पार्क वेर्ो उतरमि ा 
वाटिफ्रन्ट प्रपटीर्ो छेउछाउर्ा छछ ेर् ा सुधाि गनक, बेफ्रन्ट पार्क व ेा जछि सक्दो व्यावहारिर् क्र्यासहरू र्  गनुक, सुधाि गनुक, भववष्यर्ो भीड सेवा वा 

ढिलाइर्ो स्वीर्ायक िह ा, ि ट्राफिर् अपिेशन ि दक्षिा सुधाि गनुक हो । 

PennDOT जिल्लाको पहिलो बेफ्रन्ट पाकक व ेसुधार पररयोिनालाई 21 
मिमलयन डलरको संघीय अनुदान कोष प्राप्त गनकको लागग छनोट िुुँदा ठूलो 
प्रोत्सािन मिलेको छ । 

बेफ्रन्ट पाकक व ेसेन्रल कोररडोर सधुार पररयोिनाको डडिाईन र योिना बनाउन े
प्रिुख काििरू िध्ये कोष पनन एक िो । यो पररयोिनाका लागग ननिाकण 
अनुिान 74 देखख 82 मिमलयन डलर रिेको छ र काि धेरै वषकिरूिा 
चरणबद्ध रूपिा गनुकपनेछ । 

सासाफ्रास स्ट्रीट एक्सस्ट्टेन्सन र िल्याण्ड स्ट्रीट बीचको बेफ्रन्ट पाकक विेा 
स्ट्तरवदृ्गध पुरा गनकको लागग 2018 िा, PennDOT र पेजन्सलभेननया DCED 
ले 30 मिमलयन डलरको संयुक्सत प्रनतबद्धता िािेर गयो । 

PennDOT ले अिेररकाको यातायात ववभागको उत्ति उपयोग लगानी मलवरेि 
ववकास (BUILD) अनुदान कायकक्रि।को लागग आवेदन गनक 36 मिमलयन डलर 
सहित बिु-िोडल कोषिा, थप पैसाको पहिचान गनकको लागग यसले आफ्नो 
योिना साझदेारको साथिा काि गरेको छ । यो आवेदन सफल भयो र यो 
पररयोिनालाई 21 मिमलयन डलर प्रदान गररयो । 

सिवपकत कोषिा झन्ड ै60 मिमलयन डलरको अथक पररयोिनाको योिना 
प्रक्रक्रयाले अब कसरी ववमभन्न वषाकिरूिा सम्पन्न गनकको लागग थप ववस्ट्ततृ 
सियरेखा सिावेश गनक सक्सछ र पहिलो वषकिरूको ननिाकणिा थप काििरू पनन 
सिावेश गनक सक्रकन्छ भनेर सुननजचचत गछक ।  

परियोजार्ो चिण 1 र्ा  ोटा ोटी योजनाहरू ा स ावेश छन ्: 

• हल्याण्ड स्ट्रीट ा पैदलयािी पुल; 

• पैदलयािी ि साइर्ल चालर्र्ो टे्रल ा सुधाि; 

• हल्याण्ड स्ट्रीट ि सासाफ्रास स्ट्रीट एक्सटेन्सन ा घुम्िी-सडर्; ि 

• स्टेट न्स्ट्रट ा गे्रड त्रबभाजनर्ो साथै सडर् िह ा सुधाि; ि 

• सैछनर्हरू ि नाववर्हरूर्ो घि ि CSX ट्रयार् परि ाजकनहरू नन्जर् बहु-
प्रयोग पुल । 

एरर पोटकको नेततृ्विा सासाफ्रास स्ट्रीटिा पैदलयात्री िागकको सुधार गने र वेस्ट्ट 
फ्रन्ट स्ट्रीटको पुनगकठनका पूरक पररयोिनािरू छन ्। 

बेफ्रन्ट पाकक व ेसेन्रल कोररडोर पररयोिनाको ननिाकण कायक 2021 को लागग 
योिना गररएको पूरक पररयोिनािरू पूरा नभएसम्ि ननम्न सहित, िारी 
िुनेछ: 

• उत्तरी सीिाबाट 79 मलकंन स्ट्रीटको इन्टर स्ट्टेट याकम्पबाट वेन स्ट्रीट 
सम्ि 12 औ ंस्ट्रीटिा 23 वटा चौबाटोिरूिा राक्रफक संकेतको सिय 
अपगे्रड र सुरक्षा सुधार; र 

• पूवी बेफ्रन्ट पाकक विेा पैदलयात्री िागक र रोडवेिा सुधारिरू ।  

यो काि पूरा भएपनछ 2022 िा नै चरण 1 को 2024 िा सम्पन्न िुने 
बेफ्रन्ट पाकक विेा नै काि सुरु गनक सम्भव िुनछे । 

छनोट गररएको ववकल्पको बारेिा थप िानकारीको लागग, अनलाइन  
www.BayfrontParkwayProject.com िा वा फेसबुक सिूि Bayfront 
Parkway Project िा िानुिोस ्। 

परियोजनाले संघीय अनुदान र्ोष प्राप्ि गयो 

प्र खु परियोजना म छिहरू 
• बेफ्रन्ट पाकक व ेसेन्रल कोररडोर भचुकअल सावकिननक बैठक : शरद 

2020 

• 12 औ ंस्ट्रीट राक्रफक मसग्नल पररयोिना 
(पूरक पररयोिना): 2021 िा ननिाकण 

• पूवी बेफ्रन्ट पररयोिना (पूरक पररयोिना): 
2021 िा ननिाकण 

• सैननकिरू र नाववकिरूको गिृिा सुधार : 2021 िा ननिाकण 

• बेफ्रन्ट पाकक व ेसेन्रल कोररडोर पररयोिना चरण 1 : 2022 िा 
ननिाकण सुरु िुन ेअपेक्षा गररएको  

http://www.BayfrontParkwayProject.com
https://www.facebook.com/groups/BayfrontParkwayProject
https://www.facebook.com/groups/BayfrontParkwayProject


तपाईंलाई पररयोिनाको बारेिा के िन परेको छ वा यहद तपाईंसुँग कुनै चाुँसो भएिा तपाईं www.BayfrontParkwayProject.com 
वा www.PennDOT.gov/District1 िा अनलाइनिा गएर वा PennDOT का पररयोिना म्यानेिर टि म्याक्सल्याण्ड, P.E. लाई, 

814-678-7081 िा वा thmcclella@pa.gov िा सम्पकक  गरेर भन्न सक्सनुिुन्छ ।  

DYK 

के तपाईंलाई थािा छ, बेफ्रन्ट पाकक वे 
पररयोिनाको वेबसाइटले अब  बारम्बार सोगधने 
प्रचनिरू (FAQs) खण्ड सिावशे गरेको छ ?  

ग्रािकिरूले पररयोिना, वातावरणीय प्रक्रक्रया, 
सावकिननक संलग्नताका प्रयासिरू, र पैदलयात्री 
तथा साइकल स्ट्तरोन्ननतको बारेिा ववमभन्न 

प्रचनिरूको िवाफ पाउन सक्सछन ्। 

यो खण्ड ग्रािकिरुका जिज्ञासाको आधारिा 
ननिाकण गररएको िो र आवचयकता अनसुार 

प्रचमलत शीषकक तथा  सवकसाधारणबाट आएको 
प्रचनिरूको आधारिा अद्यावगधक िुनेछ । 

त्यो खण्डिा उत्तर फेला पानक सक्सनुभएन? 
PennDOT प्रोिेक्सट म्यानेिर टि 

म्याक्सलेल्याण्डलाई thmcclella@pa.gov 
िा सम्पकक  गनुकिोस ्। 

यिाुँ साफाफ्राि स्ट्रीट एक्सस्ट्टेन्सन देखख िल्याण्ड स्ट्रीटको बेफ्रन्ट पाकक वेसुँग प्रस्ट्ताववत सधुारिरूको एक मसिंावलोकन छ । तजस्ट्वरको ठूलो संस्ट्करण र प्रत्येक 

चौबाटोिरूको रेन्डररगंिरू www.BayfrontParkwayProject.com वा www.PennDOT.gov/District1 िा अनलाइन फेला पानक सक्रकन्छ । 

22 वटा घुम्ती-सडकिा क्र्यास तथयांकको 
PennDOT सिीक्षाले राज्यभररका 19 वटा 
स्ट्थानिरूिा भएका सुधारिरूले दघुकटना, घाइत ेर 
क्र्यासिरूिा सुधार देखाएको छ । 

सेप्टेम्बरिा वावषकक सिीक्षाको ननतिा घोषणा 
गररयो र पहिले रोक्रकएको वा मसग्नलद्वारा 
ननयजन्त्रत गररएको कम्तीिा तीन वषकको लागग 
खुला भएको र चौबाटोिा ननिाकण गररएको 
घुम्ती-सडकिरू पनन सिावेश गथए । 

सन ्2000 देखख 2019 सम्ि प्रिरीले बुझाएको 
क्र्यासको ररपोटकिरूको ववभागीय तथयांकिरूको 
आधारिा यी स्ट्थानिरूिा िुने ितृ्युिरूको संख्या 
100 प्रनतशतले घटेको र िम्िा क्र्यासिरूको 
संख्या 24 प्रनतशतले घटेको देखाएको छ । 

• शंकास्ट्पद गम्भीर चोटपटकिरू 78 
प्रनतशतले घटाइयो; 

• शंकास्ट्पद िलुका चोटपटकिरू 62 
प्रनतशतले घटाइयो; 

• सम्भाव्य/अज्ञात चोटपटकिरू 82 
प्रनतशतले घटाइयो; र  

• सम्पवत्त क्षनत िात्रको क्र्याशिरो 20 
प्रनतशतले िात्र वदृ्गध भयो ।  

सुरक्षाको िुद्दािरूको लागग चौबाटोिरूिा प्राय: 
घुम्ती-सडक स्ट्थापना गररन्छ तर यातायातको 
प्रवािका साथै अन्य कारणिरू िस्ट्तै 
यातायातलाई शान्त गनक र पैदलयात्रीको 
गनतशीलतालाई सिजिकरण गनक पनन स्ट्थापना 
गररन्छ । 

सिीक्षािा सिावेश 
भएका घुम्ती-सडकको 
बारेिा पूणक घोषणा र 
ब्रेक डाउन 
www.penndot.gov 
िा अनलाइन पढ्नको 
लागग उपलब्ध छ । 

घुम्तीसडकले पैदलयात्रीिरू र साइकल 
चालकिरूको सिेत सुरक्षा बढाउन ेकुरा राजररय 
तथयांकले देखाउुँछ । 

• साइकलसुँग सम्बजन्धत क्र्यासिरू 10 
प्रनतशतले घटाइयो; 

• पैदलयात्रीिरूसुँग सम्बजन्धत क्र्यासिरू 30
-40 प्रनतशतले घटाइयो । 

PennDOT ले असंख्य सुरक्षा ससंाधनिरू पनन 
प्रदान गदकछ पैदलयात्रीिरू, साइकल चालकिरू, र 
िोटर चालकिरूले कसरी घुम्ती-सडकिा सिी 
ढंगले नेमभगेट गनक िद्दत गछक भनेर बुझ्न 
सियोग गछक । 

यसिा सवारीले, साइकलले वा पैदलयात्रीले 
एकल र बिु-लेन घुम्ती-सडकलाई कसरी प्रयोग 
गने भन्ने बारेिा मभडडयो सिावेश छ िसलाई 
www.penndot.gov को roundabout परृठको 
भ्रिण गरेर वा ववभागको YouTube च्यानलिा 
भ्रिण गरेर पिुुँच गनक सक्रकन्छ। 

PennDOT र्ो डाटाले गोलघुम्िीहरू, 

चोटहरूर्ो सखं्या, दघुकटनाहरू घटाउनुहोस ् 
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