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पररयोजनाको उदे्दश्य भनेको पैदल यात्री, साइकल, ट्र ान्जजट् र एरी सेन्ट्र ल बिबजनेस बिन्ररक्ट र िेफ्रन्ट् पाकक वेको उत्तरमा 
वाट्रफ्रन्ट् आवासको छेउछाउका छर-बछमेकको यातु्र िोके्न सवारी साधनको सम्बन्ध, िेफ्रन्ट् पाकक वेमा दुर्कट्नाका साथसाथै 
अभ्यासहरू कम गनुक, सुधार गनुक, भबवष्यमा सेवा बलनको लाबग हुनसके्न भीिभाि वा बिलाइको स्वीकायक तह, र सवारी 
साधनको सञ्चालन र दक्षतामा सुधार गनुक हो । 

बेफ्रन्ट पार्क वे सेन्टर ल र्ोरिडोि सुधाि परियोजनार्ो डडजाइन चिण 
डनिन्ति अगाडड बडििहेर्ो छ डर्नभने पेन्सिले्भडनया यातायात डवभाग 
(PennDOT) ि यसर्ा पिामर्कदाता टोलीले सासाफ्रास स्ट्र ीट 
एके्स्टिन, से्ट्ट स्ट्र ीट, ि हल्यान्ड स्ट्र ीट चौबाटोमा अपडेट गने 
अवधािणालाई सुधाि गदकछ । 

यो र्ायक गने एउटा तरिर्ा भनेर्ो हल्याण्डर्ो चौबाटो ि पैदल यात्री 
डहड्ने पुलर्ा लाडग समर्क्षी समीक्षा (peer review) प्रडियार्ो 
माध्यम हो । नू्यजलेटिर्ो अन्सन्तम संस्किणमा समर्क्षीर्ो समीक्षा 
भनेर्ो रे् हो भने्न बािेमा डबसृ्तत डवविणहरू समावेर् गरिएर्ो डियो 
। यस संस्किणले बेफ्रन्ट पार्क वेर्ो लाडग छनौट गरिएर्ो डडजाइन 
डवर्ल्पमा ती डनष्कर्क ि अन्य अपडेटहरूर्ा बािेमा डवविणहरू 
समावेर् गदकछ । 

चौिाट्ो 

फेबु्रअिीमा, ह्यारिसबगकर्ा डर्ट्टलसन एण्ड एसोडसएट्सले सासाफ्रास 
ि हल्यान्डर्ो चौबाटोहरूर्ो लाडग योजना गरिएर्ो चौबाटोसम्बन्धी 
आफ्नो डनष्कर्कमा समर्क्षी समीक्षा सडमडतर्ो छलफलर्ो नेतृत्व गयो 
। 

डतनीहरूले अपनाएर्ो एउटा सुझाव भनेर्ो सडर् वाटिफ्रन्ट भएर्ो 
ठाउँमा जाने चौबाटो पुगे्न दुबै चौबाटोहरुमा दुईबाट एउटा लेनर्ो 
संख्या घटाउनु हो । अडघल्लो योजनामा भएर्ो यस सुधािले ती 
ठाउँहरूमा डतनीहरूर्ो सडर् वािपाि गने ठाउँर्ो लम्बाई छोटो 
गिेि पैदल यात्रीहरूर्ो सुिक्षालाई अझ बिाउनेछ । 

टोलीले चौबाटोर्ो र्हिमा हल्याण्ड प्रवेर् डबन्दुर्ो पडन जाँच गर् यो ि 
दुईवटा लेनहरू डमलाउन प्रवेर् डबन्दुलाई पुनः डडजाइन गनक सक्षम 
भयो ति त्यस के्षत्रमा िहेर्ो उपयोडगताहरूलाई र्म अविोध उत्पन्न 
गिाउँदछ । 

यी डसफारिसहरू अडहलेर्ो ठाउँर्ो सवािी साधनर्ो आवतजावत 
डवशे्लर्णर्ो आधािमा गरिएर्ो हो ि 2040 र्ो डडजाइन वर्कर्ो लाडग 
यातायातर्ा साधनहरुर्ो आवतजावत धेिै हुने भडवष्यवाणी गरियो । 

बनरन्तर गररएका बिजाइनका प्रयासहरूले 
अवधारणामा अपिेट् र सुधार ल्याउँदछ 

महत्वपूणक पररयोजना बमबत 

• सोल्डि ि सेलिर्ो होम पुगे्न पहँुचमा सुधाि: न्सिङ 2021 
समझौतंा प्रदान गरिएर्ो हो  

• बेफ्रन्ट पार्क वे सेन्टर ल र्ोरिडोि भचुकअल 
सावकजडनर् बैठर्: समि 2021 

• 12औ ंसडर् टर ाडफर् सङे्कत ि पूवी 
बेफ्रन्ट पूिर् परियोजनाहरू: 2021 मा 
डनमाकण र्ायकर्ो सुरुवात  

• बेफ्रन्ट पार्क वे सेन्टर ल र्ोरिडोि परियोजना चिण 1: 2022 
र्ो अन्त्यमा सुरु हुने अनुमान गरिएर्ो छ 

यसर्ा अडतरिक्त, PennDOT ले बेफ्रन्टर्ो सािसािै अडतरिक्त पैदल 
यात्री सुिक्षा सुडवधाहरू प्रदान गनक अन्य योजनाबद्ध सुधािहरू 
डवस्ताि गनक चौबाटोमा िहेर्ो वाटिफ्रन्ट भएर्ो ठाउँमा उठाएर्ो 
सडर् वािपाि गने ठाउँहरू डनमाकणर्ो बािेमा एिी र्हिसँग वाताक 
गिेर्ो छ ।  

पैदल यात्री बहि्ने पुल  

हल्याण्डर्ो पैदल यात्री डहड्ने पुलमा रे्न्सित दोस्रो समर्क्षी समीक्षा 
सडमडतर्ो बैठर् T.Y. डलन इन्टिनेर्नल अफ डफलाडेन्सियार्ो 
मागकदर्कनमा माचकमा भयो । यस भचुकअल भेलार्ो बेलामा, टोलीले 
प्रािन्सिर् अवधािणामा सुधाि आएर्ो छ वटा सिाडवत डडजाइन 
डवचािहरू प्रसु्तत गर् यो ।  

प्रसु्तत रे्ही प्रस्तावहरू नै समग्र डसफारिसहरू हुन् जसले पुल ि 
र् याम्प स संिचनार्ो दूिी र्म गदकछ, सिाडवत डनमाकण लागतलाई 
घटाउँदछ, ि पैदल यात्रीहरूर्ो अनुभव बृन्सद्ध गदकछ । 
प्रसु्ततीर्िणर्ा अन्य भागहरूले पुलर्ो सौन्दयकता ि पहाडी भाग, 
िेलमागक टर ्यार्, सडर्र्ो चौडाई, ि नडजरै्र्ो टर ान्सन्जट हबसडहतर्ा 

(पृष्ठ 2 मा िमर्:) 



तपाईंलाई यस परियोजनार्ो बािेमा मनपने रु्िा वा तपाईंलाई भएर्ा डचन्तार्ो बािेमा अनलाइन 

  www.BayfrontParkwayProject.com वा www.PennDOT.gov/District1 वा 
PennDOT परियोजना प्रबन्धर् Tom McClelland, P.E. लाई, 814-678-7081 वा thmcclella@pa.gov मा 

सम्प सर्क  गिेि हामीलाई बताउनुहोस् ।  

सोल्जर र सेलर होम नबजक 
पुलका काम सुरु गनक  

एिीमा सोल्जि ि सेलि होम नडजर् नयाँ पुल डनमाकण 
गनक चाँडै र्ाम सुरू हुनेछ । 

डवडभन्न-प्रयोग गने पुलले हालर्ो गे्रडर्ो सडर् वािपाि 
गने ठाउँलाई प्रडतस्िापन गिेि, पैदल यात्री ि सवािी 

साधनहरूलाई घि ि समाडधस्िलर्ो बीचर्ो िेलमागकमा 
पहँुच प्रदान गदकछ । 

िेलमागकर्ो र्ाि भण्डािणर्ो लाडग त्यस के्षत्रमा 
टर यार्हरूर्ो संख्या डवस्ताि गनक आवश्यर् भडवष्यर्ा 
योजनाहरूले CSX लाई डजम्मा डदन्छ । एर् पटर् त्यो 

समाप्त भएपडछ, िाज्यर्ा सडर् ि हल्याण्डर्ा 
सडर्हरुर्ा बीच टर ्यार्हरूर्ो अंर् हटाइनेछ । 

यस पुलर्ो डनमाकण मे 2021 र्ो अन्त्यमा सुरु हुने ि 
2020 र्ो न्सिङसम्ममा सम्प सन्न हुने अपेक्षा गरिएर्ो छ 
। यसर्ो र्ाम चाइभसक र्न्स्ट्र क्शन र्म्प सनी, इन्क अफ 

फेयिभू्य, PA द्वािा र्ाम गनेछ । समझौतंार्ो लागत 
$2.7 डमडलयन हो । 

से्ट्ट स्ट्र ीटहरुमा अडतरिक्त डडजाइनले पैदल यात्रीहरू सडर् वािपाि गने समयलाई अझै र्म गिाउनेछ । 

अनलाइन हेनकका लाबग उपलब्ध 
समकक्षी समीक्षाका सुझावहरू 

स्िानमा सबै र्ािर्हरूर्ो रूपमा देन्सिएमा र्स्तो देन्सिन्छ भनेि ध्यान 
रे्न्सित गिे । 

डडजाइनमा आएर्ा डवचािहरुले यस पुलले सासाफ्रास एके्स्टिन ि िाज्यर्ा 
सडर्हरूमा भडवष्यर्ा पैदल यातु्र डहड्ने पुलहरूर्ो पूणक बनाउँदछ भने्न 
रु्िार्ो सुडनडित गरििहेर्ो छ । ती संिचनाहरूले परियोजनार्ा पडछल्लो 
चिणहरूमा डनमाकण गने योजना बनाएर्ा छन् ।  

डवडभन्न डवर्ल्पहरूमा छलफल जािी िहन्छ डर्नभने डनमाकण र्ायक सुरु 
हुनभन्दा अगाडड ममकतसम्बन्धी समझौतंार्ो आवश्यर् पदकछ । 

राज्यका सिकहरु 

दुईवटा समर्क्षी समीक्षा बैठर्हरूर्ो अडतरिक्त, PennDOT ले 
सवकसाधािण माडनसहरुर्ो प्रडतडिया जम्मा गने, योजनाहरूर्ो मूल्याङ्कन 
गने ि उपयुक्त भएर्ो बेलामा प्रस्तावलाई परिमाजकन गने पिम्प सिागत 
डडजाइन प्रडियालाई जािी िाख्यो । िाज्यर्ा सडर्र्ा चौबाटोमा, पैदलयात्रा 
सडर् वािपाि गने दूिीलाई अझै र्म गनक र्बक िेडी (curb radii) सुधाि 
गरिएर्ो छ, जसलाई माडिर्ो ग्राडफर्मा देख्न सडर्न्छ । मोटिाइज गरिएर्ो 
टर ाडफर् ि डवडभन्न प्रयोगर्ा टर ेल प्रयोग गने माडनसहरूर्ो डबचमा ठूलो बफि 
डमलाउन िप ठाउँर्ो डसजकना गरिनेछ । 

अपिेट्को िारेमा जानकारी बदने प्रबिया 

सबै प्रस्ताडवत अपडेटहरू अनलाइन उपलब्ध िहेर्ा छन् । प्रते्यर् समर्क्षी 
समीक्षाबाट प्राप्त प्रसु्ततीर्िण ि प्रडतडिया 
www.BayfrontParkwayProject.com मा पोस्ट् गरिएर्ो छ । 

PennDOT ले मे 6, 2021 मा डसटी अफ एिी र्ाउन्सिललाई एउटा 
परियोजना अपडेट पडन प्रसु्तत गर् यो । त्यस प्रसु्ततीर्िणमा देिाइएर्ा 
स्लाइडहरू, िाज्यर्ा सडर्मा भएर्ा परिवतकनहरूर्ा बािेमा 
जानर्ािीसडहत अनलाइन पडन हेनक सडर्न्छन् । 

यी डसफारिर् ि अन्य अपडेटहरू प्रसु्तत गनक समिर्ो समयमा सावकजडनर् 
बैठर् आयोजना गनक पडन योजनाहरूलाई अगाडड बिाइएर्ा छन् ।  

(पृष्ठ1 बाट िमर्ः ) 
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