
परियोजनाको महत्त्वपूर्ण मममि  

• Bayfront Parkway सेन्ट्र ल कोरिडोिको खुला सभा: अगस्त 
24, 2022 

• 12th Street को ट्र ाफिक फसग्नलको 
स्तिउन्नतीको काम नोभेम्बि 2022 मा 
सफकनेछ  

• Bayfront Parkway सेन्ट्र ल कोरिडोि 
परियोजनाको चिण 1: मुख्य फनमााण 
स्प्रिङ 2023 बाट् हुने अपेक्षा गरिएको छ 

• East Bayfront को पूिक परियोजना: 2023 2024 मा फनमााण 
जािी िास्प्रखने 

अगस्त 2022 अङ्क . 3 न. 2 

यो परियोजनाको उदेश्य भनेको Erie Central Business District ि नमजकका ठाउँहरू देखि Bayfront Parkway को उत्ति िर्ण को 
Waterfront हािा सम्म पैदल यात्री, साइकल, ट्र ाखजजट्, ि यातु्रवाहक सवािीसाधनका लामि सडक सञ्जाल सुधाि िनुण, Bayfront Parkway 

मा व्यवहारिक भएसम्म दुर्णट्ना कम िनुण, सेवाको स्वीकायण स्ति वा मिलाइ अनुसाि भमवष्यमा भीड सुधाि िनुण, ि ट्र ामर्कको काम िथा 
प्रभावकारििा सुधाि िनुण हो ।  

Pennsylvania Department of Transportation (PennDOT) ि 
यसको फडजाइन साझेदाि ms consultants, inc. ले यो मफिना दुई 
खुला सभा कायाक्रमको दौिान Bayfront Parkway सेन्ट्रल कोरिडोि 
सुधाि परियोजनाका सम्बन्धमा नयााँ जानकािी प्रदान गने छन् ।  

“यो परियोजनामा, फिशेष गिी Holland Street को पैदल यात्री पुल, 
िाउन्डअबाउट् ि सौन्दयाका अन्य पक्षिरूको बािेमा धेिै रूची 
देस्प्रखइएको छ । यो मित्त्वपूणा परियोजनाको फनमााण काया नफजफकाँ दै 
गिेकोले, िामी सिासाधािणिरूलाई िाम्रा योजनािरूको बािेमा अको 
अध्यािफधक प्रदान गना चािानछौ ाँ,” PennDOT फडस्प्ररर क्ट 1 का 
कायाकािी अफधकािी Brian McNulty, P.E. ले भनु्नभयो । .  

“2021 का सािाफजनक बैठकको सिलताबाट् प्राप्त भएको जानकािी 
तथा ज्ञानको साथमा, सकेसम्म धेिै माफनसिरूसम्म पुग्न, िामी अस्प्रिम 
फडजाइनका सम्बन्धमा सिासाधिणसम्म पुगे्न प्रयासका दौिान िेरि पफन 
फमफित पद्धफत प्रयोग गरिििेका छौौं,” उिााँले भनु्नभयो । 

Erie Port Authority Building, 1 Holland Street, Erie मा, 
अगस्त 24, 2022, बुधिािका फदन, फदउाँसो 3:00 बजे देस्प्रख बेलुका 
7:00 सम्म, एउट्ा खुला सभा आयोजना गरिनेछ । सिभागीिरूलाई 
ठूलो सभािल फभत्र क्रमबद्ध रूपमा िास्प्रखएका बोडािरू पढ्न, 
फडजाइन ट्ोलीका सदस्यिरूलाई तयािी प्रश्न सोध्न, ि/िा छोट्ो फट्प्पणी 
िािाम पूिा गना स्वागत गरिनेछ ।  

अगस्त 24, 2022, बुधबािका फदन, बेलुका 5:00 देस्प्रख 6:00 बजेसम्म, 
खुला सभामा िास्प्रखएका बोडािरूको भचुाअल यात्राका दौिान, 
Microsoft Teams को प्रत्यक्ष प्रसािण मािा त, सोिी जानकािी 
प्रसु्तत गरिनेछ ।  

दुिै कायाक्रमका लाफग उपस्प्रथथत हुने िो िा िोइन भनेि पुफि गरिििनु 
पदैन । भचुाअल फिकल्पको फलङ्क 
www.BayfrontParkwayProject.com मा, www.penndot.gov/
District1 मा, ि परियोजनाको िेसबुक गु्रप  Bayfront Parkway 
Project मा उपलब्ध छ । कायाक्रमको अगाफड िा दौिान उक्त 
फलङ्कमा स्प्रिक गिेि सिभागीिरू सफजलै भचुाअल अनुभिको 
कायाक्रममा फछना सक्छन् ।  

भचुाअल बैठक पफछ, प्रसु्ततीकिणको फभफडयो Bayfront Parkway 

Bayfront Parkway परियोजनाका अद्यावमधकहरू 
िुला सभा कायणक्रममा केखिि  

परियोजनाको िेबसाइट्मा डाउनलोड नभएसम्म, उक्त सत्रको 
िेकफडाङ उपलब्ध हुनेछ ि िेना सफकनेछ । 

बोडािरूका प्रफतफलफपिरू िेबसाइट्मा पफन िास्प्रखनेछ ताकी 
सिासाधािणले बैठकका दौिान िा बैठक पछाफड िेना सकुन् ।  

िेबसाइट्मा फट्प्पणी िािामको भचुाअल सौंस्किण पफन िास्प्रखनेछ, जुन 
सिासाधािणिरू खुला सभा, भचुाअल कायाक्रममा उपस्प्रथथत भए िा 
नभए पफन, िा िसिासाधािणिरूले िेबसाइट्मा भएको बोडािरू तथा 
जानकािी िेिे िा निेिे पफन सिासाधािणका लाफग खुला गरिनेछ । 

बोडािरूले Holland Street को पैदलयात्री पुल, फनमााणको 
प्रस्ताफित समयसीमा तथा चिणिरू, तथा िाताििणीय पक्षिरू तथा 
अध्ययनिरू सफित परियोजनाका समग्र योजनािरूको बािेमा 
नफिनतम जानकािी प्रदान गने छन् ।   

“िामीले आशा गिेका छौौं फक माफनसिरूले परियोजनाको बािेमा 
सुसूफचत तथा अध्यािफधक ििन समय फनकालेि खुला सभाको 
भ्रमण , भचुाअल यात्रामा लग इन, िा िेबसाइट्को भ्रमण गने छन् । ,” 
McNulty ले भनु्नभयो । 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQwMTVkMWYtM2JmYS00ZmQ2LWIzYjMtNzJkZTU0NTUwMzZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22418e2841-0128-4dd5-9b6c-47fc5a9a1bde%22%2c%22Oid%22%3a%22e4e254a2-6144-4f46-b2b1-0e7fdd469166%22%2c%22IsBroadcas
http://www.BayfrontParkwayProject.com
http://www.penndot.gov/District1
http://www.penndot.gov/District1
https://www.facebook.com/groups/500186217145446
https://www.facebook.com/groups/500186217145446


तपाईौंलाई यो परियोजनाको बािेमा के कुिा मन पिेको छ िा तपाईौंसाँग सिोकािको फिषय छ भने, 

www.BayfrontParkwayProject.com or www.PennDOT.gov/District1 मा गएि िा PennDOT का परियोजना प्रबन्धक   

Tom McClelland, P.E. लाई 814-678-7081 िा thmcclella@pa.gov.मा सम्पका  गिेि िामीलाई भनु्निोस् । 

Erie सिि को East Third Street मा 
अिस्प्रथथत Military and Veterans 
Affairs’ (DMVA) को Pennsylvania 
Soldiers’ and Sailors’ Home (PSSH) को 
नफजकमा ििेको नयााँ पूल मे 17, 2022 मा 
आिातजाितको लाफग खुला गरिएको छ ।  

यो पुलले मोट्ि चालक, पैदल यात्री ि साइकल 
चालकलाई िोम ि नफजकै ििेको 
Pennsylvania Soldiers’ and Sailors’ 
Cemetery (मसानघाट्) ि मेजि जनिल 
Anthony Wayne को ब्लकिाउसको 
बीचबाट् कुदे्न CSX िेलमागाको माफथबाट् 
लैजानछ । 

$2.7 फमफलयन बिाबिको यो परियोजना 
Bayfront Parkway सेन्ट्रल कोरिडोिको 
सिायक योजना िो ।  

“िामीले Bayfront Parkway का सुधाि 
कायािरूलाई सिल पाना फमलेि काम गदै 
गदाा पूलको उद्घाट्न, PennDOT, Erie 
सिि, तथा िाम्रा साझेदाििरूका लाफग 
मित्त्वपूणा कदम िो,” Multimodal 
Transportation का सिसफचि Jennie 
Louwerse ले भनु्नभयो । “िामीले सििभरि 
पैदालयात्री तथा साइफकल चालकका लाफग 
बाट्ो सुिफक्षत बनाउने जुन काम फनििि 
रूपमा गरिििेका छौौं, यो उक्त कामको 
उदाििण बनेको छ ।” 

123 िुट् लम्बाइ भएको यो पूलले State 
Street मा गे्रड-सेपिेटे्ड इन्ट्िसेक्सन ि 
Holland Street मा एउट्ा िाउन्डअबाउट् 
बनाउन बाट्ो फदाँ दै पाका िेसाँग समानािि 
रूपमा चल्ने िेलमागाको ट्र ्याकको एक खण्ड 
िट्ाउन फदनछ । यसले भफिष्यमा िेलिे काि 
रोिेज अट्ाउनका फनस्प्रि उक्त के्षत्रमा 
ट्र ्याकको सङ्ख्या बढाउन CSX का लाफग 
पफन ठाउाँ  प्रदान गछा  ि त्यिााँ िास्प्रखएको एउटै् 
सतिबाट् पाि हुने बाट्ोको आिश्यकतालाई 
िट्ाउाँछ ।     

“PennDOT ले Bayfront Parkway जस्तो 
ठूला परियोजनाको फजम्मा फलएको समयमा, 
िामी सिााङ्गीण दृफिकोण प्रयोग गछछाँ  जसमा 
धेिै योजना साझेदाििरू सौंलग्न हुनछन् ि 
कोरिडोि बािेकका कुिािरूको बािेमा फिचाि 
गनुा पदाछ, ि साथै यसले नफजकका सडकिरू 
तथा यायाताका समग्र आिश्यकतािरूमा 
कस्तो प्रभाि पाछा  भने्न बािेमा फिचाि गनुा 
पदाछ,” PennDOT को उत्तिपफिमी के्षत्रका 
फजल्ला अफधकािी Brian McNulty, P.E. ले 
भनु्नभयो । “यो पुल चालू कामको एउट्ा 
उदाििण िो – जसले यो के्षत्रको 

आितजाितलाई सुधाि गदै गदाा State 
Street मा सुिक्षा ि प्रभािकारिता सुधाि गने 
क्षमता पफन प्रदान गछा ” 

यो परियोजनाकको ठेकेदाि Fairview, PA 
को Chivers Constriction Company िो । 
फडजाइन पिामशादाता Pittsburgh, PA को 
ms consultants िो । 

“यस पुलको लाफग धन्यिाद, फप्रयजनिरू ि 
समुदायका सदस्यिरूले Pennsylvania 
Soldiers’ and Sailors’ Cemetery 
(मसानघाट्) मा आउनजान सुिफक्षत ि सफजलो 
बाट्ो पाएका छन्,” PSSH का कमाणे्डन्ट् 
Cheri Spacht ले भनु्नभयो । 

“मसानघाट् गृियुद्ध देस्प्रख िाम्रो देशलाई सेिा 
प्रदान गदै आएका अिकासप्राप्त 
सैफनकिरूको अस्प्रिम फििाम थथल िो ि िाम्रो 
स्वन्त्रताका िक्षकिरूलाई सम्मान गना चािेका 
व्यस्प्रक्तिरूले प्रायः  यो ठाउाँको भ्रमण गछा न् ।  
यो पुल मेजि जेनिल Anthony Wayne को 
Blockhouse साँग पफन जोफडनछ, जिााँ प्रते्यक 
िषा िजािौौं माफनसिरू भ्रमणका लाफग 
आउाँछन् । िामी PennDOT साँगको साझेदािी 
ि सुधाि परियोजनाका समग्र योजनािरूमा यी 
के्षत्रिरूको सडक सञ्जाललाई समेट््ने 
तत्पिताका प्रफत आभािी छौ ाँ ।” 

जािी कायाका तस्प्रस्वििरू सफित Soliders’ 
and Sailors’ पुल को बािेमा थप जानकािी 
www.penndot.pa.gov/District1 मा िेला 
पाना सफकनछ ।  

12th Street 
परियोजना 

इन्ट्िरेट् 79/Lincoln Street को उत्तिी  
अि र् याम्प देस्प्रख Wayne Street सम्म, 
12th Street (Route 5) को 22 िट्ा 
इन्ट्िसेक्सनको ट्र ाफिक फसग्नल रिट्ाइम 
तथा अपगे्रड गने परियोजनाको मुख्य 
फनमााण काया सफकन लागेको छ । 

अफप्रलबाट् काम सुरु भएको फथयो ि 
नोभेम्बिमा मुख्य फनमााण सफकनेछ भनेि 
अपेक्षा गरिएको छ ।  

यो परियोजनामा फ्ल्याफसङ येलो लाइट्, 
ADA कबा र् याम्प, सुधारिएको फसग्नल 
समन्वय सफित सिािीसाधन तथा 
पैदलयात्रीिरूको लाफग फसग्नलको सुधाि 
समेफट्एको छ । यसमा इन्ट्िरेट् 79 ि 
इन्ट्िरेट् 90 मा इलेक्टर ोफनक मेसेज बोडा 
िाखे्न कुिा पफन समफट्एको छ । 

यो कामको ठेक्का Carnegie, PA मा 
ििेको Power Contracting 
Company ले पाएको छ । 

DMVA Home, Cemetery को पुल िुला िरिएको 

नयााँ पुलको उद्घाटन समारोह मे 25 मा आयोजना गररएको थियो । 
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