
महत्वपूर्ण परियोजना ममतिहरू   
• सैनिकहरू र िाविकहरूको गहृको बहु-प्रयोजि पुल: अिुमानित 

उद्घाटि मे 2022 

• पूिी बेफ्रन्ट पररयोजिा: ग्रीष्मयाम 2022 मा प्रदाि गररिे 
अिुमानित अिुबधं 

• 12th स्ट्रीट राफिक ससग्िल र पूिी बेफ्रन्ट 
पूरक पररयोजिाहरू: िसन्तयाम 2022 मा 
साइट निमााणमा  

• बेफ्रन्ट पाका िे केन्रीय कररडोर पररयोजिा 
चरण 1: 2022 को अन््यमा निमााणको अिुमानित सुरुिात 

फेबु्रअिी 2022 खण्ड 3 संख्या 1 

परियोजनाको उद्देश्य एिी सेन्ट्रल बिजनेस डडस्ट्ररक्ट ि छेउछाउका तछमेकहरूका पैदल यात्री, साइकल, रास्ट्न्ट्जट, ि यात्रवुाहक सवािी 
साधनको जडानलाई िेफ्रन्ट्ट पाकण वेको उत्तिमा वाटिफ्रन्ट्ट पोपटी सम्म सधुाि गनुण, िेफ्रन्ट्ट पाकण वेमा िढी भन्ट्दा िढी व्यवहारिक रूपमा 
दरु्णटनाहरूलाई कम गनुण, सेवा वा ढढलाइको एक रवीकायण रििमा सम्भाववि भीडभाडलाई सधुाि गनुण, ि राफफक सञ्चालनहरू िथा 
दक्षिालाई सुधाि गनुण हो। 

बेफ्रन्ट पाका िे केन्रीय कररडोर सुधार पररयोजिाको लागग चालु सामुदानयक 
संलग्िताको भागको रूपमा, 2021 मा सुरु गररएको, "लेट्स टक बेफ्रन्ट" ले 
श्रोताहरूलाई पररयोजिाको बारेमा अपडटे तथा वििरणहरू सुन्िे एक मौका 
ददन्छ। 

"लेट्स टक बेफ्रन्ट" एक माससक अडडयो-आधाररत कायाक्रम हो जिु खाजाको 
समयमा आयोजजत हुन्छ। विषयहरू पररयोजिाका विसभन्ि पक्षहरूमा र कसरी 
यो डाउिटाउि र िाटरफ्रन्टका बीच पहुुँच र पैदल यात्रीहरू, साइकल यात्रीहरू, 
र सडकमा यात्रा गिे मोटर चालकहरूका लागग सुरक्षा िदृ्गध गिाको लागग 
समग्र लक्ष्यको अशं हो भन्िे बारे केजन्रत छि।् 

सािाजनिक सदस्ट्यहरूलाई प्र्येक मदहिाको चौथो मंगलबार ददउुँसो 12:05 बजे 
सुरु हुिे 22 देखख 25 समिेटको लाइभ सेसिहरूलाई सुन्िको लागग आमजन्त्रत 
गररएको छ।  ददिको विषयको बारेमा प्रश्िहरूलाई कायाक्रमको समयमा िा 
अगग्रम BayfrontProject@pa.gov मा इमेल पठाएर पेश गिा सफकन्छ। 

सबै कायाक्रमहरूलाई रेकडा गररन्छ र लाइभ सेसिहरू पनछ िेबपेजमा पोस्ट्ट 
गररन्छ। सम्पूणा बेफ्रन्ट पाका िे पररयोजिाको एक पररचय र विस्ट्ततृ सिेक्षण 
प्रदाि गिे पूिा-रेकडा गररएको एवपसोड पनि श्रृंखलामा समािेश गररएको छ।  

यो श्रृंखला बेफ्रन्ट पाका िे पररयोजिाको अनघल्लो चरणहरूमा प्रयोग गररएको 
सािाजनिक संलग्िता प्रफक्रयामा एक कायाक्रमको साथ िोभेम्बरमा सुरु भयो। 
अनतगथ टम McClelland, P.E. ले श्रोताहरूलाई आयोजजत बैठकहरू र प्राप्त 
भएका सािाजनिक प्रनतफक्रयाको सारांश ददए।  

डडसेम्बरमा, PennDOT निमााण पररयोजिा प्रबन्धक जजस्ट्टि बेकरले एरीमा 
सैनिकहरू र िाविकहरूको घर िजजकै निमााण भइरहेको ियाुँ पुलको बारेमा 
एक अपडटे ददए। पुललाई अनतररक्त रेलरोड कारहरूको समायोजि गिाको 
लागग बिाइदै छ जिु बेफ्रन्टमा सुधारको लागग बाटो बिाउिको लागग 
साररिेछ।  

जििरी एवपसोडको लागग, ms सल्लाहकारहरूका जजम ओ'माराले पररयोजिामा 
समािेश गररएका छोट्याइएका र उठाइएका क्रसिाकहरू, पैदल यात्री पुल, र 

सावणजतनक अडडयो पहुुँचले ठूलो िेफ्रन्ट्ट परियोजनालाई साना भागहरूमा िोड्ने लक्ष्य िाख्छ 

अनतररक्त िुटपाथहरू जस्ट्ता साइकल तथा पैदल यात्री सुविधाहरूको बारेमा 
वििरणहरू मािा त बताए। 

िेब्रुअरी 22 एवपसोडको लागग एरी-िेस्ट्टिा पेजन्सलभेनिया बन्दरगाह 
प्रागधकरणका कायाकारी निदेशक बे्रन्डा स्ट्यान्डबगा अनतगथ हुिेनछि।् उिले   
ब्लि मागथ ससाफ्रास जस्ट्रटमा पैदल यात्री अपडटेहरूका साथसाथै बेफ्रन्ट 
पाका िे िजजकै उिको संगठिको िेस्ट्ट फ्रन्ट जस्ट्रट पररयोजिाको बारेमा एक 
अपडटे ददिेनछि।् 

PennDOT प्रनतनिगधहरू रोि जोन्सि र जेि बुचर माचा 22 एवपसोडका 
लागग अनतगथहरू हुिेछि ्र हल्याण्ड स्ट्रीट तथा ससाफ्रास जस्ट्रट चौबाटोहरूमा 
योजिा गररएका राउन्डअबाउटहरू बारे छलिल गिेछि।् नतिीहरूले 
राउन्डअबाउटहरूको बारेमा वििरण ददिेछि ्र एक राउन्डअबाउट एक विशेष 
चौबाटोको लागग उपयुक्त छ फक छैि भिेर निधाारण गिा प्रयोग गररिे 
मापदण्डको बारेमा कुरा गिेछि।् सबै एवपसोडहरूको सलङ्कहरू बेफ्रन्ट पाका िे 
प्रोजेक्ट पेज मािा त उपलब्ध छि ् र पररयोजिा िेसबुक ग्रुपमा साझा 
गररएका छि।् 



तपाईंलाई पररयोजिाको बारेमा के मिपछा िा तपाईंसुँग हुिसक्िे सरोकार बारे www.BayfrontParkwayProject.com िा      

www.PennDOT.gov/District1 मा अिलाइि गएर िा  PennDOT पररयोजिा प्रबन्धक टम म्याकक्लेलाण्ड, P.E., लाई  814-678-

7081 िा thmcclella@pa.gov मा सम्पका  गरेर  हामीलाई भन्िुहोस।् 

12th ररीट करिडोिमा 22 वटा चौिाटोहरूलाई  
नयाुँ सम्झौिा माफण ि सुधाि गरिनेछ 

2021 मा, 12th जस्ट्रट (रुट 5) सुँगै अन्तरराज्यीय 
79 निकास देखख रुट 290 (बेफ्रन्ट किेक्टर) सम्म 
22 चौबाटोहरू सधुार गिाको लागग $ 8.7 समसलयि 
अिुबंध प्रदाि गररएको गथयो। 

“12th स्ट्रीटको साथ भएको यस लगािीले आगामी 
बेफ्रन्ट पाका िे पररयोजिाको समयमा मात्र िभई 
आउुँदा िषाहरूका लागग पैदल यात्र ु र सिारी 
साधिको सुरक्षा र भीडभाडलाई सुधार गिेछ। 
पररयोजिा यात्रहुरू र बाससन्दाहरूको लागग 12th 
स्ट्रीटलाई एक सुविधा-प्राप्त मागा बिाउि र 
व्यापार कररडोरमा अगधक राफिक ल्याउिमा 
केजन्रत छ,” जजल्ला 1 का कायाकारी ब्रायि 
म्याकिल्टी, P.E. ले भिे।    

12th स्ट्रीटको 6.5 माइल समेट्िे यो पररयोजिामा 
120 ियाुँ ससग्िल र संकेत खम्बाहरू, उन्ित 
राफिक पत्ता लगाउिे प्रणाली र ससग्िल समन्िय, 
र कररडोरभरर स्ट्तरोन्िनत गररएका पैदल यात्री 
सुविधाहरू र कबा यााम्पहरू समािेश छि।्  

पूणा संकेत प्रनतस्ट्थापि निम्ि चौबाटोहरूमा 
गररिेछ: 

• िेस्ट्क्लर एभेन्यू;  
• रास्ट्पबेरी स्ट्रीट; 
• क्यास्ट्केड स्ट्रीट; 
• प्लम स्ट्रीट; 
• सलबटी स्ट्रीट; 
• चेरी स्ट्रीट; 
• चेस्ट्टिट स्ट्रीट; 
• माइटाल स्ट्रीट; 
• ससाफ्रास स्ट्रीट; 
• पीच स्ट्रीट; 
• स्ट्टेट स्ट्रीट; 
• फे्रन्च स्ट्रीट; 
• हल्याण्ड स्ट्रीट; 
• जमाि स्ट्रीट; 
• परेड स्ट्रीट; 
• िालेन्स स्ट्रीट; 
• येस स्ट्रीट; 
• रीड स्ट्रीट; र  
• िेिी स्ट्रीट; 

ररटाइसमङहरू सदहत, पररमाजािहरूलाई,  
पजश्चम 12th स्ट्रीट र I-79 िथाबाउन्ड अि-
र् याम्प, सलङ्कि एभेन्यू, र ग्रीिगाडाि रोडको 
चौबाटोहरूमा गररिेछ। पररयोजिामा दईुिटा 
विद्युतीय सन्देश बोडाहरू स्ट्थापिा गिे काम 
पनि समािेश छ, एउटा I-79 िथाबाउन्डमा र 
अको रुट 290 िथाबाउन्डमा अिजस्ट्थत छ। 

ITS बोडाहरू भिेर गचनििे ठूला संकेतहरूलाई, 
मुख्य गन्तव्यहरूमा यात्रा समय, साथै दघुाटिा 
र मौसम-सम्बजन्धत घटिाहरूको बारेमा मोटर 
चालकहरूलाई सचेत गिा प्रयोग गररिेछ। 

कायास्ट्थल काम अवप्रल 2022 मा सुरु हुिे र 
िोभेम्बर 2022 मा सम्पन्ि हुिे अपेक्षा 
गररएको छ। कािेगीको कन्रयाजक्टङ कम्पिी, 
PA  ठेकेदार हो। सम्झौता लागत $8,749,999 
छ। 

12th स्ट्रीट कररडोर पररयोजिाको जािकारी 
www.penndot.gov/District1 मा पनि 
उपलब्ध छ। 

  

सैनिकहरू तथा िाविकहरूको घरको 
पछाडड ियाुँ पुलको काम अगाडड 
बदिरहेको छ। जििरीमा सबै दहमपात 
अनघ सलइएको, यो तजस्ट्बरले, संरचिामा 
ठाउुँमा बीमहरू देखाउुँछ, जसले घरको 
पाफका ङ स्ट्थललाई कब्रब्रस्ट्ताि र 
ऐनतहाससक एन्थोिी िेि ब्लकहाउससुँग 
जोड्िेछ। यसले हाल सुविधाहरू जोड्िे 
एट-गे्रड क्रससङलाई प्रनतस्ट्थापि गिेछ र 
CSX लाई रेि कारहरू भण्डारण गिाको 
लागग अनतररक्त ठाउुँ  ददिेछ। यसले 
स्ट्टेट स्ट्रीट तथा बेफ्रन्ट पाका िेको 
चौबाटोहरूमा सुधारहरू गिाको लागग 
सम्भि बिाउिेछ। ियाुँ पुल मे 2022 
मा खुल्िे अपेक्षा गररएको छ। 

http://www.BayfrontParkwayProject.com
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