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खलुा 
सडक



अक� चरणहरू: चरणबद्ध प्र�क्रया
1. आजसम्मको खुला सडकहरूमा सामदुा�यक सोधपुछको अनुभव
2. तत्काल बत्ती छुन अवरोध + भएका स्वयंसेवक नेततृ्वको सचंालन
3. द�घर्काल�न दृिष्टको ला�ग सामदुा�यक सलंग्नता
4. द�घर्काल�न उपचार र स्थापनाको ला�ग समयसीमाको �वकास
5. उपचारको स्थापना

34th Avenue: सफलतामा �नमार्ण



खुला सडकहरू 
कायर्क्रम अवलोकन



खुला सडकहरू



खुला सडकहरू: रेस्टुरेन्टहरू



खुला सडकहरू: खेल



NYC DOT’s को खलुा सडक कायर्क्रम अ�प्रल 2020 मा COVID-19 पाण्ड�ेमकको 
प्र�त�क्रयामा सुरु भयो। प्रवतर्न दे�ख, शहरले स्थापना गय�:
• 50 माईलको खुला सडकहरू स�क्रय, सामािजक टाढा मनोरन्जन र सुर�ाको ला�ग

• 15 माईल भन्दा मा�थ अंत�रम सुर��त साइकल लेनहरू, साथै सामािजक टाढा ग�तशीलतालाई समथर्न गनर्को ला�ग थप 
स्थायी सुर��त लेनहरू जार�

• 14 माईलको खुला सडकहरू: रेस्टुरेन्ट उद्योगलाई समथर्न गनर् र NYC मा शहर� जोस �फतार् ल्याउनुको ला�ग रेस्टुरेन्टहरू र 
24 माईलका खुला रेस्टुरेन्टले सडक पेट�हरूको �वस्तार गय�।

• 13 माईलको खुला �सक्ने - �वद्याथ�हरूलाई व्यिक्तगत �श�णमा भाग �लन समथर्न पुरय्ाउने सडकहरू 



हामी यो ग�त 
कसर� �नमार्ण गन�?
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सडक सुधार प�रयोजना टुल �कट 

प�हले - एलन सडक

�नयन्त्रणको �नयमहरू सडकको पे�टको �चह्नहरू ट्रा�फक �नयन्त्रणहरू ल�चलो बोलाडर्हरू

सावर्ज�नक स्थानको 
ग�त�व�धहरू

बाइसाइकल पूवार्धार बैन्चहरू

गे्रनाइट ब्लाकहरू कंक्र�ट बाइसाइकल पा�क� ग

प्ल्यानटरस

गेटवे उपचारहरू



अस्थायी सडक बन्द - आवत� समय



अस्थायी सडक बन्द - कायर्क्रम



सडकको सीटहरू र बाइकको थान



सडकको फन�चर



साइक�लगं सुधारहरू



पैदल यात्री सुधारहरू



साझा सडक



प�हले प�छ
�पडिेस्ट्रयन प्लाजा



• हामीले कसर� प�रयोजनाको योजना चरणमा चौडा समुदायलाई राम्रो सँग संलग्न गनर् सक्छ�? 
• प�रयोजना, वा प�रयोजनाहरूको श्रृंखलालाई एक अनुकूल आउट�रच प्र�क्रयाको आवश्यक हुन्छ, जुन प�रयोजनाको 

मापन र प्रभावबाट सू�चत ग�रनेछ। 

सामदुा�यक पहँुच



34th Avenue Coalition गठबन्धनलाई थप ठूलो साईनएज "रोड साझा गनुर्होस"् साईनएज र पैदलयात्री 
उन्मखु साईनएज प्रदान ग�रनेछ। 

य�द ममर्त सहयोगी प�हचान ग�रयो भने, को�रडोरको साथ प्रमखु �बन्दमुा बाइसाइकल थान समदुाय 
साधनहरूमा ध्यान केिन्द्रत गद� (स्कूलहरू, Travers Park) प्लांटसर्हरूको ला�ग अवसर। 

को�रडोरमा �ढलो साइकल ट्रा�फकलाई अनुग्रह �दनको ला�ग Green Wave �सग्नल समय प�रवतर्न गनुर्होस।्

DOT खर�दलाई �नम्न गद� जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ फ्रान्सेल� छेकावार प्र�तस्थापन गनुर्होस।् 

कसर� को�रडोर प्रयोग ग�रएको छ भन्ने बारे अझ राम्रो सँग बुझ्नको ला�ग र कसर� �नवासीहरूले यसलाई 
प्रयोग भएको हेनर् चाहन्छन ्भनेर सामदुा�यक सव��ण सञ्चालन गनुर्होस।्

के सम्भव छ र कुन ट्रा�फक प्रभावहरू हुन सक्छन ्भनेर स�ूचत गनर्को ला�ग अविस्थत ट्रा�फक डाटा 
�वश्लेषण गनुर्होस ्र नयाँ डाटा सकंलन गनुर्होस।्

तत्काल अक� चरणहरू



बाइकको थान
• पेट�को सट्टा सडकमा स्थापना ग�रएको, यो �डजाइन स्थानहरूका ला�ग उत्कृष्ट समाधान हो जहाँ साइकल 

पा�क� गको ला�ग माग उपलब्ध पेट�को ठाउँ भन्दा बढ� छ। 
• माग समायोिजत गनर् मोड्युलर।  
• �चह्नहरू, रेखाङ्कनहरू समावेश गदर्छ र प्लांटसर्हरू समावेश हुन सक्दछन।्



• केह� पहलहरूमा द�घर्का�लन ममर्त गन� साझेदार चा�हन्छ
• के�ह पहलको ला�ग �बमा चा�हन्छ
• ममर्तले दै�नक सरसफाई, सेटअप, टूट-फूटमा जोर �दन्छ 

ममर्त साझदेार�  

• ममर्तमा �दनको �दन सफाई, सेट अप, बे्रक डाउन, आ�द समावेश रहेको छ। 
• कायर्क्रमको साझेदारहरूको ला�ग अवसरहरू प�न हुन्छ 

सामदुा�यक कायर्क्रम 

• शहर कोष अझै प�न प्रवाहमा रहेको छ �कन�क हामीले आ�थर्क तनाव ने�भगेट गनर् जार� राख्य�। 
• �नजी-सावर्ज�नक साझेदार�को अन्वेषण गनर् पाउँदा खुशी छ� जहाँ सम्भाव्य भए।

शहर�य ससंाधनहरू

भ�वष्यका ला�ग �वचारहरू
• समुदायको दृिष्टकोण र आवश्यकताहरूलाई बुझ्न
• स्टेकहोल्डरहरू को हुन ्र हामी कसर� उनीहरूसम्म पुग्ने 

दृिष्ट



NYCDOT nyc_dot nyc_dot NYCDOT
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धन्यवाद!
प्रश्नहरू?
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