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N CHAMPLAIN
ST

अिस्थथि कर्ु

NORTH ST विकल्पहरू
कर्ु विस्तार विस्तार
गननुहोस्

NORTH
ST

विज्ञापनहरू
प्रविच्छे दनहरू कडा गननुहोस् र उच्च क्र्याश
प्रविच्छे दनहरूमा कर्ु विस्तारहरू विस्तार गदै थप
फनटपाथ ठाउँ प्रदान गननुहोस् :
• उत्तर सेन्ट र पाकक सेन्ट
• उत्तर सेन्ट र एन चम्प्लेन सेन्ट
यी विकल्पहरूले वििरण टर कहरू द्वारा पछावड
अननमवि वदन जारी हुनेछ
.

सबै मार्क
• सम्भावित वमडब्लॉक क्रसिाकमा North St / Front St /
Blodgett St

ROSE ST

• सानो रूख खाडाहरू स्थापना र्ननक होस् र ईन्टर्लोवकिंर्
पारर्म्य पै भरहरू अन र्ननकहोस् North St

NORTH ST

MURRAY ST

एक उठे को चौराहे उत्तरी St / गनलार् St / मरे स्ट्रीट प्रवि िाक र्ाइक
योजना BTV मा वसफाररस गररएको छ

NORTH AVE AT NORTH ST
[ र्लONG््र्-टमक, २-१० िर्क * ]

A

A

B

B

C
D

बाइक बक्स चौराहे बाट पछावड सेट बसबाट
उत्तरवतर र्ककदै साइकर्ल चार्लकहरूर्लाई बचाउन

D

क्रसिाक पign््स्ट्िबद्धता सीधा पार र्ने समय छोटो
बनाउन र पनश-बटनर्लाई अवधक पहाँ चयोग्य बनाउन

E

अिस्ट्स्थत बाइक र्लेन उत्तरपविमा रह्यो

E
G
D

हसिेर्ल सेन्टदे स्ट्ख वडपो सेन्टसम्म पविम तर्क बर्डक िा
सिंरवित बाइक र्ले नको र्लावर् ठाउाँ प्रदान र्नक बााँ या टनक र्लेन
को हटाउने ।

C
F

NORTH
ST

दविणमा नयााँ बाइक र्लेन रिा र्नक पेन्टेड कबक विस्तारको
साथ ह्यासिेर्ल स्ट्रिटबाट कम तनािबाट बावहर वनस्कननहोस्

F

G

विर्लो मोड् ने कारहरू, क्रसिाक दू री छोटो बनाउनको
र्लावर् विस्तार विस्तार र्ननकहोस् , र आाँ धीबे हरी घनसपै ठको
र्लावर् अिसर प्रदान र्ननकहोस्। सम्भावित द्रनत वनमाक ण
पररयोजना
पानीको घनसखोरीमा सनधारको र्लावर् उत्तरी सेन्टमा
सडक रूखको ग्रे ट पवछल्लो रूपमा विस्तार हन्छ

* क्रसिाक realignments २०२० मा हुन सक्छ
.

NORTH AVE / SHERMAN ST / PARK ST
[ द्रनत वबल्ट विकल्प ]
D

A

B
C

कम प्रोफाईल ठाडो र्ाधाको साथ दोह्रा र्ाइकिे संरविि
ब्याटर ी पाकु गनु / र्ाट दन ई-मागु र्ाइक क्रवसंग

D

फ्रन्ट सेंट पैदर्ल यात्री र बाइक जडान। स्लाइड
on मा विस्तृत अिधारणाहरू

पेन्टेड प्लाजाले ब्याटर ी पाकु प्रिेश विस्तार गदु छ जर्वक
टर ावफक सनस्त र्नाउन सडकलाई संकनवचि गदाु

F

A

E
B

SHERMAN
ST

C
F

PARK ST

E

F

पैदर्ल यात्री दृश्यता िृस्ट्द्ध र्नक रै वपड
फ्ल्यावसिंर् बेकनहरू

क्रसिाक पign््स्ट्िबद्ध िर्क चौराहे मा पररमाजकन
र्ररयो र पैदर्ल यात्री दृश्यता बिाउननहोस्
हटाउन योग्य बोर्लाडक र माउन्टे बर्ल कबक ममकत सिारी
साधनहरूको र्लावर् पहाँच कायम र्नक

NORTH AVE / SHERMAN ST / PARK ST
H

[ र्लामो अिवध]
A

B

ईरबाउन्ड बाइक र्लेन अिस्ट्स्थत िेरबाउन्डको साथ जोडी
बनाउन। िेरबाउन्ड सनरिा हटाउन को र्लार्ी दन बै पविम र
पूिक सीमा र्लेन बर्र र्नकका र्लावर् चौडाइ अननमवत
वदननहोस्। ब्याटि ी पाकक बीचमा पूिक-पविम मार्क अर्-रि ीट
बाइक चार्लका र्लावर् र्रावकर्लो हन सक्छ

C

D

स्ट्स्लप र्लेन र टापन हटाइयो। सनधार
र्ररएको कनना प्रविवि पवछ अको
अध्ययनमा विकवसत हन
साइकर्ल क्रवसिंर् चरण विशेर् रूपमा
बाइकमा व्यस्ट्िहरूका र्लावर्

साइकर्ल चार्लकहरूको र्लावर् सनरवित प्रतीिा िेत्र
E

F

D

SHERMAN
ST

G
E

G

पैदल यात्री दृश्यिा िृस्ि गनु रै वपड
फ्ल्यावसंग र्ेकनहरू

H

आँ धीर्ेहरी प्रर्न्ध गनु मद्दि गनुको लावग विस्तारलाई
कर्ु गननुहोस्
बिे को चौराहे पै दर्ल यात्रीहरू र बाइकमा भएका व्यस्ट्िहरूको
र्लावर् र्लवचर्लो यात्रा ठाउाँ प्रदान र्दक छ
एन्टि ी लाजा पाकक, वसट, िनस्पवत, र आाँ धीबेहरी पानीको प्रिेश द्वार प्रदान र्नक।
ब्याटि ी पाकक मारर योजना बाइक द्वारा दविण वदशामा चार्लको र्लावर् पाकक
पथहरूको र्रावकर्लो अध्ययन र्नक आिश्यक छ
फ्रन्ट सें ट पै दल यात्री र र्ाइक जडान। स्लाइड on मा विस्तृि अिधारणाहरू

B
C

PARK ST

F

A

NORTH AVE / SHERMAN ST / PARK ST
[ FRONT ST पासिडक विकल्प ]

** सबै खण्ड विकल्प रूख स्वास्थ्य असर र्नक सक्छ **

Utility
pole

1 हररयो ठाउाँ बाट पावकक side
र पथ को छे उ चौडा बाटो

2 आिासीय बारहरुमा चौडाई
प्रवतबन्धको साथ मात्र पावकक
toको छे उमा चौडाईको
चौडाई

3 हररयो ठाउाँ को माध्यम बाट
पथ। उत्तर एभ र्नटपाथ बाइक
क्रवसिंर् सम्म चौडा भयो

Utility
pole

4 हररयो ठाउाँ को माध्यम बाट
लाजा शैर्ली पथ सीवटिं र् को
र्लार्ी अननमवत वदन्छ। समन दाय
रोपण िे त्रको स्थान पररितकन
र्ननक आिश्यक छ

NORTH AVE / FRONT ST / NORTH ST

र्लेकव्यू टे रेस र्ाउाँ िे
र्ाउाँ िे

[ सककर्ल विकल्प ]
यस विकल्पर्ले उत्तर Ave बाट फ्रन्ट सेन्ट नथक सेन्टमा बाइकमा
काउन्टरक्लिसक र्लूप स्थापना र्दक छ।
NORTH AVE
यसको र्लावर् बाइक र्लेनर्लाई पूिकबाट पविम तर्क पूिक पूिकवतर उत्तर
आइभमा सानक आिश्यक छ.
यो योजनाले उत्तरी सेन्ट र शमुन सेन्ट र्ीचको उत्तरी Ave मा करीि २
space थथानर्ाट अननमावनि १ 15 थथानमा पावकु reduce घटाउने छ
उत्तरी सेन्टको उत्तरमा अविररक्त अध्ययन आिश्यक छ।
FRONT ST
एक पैदर्ल यात्री र बाइक बाट शेरम्यान दे स्ट्ख फ्रन्ट सेन्ट को र्लार्ी
बाइक मा मान्छे हरु र्लाई फ्रन्ट सेन्टर एक दन ई-बाटो पडोसी ग्रीनिे
को रूप मा प्रयोर् र्नक अननमवत वदनेछ.
ब्याटि ी पाकक

NORTH ST
बाइक र्लेनहरू उत्तर सेन्टमा फ्रन्ट र उत्तर एभ्यनभ बीचको थप्न सवकन्छ।
यसर्लाई करीि parking िटा पावकिंर् ठाउाँ हरू हटाउनन पने हन्छ.
िा, साझा र्लेन वचह्नहरू उत्तर सेन्टमा प्रयोर् र्नक सवकन्छ, जसर्ले
पावकक parking कायम र्दक छ तर बाइकमा व्यस्ट्ि र्लावर् अर्लर् ठाउाँ
प्रदान र्दै न।.

क्रस र्दै : PARK ST AT MONROE ST
यस क्रवसिंर्मा बह खतरा क्र्यास सम्भािना छ वकनवक
एक सिारीर्ले सडकको दविणपट्टी र्ल्लीमा सिारी
साधनको र्लावर् पैदर्ल यात्रीहरूको दृश्यता रोक्न सक्दछ.
• पैदर्ल यात्रीहरू क्रवसिंर्मा / वभत्र छन् भन्ने डिाइभरहरूर्लाई
अवग्रम सूचना प्रदान र्नक एक आयातकार रै वपड फ्ल्यावशिंर्
बीकन (RRFB) स्थापना र्ने विचार र्ननकहोस्। डाटा सिंकर्लन
र्ननकहोस् वक भनेर वनधाक ररत र्नक RRFB पयाक प्त छ िा अन्य
सनविधाहरू कायाक न्वयन र्ररनन पछक

• दृवि अिमतार्लाई सहायता र्नक कबक याक म्पहरू पत्ता र्लर्ाउन
योग्य वकनारहरूको साथ अपडे ट र्ननकहोस्

एक RRFB सँग पहें लो चेिािनी
संकेिहरू छन् , र र्त्तीहरू सवक्रय हुनेछन्
जर् पैदल यात्रीहरू क्रवसंगमा हुन्छन्

PARK ST / BATTERY ST &
PEARL ST
[ द्रनत-वनमाक ण ]
E

PARK ST

A
G

D

B

योजना र्ररएको कबक विस्तार

C

वनयोवजत चौबाटो वचवह्नत modification

D

अिस्ट्स्थत बाइक र्लेन

F
G

G

C

E

PEARL ST
A

F

B

BATTERY ST

G

क्रसिाकसाँर् जोवडएको बाइक क्रवसिंर्
वचह्नहरूको थप

G

पाकक मार्कत बाइकमा मावनसहरू प्रत्यि र्नक का
र्लावर् नयााँ िेइर्ाइस्ट्न्डिंर् साइन
द्रनत-वनमाक ण लाजा सडकबाट लान्टरहरू र
पेन्टको साथ अर्लर् र्ररयो
याक म्पहरू ADA अननरूप बनाउन र याक म्प (पन नः)
वनमाक ण र्नक आिश्यक छ जहााँ बाइक एन्टि ी
आिश्यक छ

PARK ST / BATTERY ST &
PEARL ST

D

[ र्लामो अिवध ]
C

PARK ST

B

A
B

C

E

A

F

घटना सेटअपको र्लावर् िाहन पहाँ च अनन मवत वदन
हटाउन योग्य बोर्लाडक हरूको साथ डिाईिे याक म्प
पाकक मार्कत बाइकमा मावनसहरू प्रत्यि
र्नकका र्लावर् िे इर्ाइस्ट्न्डिंर् साइन

D

ब्याटर ी पाकु मास्ट्र प्लान पाकु पथहरूको
चौडाईको अध्ययन गनु आिश्यक छ

E

प्लाजा पाकु सं शोधन र र्ृस्ि र पहुँ च र पररसंचरण
सनधार गनु थप अध्ययन पवछ पररमाजुन गनु
प्रस्ताविि

PEARL ST

F

F

BATTERY ST

आाँ धीबेहरी कबक विस्तार

याक म्पहरू ADA अननरूप बनाउन र याक म्प (पन नः)
वनमाक ण र्नक आिश्यक छ जहााँ बाइक एन्टि ी
आिश्यक छ

