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फ्र्यांकलिन कयउन्टी इब्न्िनन्रको कय्याि्िे तपयईंियई आफ्नो क्षेत्रमय हयम्रो आगयमी परर्ोिनयको बयरे मय तपयईंको विचयरहरू सयझय गना आमब्न्त्रत
गर्ा छ । हयमी अिम क्रिकमय एग्िर रोडमय पुि पुनःस्थयवपत गर्ै छौं । परर्ोिनयको वििरणहरू ति दर्इएकय छन ् र तपयईंको उत्तरको ियगग केही

प्रश्नहरू र्ोस्रो पष्ृ ठमय छन ् । ्दर् तपयईंिे चयहनुभएमय, तपयईं फ्र्यांकलिन कयउन्टी इब्न्िनन्रको िेबसयइटमय गएर दटप्पणीहरू प्रर्यन गना सक्नुहुन्छ :
(http://www.franklincountyengineer.org/public-meetings/)
वर्द््मयर्न पुल

तयललकय

•

1980 मय ननमयाण भएको

•

डडियइन पुरय गने : अवप्रि 2021

•

अिस्थयको मल्
ू ्यङ्कन: 5

•

R/W अगधग्रहण गने : 2021 को सरु
ु ियत

•

ननमयाणको सुरुियत : सेप्टे म्बर 2021

(स्केि : 9 = अनत उत्तम, 0 = धेरै खरयब)

•

बयटोको चयरिटय िेनहरू छन ्

नर्नमयटणको बेलयमय ट्रयक्रिक व््र्स्ियपर्न

•

र्ब
ु ै सयइडमय 5 फुटको फुटपयथ छ

•

हयमीिे मयचा 2022 र्े खख सुरु हुने गरर 5 मदहनयसम्म पूणा बन्र् हुने विचयर
गरे कय छौं । ्सिे गयडी र पैर्ि्यत्रीको ट्रयक्रफकियई असर गनेछ ।

•

ननमयाणको िममय सांरचनयमय सियरीसयधन र पैर्ि्यत्रीको ट्रयक्रफक कय्म गना

र्न्याँ पल
ु
•

बयटोको 4 िटय िेनहरू (10-फुट चौडय)

•

पुिको र्क्षक्षण तफा 13-फुटको सयझय-प्र्ोग गने बयटो

•

पुिको उत्तर तफा 5-फुटको फुटपयथ

्स अिगधमय 4 मदहनय थप ियग्न सक्छ । ्ो विकल्प उल्िेखनी् रुपमय
बढी खगचािो छ ।
परर्ोजर्नयकय सयझेदयरहरू

परर्ोजर्नयको अन्् तत्र्हरू
•

एग्िर रोडको र्क्षक्षण तफा 10-फुटको सयझय-प्र्ोग गने पि
ु र सनबरी रोड

•

पुिको र्क्षक्षण तफाको 10-फुटको सयझय-प्र्ोग गने बयटोिे अिम क्रिक
गोरे टोियई िोड्नेछ

नर्नमयटण लयित अर्नुमयर्न : $4,855,000

•

कोिम्बस सहर

•

्यतय्यतको ओदह्ो विभयग

•

ओदह्ो सयिािननक कय्ा नन्ोग

•

मध््-ओदह्ो क्षेत्री् ्ोिनय नन्ोग

स्ियर्नको र्नक्सय
एग्िर रोड पुि

न्याँ सयझय-प्र्ोग

विद््मयन अिम क्रिक

गने बयटो

गोरे टो

अिम क्रिक गोरे टोमय न्याँ सम्पका
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्ो परर्ोिनयको ियगगप्यािरणी् समीक्षय, परयमर्ा, र अन्् ियगू्ोग्् सांघी् प्यािरणी् कयनूनहरूद्ियरय आिश््क अन्् कय्ाहरू 23 U.S.C. 327 र िुन 6, 2018
को समझर्यरी ज्ञयपन पत्र अनुरुप ODOT िे सांचयिन गर्ै आएको िय गरे को र FHWA र ODOT द्ियरय कय्यान्ि्न गररएको छ ।
नयम :
ठे गयनय :

_____________________________________________

इमेि :

______________________________________________

____________________________________________

फोन (िैकब्ल्पक) : _______________________________

______________________________________________

के तपयईंियई परर्ोिनय सम्बब्न्ध कुनै सरोकयर छ ?

तपयईंिे परर्ोिनयबयट के ियभ प्रयप्त गने अपेक्षय गनुभ
ा एको छ ?

कृप्य 5 मदहनयसम्म पुि र फुटपयथ बन्र् गररने बयरे मय तपयईंको दटप्पणी र कुनै सरोकयर भएमय प्रर्यन गनह
ुा ोस ् ?

थप दटप्पणीहरू / सरोकयरहरू (कृप्य स्पष्ट रूपमय िेख्नह
ु ोस ्)

कृप्य टर्प्पणीहरू सोमबयर, अक्र्ुबर 12, 2020 सम्म िकयटउर्नुहोस ्
फ्र्यांकलिन कयउन्टी इन्िीनन्र

िय

Attn: बयबा कोक्स, PE
970 डब्लिन रोड

इमेि :

bcox@franklincountyengineer.org

कोिम्बस, OH 43215
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