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�म�डया �व�िप्त 

तुरुन्तै जार�को ला�ग 
  

शुक्रबार, अ�प्रल ३, २०२० 
 

 
को�भड-१९ को भौ�तक दरू�को �नयमहरू बावजदु डने्भरले अस्थायी रुपमा केह� सडकहरु बन्द गरेर अक�  

वैकिल्पक बाटो प्रयोग गन� 
 

डने्भर- डने्भरको यातायात तथा पूवार्धार �वभागले डने्भरका बा�सन्दाहरूलाई शार��रक दरू� कायम रा�े 
आवश्यकताहरूको पालना गदार् पैदल �हँडडुल गनर्, बाईक चलाउन र कुद्नको ला�ग थप ठाउँ बनाउन 

अस्थायी रुपमा आवागमन हुने सडकहरू बन्द गरेर वैकिल्पक बाटो प्रदान ग�ररहेको छ । कारको 
आवतजावतको ला�ग हाल◌ै प्रयोग नभइरहेको यस अ�त�रक्त ठाउँले, मा�नसहरुलाई घर बा�हरको 
आनन्द �लन र पदैल �हँडडुल गनर्, बाईक चढ्न वा यस समयमा ताजा हावा �लएर थप सहज महससु 

गर◌ाउँदछ । आवतजावतमा यातायातका साधनहरुलाई आ�धका�रक रूपमा केह� �ेत्रहरूमा बन्द गरेर, 
शहरले सबैजनाको ला�ग अझ� सरु��त सडकहरू प्रदान गन� आफ्नो �भजन िजरो  का प्रयासहरूसँग 

पङ्िक्तबद्ध बनाएर सरु��त अनुभव प्रदान गन� आशा गदर्छ ।  
 
 
श�नबार, अ�प्रल ४ मा �निश्चत �बन्दमुा सरुु हुने र अन्त्य हुने सडकहरु यस प्रकारका छन:् 

Capitol Hill समदुाय 

o E. 11th Avenue Lincoln Street दे�ख Humboldt Street सम्म 

Sloan Lake समदुाय 

o Bryon Place Zenobia Street दे�ख Stuart Street सम्म 

o Stuart Street 24th Avenue दे�ख 21st Avenue सम्म 

North Capitol Hill/City Park West समदुायहरु 

o E. 16th Avenue Lincoln Street दे�ख City Park Esplanade सम्म 

धेरै स्थानहरू कायार्न्वयनका ला�ग स�म�ा भईरहेका छन ्र को�भड-१९ को जो�खम रहेका �ेत्रहरु भनेर 
शहरको वेबसाईट www.denvergov.org मा आगामी �दनमा सचूीबद्ध ग�रनेछन ्। प�हल◌ा हे�रदै 
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रहेका �ेत्रहरू भनेका अत्य◌ा�धक जनसखं्याको घनत्व भएक◌ा आसपासका �ेत्रहरू हुन ्जहाँ ठाउँको धेरै 
आवश्यकता रहेको हुन्छ र जहाँ निजक◌ैका पाकर् हरूले उल्लेखनीय प्रयोग र �मता पहँुच ग�ररहेका 
हुन्छन ्। पाकर्  वा पद�चन्हमा तत्काल पहँुच नभएको सहरका �ेत्रहरू प�न प्राथ�मकतामा पा�रँदै छन ्। 
 
यातायात �निश्चत सरुुवाती �बन्द ुदे�ख पुग्ने गन्तव्यसम्म हुने भएकोले स्थानीय पहँुचलाई अझ◌ैं प�न 

अनुम�त हुनेछ, जसको मतलब सडकमा बसोबास गन� मा�नसहरु, वा बन्द सडक बाटोको खण्डमा 
गन्तव्य रहेको मा�नसहरुलाई पहँुच �दन, पहँुचको अनुम�त हुनेछ । कारहरूमा भएका मा�नसहरूलाई 

�बस्तारै जानको ला�ग र यी आउने जाने सडकहरूमा अत्य◌ा�धक सावधानी अपनाउन आग्रह ग�रन्छ । 
 
 
�निश्चत सरुुवात र गन्तव्य �बन्द ु भएको ट्रा�फकले गदार् यी �नम्न रोडवे छेउका स्थानमा �नम्न 

�क्रयाकलापहरु छुट �दइनेछ: 
o �हड्ने, साईकल चलाउने र कुद्ने जस्ता कम रफ्तारका �क्रयाकलापहरु । मा�नसहरुले 

भौ�तक दरू� कायम गनुर्पदर्छ र यात्राको प्रकार बावजतु एकअकार् प्र�त  सचेत हुनुपदर्छ । 
o आपतकाल�न सवार� साधन र सडकमा बस्ने मा�नसहरूलाई पहँुचको अनुम�त छ । 
o सामान ड�ेलभर� गन� वा अडर्रहरू �लन जाने जस्ता आवश्यक व्यवसायका ग�त�व�धहरू 

मा�नसहरु जसले सडकको छेउबाट जान र पुग्न यात्रा गछर्न,् �तनीहरुलाई रोडवेको पहँुच 

�लने अनुम�त �दइन्छ । 
o सडकमा पा�कर् ङ गरेर रा� े अनुम�त छ । यद्य�प, डने्भरले अझ ै आगो हाईड्र◌ेन्ट 

क्ल�यर◌ेन्स �ेत्रहरू, रोक्न न�मल्ने �ेत्र, लोड गन� �त्रहरू, अवरुद्ध सवार� चलाउने 

बाटो र गल्ल�हरू लाग ू ग�ररहेको छ । हालको पा�कर् ङ �नयमहरूको बारेमा थप 

जानकार� शहरको वेबसाईटमा फेला पानर् स�कन्छ । 
 
�निश्चत सरुुवात गन� र पगु्ने ट्रा�फक बाटोको कारण यी खण्डहरुमा छुट नहुने �क्रयाकलापहरु �नम्न छन ्

तर �तनीहरुमा मात्र �स�मत छैनन:् 
o स◌ामहूि◌क भेला 
o �पक�नकको आयोजना 
o टेबुल, कुस�, खेल उपकरणहरू, इत्या�दको सेट अप । 

यी सडक बाटोको प्रयोगसँग सम्बिन्धत सरोकारका �वषय वा प्रश्नहरु भएका मा�नसहरुले 311 मा 
सम्पकर्  गनर् सक्नुहुन्छ । 
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यी अस्थायी रूपमा बन्द सडकका बाटोहरूमा फोहर सङ्कलन, सडक बढान�, र �हउँ सोन� ग�त�व�धहरू 

अझ ैजार� रहनेछ । कोलोराडो राज्यको घरमा बस्ने आदेश अनरुुप, सडकहरू अक� सचूना नभएसम्म 

बन्द रहनेछन ्। 
 
सडक बाटो बन्द हुने बारेमा थप जानकार� को�भड-१९ �ेत्रमा शहरको 
वेबस◌ाईट www.denvergov.org मा वा 311 मा फोन गरेर प्रदान ग�रनेछ । 
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