
टीले शुक्रबार फेरर सुरु हुने ननर्ााण गनिनिनिको अग्रीर्र्ा ननरे्दनशका जारी गर्दाछ  
  
PITTSBURGH, PA (अनिल ,  गभनार टर् िुल्फ Tom 

Wolf) द्वारा उपलब्ध गराइएको ननरे्दनशकाको अनुसार, सािारण ननर्ााण गनिनिनिको लानग शुक्रबार, रे्  को सुरुिाि लगिै नसटी अफ नपट्स

बगार्ा पुन  आरम्भ गने अनुर्नि नर्दइनेछ।    

 
गभनार टर् िुल्फ Tom 

Wolf) को नेिृत्वको पालना गरै्द र बनलयो सुरक्षा उपायहरूको अनुसार, सहरर्ा ननर्ााण गनिनिनिलाई निस्तारै पुन  सुरु गनाको लानग यो सही 

सर्य हो। नसटी अफ नपट्सबगाका निभागहरू साथ खडा हुुँरै्द छन् र र्द्दिको लानग ियार छन्, "रे्यर निनलयर् पेडूटो William 

Peduto) ले भनु्नभयो।   

 
गनिनिनिको सुरनक्षि र सर्न्विि पुनरारंभ सहज गराउनको लानग, अनुर्नि िारकहरू र आिेर्दकहरूलाई गनिशीलिा र पूिाािार निभाग DO

MI) र अनुर्नि, इजाजिपत्र र ननरीक्षण PLI) बाट ननम्न र्ागाननरे्दशनको लानग सुझाि गररन्छ     

 
सािाजननक अनिकृि र्ागा ROW) र्ा कार् गनाको लानग     

 कार्लाई ननलम्बन गने सबै अनुर्नि िारकहरूले ननर्ााण पुन  आरम्भ गनुाअनि DOMIpermits@pittsburghpa.gov र्ाफा ि सम्प

का  गरेर अनुर्नि नम्बर र ित्यानशि पुन  सुरु हुने नर्नि सनहि सर्ायोनजि नर्निहरू पेश गनुापनेछ।   

 अनिकृि र्ागाको ननर्ााणको लानग नयाुँ अनुर्नि आिेर्दनहरू अनलाइन िेबसाइट https://pittsburghpa.gov/domi/right-of-

way र्ा फेला पाना सनकन्छ    

 अनिकृि र्ागा अनुर्निहरू रे्  र्ा OneStopPGH र्ा सारे्ल हुनेछन्। नयाुँ अनुर्नि िणालीको पारगर्नर्ा सहायिा गनाको ला

नग, सबै अनुर्नि आिेर्दनहरू रे्  िा रे्  भन्दा पनछको लानग योजना गररएको सुरुिाि नर्निपनछ िाप्त गररएका सबै अनुर्नि आिेर्दन

हरूको िनक्रया OneStopPGH र्ा गररनेछ। OneStopPGH ले नसटी पररषर्दद्वारा स्वीकृि 

ROW शुल्क अनुसूची उपयोग गनेछन्    

 नो पानका ङ  संकेिहरूको िििान जारी COVID-

 स्वास्थ्य आपिकालीनको लानग सीनर्ि गररएको छ। आनिकाररक नो पानका ङ  संकेिहरू उपयोग गरररहेका आिेर्दकहरूले ननरन्तर 

िरर्ा बसे्न आरे्दशको अिनिर्ा अनलाइन थप र्ागाननरे्दशनहरू  सर्ीक्षा गनुापछा ।   

 

भिन र संरचनाहरूको लानग अनुर्निहरू     

 PLI अस्थायी COVID-

 िनक्रयाहरू यहाुँ िकानशि गररएका छन्  https://pittsburghpa.gov/pli/index.html; कृपया अद्यािनिकहरूको लानग ननयनर्ि रू

पर्ा जाुँच गनुाहोस्।   

 यी िनक्रयाहरूर्ा PLI ननरीक्षक सुरक्षाको लानग निशेष रोजगार साइटका आिश्यकिाहरू सर्ािेश हुन्छन्।    

 ननरीक्षण अनुरोिहरूलाई OneStopPGH पोटाल र्ाफा ि र्ात्र स्वीकार गररनेछ  https://onestoppgh.pittsburghpa.gov/    

 अनुर्निहरू रे् , 

 र् जारी गना सुरु गररनेछ। ििार्ान संनचि काया नर्दनाले लाइनर्ा सबै अनुर्निहरू जारी गना िेरै व्यिसाय नर्दनहरू लाग्न सक्छ।    

 PLI ले OneStopPGH पोटालर्ा पूणा सेिा कायर् राख्र्दछ  https://onestoppgh.pittsburghpa.gov/    

 कृपया OneStopPGH टू्यटोररयलहरूका लानग https://pittsburghpa.gov/onestoppgh/phase-

two.html र्ा गएर सन्दभा गनुाहोस्।  
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