
भणे्डरह�लाई आव्हान: माक� ट स्�ायरमा ग्लोबल �ाइडजे 
 

सपे्टेम्बर 6, 13 तथा 27, 2019 
बलेकुा 5:00 बजे – बलेकुा 10:00 बज े(समय प�रवतर्न पिन �न स�ेछ) 

 

Welcoming Pittsburgh (वेल्किमङ िपट्सबगर्) ले Pittsburgh Downtown Partnership (िपट्सबगर् 
डाउनटाउन पाटर्नरिसप) सँग माक� ट स्�ायरमा ग्लोबल �ाइडजे (Global Fridays) �ारम्भ गनर्का लािग 
िमलेर काम गद�छ र ग्लोबल �ाइडजे �त्यक्ष दिेखन ेम� हो जसल ेहा�ा स्थानीय अन्तरार्ि�य समुदायह�लाई 
स्वागत गन�छ, �व�र्न गन�छ र उत्सव मनाउनेछ । 

सेप्टेम्बरका तीनवटै शु�बारका साँझह�मा, वल्डर् स्�ायर Welcoming Pittsburgh ले सहयोग गनर् खोजेका 
िविभ� अन्तरार्ि�य तथा नव आगन्तुक समुदायह� बीचबाट आएका �ापार, कलाकार, मेकर, पफर् मर, फुड 
पभ�यर र अ� धरैेह�का लािग शोकेस �नेछ । PDP को नाइट माक� ट कायर्�मको शैली तथा ढाँचासँग मेल 
खानेगरी यी सा�ािहक उत्सवह� डाउनटाउन िपट्सबगर्को मुटुमा समावेिशताको भावना जगाउन ेअवसर �न् र 
ियनीह�ल ेएक्सोप्जर (सम्पकर्  बढाउने मौका) �दन्छन् । यसको ल�य सबै समुदायलाई स्वागत गन� र 
डाउनटाउनमा धेरै मािनसह�लाई िपट्सबगर् क्षे�को अङ्गको �पमा रहकेा िविवध ससं्कृितह�को अनुभव 
गराउने अवसरको िसजर्ना गराउने वातावरणको िनमार्ण गन� रहकेो छ । 

भणे्डरको वग�करण, �ेिडट काडर् तथा शलु्कह�: स्थान सीिमत छ । तल सूचीकृत शुल्कह� एउटा 10’x10’ 
स्थानका लािग हो । भेण्डरका आवेदनह�लाई Welcoming Pittsburgh तथा PDP �ारा समीक्षा ग�रनेछ । 

• मक� नडाइज: हस्तिन�मर्त, पारम्प�रक वा आयाितत उत्पादनह� ($35) 
• तयारी खाना: खान िमल्ने तयारी खाना जो�क स्वास्थ्य िवभागका िनयमह� तथा बीमाका 

आवश्यकताह�को अिधनमा �न्छन ्($75) 
• सामदुाियक सघंससं्थाह�: सामुदाियक कला तथा संस्कृितलाई िवकास गन� वा सामािजक सेवा तथा 

सहायताह� उपलब्ध गराउने गैर-नाफामूलक सङ्गठनह� ($35) 
• �ावसाियक सवेाह�: िपट्सबगर्को अन्तरार्ि�य समुदायह�को सदस्यह� मध्य ेकुनैले उपलब्ध गराउने 

वा ती समुदायह�का सदस्यह�का लािग �ोतसाधनका �पमा रहने उ�शे्य रा�े �ापा�रक वा 
�ावसाियक सेवाह� ($50) 

• कप�रेट �दशर्नकतार्/�ायोजकह�: ग्लोबल �ाइडजेको बेला कायर्�म स्थलमा आफ्नो �ापार गनर् वा 
�व�र्न गनर् चाहन ेकप�रेसन वा �ापा�रक कम्पनीह� । कृपया सोधपुछह�का लािग िन�लाई सम्पकर्  
गनुर्होस्: Russell Howard (रसेल होवाडर्) (rhoward@downtownpittsburgh.com) 

• �ेिडट काडर्ह� आवश्यक: भणे्डरह�ल ेआफ्नो िनवेदनका साथमा वैध �ेिडट काडर् उपलब्ध गराउन 
आवश्यक �न्छ र $1 को आवेदन शुल्क लगाइनेछ । अनुरोध ग�रएका िमितह� स्वीकृत भएमा स्वीकृत 
सबै िमितह�का लािग स्वीकृितप�ात भेण्डर शुल्कह� स्वत: लगाइनेछ ।  

• �फतार् न�न:े खतरनाक मौसम िस्थितह� �न ेउ� िनि�तताको पूवार्नुमान ग�रएको छ भन े
आयोजकह�ल ेअि�म �पमै (अगािड नै) कायर्�मलाई र� नगदार्सम्म कुनै पिन शुल्कह� �फतार् �दँनैन ्
।  

mailto:rhoward@downtownpittsburgh.com


 

भणे्डरसम्बन्धी िनद�िशका तथा िनयमह�: 

• मौसम: िपट्सबगर्को मौसम एकदमै अिस्थर छ भनेर सबैलाई थाह ैछ र ग्लोबल �ाइडजे पानी वा 
घाम ज ेभए पिन आयोिजत �ने कायर्�मह� �न ्। खतरनाक मौसम िस्थितह� �ने उ� 
िनि�तताको पूवार्नुमान ग�रएको छ भन ेमा� अि�म �पमै (अगािड नै) कायर्�मलाई र� ग�रनेछ 
। माक� ट म्यानेजरले िनद�शन न�ददँासम्म मौसमको अवस्था जे जस्तो भए पिन भेण्डरह� अिनवायर् 
�पमा सेट-अप अवस्थामा �नुपछर् । लगातार खराब मौसम भइरहकेा िन�त अवस्थाह�मा माक� ट 
म्यानेजरले चिलरहकेो कायर्�मलाई र� पिन गनर् स�ु�नछे । 

• उपकरण: भेण्डरह�ले आफ्न ैटेन्ट, टेबल, कुस�, ब�ी तथा एक्स्टेन्सन कडर्ह� अिनवायर् �पमा 
उपलब्ध गराउनुपछर् । तपा�ल ेमाक� ट स्�ायरका सावर्जिनक �योगका लािग रािखएका कुस�ह�को 
�योग गनर् नपाउन स�ु�न्छ ।  

• टेन्टका स्थानह�: हरेक स्थान 10’x10’ को �न्छ र माक� ट म्यानेजरले मा� स्थान कहा ँ�नेछ भनेर 
िनधार्रण गनुर्�नेछ । आइसकेपिछ आफ्नो स्थान कहाँ छ भनेर जा�का लािग भेण्डरले माक� ट 
म्यानेजरलाई भेट गनुर्पछर् (स्थान हरेक ह�ा प�रवतर्न �न सक्छ) ।  

• टेन्टको तौल: हावाको वेग धेरै �नस�े भएकोले टेन्टह�को चारै कुनाह�मा कुल 160 lbs. को 
तौलले च्यािपएको वा अड्काइएको �नैपछर्, अन्यथा भेण्डरह�लाई टेन्ट सेट-अप गनर् अनुमित 
�दइने छैन । 

• िव�तु: ब�ीह�का लािग पयार्� �पमा िव�ुत उपलब्ध गराइनेछ । अि�म �पमा थप िव�ुत माग 
गनर् स�कन्छ जो�क उपलब्धतामा िनभर्र �न्छ । 

• भणे्डर सहभािगता सम्झौता तथा बीमा: सेट अपका लािग स्वीकृित �दनुभन्दा पिहला सबै 
भेण्डरह�ले भेण्डर सहभािगता सम्झौतामा सहमित जनाउनैपछर् र अिनवायर् �पमा बीमाको 
�माणप� उपलब्ध गराउनुपछर् (वा य�द उपलब्ध भएमा अम्�ेला पोिलसी (छाता नीित) अन्तगर्त 
समावेश ग�रन लािगएको हो...के WP ल ेअम्�ेला बीमा उपलब्ध गराउनेछ ?) 

• तयैारी खाना: फुड भेण्डरह�सँग चालू फुड लाइसेन्सह� �नैपछर् र उनीह�ले ऐलेघनेी काउन्टी 
हले्थ िडपाटर्मेन्ट (Allegheny County Health Department, ACHD) को अस्थायी फुड 
फ्यािसिल�टजसम्बन्धी िनद�िशकालाई पालना गरेको �नपैछर् । 
जिमनमा दाग-धब्बाह� नलागोस् भनेर खाना तयार गन� वा खान ेठाउँको भुइँमा अिनवायर् �पमा 
ितरपाल, काप�ट इत्या�द लगाइएको �नुपछर् । खानेकुरा तयार गदार् ला� स�े सबै दाग-
धब्बाह�लाई सफा/धोइपखाली गदार् ला�े सबै खचर्ह�का लािग भेण्डरह� िजम्मेवार �नेछन् ।  

• फोहोरमलैा/�रसाइकिलङ: फोहोरमैलाह�लाई सही ठाउँमा फाल्न तथा/वा ितनीह�लाई 
स्�ायरबाट हटाउनका लािग भेण्डरह� िजम्मेवार �न्छन् । अित�र� फोहोरमैलालाई माक� ट 
स्�ायरको �यास क्यानह�को छेउमा छोड्न पाइने छैन । 

• पा�कर् ङ: भेण्डरलाई पा�कर् ङ उपलब्ध गराइने छैन । भेण्डरह�लाई वैध पा�कर् ङमा पाकर्  गनर् मा� 
अनुमित �न्छ र कुन ैपिन साइटेसन वा पा�कर् ङ �टकटह�का लािग भेण्डरह� पूणर् �पमा िजम्मेवार 
�न्छन ्। निजकका ग्यारेजह�ले बेलुका छुटसिहतको पा�कर् ङ उपलब्ध गराउँछन् । 

सटे-अप गन� तथा िनकाल्न े(बलेकुा 5:00 बजे स�ु �न ेआधारमा): 



• समय: सेट-अप �दउँसो 2:30 बजेभन्दा अगािड गनर् सु� न�न सक्छ र बेलुका 4:45 बजेसम्म अिनवायर् 
�पमा सेट-अप पूरा ग�रस�ुपछर् ।  

• माक� ट स्�ायरमा �वशे: गाडीह�लाई माक� ट स्�ायरमा सटे अपका लािग �वेश गनर् अनुमित �दान गनर् 
स�कन्छ तर बेलुका 4:30 बजेभन्दा �ढलो न�नेगरी अिनवायर् �पमा हटाइनुपछर् । बेलुका 4:15 
बजेपिछ कुन ैपिन गाडीलाई स्�ायरमा �वेश गनर् अनुमित �दइने छैन । 

• आगमन: Upper वा Lower Forbes Avenue बाट माक� ट स्�ायरमा �वेश गनुर्होस ्जहाँ �वेशका 
लािग बोलाडर्ह�लाई तल झुकाइएको �नेछ ।  

• सामान झान�: कृपया सामान झान� काम स�कन ेिबि�कै जितसक्दो चाँडो गाडीह�लाई हटाउनुहोस ्। 
सेट-अप सु� गनुर्भन्दा पिहला गाडीह�बाट पूणर् �पमा सामानह� झा�रएको �नुपछर् । सेट-अप सु� 
ग�रनुभन्दा पिहला नै तपा�को गाडी अिनवायर् �पमा हटाइएको �नुपछर् । 

• िनकाल्न:े पैदलया�ुह�को सरुक्षाको कारणले गदार् माक� ट स्�ायरमा गाडीको पुन: �वेश कम्तीमा पिन 
बेलुका 10:15 बज ेवा त्योभन्दा �ढलोसम्म न�न सक्छ । गाडीह� माक� ट स्�ायरमा किहले पुन: �वेश 
गनर् सक्छन् भनरे माक� ट म्यानेजरले िनधार्रण गनुर्�नेछ ।  


