
Fraser River ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
Fraser River ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿੀਂ ਟਰੋਲ-ਫ਼੍ੀ ਅੱਠ-ਲੇਨਾ ਂਿਾਲੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਟਊਬ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਰੋ Highway 99 ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦਾ George Massey 
Tunnel ਦਾ ਬਦਲ ਹਰੋਿੇਗੀ। ਨਿੀਂ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰੋਿੇਂ ਵਦਸ਼ਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਿਾਹਨ ਲੇਨਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸਾ ਂ(ਟਰਾਵਂਿਟ) ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਲੇਨ ਹਰੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਪੈਦਲ 
ਚੱਲਣ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿੱਿਰਾ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਆਿਾਜਾਈ ਲਾਘਂਾ ਿੀ ਹਰੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਨਿੇਂ ਡੀਐਸ ਸਲ੍ਰੋ ਪੁਲ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿੀਂ ਸੁਰੰਗ ਚਾਲੂ ਹਰੋ 
ਗਈ ਤਾ ਂਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਕਉਂ ਹੈ
George Massey Tunnel Highway 99 ਦੇ ਲਾਘਂੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿੱਸ਼ਕ ਕੜੀ ਹੈ 
– ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਵਰਚਮੰਡ ਨੂੰ ਜਰੋੜਦੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਆਰਵਿਕ ਉਤਪਾਦਕਾ ਂਵਿਚਕਾਰ 
ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਬਾਰਡਰ, ਿਾਈਿੀਆਰ (YVR), 
ਬੀਸੀ ਫ਼ੈਰੀਿ ਸਿਾਸੈੱਨ ਟਰਮੀਨਲ (BC Ferries Tsawwassen Terminal) 
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ 60 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਿੀ ਿੱਧ ਪੁਰਾਣੀ 
ਚਾਰ-ਲੇਨਾ ਂਿਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ਿੇਤਰ ਦੀਆ ਂਲਰੋੜਾ ਂਜਾ ਂਿੁਚਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਧੁਵਨਕ ਵਮਆਰਾ ਂ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਿਾਦਂੀ। ਇਸ ਕਰਾਵਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਟਰੈਵਫ਼ਕ ਦਾ ਿੀੜ-
ਿੜੱਕਾ, ਿਰਰੋਸੇਯਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਆਰਵਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਿੇਤਰ ਦੀ 
ਵਨਿਾਸਯਰੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆ ਂਰਵਹਣਗੀਆ।ਂ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ
ਨਿੀਂ ਸੁਰੰਗ BC ਦੇ ਆਿਾਜਾਈ ਨੈੱਟਿਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਅੱਪਗਰੇਡ ਹੈ। ਇਹ 
ਦਰੋਿੇਂ ਵਦਸ਼ਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਸਮਰੱਿਾ ਅਤੇ ਡਰਾਇਿਰਾ ਂਅਤੇ ਬੱਸਾ ਂਆਵਦ (ਟਰਾਵਂਿਟ) ਵਿੱਚ 
ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਿਧੇਰੇ ਿਰਰੋਸੇਯਰੋਗ ਯਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਿੱਿਰੀਆ ਂਚਰੋਣਾ ਂਵਸਰਜੇਗਾ। 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹਰੋਣਗੇ:

 > ਬੱਸ (ਟਰਾਵਂਿਟ) ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਰਰੋਸੇਯਰੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 

 > ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਫ਼ਕ ਦੇ ਿੀੜ-ਿੜੱਕੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 

 > ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੁਚਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪੂਰਤੀ

 > ਫਰੇਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਸਮਰਵਪਤ ਸਰਗਰਮ ਆਿਾਜਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
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ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾ ਂਸਾਰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ
ਨਿੀਂ ਸੁਰੰਗ 2030 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹਰੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ $4.15 ਵਬਲੀਅਨ ਹੈ।
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