
ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਾਲਪਚਿਕ ਹੈ ਅਤੇ  
ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਿ ਮੰਤਵਾ ਂਲਈ ਹੈ।



Fraser River ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਚਵਤ Fraser River ਟਿਲ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ ਚਵੱਿ ਿਵੀਂ, ਟਰੋਲ-ਫ਼੍ੀ ਅੱਠ-ਲੇਨਾ ਂਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਟਟਊਬ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਚਿਰਮਾਣ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਰੋ Highway 99 ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦਾ George Massey Tunnel ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਟਰਰੋ ਵੈਿਕੂਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਚਿਤ 
ਇਹ ਿਵੀਂ ਸੁਰੰਗ ਚਵੱਿ ਦਰੋਵੇਂ ਚਦਸ਼ਾਵਾ ਂਚਵੱਿ ਚਤੰਿ ਵਾਹਿ ਲੇਿਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸਾ ਂ(ਟਰਾਚਂਜਟ) ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਲੇਿ ਹਰੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਵੱਿ 
ਸਾਈਕਲ ਿਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਪੈਦਲ ਿੱਲਣ ਵਾਚਲਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਘਂਾ ਵੀ ਹਰੋਏਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ:

 > ਡੀਐਸ ਸਲ੍ਰੋ ਪੁਲ ਦੀ ਬਦਲੀ 

 > ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਿਵੀਂ ਚਟਊਬ ਸੁਰੰਗ ਿਾਲੂ ਹਰੋ ਗਈ  
ਤਾ ਂਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ

ਲਾਗਤ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ Fraser River ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਿੁਮਾਿਤ ਲਾਗਤ  
$4.15 ਚਬਲੀਅਿ ਹੈ।

ਸਮਾਸਂੂਚੀ
ਿਵੀਂ ਸੁਰੰਗ 2030 ਚਵੱਿ ਿਾਲੂ ਹਰੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ,  
ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੰਗ 2032 ਤੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਰੋ
engage.gov.bc.ca/fraserrivertunnel

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਾਲਪਚਿਕ ਹੈ ਅਤੇ  
ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਿ ਮੰਤਵਾ ਂਲਈ ਹੈ।

http://engage.gov.bc.ca/fraserrivertunnel


Highway 99 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਸਾ ਲਈ ਲੇਨਾਂ
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ਲਾਘਂੇ ਟਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਾਘਂੇ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਟ੍ੈਟਫ਼ਕ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਟਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾ ਂ 
ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਿਲਾਉਣ ਦੇ ਇਖ਼ਚਤਆਰਾ ਂਨੂੰ ਚਿਆਿ ਚਵੱਿ ਰੱਖ ਕੇ ਚਵਉਂਤੇ ਗਏ ਹਿ।

Steveston ਇਟੰਰਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ – Steveston ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ Highway 99 
'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰੋ-ਲੇਿ ਇਟੰਰਿੇਂਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵੇਂ ਪੰਜ-ਲੇਿ ਇਟੰਰਿੇਂਜ ਿਾਲ ਬਦਲਰੋ।  
ਿਵੇਂ ਇਟੰਰਿੇਂਜ ਚਵੱਿ ਹਰੋਰ ਵਾਹਿ ਲੇਿ ਹਰੋਣਗੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਿਾਲਿ ਚਵੱਿ ਸੁਿਾਰ 
ਹਰੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਚਹਲੀ ਵਾਰ ਢਾਿਂੇ ਦੇ ਦਰੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫੁੱਟਪਾਿ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਕਚਲੰਗ  
ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣਗੇ।

Bridgeport Road ਬੱਸ ਕੁਨੈਕਸਨ – ਸੀ ਆਇਲੈਂਡ ਵੇ ਤੋਂ Bridgeport 
Road ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਚਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀਆ ਂਬੱਸ ਸਵਾਵਾ ਂਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ, ਦੱਖਣ ਚਦਸ਼ਾ 
ਵੱਲ ਹਾਈਵੇ 99 ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਿਾਲਕਾ ਂ
ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਿਾਲਕਾ ਂਲਈ ਬੁਚਿਆਦੀ ਢਾਿਂੇ ਚਵੱਿ ਸੁਿਾਰ ਕਰਿਾ। 

Highway 99 ਅਤੇ 17A ਦਾ ਆਫ਼-ਰੈਂਪ ਚੌੜ੍ਾ ਕਰਨਾ – Highway 99 ਤੋਂ 
ਹਾਈਵੇ 17A ਦੇ ਇਟੰਰਸੈਕਸ਼ਿ ਨੂੰ ਪਹੁੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਆਫ਼- ਰੈਂਪ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿੌੜ੍ਾ 
ਕਰਿਾ।

Highway 99 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਸਾ ਂਲਈ ਲੇਨਾ–ਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਿਵੀਂ ਚਟਊਬ 
ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਸਾ ਂਲਈ ਰਾਖਵੀਆ ਂਲੇਿਾ ਂਿਾਲ ਜਰੋੜਿ ਲਈ ਹਾਈਵੇ 17A 
ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਦਰੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾ ਂਲਈ ਲੇਿਾ ਂਨੂੰ ਵਿਾਉਣਾ।

ਲਾਗਤ
ਲਾਘਂੇ ਦੇ ਸੁਿਾਰਾ ਂਦੀ ਅਿੁਮਾਿਤ ਲਾਗਤ $137 ਚਮਲੀਅਿ ਹੈ।

ਸਮਾਸਂੂਚੀ
ਲਾਘਂੇ ਚਵੱਿ ਸੁਿਾਰ ਿੱਲ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ 2025 ਤੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹਰੋ  
ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।



Highway 99 ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਸੀਂ ਚਰਿਮੰਡ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਚਵੱਿ Highway 99 ਚਵੱਿ ਸੁਿਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਜਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਟਬਹਤਰ ਚਰੋਣਾ ਂਪਰਦਾਿ ਕਰ 
ਸਕੀਏ—ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ਪੈਦਲ ਿੱਲਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਿਲਾਉਂਦੇ, ਬੱਸ ਚਵੱਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਂਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਰੋ। ਰੀਜਿ (ਖੇਤਰ) ਦੀ ਇਮਦਾਦ 
ਿਾਲ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਿਾਚਰਆ ਂਲਈ ਵਿੇਰੇ ਭਰਰੋਸੇਯਰੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

Highway 99 ਟਿਲ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਪੁਰਾਣੀ George Massey Tunnel ਨੂੰ  
ਟਰੋਲ-ਫ੍ੀ, ਅੱਠ-ਲੇਿ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਟਊਬ ਸੁਰੰਗ ਿਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 
ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ Bridgeport Road ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 17 ਚਵਿਕਾਰ ਟ੍ੈਚਫਕ, 
ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੁਿਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਗਚਲਆਰੇ ਦੇ ਿਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 
ਸੂਬਾ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਚਵੱਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਿਚਮਕਤਾਵਾ ਂਨੂੰ 
ਚਿਆਿ ਚਵੱਿ ਰੱਖਦੇ ਹਰੋਏ, ਇਿ੍ਾ ਂਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟਾ ਂਚਵੱਿ ਆਵਾਜਾਈ ਚਵੱਿ ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ 
ਿਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਪੈਦਲ ਿੱਲਣ ਵਾਚਲਆ ਂਲਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਪਚਹਲਾ ਵੱਖਰਾ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲਾਘਂਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਿਲੀਵਰੀ



ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ

ਖੇਤਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ
ਇਹ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰੋਰੀਡਰੋਰ ਮੈਟਰਰੋ ਵੈਿਕੂਵਰ ਦੇ ਚਦ੍ਸ਼ਟੀਕਰੋਣ 
ਿਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਿਵੀਂ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਲਾਘਂੇ ਦੇ ਸੁਿਾਰ ਲਰੋਕਾ,ਂ 
ਸਾਮਾਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਉਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਚਵਉਂਤੇ ਗਏ ਹਿ।  

ਸੁਰੱਟਖਆ
ਿਵੀਂ ਸੁਰੰਗ ਭੂਿਾਲ ਸੰਬੰਿੀ ਆਿੁਚਿਕ ਚਮਆਰਾ ਂ’ਤੇ ਪੂਰੀ 
ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਿੁਚਿਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਚਮਆਰਾ ਂਅਿੁਸਾਰ ਬਣਾਈ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਦਲ ਿੱਲਣ ਵਾਚਲਆ,ਂ ਸਾਈਕਲ ਿਾਲਕਾ ਂਅਤੇ 
ਆਵਜਾਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਿਿਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਿਰੋਣਾ ਂ
ਵੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗੀ। 

ਆਵਾਜਾਈ
ਇਹ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬੱਸਾ ਂਲਈ ਰਾਖਵੀਆ ਂਲੇਿਾ ਂਿਾਲ 
ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਰੋੜ੍ੇ-ਿਰੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੈਚਪਡ ਬੱਸ ਟਰਾਚਂਜ਼ਟ 
ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਭਰਰੋਸੇਯਰੋਗ 
ਬਣਾਵੇਗਾ। 

ਭਰਰੋਸੇਯਰੋਗਤਾ
ਿਵੀਂ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਲਾਘਂੇ ਚਵੱਿ ਸੁਿਾਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ 
ਢਰੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਸਮਰੱਿਾ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਭਰਰੋਸੇਯਰੋਗਤਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਚਜਸ ਿਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰ, ਆਰਚਿਕ ਤਰੱਕੀ 
ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਤਾ ਚਵੱਿ ਵਾਿਾ ਹਰੋਵੇਗ. 

ਸਰਗਰਮ ਆਵਾਜਾਈ
ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀ CleanBC ਯਰੋਜਿਾ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਆਵਾਜਾਈ 
ਅਤੇ ਬੁਚਿਆਦੀ ਢਾਿਂੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੂਵ ਿਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। 
ਆਓ-ਜਾਓ। ਕਿੈਕਟ ਕਰਰੋ: BC ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਆਵਾਜਾਈ 
ਰਣਿੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਵੀਂ ਸੁਰੰਗ ਪੈਦਲ 
ਿੱਲਣ ਵਾਚਲਆ ਂਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਿਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 99 ਉੱਪਰ 
ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਦਚਰਆ ਪਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਚਕਚਰਆਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜਾਈ 
ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।  

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਕਰੋਰੀਿਰੋਰ
ਮੈਟਰਰੋ ਵੈਿਕੂਵਰ ਖੇਤਰ ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਉੱਪਰ ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂ
ਸਮੇਤ ਕੈਿੇਡਾ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਚਸਚਫ਼ਕ ਵਪਾਰਕ ਚਹੱਸੇਦਾਰਾ ਂਅਤੇ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਾਲ ਜਰੋੜਿ ਚਵੱਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਭੂਚਮਕਾ 
ਚਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।  Highway 99 ਕਰੋਰੀਡਰੋਰ ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ 
ਿੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਹੱਸਾ ਹੈ। 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਭ
ਇਹ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਸਿਾਿਕ ਚਿਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰਾ ਂਲਈ ਵੱਿ 
ਤੋਂ ਵੱਿ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਰੋਏ, ਭਾਈਿਾਰਕ ਲਾਭਾ ਂਦੀ ਇੱਕ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚਸਚਖਆਰਿੀ ਅਤੇ ਹੁਿਰ ਚਸਖਲਾਈ 
ਮੌਚਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਹੁਿਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਚਮਆ ਂਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇਗਾ, 
ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਚਿਵਾਸੀਆ,ਂ ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮਾ ਂਚਵੱਿ 
ਅਤੇ ਘੱਟ ਿੁਮਾਇਦੰਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਵਵਸਿਾ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ।
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ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾ ਂਦੀ ਮਾਨਤਾ
ਬੀਸੀ ਪ੍ਰਾਤਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕ Highway 99 

ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਤੱਟੀ ਸੈਚਲਸ਼ ਰਵਾਈਤੀ ਜ਼ਮੀਿ ਉੱਪਰ ਸਚਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਾਲਪਚਿਕ ਹੈ ਅਤੇ  
ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਿ ਮੰਤਵਾ ਂਲਈ ਹੈ।

http://highway99tunnel.ca

