
Highway 99 ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Highway 99 ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਚਮੰਡ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਆਿਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਚਰੋਣਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ—ਿਾਿੇਂ ਤੁਸੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਈਕਲ 
ਚਲਾਉਂਦੇ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਂਡਰਾਈਿ ਕਰਦੇ ਹਰੋ। ਰੀਜਨ (ਿੇਤਰ) ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਾਤਂ ਿਾਈਚਾਵਰਆ ਂਲਈ ਿਧੇਰੇ ਿਰਰੋਸੇਯਰੋਗ ਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ George Massey Tunnel ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਟਰੋਲ-ਫ਼੍ੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਟਊਬ ਸੁਰੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Highway 99 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਚਾਰ ਮੁੱਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਰੋ ਬਵਰੱਜਪਰੋਰਟ ਰਰੋਡ ਅਤੇ ਹਾਈਿੇ 17 ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੈਵਫ਼ਕ, ਟਰਾਵਂਿਟ ਅਤੇ ਵਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਿਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ
ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰਰੋ ਿੈਨਕੂਿਰ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਿਗ 1.2 ਵਮਲੀਅਨ ਹਰੋਰ 
ਲਰੋਕ ਅਤੇ 470,000 ਿਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਿੀਿ ਹੈ। ਨਿੀਂ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ 
ਲਾਘਂੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

 > ਵਜਿੇਂ ਵਜਿੇਂ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਰੋਕਾ,ਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਕੁਸ਼ਲ 
ਆਿਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ 

 > ਿੁਚਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਧੁਵਨਕ ਵਮਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਿਾਵਲਆ ਂਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਾਲਕਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਚਰੋਣਾ ਂਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਉਣਾ

 > ਮੈਟਰਰੋ ਿੈਨਕੂਿਰ ਦੀਆ ਂਲੰਬੇ-ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਰੋੜਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਤੇਿ,ਿਰੋੜ੍ੇ-ਿਰੋੜ੍ੇ 
ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਿਰਰੋਸੇਯਰੋਗ ਟਰਾਵਂਿਟ ਚਰੋਣਾ ਂਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

ਲਾਗਤ
Fraser River ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਲਾਗਤ $4.15 ਵਬਲੀਅਨ ਹੈ,  
ਅਤੇ ਕਰੋਰੀਡਰੋਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਂਦੀ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਲਾਗਤ $137 ਵਮਲੀਅਨ ਹੈ।

Highway 99 ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾ ਂਸਾਰਨੀ

Highway 99 ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ  
highway99tunnel.ca

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

http://highway99tunnel.ca


ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੁਧਾਰ
ਲਾਘਂੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਾਜੈਕਟਾ ਂਨੂੰ ਟ੍ੈਵਫ਼ਕ ਦੇ ਿੀੜ-ਿੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਨਿੀਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਸਰਗਰਮ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਇਖ਼ਵਤਆਰਾ ਂਨੂੰ 
ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਵਿਉਂਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਨ੍ੰਾ ਂਸੁਧਾਰਾ ਂਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

Steveston ਇਟੰਰਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ – Steveston ਹਾਈਿੇਅ ਅਤੇ Highway 
99 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰੋ-ਲੇਨ ਇਟੰਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਪੰਜ-ਲੇਨ ਇਟੰਰਚੇਂਜ ਨਾਲ ਬਦਲਰੋ। ਨਿੇਂ 
ਇਟੰਰਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹਰੋਰ ਿਾਹਨ ਲੇਨਾ ਂਹਰੋਣਗੀਆ,ਂ ਆਿਾਜਾਈ ਕਾਰਜਾ ਂਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਰੋਿੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਢਾਚਂੇ ਦੇ ਦਰੋਿੇਂ ਪਾਸੇ ਫੁੱਟਪਾਿ ਅਤੇ ਿੱਿਰੇ ਸਾਈਕਵਲੰਗ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣਗੇ।

Bridgeport Road ਬੱਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ – ਸੀ ਆਈਲੈਂਡ ਿੇ ਤੋਂ Bridgeport 
Road ਤੱਕ ਦੱਿਣ ਿੱਲ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਬੱਸ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਇਹ Highway 99 ਨੂੰ ਦੱਿਣ ਿੱਲ ਵਸਰਫ਼ ਆਿਾਜਾਈ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਵਲੰਗ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। 

Highway 99 ਅਤੇ 17A ਆਫ-ਰੈਂਪ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ – ਹਾਈਿੇਅ 17A 
ਇਟੰਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਿਾਲੇ Highway 99 'ਤੇ ਆਫ-ਰੈਂਪ ਨੂੰ ਿਧਾਇਆ ਅਤੇ 
ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

Highway 99 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਸਾ ਂਲਈ ਲੇਨਾ ਂ– ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿੀਂ ਵਟਊਬ 
ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਸਾ ਂਲਈ ਰਾਿਿੀਆ ਂਲੇਨਾ ਂਨਾਲ ਜਰੋੜਨ ਲਈ ਹਾਈਿੇ 17A 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰੋਿੇਂ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾ ਂਲਈ ਲੇਨਾ ਂਨੂੰ ਿਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

FRASER RIVER ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪ੍ਸਤਾਵਿਤ Fraser River ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੀਂ, ਟਰੋਲ-ਫ੍ੀ ਅੱਠ-ਲੇਨ 
ਡੁਬਰੋਈ ਗਈ ਵਟਊਬ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਿਾਹਨ ਲੇਨਾ ਂ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਵਪਤ ਟ੍ਾਵਂਿਟ ਲੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਰੋ Highway 
99 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ George Massey Tunnel ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਿੇਗੀ। ਨਿੀਂ ਸੁਰੰਗ 
ਵਿੱਚ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਸਾਈਕਲ ਸਿਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿੱਿਰਾ 
ਸਰਗਰਮ ਆਿਾਜਾਈ ਕਰੋਰੀਡਰੋਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਿੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 > ਡੀਐਸ ਸਲ੍ਰੋ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

 > ਜਦੋਂ ਨਿੀਂ ਸੁਰੰਗ ਚਾਲੂ ਹਰੋ ਗਈ ਤਾ ਂਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
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