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ਰੀਡਆਊਟ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਮਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕੀਤੀ 
ਫਰਵਰੀ 07, 2023 ਮੀਡੀਆ ਪ੍ੁੁੱਛਮ ੁੱਛ 

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਨੈੀਅਲ ਸਮਮਥ ਨੇ ਲ ਭ  30 ਮਮੰਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕੀਤੀ 
ਮਿਸ ਮਵੁੱਚ ਮੁੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਮਵਤ 'ਿਸਟ ਟਰਾਂਮਜ਼ਸ਼ਨ' 

ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆ ਂਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ  ਈ।  

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਸ਼ੁੁੱਧ ਮਨਕਾਸ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਏੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਰਵਾਇਤੀ,  ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ 
ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹ ੇਊਰਿਾ ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੁੱਚ ਊਰਿਾ ਮਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਮਆਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਮਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਯੋਿਨਾ ਅਤੇ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਵਕਮਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹਾ।  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ੜਚਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮਵੁੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਮਵਤ ਅ ਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ੁੱਤਰ ਮਵਹਾਰ ਕਰਨ ੇ।  

 

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਅੁੱਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਰ ਪ੍ਰਖੇਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਕ ਮਕਸੇ ਭਮਵੁੱਖੀ 
ਫੈਡਰਲ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਟੀਮਚਆਂ ਿਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਵੁੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਕਉਂਮਕ 
ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਊਰਿਾ ਖਤੇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• 'ਿਸਟ ਟਰਾਂਮਜ਼ਸ਼ਨ' ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਨ ੰ  ਛੁੱਡਣਾ ਿੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 
ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਤ ਿਾਂ  ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਿਾ ਖੇਤਰ ਿਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ।  

• ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਤ,  ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਊਰਿਾ ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੁੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾ ੀਦਾਰੀ 
ਮਵੁੱਚ ਵਾਧਾ।  



• ਫਡੈਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਊਰਿਾ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਭੌਮਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ, ਟੀਮਚਆਂ ਿਾਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘ ੋਸ਼ਣਾ ਿਾਂ ਲਾ   ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋ  ਦੀ ਲੋੜ।  

• ਸਾਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲਐਨਿੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਈਧਂਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਦੁਆਰਾ ਟੀਮਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਨ ੰ  ਐਲਐਨਿੀ ਮਨਰਯਾਤ ਮਵੁੱਚ ਮਹੁੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਵਾਧਾ।  

• ਪ੍ਰਮਾਣ , ਹਾਈਡਰਿੋਨ, ਬਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰ ੇਮਬਟ ਮਨ, ਿੀਓਥਰਮਲ, ਮਲਥੀਅਮ, ਹੀਲੀਅਮ, ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਮਸ਼ਨ ਵਾਹਨ, 

ਸੀਸੀਯ ਐਸ, ਪ੍ੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਿੀਆਂ ਅਤੇ ਈਧਂਨ ਮਵੁੱਚ ਮਨਿੱਿੀ ਮਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ 
ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਸਾਂਝ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਫਡੈਰਲ -ਸ ਬਾਈ ਪ੍ਮਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਿੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇ ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ  ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ 
ਊਰਿਾ ਸੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਕਾਰਬਨ ਮਨਰਪ੍ੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ  

• ਵੀਡੀਓ: ਓਟਾਵਾ ਮਵੁੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਮਥ 

 


