ਸਤ  ੀਆਕਲ. ਮ ਮਾਈਕ ਸਕਰੀਇਨਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਏਲਫ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ ਦਾ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਹ . ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਗਵੇਲਫ ਸਾਫ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਅਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਮ ਗੁਏਲਫ ਲਈ ਇੱਕ ਚਪੀਅਨ ਹੋਵ ਗਾ ਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁ ਹਾਲ, ਿਜਊਣ ਵਾਲਾ ਭਿਵੱ ਖ, ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਪੋਤ-ੇ ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜ ਗਾ.
ਇਹ ਹੁਣ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮ ਹੈ. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਗੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱ ਚ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੰ ੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਰਪੱ ਖ ਨ ਿਬੰ ਦੂ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਹੈ. ਅਸ ਸਕੇਟ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਵ ਗੇ ਿਜੱ ਥੇ ਪੱਕ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਸ ਹਾਊਿਸੰ ਗ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ
ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਗੇ. ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵ ਗੇ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕਵ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਨੌਕਰੀਆਂ
●
●
●

ਸਾਫ ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਨਤਾ, ਅਡਵ ਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਪੋਡਕਟਸ ਵੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਤੇ
$ 3.1 ਿਬਲੀਅਨ ਪੁਨਾ ਿਨਰਦੇਿ ਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੰ ੂ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉ.
ਊਰਜਾ, ਘੱਟ ਿਬਲ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ $ 4.18 ਿਬਲੀਅਨ ਗੀਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੋਗਰਾਮ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਕੁ ਲ ਬਣਾਉ.
ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਵੱ ਚ 400,000 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ, ਉਨ ਨੰ ੂ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਉਹਨ ਨੰ ੂ ਤਨਖਾਹ ਪਵਾਹ ਰਾਹਤ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਲੋ ਕ
●
●
●

ਹਾਉਿਜ਼ੰ ਗ ਨੰ ੂ ਅਨਲੌ ਕ ਕਰੋ ਤ ਿਕ ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਜਗਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਿਡਵੈਲਪਮਟ
ਦੇ 20% ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਸਾਡੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਨੰ ੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4.1 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਿਨਵੇ ਕਰੋ, ਜੋ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰ ੂ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓ.ਏਚ.ਆਈ.ਪੀ. + ਬੀਮਾਰੀ ਤ ਬਚਾ ਦਾ ਹੈ.
ਗਰੀਬੀ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਈ ਆਮਦਨ ਗਰੰ ਟੀ ਨੰ ੂ ਅੰ ਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ
ਕਟਾਈ ਲਈ ਇਕ ਨਵ ਤਰੀਕਾ ਵਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ.

ਪਲੈ ਨਟ
ਗੀਨਬੈਲਟ ਨੰ ੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੰ ੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ
ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ.
● 2050 ਤਕ, ਊਰਜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨ 100% ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੰ ੂ ਮਿਹੰ ਗੇ ਪਰਮਾਣੁ ਨੰ ੂ ਨਹ ਕਿਹ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ
ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਵਾਟਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਹ ਕਿਹ ਕੇ.
● ਸਾਫ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੜਕ
ਿਕਆਿਸੰ ਗ ਸਾਧਨ ਰਾਹ ਿਟਕਾਊ ਫੰਿਡੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ.
● ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਿਹਰ ਦੁਵਾਰਾ ਿਸਫਾਰ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਰੋਡ ਪਾਇਿਜ਼ੰ ਗ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੰ ੂ ਿਟਕਾਊ ਿਵੱ ਤੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ.
●

https://mikeforguelph.ca/platform
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