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ખરા મિત્રો િળવા અઘરા છે. આજે જ તિેના લાયસન્સ િળેવી લો! 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – કોઇન ેકલ્પના નથી હોતી ક ેતેિનુું પાળેલુું પ્રાણી ગિુ થઈ શક ે- પણ ઘરિાું રાખેલી મિલાડીન ેિહાર નીકળી જતા ક્યા 

વાર લાગ ેછે, અથવા સરસ તાલીિ પાિેલ શ્વાન પણ ગભરાઇને દોડી જઈ શક ેછે. જો તિે થાય તો તેઓ ઘર ેસહીસલાિત રીતે પાછા આવે તે 

િાટનેી શે્રષ્ઠ રીત એટલે લાયસન્સ. 

તેથી જ બ્રમૅ્પટન એમનિલ સર્વિમસસ હવે ઘર ેઘર ેજઈને બ્રમૅ્પટનના એમનિલ કુંટ્રોલ પટેા-કાયદા દ્વારા આવશ્યક છે તે પ્રિાણે રહેવાસીઓને 

પોતાની મિલાડી અન ેશ્વાનન ેલાયસન્સ કરાવવાનુું િહત્ત્વ  સિજાવ ેછે. અત્યારથી ઑગસ્ટના અુંત સધુીિાું એમનિલ કુંટ્રોલ ઓરિસર સિર 

મવદ્યાથીઓના નાના જૂથ સાથે િળીને િામહતીની આપલે કરશ ેઅન ેલાયસનન્સુંગ મવષયક પ્રશ્નોના જવાિો આપશ.ે તઓે રટરકટ્સ જારી કરશ ે

નહીં પરુંત ુજો તિ ેતિારું લાયસન્સ ખરીદવુું ભૂલી ગયા હોવ અને તે ક્ષણ ેખરીદવા િાુંગતા હોવ તો તિે કરી શકશો. 

દર ઉનાળે, શહેરના મવમવધ મવસ્તારોિાું વાર્ષિક ડોર-ટ-ૂડોર િુલાકાતો હાથ ધરવાિાું આવતી હોય છે. આ ઉનાળે, તિેની હાજરી િોવાઇડિ ડ્રાઇવ, 

બ્રાિમલ રોડ, મક્વન સ્ટ્રીટ અન ેહાઇવે 410 ખાતે કેમન્િત થશ.ે અન્ય મવસ્તારોિાું પણ વખત ેપહોંચી શકાય અને ટીિો મવમવધ પાક્સિિાું પૉપ-

અપ રડસ્્લે રાખશ.ે 

તિાિ િુલાકાતો મનયમિત કાિકાજના સિય દરમિયાન જ હાથ ધરાશે, સોિવારથી શકુ્રવાર. ટીમ્સ સીટી દ્વારા જારી થયેલ ઓળખ પત્રો 

ધરાવશ ેઅને સીટી ઓિ બ્રમૅ્પટન એમનિલ સર્વિમસસ ક્રેસ્ટ સાથેના આછા-વાદળી રુંગના શટ્સિ પહેરશે. જો તિને કોઇ પ્રશ્નો હોય તો કપૃા 

કરીને બ્રૅમ્પટન એમનિલ સર્વિમસસનો સુંપકિ 905.458.5800 અથવા animal.services@brampton.ca  પર કરશો.    

લાયસન્સ લવેુું કિે અગત્યનુું છે? 

 જો કોઈ શ્વાન એટલેકે કૂતરો અથવા મિલાડી ખોવાઇ જાય, તો તનેુું લાઇસન્સ તરત જ દેખાય છે અન ેદશાિવે છે કે તે િેઘર નથી. 

 પાલત ુપ્રાણીના િામલક સધુી પહોંચવાની સૌથી ઝડપી રીત એટલે લાયસન્સ. આ ખાસ કરીન ેત્યાર ેઅગત્યનુું છે જ્યારે કોઇ પાલતુ 

પ્રાણી સાથ ેકારની ટક્કર થાય અથવા અન્ય કોઇ રીતે ઇજાગ્રસ્ત થાય. 

 જો લાયસન્સ ધરાવતુું પાલતુ પ્રાણી શેલ્ટરિાું આવે તો એમનિલ સર્વિમસસ ઝડપથી તનેે ઘર ેિામલકને સોંપી શક.ે તે શેલ્ટરિાું ઓછો 

સિય મવતાવશે જેથી િન્ને, પાલતુ પ્રાણીના િામલક તેિજ પ્રાણીનો તનાવ ઓછો થઈ જશ.ે 

 લાયસન્સ લેવાથી અન્ય પ્રાણીઓને પણ િદદ િળે છે. લાયસન્સિાુંથી એકઠા થયેલ નાણા રોજ શેલ્ટરને િારણે આવતા પ્રાણીઓની 

કાળજી લેવાિાું એમનિલ સર્વિમસસને િદદરૂપ થાય છે. 
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