
 

 

 

ડિસેમ્બર 18, 2018 

 

બ્લ-ુપૉ પ્રોગ્રામથી લાયસન્સધારક પ્રાણી માલલકોન ેબ્રામ્પટનમાાં નાણાાં બચાવવાની છૂટ મળી 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેડરયો – જો તમે બ્રામ્પટનમાાં કોઇ પાળેલા પ્રાણીના માલલક હો તો, તમારા કૂતરા ક ેલબલાિીનુાં લાયસન્સ મેળવવુાં એક બહુ સારાં 

કારણ બની શક ેછે – બહુ સહેલાઇથી, તે તમારા પાળેલા પ્રાણીને સરુલિતપણ ેઘર ેલાવવાની શે્રષ્ઠ રીત છે જો આ પ્રાણી ગમુ થાય. 

હવે, તમારા પાળેલા પ્રાણીનુાં લાયસન્સ તમારા નાણાાં બચાવી શક ેછે જ્યારે પણ તમે ખરીદી કરો. 

 

બ્રામ્પટન એલનમલ સર્વિસીસ ેઆજે બ્લુ-પૉ પ્રોગ્રામ શરૂ કયો, એક ડરવોર્ડસિ કાયિક્રમ જે લાયસન્સધારક પાળેલા પ્રાણીના માલલકોને સ્થાલનક 

ધાંધાઓ સાથ ેસહભાગી થવાથી ખાસ સોદો કરાવી આપે છે. જ્યારે કોઇ રહેવાસી પોતાના કૂતરા કે લબલાિીનુાં સીટી ઓફ બ્રામ્પટન પાસેથી 

લાયસન્સ મેળવ ેત્યાર,ે તેઓ સ્વચાલલત રીતે આ કાયિક્રમમાાં પ્રવેશ ેછે અન ેતેઓ એક ખાસ કી ટૅગ મેળવશ.ે જ્યારે સહભાગી ધાંધા પાસેથી 

ખરીદી કરો ત્યાર,ે સભ્યો બચતનો આનાંદ માણે તે પહેલાાં તેઓએ સરળતાથી પોતાનો ટૅગ દેખાિવાની જરૂર છે.  

 

બ્લુ-પૉ પ્રોગ્રામની પહેલી વખત શરૂઆત સીટી ઓફ ટોરોન્ટો દ્વારા વર્િ 2014 માાં કરવામાાં આવી હતી, અન ેબ્રામ્પટન આ કાયિક્રમનુાં પહેલુાં 

ભાગીદાર શહેર છે. બ્રામ્પટન રહવેાસીઓ ટોરોન્ટોના ધાંધાકીય સભ્યો પાસથેી ઓફસિ મેળવવાને પાત્ર પણ છે, જેઓની યાદી અહીં ઉપલબ્ધ છે 

www.toronto.ca/bluepaw.  

 

લાયસન્સ ફી વાર્ર્િક ધોરણ ે$5 થી $40 જેટલી હોય છે, જે પ્રાણીના પ્રકાર (કૂતરો ક ેલબલાિી) અને શુાં માદાનુાં અાંિાશય કાઢેલુાં છે/નરનુાં વરૃ્ણ 

કાઢી નાખેલુાં છે અન ેમાઇક્રોલચપ લગાવેલી છે કે કમે તને ેઆધાડરત હોય છે. 55 વર્િ અને વધાર ેઉંમરના માલલકો (વિીલો) માટ ેસીલનયર દરો 

પણ છે. લાયસન્સ ફીમાાંથી એકઠા થયેલા નાણાાં દરરોજ આશ્રય સ્થાન માટ ેઆવતા પ્રાણીઓ માટ ેએલનમલ સર્વિસીસ કરૅન ેમદદરૂપ થાય છે. 

 

લાયસન્સ મેળવવુાં અન ેબ્લુ-પૉ પ્રોગ્રામ પર વધુ માલહતી મેળવવા વબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/animalservices. 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“બ્રામ્પટનમાાં તમામ કૂતરાઓ અન ેલબલાિીઓ માટ ેઆ શહેર સાથ ેલાયસન્સ મેળવવુાં અલનવાયિ છે, પરાંત ુખરેખર માત્ર એક નજીવી ટકાવારી 

લાયસન્સ ધરાવ ેછે. એલનમલ સર્વિસીસને સ્થાલનક ધાંધાઓ સાથે ભાગીદારી કરતી જોવામાાં મન ેખુશી છે જે બ્રામ્પટનના પાળેલા પ્રાણીઓના 

માલલકો માટ ેપણ વધાર ેમલૂ્યવાન છે. મને આશા છે કે આ કાયિક્રમ વધારે લોકોને તેઓના રૂાંવાટીદાર લમત્રોનુાં લાયસન્સ મેળવવા અન ેતેઓની 

સુરિાની ખાતરી કરાવવામાાં મદદ મેળવવા પ્રોત્સાલહત કરશ.ે” 

- મેયર પૅડિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

 

“તમ ેકદાચ લવચારો કે તમારો કૂતરો તમારી બાજુ છોિી દેવા બહુ સારી રીતે તાલીમબદ્ધ છે, અથવા એ કે તમારી લબલાિી તમારા ધ્યાનમાાં 

આવ્યા વગર ક્યારેય બહાર લપસશ ેનહીં. પરાંત ુદર વર્ે, બ્રામ્પટન એલનમલ સર્વિસીસને ગુમાવેલા પાળેલા પ્રાણીઓ માટ ેસેંકિો ફોન કૉલ્સ મળે 

છે. તક કેમ લેવી? લાયસન્સ કરાવલુેાં પાળેલુ પ્રાણી એક સુરલિત પ્રાણી છે, અન ેબ્લુ-પૉ પ્રોગ્રામ જવાબદાર પસાંદગી કરતા પાળેલા પ્રાણીના 

માલલકોનો આભાર માનવાની અમારી રીત છે.” 

- અમાન્િા બારટે્ટ (Amanda Barrett), સુપરવાઇઝર, એલનમલ સર્વિસીસ 

http://www.toronto.ca/bluepaw
http://www.brampton.ca/animalservices
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બ્રમૅ્પટન લવશાળ આયોજનો લવર્ ેલવચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃલદ્ધ, યુવાની અન ે

વૈવવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાં રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેવૈવવવક થતરે અમારી 

સફળતામાં વૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી રહ્યા છીએ એવા ગવતશીીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ ધરાવતું શિેર બને જે પ્રવતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમન ેTwitter, Facebook, 

અન ેInstagramપર અનુસરો. અિીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 
લમડિયા સાંપકિ : 

ਮੋਨਿਕਾ ਦ ੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਐਿਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਨਜਕ ਕਨਮਉਨਿਕੇਸ਼ਿ  

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

