
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

બ્રમૅ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ પહલે વહલેી વખત કનૅડેામાાં પાલત ાં પ્રાણીઓ માટ ે  

હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) સવેા આપશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (18 જાન્ય આિી 2021) – બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ હવ ેપ્રથમ વખત હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) 

સેવા જે એક પાલત ાં પ્રાણીઓનાાં માનલકો માટનેી ઇન્ટિએનટટવ સવેા છે જેઓ હવે પ્રાણી આશ્રય સ્થાન પિ પોતાના પ્રાણીઓન ેછોડ્યા નવના 

તેઓ માટે નવા હેતાળ ઘિ શોધી શકશે.  

 

હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) માિફત ેપાલત ાં પ્રાણીઓ પોતાના હાલનાાં નનવાસસ્થાનમાાંથી નવા ઘિ ેખસેડવામાાં આવે છે. 

હાલનાાં પાલત ાં પ્રાણીઓનાાં માનલકો અને નવા માનલકો આ ફલક પિથી જ સીધો સાંવાદ સાધી શક ેછે જેથી તેઓ પ્રાણીઓ નવશનેી પ્રત્યક્ષ 

માનહતીની આપ-લે કિી શક ેઅન ેપોતાનાાં પ્રાણીઓને ઉનિત િીતે ખસેડી શક.ે  

 

આ નવા ઘિ શોધવાની વેબસાઇટ બ્રૅમ્પટનનાાં પાળેલા પ્રાણીઓનાાં એવા માનલકોને મદદ કિશ ેજેઓ પોતાનાાં પ્રાણીઓને માટ ેનવ ાં ઘિ શોધતા 

હોય આ પ્રાણીઓમાાં સામેલ છે શ્વાન, નબલાડીઓ તમેજ અન્ય પ્રાણીઓ. પ્રાણીનાાં હાલનાાં માનલકે ટ ાંક ાં ઓનલાઇન ફોમિ ભિવાન ાં હોય છે અન ે

પ્રાણીને નવા ઘિમાાં દાખલ કિવા માટ ેતેન ાં નિત્ર અપલોડ કિવાન ાં હોય છે. તવેા લોકો જેઓન ેપાળેલા પ્રાણી પોતાને ત્યાાં લાવવાની ઇચ્છા હોય 

અન ેતેની શોધ િલાવતા હોય તઓે હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) પિ ઉપલબ્ધ પાલત ાં પ્રાણીઓ શોધી શક ેછે. બન્ન ેપક્ષો માટે 

આમ કિવ ાં નન:શ લ્ક િહેશે. 

 

નસટીના હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) ફલક ઉપિ બ્રમૅ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ જરૂિ પડ ેદેખિેખ િાખશ.ે એનનમલ સર્વિનસસ 

ઘિ બદલવાની આ પ્રરિયા પિ સલાહ અને સ િનો આપી શકશે. પોતાન ાં પાળેલ ાં પ્રાણી સલામત િીતે નવા ઘિમાાં દાખલ થાય ત્યાિ ેમાનલકોએ 

બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસને જાણ કિવાની િહેશે.  

  

હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) માિફત ેપ્રાણીઓન ેનવા ઘિમાાં સ્થાનપત કિવાથી કેટલાક પાળેલા પ્રાણીઓને શલે્ટિમાાં ત્યજી દેવાની 

જરૂરિયાત દ િ થઈ શક ેછે જે પ ન:સ્થાપનાની તમામ જરૂરિયાતો માટે યોગ્ય ના પણ હોય. જો ક,ે પ્રાણીઓને સીધા શેલ્ટિમાાં હકીકત અન સાિ 

સીધા પણ ત્યજી શકાશ.ે વધ  માનહતી માટે કપૃા કિી બ્રમૅ્પટન એનનમલ સર્વિનસસનો સાંપકિ કિશો. 

 

હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) એટસેસ કિવા માટ ેઅહીં નટલક કિો. આ પ્રોગ્રામ નવશ ેવધ  જાણવા માટે અને બ્રૅમ્પટન 

એનનમલ સર્વિનસસ એટસેસ કિવા માટે Brampton.ca/animalservicesની મ લાકાત લેવી. 

 

https://brampton.home-home.org/
https://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx


 

 

હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) એક શલે્ટિ દ્વાિા સજાિયેલ એક પ્રોગ્રામ છે જેથી એવા લોકો માટે અન્ય શલે્ટિોન ેસકાિાત્મક 

નવકલ્પ પ િો પાડી શકાય જેઓ હવ ેપછી પોતાના પાળેલા પ્રાણીની કાળજી લઈ શક ેતેમ ન હોય. હોમ ટ  હોમ™ (Home To 

Home™) નેટવકિની ઓનલાઇન મ લાકાત આના પિ લેવી home-home.org. 

 

સ વાટયો 

 

"હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) પાળેલા પ્રાણીઓ માટે નવ ાં ઘિ શોધવાની સેવા પ્રદાન કિનાિ કનૅેડાન ાં પહેલ ાં શહેિ બનવાન ાં 

બ્રૅમ્પટનને ગવિ છે. પાળેલા પ્રાણીઓનાાં માનલકોન ાં અન ેજેઓ અમાિા સમ દાયમાાં પાળેલા પ્રાણીઓ સાથે જોડાવા અને પ્રાણીઓ માટ ેહતેાળ 

ઘિ શોધવા માાંગ ેછે તેઓને નન:શ લ્ક, સિળતાથી ઉપયોગ કિી શકાય એવ ાં ફલક પ રાં પાડીને સશનટતકિણ કિ ેછે.  

− પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

“બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ હવે હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) માિફત પાળેલા પ્રાણીઓ માટે નવ ાં ઘિ શોધવાના નવતિ ઉપાય 

િજ  કિશ.ે અમે આશા િાખીએ છીએ ક ેઅમાિા શલે્ટિમાાં પાળેલા પ્રાણીઓ ઓછા ત્યજવામાાં આવે અને પાળેલા પ્રાણીઓ માટે બ્રૅમ્પટનમાાં 

ઝડપથી અન ેસહેલાઇથી ઘિો શોધવામાાં આવે."  

− હિરકિત સસાંઘ (Harkirat Singh), નસટી કાઉનન્સલિ વૉડ્સિ 9 અને 10; પ્રમ ખ, કૉપોિટે સર્વિનસસ, નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

 

 

 

"એક સ પ્રશાનસત શહેિ હોવાથી, બ્રૅમ્પટન નસટી હાંમેશા અમાિા નનવાસીઓ – અન ેતેઓનાાં પાળેલા પ્રાણીઓ સાથ ેજોડાઇન ેવધ  કાયિક્ષમ 

બનવાનાાં માગો શોધે છે. હોમ ટ  હોમ™ (Home To Home™) માિફત ેકોઇપણ પ્રાણીન ેનવ ાં ઘિ પ્રદાન કિી શકાય છે ફટત આ 

પ્લેટફોમિમાાં નટલક કિવાન ાં િહે છે અન ેબ્રૅમ્પટનનાાં પાળેલા પ્રાણીઓને સદાય હ ાંફાળા હોય એવા ઘિ મળેવવામાાં મદદરૂપ થઈ શકાય છે." 

− િોવેના સાન્તોસ (Rowena Santos), રિજનલ કાઉનન્સલિ વૉડ્સિ 1 અન ે5; ઉપપ્રમ ખ, કૉપોિટે સર્વિનસસ, નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"બ્રૅમ્પટન ખાતે હેતાળ ઘિો શોધવામાાં પાળેલા પ્રાણીઓને મદદ કિવા બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસનાાં કમિિાિીઓ સમર્પિત છે. હોમ ટ  હોમ™ 

(Home To Home™) સવેા દાખલ કિનાિ કનૅેડાનાાં સૌ પ્રથમ સમ દાય તિીક ેકમિિાિીઓ પાળેલા પ્રાણીઓનાાં માનલકોન ેમદદ કિવા જરૂિ 

હોય ત્યાિ ેપ્રરિયાઓ પ િી કિવા માટે ઉપ લબ્ધ છે જેથી પાળેલા પ્રાણીઓનાાં માનલકો એકબીજા સાથે સીધો સાંવાદ સાધવા માટ ેકાબેલ બન.ે" 

− ડેનવડ બેરિક (David Barrick), મ ખ્ય વહીવટી અનધકાિી, નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપથી નવકાસ પામતા શહેિો પકૈી એક હોવા સાથ ેબ્રમૅ્પટન 6,50,000 લોકોન ાં ઘિ છે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કિીએ છીએ તેન ાં હાદિ લોકો 

છે. અમને અમાિા વૈનવધ્યસભિ સમ દાયોથી જોમ મળે છે, અમે નનવેશ આ કર્ષીએ છીએ અન ેઅમ ેએવા પ્રવાસનો આિાંભ કિી િહ્યા છીએ જે ટેકનોલોનજકલ અન ેપયાિવિણીય 

http://www.home-home.org/


 

 

ઇનોવેશન તિફ દોિી જાય છે. અમે પ્રગનતની ભાગીદાિી એક સ્વાસ્્યપ્રદ શહેિ બનાવવા કિીએ છીએ જે સલામત હોય, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી 

સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 
નમરડયા સાંપકિ : 

મોનનકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડિનેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્ય નનટી એંગેજમેન્ટ 

વ્ય હાત્મક સાંવાદ   

નસટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

