
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

આપાત્કાલીન પટે ફૂડ પનૅ્ટ્રી માિફત ેબ્રમૅ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ પોતાની સહાયનો નવસ્તાિ કિ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટ્ટારિયો (14 જાન્ટ્યુઆિી 2022) – બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ બ્રમૅ્પટનમાાં પાળેલા પ્રાણીઓના માનલકો જેમન ેપાળેલા 

પ્રાણીઓ માટે ખોિાકની આવશ્યકતા હોય અથવા નિલાડી માટેના ખોિાકી પદાથિ તમેજ તે અનતરિક્ત પ્રાણીઓ માટનેો અનનવાયિ પુિવઠો જોઇતો 

હોય તેમને આપાત્કાલીન પેટ ફૂડ પૅન્ટ્રીનુાં લોકાપિણ કિીને સહાયતા આપશ.ે 

 

આપાત્કાલીન પટે ફૂડ પૅન્ટ્રીનો હેત ુપાળેલા પ્રાણીઓના માનલકોને એક અઠવારડયાથી માાંડીન ેએક મનહનો ચાલે એટલો પાળેલા પ્રાણીઓ માટનેો 

પુિવઠો એક જ સમયે પૂિો પાડવાનો છે જેનો આધાિ માાંગ અન ેમળેલ દાન પિ િહેશે. બ્રમૅ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ દ્વાિા સ્થાનનક PetValu 

અન ેFreshCo સાથ ેભાનગદાિી કિવામાાં આવી છે જેથી આ પહેલ શક્ય િની શકી.  

વ્યવસાયોને આહ્વાહન છે કે આ આપાતકાલીન પેટ ફૂડ પૅન્ટ્રીને 905.458.5800 પિ કૉલ કિીને અથવા 

animal.services@brampton.ca પિ ઇમેલ કિીને સહાય કિે.  

િહેવાસીઓ સીલ કિેલ સકુ્કા અથવા નિલાડી, શ્વાન અન ેઅન્ટ્ય નાના પ્રાણીઓનો કૅન કિેલ ખોિાક બ્રમૅ્પટન એનનમલ શેલ્ટિન ેદાન કિી શક ેછે 

જે 475 રિસ્લિ ડ્રાઇવ (Chrysler Drive) પિ નસ્થત છે. આવશ્યક િસ્તુઓની આદી માટ ેમુલાકાત લ બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ 

Amazon Wish List અથવા બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ Facebook પેજ. 

જરૂરિયાતમાંદ પેટ (પાળેલા પ્રાણીઓ)ના માનલકો 905.458.5800 પિ કૉલ કિી એનનમલ સર્વિંનસસ પ્રનતનનનધ સાથ ેવાત કિીને 

Animal.Services@brampton.ca પિ ઇમેલ કિીને કે ઓનલાઇન ફોમિ ભિીન ેઇમજિન્ટ્સી પેટ ફૂડ પૅન્ટ્રી સુધી પહોંચી શકશે. 

બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ વસ્તુઓને પૅક કિીને નપક અપની સૂચનાઓ જાિી કિશ.ે પાળેલા પ્રાણીઓના માનલકો પોતાના પાલતુાં જાનવિની 

નવગતો જેમક ેતેમની પાસ ેહોય તે પ્રાણીનો પ્રકાિ, તનેી સાંખ્યા અને તેમના પટે્સ એટલેકે પાળેલા પ્રાણીની ઉંમિનો સમાવેશ કિવા જણાવવામાાં 

આવે છે તે સાથ ેજ શુાં તમેન ેરકિલની જરૂિ છે ક ેકનૅ કિેલ ખોિાક અન ેકોઇપણ વધાિાનો પુિવઠો જે તેમને તમેના પેટ્સની દિકાિ માટે જરૂિી 

હોય. 

ઇમજિન્ટ્સી પેટ ફૂડ પૅન્ટ્રી નવશ ેવધુ માનહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/animalservices. 

સવુાક્યો 

"બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ ઇમજિન્ટ્સી પટે ફૂડ પૅન્ટ્રી આખા બ્રમૅ્પટનમાાં પેટ માનલકોને આવશ્યક પુિવઠાની સહાય આપશ ેજથી તઓે પોતાના 

પેટ્સની દિકાિ લઈ શક ેખાસ કિીને આવા મશુ્કેલ સમયમાાં. ચાલો આપણ ેઆપણા પટે્સ અન ેપરિવાિને ભેગા િાખીએ – હુાં એવા િધાને 

અમાિી ટીમનો સાંપકિ કિવા નવનાંતી કરાં છુાં જેમન ેઆની જરૂિ હોય." 

mailto:animal.services@brampton.ca
https://a.co/gSLj40I
http://www.facebook.com/BramptonAnimalServices/
mailto:Animal.Services@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Contact-Us.aspx
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

“ઇમજિન્ટ્સી ફૂડ પનૅ્ટ્રી આખા સમદુાયને પોતાના સાંસાધનો એકિીજા સાથે વહેંચવા માટ ેભગેો કિ ેછે અને બ્રમૅ્પટનના પાલતુાં પ્રાણીઓન ે

આનાંદમાાં અન ેસ્વસ્થ િાખે છે. આ પહેલની સફળતા સમુદાયની ઉદાિતા પિ નનભિિ છે. એવા વ્યવસાયો અને િહવેાસીઓ જેઓ આ પ્રોગ્રામન ે

સમથિન આપતા હોય તઓેન ેજરૂિી પટે પુિવઠો દાન કિવા આમાંત્રણ પાઠવવામાાં આવે છે. 

- જેફ િોમનૅ, નસટી કાઉનન્ટ્સલિ, વૉડિ 3 અન ે4, પ્રમુખ, લેજીસ્લેરટવ સર્વિનસસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"દાતાઓ અને ભાનગદાિો જેઓ ઇમજિન્ટ્સી પેટ ફૂડ પનૅ્ટ્રીને શક્ય િનાવશ ેતમેન ેધન્ટ્યવાદ. આ મુશ્કેલ સમયમાાં આપણા સમસ્ત સમુદાયને સ્વસ્થ 

અન ેસલામત િાખવા માટ ેઆ પહેલ મહત્ત્વપૂણિ છે. તમાિા પટે્સ માટ ેતમને સહાયની જરૂિ હોય તો મહેિિાની કિી સાંપકિ કિશો." 

- ડુગ નવ્હલાન્ટ્સ, નસટી કાઉનન્ટ્સલિ, વૉડિ 2 અને 6, ઉપ-પ્રમુખ, લેજીસ્લેરટવ સર્વિનસસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

 

 

“બ્રૅમ્પટન એનનમલ સર્વિનસસ આપણા મહાન શહેિના તમામ પ્રાણીઓને સાંભાળ અને િક્ષણ આપવા સમર્પિત છે. ઇમજિન્ટ્સી પેટ ફૂડ પનૅ્ટ્રી 

અનેક પટે માનલકોન ેતમેના પટે્સ માટ ેજરૂિી વસ્તુઓ મેળવવામાાં અને સુનનનશ્ચત કિવા ક ેતેઓ આનાંદમાાં અન ેસ્વસ્થ િહે તે માટે સહાય કિશ.ે" 

- ડેનવડ િારિક, ચીફ એડનમનનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી નવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો હાદિ 

છે લોકો. અમન ેઊજાિ મળ ેછે અમાિા નવનવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્િણનુાં કેન્ટ્ર છીએ અને અમે તકનનકી અન ેપયાિવિણીય નનવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નનિોગી શહેિના નવકાસ માટે છે જે સુિનક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

નમરડયા સાંપકિ (MEDIA CONTACT): 

મોનનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડિનેટિ, નમરડયા એન્ટ્ડ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ્ટ (Media and Community 

Engagement) 

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

