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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਅਤ ੇਓਨਟਰੈੀਓ SPCA  

ਮਰ ਗਏ ਕ ੁੱ ਤ ੇਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹ ੇਹਨ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ (ਜਾਨਿਰਾਂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਪਰਿੈਨਸ਼ਨ ਆਫ 
ਕਰੂਵਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ (ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਜਾਨਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ ਲਮ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ) (ਓਨਟੈਰੀਓ SPCA) ਇੁੱ ਕ ਕ ੁੱ ਤੇ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲੁੱ ਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਿਹਾਈਟ ਸਪਰੂਸ ਪਾਰਕ (White Spruce Park) [ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਰੋਡ (Heart Lake Road), ਸੈਂਡਲਿ ੁੱ ਡ ਪਾਰਕਿੇਅ 
(Sandalwood Parkway) ਦੇ ਦੁੱ ਖਣ ਿੁੱਲ] ਮਵਰਆ ਹੋਇਆ ਵਮਵਲਆ ਸੀ।  
 
 

10 ਮਈ 2016 ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ SPCA ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੁੱ ਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕ ੁੱ ਤੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਲਣ 'ਤੇ 
ਪਾਰਕ ਵਿੁੱ ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹ ੰ ਚਣ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਇੁੱਕ ਨਰ ਕੇਨ ਕੋਰਸੋ (Cane Corso) ਨਸਲ ਦਾ 
ਕ ੁੱ ਤਾ ਪਾਰਕ ਵਿੁੱ ਚ ਪਾਰਵਕੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਵਰਆ ਹੋਇਆ ਵਪਆ ਹੈ। ਕ ੁੱ ਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫਰ ਗੂੜਹੇ-ਭੂਰੇ 
ਰੰਗ ਦੀ ਵਚਤਕਬ੍ਰੀ ਸੀ।  
 

ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ੁੱ ਤੇ ਨੰੂ ਨੈਕਰੋਪਸੀ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ। ਨੈਕਰੋਪਸੀ ਦੇ 
ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੇ ਵਦਖਾਇਆ ਵਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਖ ੰ ਢੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਗਈ ਸੁੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੱ ਤੇ 
ਦੀ ਮੌਤ ਉਸਦੇ ਵਮਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ SPCA ਕਵਹ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕ ੁੱ ਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੁੱ ਚ ਵਕਿੇਂ ਪਹ ੰ ਵਚਆ, ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਇਹ ਵਮਵਲਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਓਨਟੈਰੀਓ SPCA ਦੇ ਜਾਨਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ ਲਮ ਲਈ ਵਦਨ ਦੇ 
24 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਵਦਨ ਚੁੱਲਣ ਿਾਲੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ 310-SPCA 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੁੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿੁੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੁੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧ ਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੁੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੁੱ ਚ ਖੋਵਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹੋਸਵਪਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੁੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡ ੇਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

ਓਨਟਰੈੀਓ SPCA ਅਤ ੇਵਹਊਮਨੇ ਸਸੋਾਇਟੀ ਬ੍ਾਰ:ੇ 1873 ਤੋਂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਨਟੈਰੀਓ SPCA ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਜਾਨਿਰ ਭਲਾਈ (ਐਨੀਮਲ ਿੈਲਫੇਅਰ) 
ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ 50 ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਵਮਲ ਕੇ ਬ੍ਣੀ ਇੁੱ ਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਚਵੈਰਟੀ ਹੈ।  

1919 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਜਾਨਿਰ ਭਲਾਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬ੍ਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਓਨਟੈਰੀਓ SPCA ਨੰੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 
ਬ੍ਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਬ੍ਣਾਏ ਰੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਓਨਟੈਰੀਓ SPCA ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤ ੇਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪ ਵਲਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।  
 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton


 
 

 

ਓਨਟੈਰੀਓ SPCA ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬ੍ਾਰੇ ਨਿੀਨਤਾਿਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਅਗਿਾਈ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਲਈ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ-ਵਗਣਤੀ ਵਿੁੱ ਚ ਬ੍ਾਂਝ/ਨਪ ੰ ਸਕ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ ਬ੍ਾਈ ਵਸੁੱ ਵਖਆ (Provincial Education) ਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਕੇਂਦਰ (Animal Centre) ਨੰੂ ਖੋਲਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

OntarioSPCA.ca ਗੋਦ ਲਿੋ • ਵਸੁੱ ਖੋ • ਿਾਲੰਟੀਅਰ ਬ੍ਣੋ • ਦਾਨ ਕਰੋ 

 

 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਐਵਲਸਨ ਕਰੌਸ (Alison Cross) 

ਓਨਟੈਰੀਓ SPCA 

905.853.2108 
across@ospca.on.ca 

 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.23654 
natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.ontariospca.ca/
mailto:across@ospca.on.ca
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

