
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

આપણું શહરે બ્રમે્પટનમ ું એર કનેડે  ફ્લ ઇટ 621 દરુ્ઘટન ની 50મી સ્મરણતિતિ મન વશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 25, 2020) – રતવવ ર, જુલ ઇ 5 ન ું રોજ સવ ર ે11 વ ગ્યે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન દ્વ ર  ઇસ્ટ બ્રમે્પટનમ ું એર 

કેનેડ  ફ્લ ઇટ 621 ની કરુણ દુર્ઘટન ની 50મી સ્મરણતિતિ મન વવ મ ું આવશ.ે આ દુર્ઘટન નો ભોગ બનેલ  લોકોને એક ઓનલ ઇન વીરડયો 

સમ રોહમ ું ય દ કરવ મ ું આવશ ેઅન ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની િમ મ સગવડોમ ું ધ્વજાઓ અડધી નમેલી રહેશે. 

આ સમ રોહ ઓનલ ઇન વેબસ ઇટ www.brampton.ca/bramptonremembers, પર અન ેYouTube, Twitter અન ે

Facebook પર @CityBrampton િી ઉપલબ્ધ િશ.ે 

આપણો સમુદ ય સુંદેશ ઓ, સ્મરણો અને શોક સુંદેશ ઓ ઓનલ ઇન ગેસ્ટબૂકમ ું વેબસ ઇટ 

www.brampton.ca/bramptonremembers પર જણ વી શક ેછે. 

પપઘલ તલલ ક મમેોરરયલ પ કઘ 

દુર્ઘટન  િઇ ત્ય રિી 50 વર્ઘન ેતિતનનિ કરવ  અને ભોગ બનેલ  લોકોને શ્રદ્ધ ુંજતલ આપવ , પપઘલ તલલ ક પ કઘનુું ન મ બદલીને પપઘલ તલલ ક 

મેમોરરયલ પ કઘ કરવ મ ું આવયુું છે, આ પ કઘ દુર્ઘટન  સ્િળ,ે 72 રડગ્રે ડ્ર ઇવ પર તસ્િિ છે. પ કઘમ ુંન  સ્મ રક સ્િળ પર તલલ ક વૃક્ષો ખીલેલ  છે, 

જય ું મ ગઘ પરન  109 ગ્રને ઇટ પથ્િરો દરેક ભોગ બનેલી વયતતિન  મ નમ ું બસે ડેલ  છે. તવશ ળક ય ગ્રેન ઇટન  પહ ડ પરની િતિી પર ભોગ 

બનેલ  લોકોન  ન મોની ય દી જોઇ શક ય છે.  

આપણું શહેર ઓન્ટેરરયો હેરરટજે ઍતટ હેઠળ આ પ કઘન ેસ ુંસ્કૃતિક વ રસો સુંસ ધન િરીક ેતનયુતિ કરવ ની પ્રરિય મ ું છે.  

બકેગ્ર ઉન્ડ (પશ્િ દભ)ૂ 

જુલ ઇ 5, 1970 ન ું રોજ, એર કેનેડ  ફ્લ ઇટ 621, એક ડગ્લ સ DC-8 તવમ ન, િે સમયન  કૅસલમોર ગ મન  ખેિરોમ ું દુર્ઘટન ગ્રસ્િ િયુું 

હિુું, કસૅલમોર હવ ેકૅસલમોર રોડ અન ેમૅકવીન ડ્ર ઇવ િરીક ેઓળખ ય છે. િે તવમ ન મોન્રીયલિી લોસ એન્જેલસ આુંિરર ષ્ટ્રીય તવમ નમિક 

જવ ન  મ ગઘમ ું, તનધ ઘરરિ ટૂુંક  ગ ળ ન  તવર મ મ ટે ટોરોન્ટો આુંિરર ષ્ટ્રીય તવમ નમિક પર ઉિરવ નો પ્રયત્ન કરી રહ્ુું હિુું. 

ફ્લ ઇટ પરન  િમ મ 109 લોકો, જેમ ું 100 ઉિ રુઓ અન ેનવ િ લક દળન  સભ્યો હિ , મૃત્યુ પ મ્ય  હિ . દુર્ઘટન  સમયે, એર કનેેડ  

ફ્લ ઇટ 621 કનેેડ ન  ઇતિહ સમ ું બીજી સૌિી જીવલેણ તવમ ન દરુ્ઘટન  હિી. િે દુતનય ભરમ ું કનેેરડયન ન ગરરકોને સમ વિી સૌિી ખર બ 

તવમ ન દુર્ઘટન ઓમ ુંની એક રહી છે. ભોગ બનેલ  લોકોમ ું મોન્રીયલ અન ેવ નકવુરન  કનેેરડયનો, અને અમેરરકન ન ગરરકોનો સમ વેશ િિો 

હિો. ફ્લ ઇટ 621 ન ું ઓગણપિ સ ઓળખી ક ઢેલ  અન ેત્રણ અજાણ્ય  ભોગ બનેલ  લોકોને ટોરોન્ટોમ ું મ ઉન્ટ પ્લેઝન્ટ સેતમટરીમ ું 

દફન વવ મ ું આવય  હિ . િે દુર્ઘટન નો ભોગ બનેલ  બધ ું લોકોની લ શો મેળવી શક ઇ ન હિી. 

એર કનેેડ  ફ્લ ઇટ 621 દુર્ઘટન  અન ેશહેરની સ્મરણ ુંજતલ તવશ ેવધુ મ તહિી મેળવવ  વેબસ ઇટ જુઓ, 

www.brampton.ca/bramptonremembers.  

http://www.brampton.ca/bramptonremembers
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
http://www.brampton.ca/bramptonremembers


 

 

અવિરણો (તવૉટ્સ): 

“પિ સ વર્ો પહેલ ું, એર કનેેડ  ફ્લ ઇટ 621 બ્રેમ્પટનમ ું દુર્ઘટન ગ્રસ્િ િઇ હિી, જેણે ર્ણ ું લોકોનુું જીવન બદલી ન ખયુું હિુું. આ દુુઃખદ યી 

ય દ બ્રેમ્પટનન  ઇતિહ સનો એક નોંધપ ત્ર ભ ગ છે. હ લમ ું COVID-19 ન ેલીધે વયતતિઓ વચ્િે કડક શ રીરરક અુંિર જાળવવ ન  ઉપ યો 

અમલમ ું હોવ ન ેલીધ,ે અમ ેપપઘલ તલલ ક મમેોરરયલ પ કઘમ ું સ્મરણ ુંજતલ સમ રોહ રૂબરૂમ ું યોજી શકિ  નિી. હુું કહુું છુું  ક ેિમે આ કરુણ 

દુર્ઘટન મ ું જીવ ગમુ વન ર લોકોન  મ નમ ું જુલ ઇ 5 ન ું રોજ ઓનલ ઇન સ્મરણ ુંજતલ સમ રોહ મ ટ ેઅમ રી સ િે જોડ શો.” 

• પૅરરક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“એર કેનેડ  ફ્લ ઇટ 621 દુર્ઘટન  એક કરુણ દુર્ઘટન  હિી જેન ેબ્રેમ્પટન તય રેય ભૂલશે નહીં. અમ ેજીવ ગમુ વન ર લોકો અને િેન િી 

અસરગ્રસ્િ િમ મ લોકોન ેશ્રદ્ધ ુંજતલ આપવ ન  છીએ ત્ય ર ેજુલ ઇ 5 ન ું રોજ અમ રી સ િ ેઓનલ ઇન સમ રોહમ ું જોડ શો. હુું િમને િમે 

પોિે અિવ  િમ ર  કટુુુંબીજનો સ િે પપઘલ તલલ ક મમેોરરયલ પ કઘની મુલ ક િ લેવ  પ્રોત્સ તહિ કરુું છુું.” 

• પૅટ ફોર્ટઘની (Pat Fortini), પ્ર દતેશક ક ઉતન્સલર, વોર્ડસઘ 7 અન ે8; સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“દુુઃખદ એર કનેેડ  ફ્લ ઇટ 621 દરુ્ઘટન ગ્રસ્િ િઇ ત્ય રિી 50 વર્ો તવિી ગય  છે, અને બ્રેમ્પટનન ેિે હજુ પણ ય દ છે. આપણ ેઆ પ્રસુંગ ે

રૂબરૂમ ું સ્મરણ ુંજતલ પ ઠવી શકિ  નિી ત્ય રે, પપઘલ તલલ ક મમેોરરયલ પ કઘ ભોગ બનેલ  લોકોને શ્રદ્ધ ુંજતલ આપિુું એક સુુંદર સ્િળ છે. કપૃ  

કરી જુલ ઇ 5 ન ું રોજ વબેસ ઇટ www.brampton.ca/bramptonremembers પર ઔપિ રરક વીરડયો સમ રોહ જોશો અન ે

ગેસ્ટબૂક પર સહી કરશો.” 

• િ મ ઘઇન તવતલયમ્સ (Charmaine Williams), સીટી ક ઉતન્સલર, વોર્ડસઘ 7 અન ે8, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આપણે એર કનેેડ  ફ્લ ઇટ 621 દુર્ઘટન ની 50મી સ્મરણતિતિ પ્રસુંગે સ્મરણ ુંજતલ આપવ  રૂબરૂમ ું ભેગ  ન  િઇ શકીએ, પરુંિ ુઆપણે આ 

પ્રસુંગને ય દ કરીએ િે મહત્વનુું છે. સીટી કમઘિ રીઓએ દુર્ઘટન ન ેસ્મરણ ુંજતલ આપવ  ઓનલ ઇન હબ બન વયુું છે, જેમ ું ઔપિ રરક 

વીરડયો, એક ગેસ્ટબૂક અને ર્ણું સ મેલ છે. ઔપિ રરક વીરડયો જીવ ગુમ વન ર લોકોને, જે લોકો મ ટે આ કરુણ ર્ટન િી પ્રભ તવિ િવ નુું 

િ લુ રહ્ુું હોય િવે  લોકોને, પ્રિમ પ્રતિભ વ આપન ર લોકો, ઉિ રુઓ અને તવમ ન િ લક દળન  કુટુુંબીજનો, અને િે સમયે િે તવસ્િ રમ ું 

રહેિ  લોકોન  મ નમ ું બન વેલો છે.” 

• ડેતવડ બ રરક (David Barrick), િીફ એડતમતનસ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brampton.ca/bramptonremembers
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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


 

 

 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

