
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਏਅਰ ਕਨੇੈਡਾ ਫਲਾਈਟ 621 ਹਾਦਿ ੇਦੀ 50 ੀਂ  ਰਹਗੰੇਢ ਮਨਾ ਗੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਜੂਨ, 2020) – ਐਤ ਾਰ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਿ ੇਰੇ 11  ਜੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਈਿਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (East Brampton) ਰ ਿੱ ਚ, 

ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ 621 (Air Canada Flight 621) ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਿੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰ ਿੱ ਚ 50 ੀਂ  ਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ੇਗੀ। ਇਿ ਹਾਦਿ ੇਦੇ ਪੀਰਿਤਾਂ 
ਨੰੂ, ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ  ੀਡੀਓ ਿਮਾਰੋਹ ਰ ਿੱ ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰ ਖੇ ਝੰਡੇ ਅਿੱ ਧੇ-ਝੁਕ ੇਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।  

ਿਮਾਰੋਹ, www.brampton.ca/bramptonremembers ਤ ੇਅਤੇ @CityBrampton, YouTube, Twitter ਅਤੇ Facebook ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ 

ਕਰਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ।   

ਭਾਈਚਾਰਾ, www.brampton.ca/bramptonremembers ਤ ੇਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੈਿਟਬ੍ੁਿੱ ਕ ਰ ਿੱ ਚ, ਿੁਨੇਹੇ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਿੋਗ ਿਾਂਝੇ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਪਲ ਰਲਲੈਕ ਮਮੈੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ  

ਹਾਦਿੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ 50 ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਰਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰਪਲ ਰਲਲੈਕ ਪਾਰਕ (Purple Lilac Park) 

ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਪਰਪਲ ਰਲਲੈਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ (Purple Lilac Memorial Park) ਰਿੱ ਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਿ ੇ ਾਲੀ ਥਾਂ, 72 ਡੇਗਰੇ 
ਡਰਾਈ  (72 Degrey Drive) ਰ ਖੇ ਿਰਥਤ ਹੈ। ਰਲਲੈਕ (Lilac) ਦ ੇਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇਫੁਿੱ ਲ, ਪਾਰਕ ਰ ਿੱ ਚ ਿਮਾਰਕ  ਾਲੀ ਥਾਂ (ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿਾਈਟ) ਰ ਖੇ ਰਖਿਦੇ 
ਹਨ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਹਰੇਕ ਪੀਰਿਤ ਦ ੇਿਨਮਾਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਰਿਤੇ ਤੇ 109 ਗਰੇਨਾਈਟ ਦ ੇਪਿੱਥਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰੇਨਾਈਟ ਦ ੇਇਿੱਕ  ਿੱਡੇ ਗੋਲ ਪਿੱਥਰ ਤ ੇਲਿੱ ਗੀ ਫਿੱਟੀ 
ਉੱਤੇ ਪੀਰਿਤਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਰਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।  

ਰਿਟੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਕਟ (Ontario Heritage Act) ਦ ੇਅਧੀਨ, ਇਿ ਪਾਰਕ ਨੰੂ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਰ ਰਾਿਤ ਦ ੇਿਰੋਤ ਤ ੇਤੌਰ ਤ ੇਰਨਯਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਰਪਛਕੋਿ 

5 ਜੁਲਾਈ, 1970 ਨੰੂ, ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ 621, ਡਗਲਿ ਡੀ.ਿੀ.-8 (Douglas DC-8) ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਕੈਿਲਮੋਰ (Castlemore) ਦੇ 
ਰਪੰਡ ਰ ਿੱ ਚ ਖੇਤਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਹਾਦਿਾ ਹੋ ਰਗਆ ਿੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਿਲਮੋਰ ਰੋਡ (Castlemore Road) ਅਤੇ ਮੈਕ ੀਨ ਡਰਾਈ  (McVean Drive) ਹੈ। ਇਹ 

ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਮੋਨਰਟਰਅਲ (Montreal) ਤੋਂ ਲੌਿ ਐਜਂਲਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (Los Angeles International Airport) ਦ ੇਰਿਤੇ ਰ ਿੱ ਚ, 

ਤੈਅ ਿਮੇਂ ਤ ੇਰੁਕਣ ਲਈ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (Toronto International Airport) ਤ ੇਉੱਤਰਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਿੀ।  

ਫਲਾਈਟ ਦ ੇਿਾਰੇ 109 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਿੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 100 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਨੌ ਜਹਾਜ਼ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਿਨ। ਹਾਦਿ ੇਦੇ ਿਮੇਂ, ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ 
ਫਲਾਈਟ 621, ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਦੂਜਾ ਰਭਆਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਿਬੰ੍ਧੀ ਹਾਦਿਾ ਿੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ  ਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਿੇ, ਿਭ ਤੋਂ ਭੈਿੇ ਜਹਾਜ਼ 

ਿਬੰ੍ਧੀ ਹਾਦਰਿਆਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਪੀਰਿਤਾਂ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੋਨਰਟਰਅਲ ਅਤੇ  ੈਨਕੂ ਰ (Vancouver) ਦ ੇਕੈਨੇਡਾ  ਾਿੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਫਲਾਈਟ 

621 ਦ ੇਉਨੰਜਾ ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਅਤੇ ਰਤੰਨ ਰਬ੍ਨਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੀਰਿਤਾਂ ਨੰੂ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਰ ਿੱ ਚ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਿੇਮੇਟਰੀ (Mount Pleasant Cemetery) ਰ ਿੱ ਚ 

ਦਫਨਾਇਆ ਰਗਆ ਿੀ। ਹਾਦਿੇ ਦ ੇਿਾਰੇ ਪੀਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਮਲੇ ਿਨ। 
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ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ 621 ਹਾਦਿੇ ਅਤੇ ਰਿਟੀ  ਿੱਲੋਂ  ਇਿਦੀ ਯਾਦ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, www.brampton.ca/bramptonremembers ਤ ੇਜਾਓ।  

ਹ ਾਲੇ 

“ਪੰਜਾਹ ਿਾਲ ਪਰਹਲਾਂ, ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ 621 ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹਾਦਿਾ ਹੋ ਰਗਆ ਿੀ, ਰਜਿਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਦਲ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ 
ਿਨ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਰਤਹਾਿ ਦਾ ਇਿੱਕ  ਿੱਡਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਜਹੇ ਿਖ਼ਤ ਉਪਾ ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 

ਅਿੀਂ ਪਰਪਲ ਰਲਲੈਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਰ ਖੇ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਿਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਿਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਿਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਰਕ, ਇਿ ਹਾਦਿ ੇਰ ਿੱ ਚ ਰਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਗ ਾਈਆਂ ਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਮਾਨ ਰ ਿੱ ਚ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਯਾਦਗਾਰ 

ਿਮਾਰੋਹ ਲਈ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਿੋ।” 

• ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ 621 ਹਾਦਿਾ ਇਿੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਰਜਿਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਲੇਗਾ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਿੋ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦ ੇਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਗ ਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਿ ਹਾਦਿ ੇਤੋਂ ਪਰਭਾਰ ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਾਹ 

ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਿੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਰ ਾਰ ਨਾਲ, ਪਰਪਲ ਰਲਲੈਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਰ ਖੇ ਿਮਾਰਕ ਤ ੇਜਾਓ।” 

• ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਦਰਦਨਾਕ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ 621 ਹਾਦਿੇ ਨੰੂ 50 ਿਾਲ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 

ਨਾਲ ਇਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਿਕਦੇ, ਰਫਰ  ੀ ਪਰਪਲ ਰਲਲੈਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਪੀਰਿਤਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਰਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਿਮਾਰੋਹ ਦ ੇ ੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਗੈਿਟਬ੍ੁਿੱ ਕ ਤ ੇਦਿਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ www.brampton.ca/bramptonremembers ਤੇ 
ਜਾਓ।” 

• ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰ ਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ 621 ਹਾਦਿ ੇਦੀ ਯਾਦ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿਦੀ 50 ੀਂ  ਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਿਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੀਏ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਨੇ ਹਾਦਿ ੇਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਿਮਾਰੋਹ 

ਦ ੇ ੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਗੈਿਟਬ੍ੁਿੱ ਕ ਦ ੇਨਾਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰ (ਹਬ੍) ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਮਾਰੋਹ ਿਬੰ੍ਧੀ  ੀਡੀਓ, ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਗ ਾਉਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, 
ਲਗਾਤਾਰ ਇਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਿ ੇਤੋਂ ਪਰਭਾਰ ਤ ਲੋਕਾਂ, ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਨ  ਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇ

ਪਰਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਿ ਿਮੇਂ ਉਿ ਖੇਤਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰਰਹਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਨ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।” 

• ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁਿੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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