
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

நகர நிர்ொகமானது  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நிகழ்ந்த ஏர் கனடா ஃப்ளளட் 621 

ெிமான ெிபத்தின் 50 ஆெது ஆண்டு நிளைளெ நிளனவுகூறுகிைது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 25, 2020) – ஏர் கனடா ெிமானம் 621 க்கு கிழக்கு ப்ராம்ப்ட்டனில் ஏற்பட்ட 

ச ாகமான ெிபத்தின் 50 ெது ஆண்டு நிளைளெ ஜூளை 5 ஆம் சததி, ஞாயிற்றுக்கிழளம காளை 11 

மணிக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நிளனவுகூறும். இந்த துயரத்திற்கு ஆட்ப்பட்டெர்கள் ஆன்ளைன் வீடிசயா 

அஞ் லியில் நிளனவுகூைப்படுொர்கள், சமலும் அளனத்து ப்ராம்ப்ட்டன்  நகர நிர்ொகக் 

கட்டிடங்களிலும் சத ியக்வகாடிகள் அளரக் கம்பத்தில் பைக்கும். 

இந்த அஞ் லி நிகழ்ச் ி www.brampton.ca/bramptonremembers ெளைப்பக்கத்திலும், மற்றும் YouTube, 

Twitter, Facebook ஆகிய  மூக ஊடகங்களில் @CityBrampton  ஐப் பின்பற்ைியும் வபைைாம். 

 முதாயத்தினர் தங்கள் வ ய்திகளள, நிளனவுகளள மற்றும் இரங்கல் வ ய்திகளள ஆன்ளைன் 

ெிருந்தினர் புத்தகமாகிய  www.brampton.ca/bramptonremembers  இல் பகிரைாம். 

பர்ப்பிள் லிைாக் வமசமாாியல் பார்க் 

ெிபத்து நிகழ்ந்து 50 ஆண்டுகள் ஆனளதக் குைிக்கும் ெிதமாகவும், மற்றும் ெிபத்தில்  ிக்கி 

உயிாிழந்தெர்களுக்கு அஞ் லி வ லுத்தும் ெிதமாகவும், ெிபத்து நிகழ்ந்த 72 டிக்சர டிளரவ் எனும் 

இடத்தில் அளமந்துள்ள பர்ப்பிள் லிைாக் பார்க் என்பது பர்ப்பிள் லிைாக் நிளனவுப் பூங்கா என வபயர் 

மாற்ைம் வ ய்யப்பட்டுள்ளது. பூங்காெில் உள்ள நிளனெிடத்தில் லிைாக் மரங்கள் பூக்கின்ைன; அங்கு 

பாளதயில் இருக்கும் 109 கிராளனட் கற்கள் ஒவ்வொன்றும்,  ெிபத்தில்  ிக்கி உயிாிழந்தெர் 

ஒவ்வொருெருக்கும் மாியாளத வ லுத்துகின்ைன. அங்கு நாட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு மிகப்வபாிய கிராளனட் 

அடிக்கல் மீது, ெிபத்தில்  ிக்கி உயிாிழந்தெர்களின் வபயர்களளக் வகாண்ட பட்டியல் வ துக்கப்பட்டு 

இருக்கிைது. 

ஒன்ட்சடாிசயா ெம் ாெளிச்  ட்டத்தின் கீழாக இந்தப் பூங்காளெ ஒரு கைாச் ாரப் பாரம்பாிய ெளாகமாக 

மாற்றும் பணியில் நகர நிர்ொகம் ஈடுபட்டுள்ளது. 

பின்புைம் 

1970 ஆம் ஆண்டு, ஜூளை 5 ஆம்சததி, ஏர் கனடா ெிமானத்தடம் 621 இல் ஒன்ைில் பைந்த, டக்ளஸ் டி ி 

-8 ரக ெிமானம், காஸ்ஸில்சமார் எனும் கிராமத்தில் ஒரு ெிெ ாய ெயலில் ெிழுந்து வநாருங்கியது. 

இப்சபாது ெிபத்து நிகழ்ந்த அந்த இடம்  காஸ்ஸில்சமார்  ாளை எனவும் மற்றும் வமக்வீன் டிளரவ் 
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எனவும் அளழக்கப்படுகிைது. மாண்ட்ாீயலில் இருந்து ைாஸ் ஏஞ் ைஸ்  ர்ெசத  ெிமான நிளையத்திற்கு 

வ ல்லும் ெழியில், திட்டமிடப்பட்ட ஒரு இளடநிறுத்தத்திற்காக இந்த ெிமானம் வடாராண்சடா  ர்ெசத  

ெிமான நிளையத்தில் தளரயிைங்க முயன்ைது. 

ெிமானத்தில் இருந்த 109 நபர்களில், 100 பயணிகள், ஒன்பது பணியாளர்கள் என அளனெருசம 

உயிாிழந்தனர். ெிபத்து நிகழ்ந்த  மயத்தில், ஏர் கனடா ஃப்ளளட் 621, கனடாெில் இரண்டாெது மிக 

சமா மான ெிமான ெிபத்து ஆகும். உைவகங்கிலும் இருந்த கனடா நாட்டு மக்கள்  ம்பந்தப்பட்ட மிக 

சமா மான ெிமான ெிபத்துக்களில் இதுவும் ஒன்ைாக கருதப்பட்டு ெருகிைது. ெிபத்தில் 

உயிாிழந்தெர்களில் மாண்ட்ாீல் மற்றும் ொன்கூொில் இருந்து பயணித்த கனடா நாட்டு மக்கள் மற்றும் 

அவமாிக்கர்கள் அடங்குெர். ெிமானத்தட எண் 621 ெிபத்தில்  ிக்கி உயிாிழந்தெர்களில், அளடயாளம் 

காணப்பட்ட நாற்பத்வதான்பது சபரும் மற்றும் அளடயாளம் வதாியாத மூன்று சபரும்  

சடாசராண்சடாெில் உள்ள மவுண்ட் ப்வள ண்ட் கல்ைளையில்  அடக்கம் வ ய்யப்பட்டனர். ெிபத்தில் 

பலியானெர்களில் மீதிப்சபர் மீட்கப்பட ெில்ளை. 

  

ஏர் கனடா ஃப்ளளட் 621 ெிபத்து பற்ைியும் நகாின் நிளனசெந்தல் பற்ைியும்  சமலும் வதாிந்துவகாள்ள  

ெருளகதரவும்:www.brampton.ca/bramptonremembers.  

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஏர் கனடா ஃப்ளளட் 621 ப்ராம்ப்ட்டனில் ெிபத்துக்குள்ளாகி, பைாின் 

ொழ்க்ளகயின் திள ளயமாற்ைியது. இந்த செதளனயான நிளனொனது, ப்ராம்ப்ட்டன் ெரைாற்ைில் ஒரு 

குைிப்பிடத்தக்க அங்கமாகும். சகாெிட்-19 வதாற்று பரெல் காரணமாக கடுளமயான உடல் ாீதியான 

 மூக ெிைகல் நடெடிக்ளககளள மனதில் வகாண்டு, பர்ப்பிள் லிைாக் வமசமாாியல் பார்க்-இல் மக்கள் 

முன்னிளையில் ஒரு நிளனசெந்தளை நாம் நிகழ்த்த முடியாது. இந்த ச ாகத்தில் இழந்த உயிர்களள 

கவுரெிப்பதற்காக ஜூளை 5 ஆம் சததியன்று ஆன்ளைன் நிளனசெந்தலில் எங்களுடன் இளணயுமாறு 

நான் சகட்டுக்வகாள்கிசைன். ” 

• சபட்ாிக் பவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஏர் கனடா ெிமானம் 621 ெிபத்தானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தினால் ஒருசபாதும் மைக்க முடியாத ஒரு 

ச ாகமான நிகழ்ொகும். இழந்த உயிர்களுக்கும் பாதிக்கப்பட்ட அளனெருக்கும் அஞ் லி வ லுத்த  

ஜூளை 5 ஆம் சததியன்று ஆன்ளைனில் எங்களுடன் இளணயுங்கள். பர்ப்பிள் லிைாக் வமசமாாியல் 

பூங்காெில் உள்ள நிளனவுச் ின்னத்ளதப் பார்க்க நீங்களாக அல்ைது உங்கள் குடும்பத்தினருடன் 

பார்ளெயிட நான் உங்களள ஊக்குெிக்கிசைன். ” 

• சபட் ஃசபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன் ிைர், ொர்டுகள் 7 & 8, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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“ச ாகமயமான ஏர் கனடா ஃப்ளளட் 621 ெிபத்துக்குள்ளாகி 50 ஆண்டுகள் ஆகிெிட்டன, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் இதளன நிளனவு கூறுகிைது. இந்த நிகழ்வுக்கு  நாம் சநாில் ெந்திருந்து அதளன நிளனவுகூை 

முடியாது என்ைாலும், பர்ப்பிள் லிைாக் வமசமாாியல் பார்க் என்பது ெிபத்தில்  ிக்கி உயிாிழந்தெர்களுக்கு 

ஒரு அழகான அஞ் லியாகும். இளத அனு ாிப்பது பற்ைிய வீடிசயாளெக் காண, மற்றும் ெிருந்தினர் 

புத்தகத்தில் ளகவயாப்பமிட, ஜூளை 5 ஆம் சததியன்று  www.brampton.ca/bramptonremembers  எனும் 

ெளைப்பக்கத்திற்கு ெரவும் ” 

•  ார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன் ிைர், ொர்டுகள் 7 & 8, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஏர் கனடா ஃப்ளளட் 621 ெிபத்தின் 50 ெது ஆண்டு நிளைளெ நிளனவுகூறுெதற்காக நாம் சநாில் 

ஒன்றுகூட முடியாமல் சபாகைாம் என்ைாலும்,  இந்த நிகழ்ளெ நாங்கள் வதாடர்ந்து நிளனெில் 

ளெத்திருப்பது முக்கியமாகும். ெிபத்ளத நிளனவுகூறும் ெளகயில் நகர ஊழியர்கள் ஒரு ஆன்ளைன் 

ளமயத்ளத உருொக்கியுள்ளனர்; இது நிளனசெந்தல் பற்ைிய வீடிசயா, ெிருந்தினர் புத்தகம் மற்றும் 

பைெற்ளைக் வகாண்டிருக்கிைது. நிளனசெந்தல் வீடிசயாொனது, இழந்த உயிர்களளயும், இந்த துயர 

 ம்பெத்தால் வதாடர்ந்து பாதிக்கப்படுபெர்களளயும், உடனடியாக முதலில் உதெியெர்களளயும், 

பயணிகளின் குடும்பங்களளயும், ெிமானக் குழுெினளரயும், அந்த சநரத்தில் அப்பகுதியில் 

ொழ்ந்தெர்களளயும் கவுரெிக்கிைது. ” 

• சடெிட் சபர்ாிக், தளைளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெ த்தில் 650,000 மக்களளயும் 

70,000 ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வ ய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் 

ளெத்சத வ ய்கின்சைாம். பைதரப்பட்ட  முதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ச ர்க்கின்ைனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிசைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வ ன்றுவகாண்டிருக்கிசைாம். பாதுகாப்பான, நிளைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச் ிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

சமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் &  முதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்ைம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

