
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

એક્શન! બ્રમે્પટનનો ફિલ્મ ઉદ્યોગ ધમધમી રહ્યો છે 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેફરયો (મે 5, 2022) – સીટી ઑિ બ્રેમ્પટનન ું ફિલ્મ ઉદ્યોગમ ું રૅકોર્ડ-બ્રકેકુંગ વર્ડ રહ્ય ું છે. વર્ડ 2021 મ ું, બ્રેમ્પટનમ ું 80 જ દી 

જ દી ફિલ્મો, ટેલીવવઝન અને કોમર્શડયલ પ્રોર્ક્શન્સન  આયોજન સ થે ક લ 553 ઉપર ુંત ફદવસો સ ધી ફિલ્મ સુંબુંવધત પ્રવવૃિઓ થઈ, વર્ડ 

2020 થી 90 ટક નો વધ રો. 

 

સ્ક્રીન ઉદ્યોગની કુંપનીઓ, પ્રોર્ક્શન્સ અન ેલોકોએ બન વલે  અને તઓે દ્વ ર  પ લન કરવ મ ું આવત  કર્ક COVID-19 આરોગ્ય અને 

સ રક્ષ  પ્રોટોકૉલ્સને લીધે, સમગ્ર 2021 મહ મ રી વર્ડ દરવમય ન પ્રોર્ક્શન્સ ચ લ  રહી શક્ય ું હત ું. 

 

ફિલ્મ પરમીટ મેળવવ  અરજી કરતી વખતે, પ્રોર્ક્શન કુંપનીઓએ બ્રેમ્પટનમ ું ફિલ્મ અન ેટેવલવવઝન ઑફિસને પોત નો અુંદ વજત સીધો ખચડ 

જણ વવો પર્ ેછે. વર્ડ 2018 થી, આ અુંદ જો નોંધપ ત્ર રીતે વધ્ય  છે, અુંદ વજત આર્થડક પ્રભ વ 959 ટક  વધીને $18 વમવલયન ઉપર ુંત 

થયો, અને સીટીની આવક 147 ટક  વધીને 2021 મ ું $400,000 આસપ સ થઈ. આ વૃવદ્ધ Netflix (નટેવલલક્સ), Apple (ઍપલ), 

અને Amazon (એમેઝોન) જેવ  વવશ ળ US-વસ્ક્થત સ્ક્ટ ફર્યો પ્રોર્ક્શન્સની રૂવચને લીધે આુંવશક, તેમજ રૂપ ુંતફરત સ્ક્ટ ફર્યો સ્ક્થળ અને હુંગ મી 

સ્ક્થ યી સટે્સન  સતત ઉપયોગને લીધે થવ ની બ કી હતી. 

 

બ્રેમ્પટનમ ું થયેલ  ત જેતરન  પ્રોજેક્ટ્સમ ું સ મેલ છે: 

• Amazon Prime Video (એમેઝોન પ્ર ઇમ વીફર્યો)ની નવી સીફરઝ Reacher (રીચર) 

• Paramount+ (પેરેમ ઉન્ટ પ્લસ)ની સીફરઝ Star Trek: Strange New Worlds (સ્ક્ટ ર ટ્રેકઃ સ્ક્ટ્રને્જ ન્ય ૂવલ્ડસડ) 

• Netflix (નેટવલલક્સ)ની િીચર ફિલ્મ 13: The Musical (ધી મ્ય વઝકલ) અને Man from Toronto (મેન ફ્રોમ ટોરોન્ટો) 

• Apple+ (ઍપલ પ્લસ)ની સીફરઝ, See (સી - જ ઓ) 

• CBC (સી,બી,સી,)ની ટવેલવવઝન સીફરઝ, Coroner (કોરોનર) 

• અને ઘણ ું બધ ું પ્રોજેક્ટ્સ! 

બ્રેમ્પટન ફિલ્મ વનમ ડણ મ ટે એક આદશડ સ્ક્થળ છે. સીટી ઑિ બ્રેમ્પટન આ ઉદ્યોગને દ્વ રપ લ-શૈલીની સેવ ઓ આપવ , ફિલ્મીંગ અને 

સહ યત  મ ટ ેફિલ્મ-અન કૂળ સ્ક્થળો શોધી ક ઢવ  બધ ું કદોન  વનમ ડણને મદદરૂપ થવ  કફટબદ્ધ છે, જેમ ું સીટીની હફરય ળી પ કડની જગ્ય ઓ 

અને રમતન  મેદ નો, આવ સીય પ ર્ોશ, ઔદ્યોવગક વવસ્ક્ત રો, સીટીની સમક લીન અને વ રસ રૂપી સગવર્ો, અને સીન (દૃશ્ય) સટે કરવ મ ું 

મદદરૂપ થવ  જ દ  જ દ  રોર્વૅ વવકલ્પો સ મેલ છે. બ્રેમ્પટન ફિલ્મ ઍન્ર્ ટવેલવવઝન ઑફિસ રીજીયન ઑિ પીલ, પીલ રીજીયનલ પોલીસ, 

સુંરક્ષણ સિ વ ળ ઓ અન ેવનમ ડણ જરૂફરય તો સગવર્મય બન વવ  ઘણ ું જેવ  અન્ય સીટી વહતધ રકો સ થે પણ ક મ કર ેછે. 

 

સીટી ઑિ બ્રેમ્પટન ઓન્ટફેરયો ગ્રીન સ્ક્રીનન ું સભ્ય છે, જે સરક ર, ઉદ્યોગ, ય વનયનો, વગલ્ડસ અને વેપ ર મુંર્ળો વચ્ચેની પહેલ છે જે વધ ર ે

ટક ઉ પસુંદગીઓ કરવ  પ્રોર્ક્શન્સ અન ેસ્ક્ટ ફર્યોસન ેસશક્ત બન વે છે. બ્રેમ્પટન ફિલ્મ ઍન્ર્ ટવેલવવઝન ઑફિસ આટ્સડ, કલ્ચર ઍન્ર્ ફરએફટવ 

ઇન્ર્સ્ક્ટ્રી ર્ેવલપમેન્ટ એજન્સી (ACCIDA) સ થે સીટીમ ું ફિલ્મન  ભ વવ મ ટ ેબ્રેમ્પટન-વસ્ક્થત ફિલ્મ વનમ ડત ઓ અને વવર્યવસ્ક્ત  સજડકોને 

સશક્ત કરવ ન  મ ગે ઘવનષ્ઠપણે ક યડરત છે. 



 

 

 

બ્રેમ્પટનમ ું ફિલ્મીંગ વવશ ેવધ  જાણવ  વેબસ ઇટ જ ઓ, brampton.ca/film 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન એક રહવે લ યક સ્ક્થળ છે! આ શહેર રચન ત્મક ઉદ્યોગ, હફરય ળી પહેલો અને તક આપત ું કેન્ર છે. ફિલ્મ વનમ ડણ કે્ષત્રમ ું આ વૃવદ્ધ 

અને COVID-19 મહ મ રી દરવમય ન સીટીને પર્ેલો આર્થડક પ્રભ વ જોવો એ આપણું સ્ક્થળ, સવલતો અને બ્રેમ્પટનમ ું આપણી શ્રેષ્ઠ સેવ  

અને તકો મ ટે અપવ દમય અન ેપ્રમ ણ છે.” 

- પૅફટ્રક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઑિ બ્રેમ્પટન 

“અહીં સીટી ઑિ બ્રેમ્પટનમ ું અમલી ક યડક્ષમ પગલ ઓ અન ેઅમ રી સમર્પડત ટીમોને આભ રી થત , ફિલ્મ અને ટવેલવવઝન વનમ ડણ કે્ષત્રોમ ું 

આપણી વવૃદ્ધ મહ મ રી દરવમય ન ઝર્પી રહી હતી. બ્રેમ્પટન તકો આપત ું શહેર છે, અને હવ ેએ રહસ્ક્ય રહ્ય ું નથી ક ેબ્રેમ્પટન રચન ત્મક ઉદ્યોગ 

મ ટેન  વનધ ડફરત સ્ક્થળ તરીકે આુંતરર ષ્ટ્રીય મુંચ સ થે જોર્ યેલ ું છે.” 

- હરફકરત સસુંહ (Harkirat Singh), સીટી ક ઉવન્સલર, વોડસડ 9 અને 10; પ્રમ ખ, કોપોરેટ સર્વડસીસ, સીટી ઑિ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઑિ બ્રેમ્પટનની ફિલ્મ ઍન્ર્ ટવેલવવઝન ઑફિસન ું સમપડણ અને તેઓ દ્વ ર  અપ તી અપવ દમય સેવ ન ેઆભ રી થત , આપણે 

મહ મ રી દરવમય ન વવકવસત થઇ શક્ય  છીએ અને શહેરમ ું ઝર્પી આર્થડક વૃવદ્ધ લ વી શક્ય  છીએ. આ સિળત  મ ટે અને ફિલ્મ અન ે

ટેવલવવઝન વનમ ડણની વ ત આવે ત્ય રે બ્રેમ્પટનને રહવે લ યક સ્ક્થળ તરીકે વ્ય ખય ુંફકત કરવ  બદલ ટીમન ેઅવભનુંદન.” 

- પૉલ મોફરસન (Paul Morrison), વચગ ળ ન  મ ખય વહીવટી અવધક રી (ઇન્ટરીમ ચીિ એર્વમવનસ્ક્ટ્રફેટવ ઓફિસર), સીટી ઑિ 

બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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