
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  ਐਕਸ਼ਨ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਿੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਮਈ, 2022) – ਰਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰ ੱਚ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਰਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਸਾਲ ਰਰਹਾ ਹੈ। 2021 ਰ ੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 

80  ੱਖ- ੱਖ ਰਿਲਮ, ਟੈਲੀਰ ਜਨ ਅਤੇ ਕਮਰਰਸ਼ਅਲ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜ ੋਰਿਲਮ ਸਬੰ੍ਧੀ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 553 ਤੋਂ  ੱਧ ਰਦਨ ਹਨ 

ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ90 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ  ਾਧਾ ਹੈ। 
 

ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੇ ਬ੍ਣਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ 

ਰ ਅਕਤੀਆਂ  ੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ, 2021 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਰ ੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਸਨ।  
 

ਰਿਲਮ ਪਰਰਮਟ  ਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ, ਰਿਲਮ ਐਡਂ ਟੈਲੀਰ ਜਨ ਆਰਿਸ (Film and 

Television Office) ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਰਸੱਧ ੇਖਰਚ ਬ੍ਾਰ ੇਦੱਸਣ। 2018 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਿੀ ਹੱਦ ਤੱਕ  ਧ 

ਗਏ ਹਨ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਆਰਰਿਕ ਪਰਭਾ , 959 ਪਰਤੀਸ਼ਤ  ਧ ਕ ੇ18 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ੱਧ ਹੋ ਰਗਆ ਅਤੇ 2021 ਰ ੱਚ ਰਸਟੀ ਦਾ 
ਰੈ ੇਰਨਊ, 147 ਪਰਤੀਸ਼ਤ  ਧ ਕ ੇਲਗਭਗ 400,000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਰਗਆ। ਇਹ  ਾਧਾ, ਨੈਟਿਰਲਕਸ (Netflix), ਐਪਲ (Apple) ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ 

(Amazon)  ਰਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ  ੱਡੇ ਸਟੂਰਡਓ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬ੍ਦਲੇ ਸਟੂਰਡਓ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਅਸਿਾਈ ਸਟੈਂਰਡੰਗ ਸੈੈੱਟਸ ਦੀ 
ਲਗਾਤਾਰ  ਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਇੋਆ ਸੀ। 
 

ਹਾਲੀਆ ਪਰਜੋੈਕਟਾਂ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਹੋਏ ਸਨ: 

• ਅਮਾਜ਼ੋਨ ਪਰਾਈਮ  ੀਰਡਓ (Amazon Prime Video) ਦੀ ਨ ੀਂ ਸੀਰੀਜ ਰੀਚਰ (Reacher) 

• ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ+ (Paramount+) ਸੀਰੀਜ ਸਟਾਰ ਟਰੈਕ: ਸਟਰੇਂਜ ਰਨਊ  ਰਲਡਸ (Star Trek: Strange New Worlds) 

• ਨੇਟਿਰਲਕਸ ਦੀ ਿੀਚਰ ਰਿਲਮ, 13: ਦ ਰਮਊਜੀਕਲ (13: The Musical) ਅਤੇ ਮੈਨ ਿਰੌਮ ਟੋਰੋਂਟੋ (Man from Toronto) 
• ਐਪਲ+ (Apple+) ਸੀਰੀਜ, ਸੀ (See) 

• ਸੀ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. (CBC) ਦੀ ਟੈਲੀਰ ਜਨ ਸੀਰੀਜ, ਕੋਰੋਨਰ (Coroner) 

• ਅਤੇ ਹੋਰ  ੀ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ!  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਿਲਮ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਜਗਹਾ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਿਲਰਮੰਗ ਅਤੇ ਰਿਲਮ-ਅਨੁਕਰੂਲਤ ਿਾ ਾਂ ਲੱਭਣ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਰਸਟੀ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰ ੇਪਾਰਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਿੀਲਡਸ, ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇਬ੍ਰਹੱੁਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ, ਅਸਿਾਈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਇਰਤਹਾਸਕ 

ਿੈਰਸਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਸੀਨ ਸੈੈੱਟ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ  ੱਖ- ੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰਡੋ ੇ ਰ ਕਲਪ ਲਈ, ਹਰ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰੂ ਕਨਸੀਰਜ-ਸਟਾਈਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਿਲਮ ਐਡਂ ਟੈਲੀਰ ਜਨ ਆਰਿਸ, ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 

ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ, ਰੀਜਨ ਆਿ ਪੀਲ (Region of Peel), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਰੁਲਸ (Peel Regional Police), ਕਨਜਰ ੇਸ਼ਨ 

ਅਿਾਰੱਰਟੀਜ ਅਤੇ ਹਰੋਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ  ੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਗਰੀਨ ਸਕਰੀਨ (Ontario Green Screen) ਦੀ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰਗਲਡਸ ਅਤੇ 



 

 

ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰ ਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜ ੋਸਰਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੂਰਡਓ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦਾ ਰਿਲਮ ਐਡਂ ਟੈਲੀਰ ਜਨ ਆਰਿਸ, ਸ਼ਰਹਰ ਰ ੱਚ ਰਿਲਮ ਦੇ ਭਰ ੱਖ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਿਲਮਮੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਰਕਰਏਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 

ਤਰੀਰਕਆਂ ਤੇ, ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟ  ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) (Arts, Culture and Creative 

Industry Development Agency) (ACCIDA) ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕ ੇ ੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਰਿਲਰਮੰਗ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/film ਤੇ ਜਾਓ।   

 ਹ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਸ਼ਰਹਰ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਗਰੀਨ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਰਕਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਬ੍ ਹੈ। ਕੋਰ ਡ-19 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਮ ਰਨਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇਸ  ਾਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆਰਰਿਕ ਪਰਭਾ  ਦੇਖਣਾ ਬ੍ੇਰਮਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਾਨ, 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖ ੇਸਿਾਪਤ ਪਰਭਾ ੀ ਉਪਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰਰਪਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਰ ਜਨ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਰ ੱਚ 

ਸਾਡਾ  ਾਧਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਧਾਰਨ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਕੀ ਹਈੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਚਨਾਤਮਕ 

ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਰਟਕਾਣੇ  ਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਸਿਾਪਤ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।”  

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਿਲਮ ਐਡਂ ਟੈਲੀਰ ਜਨ ਆਰਿਸ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸੇ ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਧਣ-ਿੁੱਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ੱਚ ਤੀਬ੍ਰ ਆਰਰਿਕ  ਾਧਾ ਰਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਰ ਜਨ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ 
ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਲਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗਹਾ  ਜੋਂ ਪਰਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸ਼ਾਬ੍ਾਸ਼ੀ।” 

- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਿ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਿਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਿਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
 
 

https://www.brampton.ca/EN/Business/filmithere/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
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