
 

 

 
                      برائے فوری اجراء

 عروج پر جا رہی ہے زبردست شاندار خبر! برامپٹن کی فلم انڈسٹری   

  

مختلف   80میں، برامپٹن نے  2021سٹی آف برامپٹن نے فلم انڈسٹری میں ریکارڈ توڑ سال گزارا ہے۔  –  (2022مئی   5برامپٹن، آن )
دنوں کی فلم بندی کی سرگرمیاں    553فلموں، ٹیلی ویژن پروگراموں اور کمرشل پروڈکشنز کی میزبانی کی ہے جس میں مجموعی طور پر 

   ے۔ فیصد زیادہ ہ 90کے مقابلے میں  2020شامل ہیں، جو 
 

سکرین انڈسٹری کمپنیوں، پروڈکشنز اور مختلف افراد کی جانب سے بنائے گئے صحت اور حفاظت کے  کے حوالے سے  19-کووڈ 
کے وبائی سال کے دوران بھی محتاط طور پر کام جاری رکھنے  2021پروٹوکول اور اس پر عمل درآمد کی وجہ سے، پروڈکشنز  کا شعبہ

 کے قابل رہا ہے۔
 

لیے درخواست دیتے وقت، پروڈکشن کمپنیوں کو برامپٹن میں اپنے تخمینہ شدہ براہ راست اخراجات کے بارے میں فلم اور فلم پرمٹ کے 
کے بعد سے، ان تخمینوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس کا تخمینہ شدہ اقتصادی اثر   2018ٹیلی ویژن آفس کو الزمی بتانا چاہیے۔ 

ہو گئی  400,000تک فیصد بڑھ کر تقریباً $  147میں شہر کی آمدنی   2021ے زیادہ ہو گیا ہے اور ملین س 18فیصد تک بڑھ کر $  959
ہے۔ یہ نمو امریکہ میں قائم بڑی اسٹوڈیو پروڈکشنز جیسے نیٹ فلکس، ایپل اور ایمیزون کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ تبدیل شدہ اسٹوڈیو کی 

 ی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ جگہ اور عارضی سٹینڈنگ سیٹس کے مستقل استعمال ک
 

 برامپٹن میں ہونے والے حالیہ پروجیکٹس میں درج ذیل شامل ہیں: 

 ریچرایمیزون پرائم ویڈیو کی نئی سیریز  •
 سٹار ٹریک: سٹرینج نیو ورلڈز پیرامأونٹ+ سیریز  •
 میناینڈ  میوزیکلٹورنٹو کی جانب سے  :13نیٹ فلکس کی فیچر فلم  •
 ( Seeسی )ایپل+ سیریز،  •
• CBC  ،کورونرکی ٹیلی ویژن سیریز 
 اور مزید بہت کچھ! •

  

برامپٹن فلم پروڈکشن کے لیے ایک مثالی جگہ ہے۔ سٹی آف برامپٹن انڈسٹری کے لیے ایک دربان کی طرز پر اپنی خدمات پیش کرنے کے 
میں مدد فراہم کرتا ہے، جس میں  لیے پُرعزم ہے، جو فلم انڈسٹری کو فلم سازی میں معاونت کے لیے تمام سائز کی پروڈکشنز کی تیاری

شہر کے سرسبز و شاداب پارک لینڈز اور کھیلوں کے میدان، رہائشی عالقے، صنعتی عالقے، شہر کے موجودہ اور ثقافت سے بھرپور 
ہیں۔  عالقے شامل ہیں اور اس کے عالوہ سہولیات اور مناظر کو ترتیب دینے میں مدد کے لیے سڑکوں کے مختلف اختیارات بھی موجود
برامپٹن فلم اینڈ ٹیلی ویژن آفس شہر کے دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی کام کرتا ہے جن میں ریجن آف پیل، پیل ریجنل پولیس،  

 کنزرویشن اتھارٹیز اور دیگر بہت سے شعبے شامل ہے تاکہ پروڈکشن کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ 
 

ہے، جو حکومت، صنعت، یونینز، گلڈز اور تجارتی انجمنوں کے درمیان پروڈکشنز اور  سٹی آف برامپٹن اونٹاریو گرین سکرین کا رکن
یں فلم  اسٹوڈیوز کو قابل استحکام انتخاب مہیا کرنے کے لیے بااختیار بنانے کی جانب ایک پہال قدم ہے۔ برامپٹن فلم اینڈ ٹیلی ویژن آفس شہر م

مواد کے تخلیق کاروں کو بااختیار بنانے کے طریقوں پر آرٹس، کلچر اینڈ کریئیٹو کے مستقبل کے لیے برامپٹن میں مقیم فلم سازوں اور 
 ( کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ACCIDAانڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی )

 
 پر جائیں۔  brampton.ca/film  برامپٹن میں فلم بندی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے

 اقتباسات 

https://www.brampton.ca/EN/Business/filmithere/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/filmithere/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/filmithere/Pages/Welcome.aspx


 

 

  19-"برامپٹن رہنے کے لیے ایک شاندار مقام ہے! یہ شہر تخلیقی صنعت، ماحول کے استحکام کے اقدامات اور مواقع کا مرکز ہے۔ کووڈ
وبائی امراض کے دوران شہر پر پڑنے والے غیر معمولی معاشی اثرات کے باوجود فلم پروڈکشن کے شعبے میں اتنی شاندار  ترقی کو  

 دیکھنا، برامپٹن میں ہمارے مقام، سہولیات اور اعلٰی خدمات اور پیشکشوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

رامپٹن میں کیے جانے والے مٔوثر اقدامات اور ہماری سرشار ٹیموں کی بدولت، وبائی امراض کے دوران فلم اور ٹیلی ویژن کے "سٹی آف ب
پروڈکشن کے شعبوں میں ہماری ترقی غیر معمولی رہی ہے۔ برامپٹن ایک مواقع کا شہر ہے اور یہ اب کوئی راز نہیں رہا کہ برامپٹن کا  

 طح پر تخلیقی صنعت کے لیے ایک منزل کے طور پر ہے۔"تعلق اب بین االقوامی س

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور   9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -

 
"سٹی آف برامپٹن کے فلم اینڈ ٹیلی ویژن آفس کی جانب سے ظاہر کی جانے والی لگن اور غیر معمولی خدمات کی بدولت، ہم وبائی امراض  

دوران بھی ترقی کی منازل طے کرنے اور شہر میں تیزی سے معاشی نمو النے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس کامیابی پر ہم اپنی ٹیم کو کے 
 خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور برامپٹن کا نام فلم اور ٹیلی ویژن پروڈکشن کے لیے ایک شاندار جگہ کے طور پر لیتے ہیں۔"

 سٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنپال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمن -
 
 

-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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