உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ஆக்ஷன்! ப்ராம்ப்ட்டனின் திரர உலகம் மிக வெற்றிகரமாக மாறியுள்ளது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மம 5, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது இந்த ஆண்டு திரரத்துரறயில் முந்ரதய
சாதரனரய முறிக்கும் ஆண்டாக இருந்தது. 2021 இல், 80 வெவ்மெறு திரரப்படங்கள், வதாரலக்காட்சி
மற்றும் ெர்த்தகப் படங்களுக்கு இடமாக அரமந்தது; வமாத்தத்தில் திரரப்படம் பிடிக்கும்
வசயல்பாட்டுக்கு 553 நாள் காலத்ரத உபமயாகித்தது; இது 2020 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 90 சதவீத
அதிகாிப்ரப காட்டுகிறது.
திரரத்துரற நிறுெனங்கள், தயாாிப்பு நிறுெனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களால் உருொக்கப்பட்ட மற்றும்
பின்பற்றப்படும் கடுரமயான COVID-19 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு வநறிமுரறகள் காரணமாக,
2021 வபருந்வதாற்று பரெல் ஆண்டு முழுெதும் தயாாிப்பு பணிகள் வதாடர்ந்து வசயல்பட முடிந்தது.
ஒரு திரரப்படம் எடுப்பதற்கான அனுமதிக்கு ெிண்ணப்பிக்கும் மபாது, தயாாிப்பு நிறுெனங்கள் ஃபிலிம்
மற்றும் வடலிெிஷன் அலுெலகத்திற்கு ப்ராம்ப்ட்டனில் மநரடியாக வசலெழித்த ததாகககை குறிப்பிட
மெண்டும். 2018 முதல், இந்த மதிப்பீடுகள் கணிசமாக ெளர்ந்துள்ளன; கணிக்கப்பட்ட வபாருளாதார
தாக்கம் 959 சதவீதம் அதிகாித்து $18 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக உள்ளது; மமலும் நகரத்திற்கு ெருொய்
2021 இல் கிட்டத்தட்ட $400,000 ஆக உயர்ந்துள்ளது, இது 147 சதவீத உைர்ச்சி ஆகும். இந்த
ெளர்ச்சியானது அதொிக்காகை தளொக தகாண்ட வபாிய நிறுைனங்கள் தகாண்ட ஆர்ெத்தின் ஒரு
காரணமாக இருந்தது. வநட்ஃபிளிக்ஸ், ஆப்பிள் மற்றும் அமமசான் மபான்ற ஸ்டுடிமயா நிறுைங்களின்
தயாாிப்புகள், அத்துடன் மாற்றப்பட்ட ஸ்டுடிமயா இடம் மற்றும் தற்காலிகொக அகெக்கப்பட்ட வசட்
ஆகியெற்றின் ததாடர்ச்சிைான பயன்பாடு அகிைகையை இந்த ைளர்ச்சிக்கு காரணொகும்.
ப்ராம்ப்ட்டன்-இல் இடம்தபற்ற செீபத்திை திட்டப்பணிகளில் அடங்குைன:
• அயெஸான் ப்கரம் இன் புதிை ததாடராகிை ாீச்சர் (Reacher)
• பாராெவுண்ட் + ததாடராகிை ஸ்டார் ட்தரக்: ஸ்ட்யரஞ்ச் நியூ யைார்ல்ட்ஸ் (Star Trek: Strange

New Worlds)
• தநட்ஃப்ளிக்ஸ் – இன் ைர்த்தக் திகரப்படம் ஆகிை 13: தி ெியூஸிகல் அண்ட் யென் ஃப்ரம்

யடாயரான் ட்யடா (13: The Musical and Man from Toronto)

• ஆப்பிள்+ சீாீஸ் ஆகிை , ஸீ (See)
• CBC இைின் ததாகைக்காட்சி ததாடராகிை தகாயரானர் (Coroner)
• ெற்றும் இன்னும் பைவும்!

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் திரரப்படத் தயாாிப்பிற்கு ஏற்ற இடொகும். பிராம்ப்டன் நகரம் வதாழில்துரறக்கு
ெரமெற்பளிக்கும்-பாணிைிைான மசரெகரள ெழங்க உறுதிபூண்டுள்ளது; திரரப்படத்கதப்
படம்பிடிப்பதற்கு ஏற்ற இடங்கரளக் கண்டறிய அரனத்து அளெிலான தயாாிப்புகளுக்கும்
உதவுகிறது;இதில் நகரத்தின் பசுரமயான பூங்காக்கள் மற்றும் ெிரளயாட்டு ரமதானங்கள், குடியிருப்பு
சுற்றுப்புறங்கள், வதாழில்துரற பகுதிகள், நகாின் சமகால கட்டிடங்கள் மற்றும் பாரம்பாிய கட்டிடங்கள்
ஆகியரெ அடங்கும். பல்மெறு சாரல ெழிகள், ெிருப்பம்யபால் காட்சிரய அரமக்க உதவும் ெசதிகளாக
அகெகின்றன. ப்ராம்ப்ட்டன் திரரப்படம் மற்றும் வதாரலக்காட்சி அலுெலகொனது, பீல் பிராந்தியம்,
பீல் பிராந்திய காெல்துரற, பாதுகாப்பு அதிகாாிகள் மற்றும் பலகரயும் உள்ளடக்கிய பிற நகர ைளர்ச்சி
பங்குதாரர்களுடன் இரணந்து படத் தைாாிப்புக்கான மதரெகரள எளிதாக்குகிறது.
ஒன்ட்டாாிமயா க்ாீன் ஸ்க்ாீன் அகெப்பில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உறுப்பினராக உள்ளது; இந்த அகெப்பு
அரசாங்கம், வதாழில்துரற, வதாழிற்சங்கங்கள், கில்டுகள் மற்றும் ெர்த்தக சங்கங்கள் ஆகியெற்றுக்கு
இரடமயயான ஒரு முன்முயற்சியாகும்; இதனால் அைர்களின் தைாாிப்புக்கும் ெற்றும்
ஸ்டுடியைாக்களுக்கும் நிகைத்து நிற்கைல்ை ததாிவுககள ஏற்படுத்தி சக்தி கூட்டுகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன்
திரரப்படம் மற்றும் வதாரலக்காட்சி அலுெலகொனது, கரல, கலாச்சாரம் மற்றும் பரடப்பாற்றல்
வதாழில் மமம்பாட்டு முகரமயுடன் (ACCIDA) வநருக்கமாக இரணந்து, நகரத்தில் திரரப்படத்தின்
எதிர்காலத்திற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் சார்ந்த திரரப்பட தயாாிப்பாளர்கள் மற்றும் திகரப்படங்களுக்கான
கருத்துக்ககள உருொக்குபெர்கரள மமம்படுத்துெதற்கான ெழிகளில் வசயல்படுகிறது.
ப்ராம்ப்ட்டனில் திகரப்படம் பிடிப்பது பற்றி யெலும் அறிை ைருகக தரவும்: brampton.ca/film

அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்தான் நாம் இருக்க மெண்டிய இடம்! இந்த நகரொனது பரடப்புத் வதாழில், பசுரம
முயற்சிகள் மற்றும் ொய்ப்புகளுக்கான ரமயமாக உள்ளது. மகாெிட்-19 வதாற்றுமநாய் பரைலின் மபாது
திரரப்படத் தயாாிப்புத் துரறயின் இந்த ெளர்ச்சி மற்றும் நகரத்தின் மீதான வபாருளாதார தாக்கம்
ெிதிெிலக்கான ஒரு ைிஷைொகும்; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனில் எங்களின் இருப்பிடம், ெசதிகள் மற்றும்
சிறந்த மசரெ மற்றும் சலுரககளுக்கு சான்றளிக்கும் ைிஷைொகும்.”

-

யபட்ாிக் ப்ரவுன், யெைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“எடுக்கப்பட்ட திறரமயான நடெடிக்ரககள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் எங்களின் அர்ப்பணிப்புள்ள
குழுக்களுக்கு நன்றி; வதாற்று பரைலின் மபாது திரரப்படம் மற்றும் வதாரலக்காட்சி தயாாிப்புத்
துரறகளில் எங்களின் ெளர்ச்சி, தாைிக்குதிக்கும் அளைில் இருந்தது. ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளின் நகரம்,
மமலும் பரடப்புத் துரறக்கான யசாிடொக சர்ெமதச அரங்கில் ப்ராம்ப்ட்டன் அகெந்துைிட்டது என்பது
இனி ஒரு ரகசியயெ கிகடைாது.”
-

ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிைர், ைாடுகள் 9 & 10; தகைைர், தபருநிறுைன யசகைகள்,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் திரரப்படம் மற்றும் வதாரலக்காட்சி அலுெலகம் ெழங்கிய அர்ப்பணிப்பு மற்றும்
ெிதிெிலக்கான மசரெக்கு நன்றி; வதாற்றுமநாய் பரைலின்யபாதும் எங்களால் வசழித்து நகரத்திற்கு
அதிமெக வபாருளாதார ெளர்ச்சிரயக் வகாண்டுெர முடிந்தது. இந்த வெற்றிக்காகவும் மற்றும்
திரரப்படம் மற்றும் வதாரலக்காட்சி தயாாிப்பு எனும்யபாது ப்ராம்ப்ட்டன் தான் அதற்கான இடம் என்று
ஏற்படுத்திைகெக்கும் குழுெிற்கு பாராட்டுக்கள்.”
-

பால் யொர்ாிஸன், இகடக்காை தகைகெ நிர்ைாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

-30கனடா நாட்டில் ெிக ைிகரைாக ைளர்ந்து ைரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ைசத்தில் 700,000 ெக்ககளயும் 75,000
ைணிக அகெப்புக்ககளயும் தகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் தசய்யும் ஒவ்தைாரு காாிைத்திலும் தபாதுெக்ககள ெனத்தில் கைத்யத
தசய்கின்யறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ைலு யசர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம்,
ததாழில்நுட்பாீதிைில் ெற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிைான புதுகெப் பகடத்தலில் முன்னணி ைகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள்
தசன்றுதகாண்டிருக்கியறாம். பாதுகாப்பான, நிகைத்து நிற்கைல்ை ெற்றும் தைற்றிகரொன ஆயராக்கிைெிக்க ஒரு நககரக்
கட்டகெப்பதற்கான ைளர்ச்சிப்பாகதைில் நாங்கள் பங்கு ைகிக்கியறாம். Twitter, Facebook, ெற்றும் Instagram ஆகிைைற்றில்
எங்களுடன் இகணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் ததாிந்துதகாள்ளுங்கள்

ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

