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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 238 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ജ�ിസ്  േഹമ ക�ി�ി റിേ�ാർ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്,
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 

�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

null
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്

മ�ി)

(എ)
സിനിമാ േമഖലയിെല �ീക�െട ���ൾ പഠി�

ജ�ിസ്  േഹമ ക�ി�ി ഈ കാര��ിൽ ശ�മായ

നിയമനിർ�ാണം േവണെമ�് ശിപാർശ

െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സിനി എ�ിബിേ��് ആ�് എംേ�ായീസ്

(റ�േലഷൻ)ആ�് -2020 എ� ച�ം

നട�ിലാ��തി�ം നിയമ�കാരം ൈ��ണൽ

�പീകരി��തി�ം ജ�ിസ്  െക.േഹമ സമിതി

ശിപാർശ െച�ി��.

(ബി)

ജ�ിസ്  േഹമ ക�ി�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�  ്ര�്

വർഷം പി�ി�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ�

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശകളിേ�ൽ �േത�ക

�ാധാന�ം നൽകി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�്

വ��. ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�

േശഷം ബ�.�ഖ�മ�ി�െട നിർേ�ശാ�സരണം

13.07.2021-ന് സാം�ാരിക വ��് മ�ി�െട

അ���തയിൽ വ��ിെ� �ിൻസി�ൽ

െസ��റി, ചല�ി� അ�ാദമി, ചല�ി� വികസന

േകാർ�േറഷൻ, സാം�ാരിക �വർ�ക

േ�മനിധി േബാർഡ്  എ�ിവ�െട �തിനിധികൾ,
നിയമവ��് െസ��റി എ�ിവെര ഉൾെ���ി

ഒ� േയാഗം േച�ക�ം േഹമ സമിതി റിേ�ാർ�ിെല

ശിപാർശകളിൽ സ�ീകരി�ാ�� �ടർ നടപടികൾ

സംബ�ി�  ്വിശദമായി ചർ� നട�ക�ം െച�.
ജ�ിസ്  െക. േഹമ സമിതി റിേ�ാർ�ിെല

ശിപാർശകളിൽ ഭരണപരമായ നടപടി

സ�ീകരി�ാ�� വിഷയ�ളിൽ േകരള സം�ാന

ചല�ി� അ�ാദമി, േകരള സം�ാന ചല�ി�

വികസന േകാർ�േറഷൻ, സാം�ാരിക �വർ�ക

േ�മനിധി േബാർഡ്  എ�ിവ �േഖന

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(സി) ��ത റിേ�ാർ�് �സി�െ���േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;
(സി) സിനിമാ േമഖലയിൽ �വർ�ി�� �ീകൾ,

ത��െട സ�കാര� അ�ഭവ�ൾ / വിവര�ൾ

ജ�ിസ്  െക. േഹമ സമിതിേയാട്

െവളിെ���ിയത് സമിതി�െട റിേ�ാർ�ിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ി��തിനാൽ റിേ�ാർ�് േകാൺ
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ഫിഡൻഷ�ലായി ��ി�ണെമ�് ജ�ിസ്

െക.േഹമ സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��ി��.
�ടാെത വ��ി ക�െട സ�കാര� വിവര�ൾ

ഉൾെ�ാ��തിനാൽ റിേ�ാർ�് അേതപടി

െപാ�േരഖയായി �സി�ീകരി�വാൻ

കഴിയിെ��് 22.10.2020-െല 236(1)2020/SIC
നടപടി�മം വഴി സം�ാന വിവരാവകാശ

ക�ീഷൻ ഉ�രവായി��്. മാ��മ�, ക�ീഷൻ

ഓഫ് എൻക�യറീസിെ� പരിധിയിൽ ടി സമിതി

വ��ി�.

(ഡി)

ക�ി�ി�െട ശിപാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ

നിയമ നിർ�ാണം നട�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സിനിമാ േമഖലയിെല �ീകൾ േനരി�� വിവിധ

���ൾ സംബ�ി� ജ�ിസ്  െക.േഹമ

സമിതി�െട റിേ�ാർ�് പരിേശാധി�  ്വരികയാണ്.
സിനിമാ േമഖലയിെല �ീകൾ ഉൾെ�െട��വർ

�ഷണം െച�െ���ത് തട��തി��

ഫല�ദമായ കർ�പരിപാടികൾ ത�ാറാ�ി

വ��.

(ഇ)
സിനിമാ േമഖലയിെല �ഷണ�ൾ

അവസാനി�ി��തിനായി ��ത റിേ�ാർ�ിെല

ശിപാർശകൾ അടിയ�രമായി

നട�ാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

(ഇ) സിനിമാ േമഖലയിെല �ീകൾ േനരി�� വിവിധ

���ൾ സംബ�ി� ജ�ിസ്  െക.േഹമ

സമിതി�െട റിേ�ാർ�് പരിേശാധി�  ്വരികയാണ്.
സിനിമാ േമഖലയിെല �ീകൾ ഉൾെ�െട��വർ

�ഷണം െച�െ���ത് തട��തി��

ഫല�ദമായ കർ�പരിപാടികൾ ത�ാറാ�ി

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


