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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 374 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സിനിമ വ�വസായം അഭി��ിെ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ, 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

�ീ. വി.എൻ വാസവൻ
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സിനിമ വ�വസായം േനരി��
�തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്   കാല�്  ചല�ി� വ�വസായം േനരി�
��മായ �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി

വിവിധ ആശ�ാസ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
�ര�ാ മാനദ��ൾ പാലി� െകാ�് 
നിയ�ിതമായ േതാതിൽ ��ിംഗ്  �നരാരംഭി�ാൻ
അ�മതി നൽകി. േകാവിഡ്   വ�ാപനേ�ാത് 
�റ�േ�ാൾ 50 ശതമാനം സീ�ിംഗ് 
ക�ാസി�ിയിൽ തിേയ��കൾ �റ�

�വർ�ി�ാൻ അ�മതി നൽകി. �ടർ�്

േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ പാലി�െകാ�് �റ്
ശതമാനം സീ�ിംഗ് ക�ാസി�ിയിൽ �റ�്

�വർ�ി��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്.
സം�ാനെ� ��വൻ തീേയ��കളി�ം ഇ-
ടി��ിംഗ് സ�ദായം നട�ിലാ��തിന്

സർ�ാരിെ� 04.01.2020-തീയതിയിെല സ.ഉ.
(സാധാ)നം. 101/2020-ത.സ�.ഭ.വ �കാരം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. േകാവിഡിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാന�് അട�കിട�

സിനിമാ തീേയ��ക�െട വിേനാദനി�തി 2021
ഏ�ിൽ �തൽ 2021 ഡിസംബർ 31 വെര��
കാലയളവിൽ ഇളവ് െച�് നൽകിയി��്. �ടാെത
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി��
ൈലസൻസ്  പിഴ �ടാെത ����തി��

കാലാവധി 31.08.2022 വെര ദീർഘി�ി�ം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്.

േകരള സം�ാന സാം�ാരിക �വർ�ക

േ�മനിധി േബാർഡിൽ 2021 ഡിസംബർ വെര
െസ�് �ടി�ിക വകയി��ിയി��

തീേയ��കൾ�് ടി �ക അട� തീർ��തിന് 6
മാസേ��് �ടി സമയം (2022 ഡിസംബർ വെര)
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ദീർഘി�ി�് നൽകിയി��്. േകാവിഡ്-19-െ�
പ�ാ�ല�ിൽ സാം�ാരിക �വർ�ക

േ�മനിധി േബാർഡിൽ 2020 െഫ�വരി വെര
അംഗത��ിന് അേപ� നൽകിയ

കലാകാരൻമാരിൽ േകാവിഡ്  ധനസഹായ�ിന്

അേപ� നൽകിയവർ�് 2000 �പ വീതം

ധനസഹായം അ�വദി�ി��്. 2021ഏ�ിൽ വെര
അംഗത��ിന് അേപ� നൽകിയ

കലാകാരൻമാർ�് 1000 �പ വീത�ം േകാവിഡ്
ധനസഹായമായി നൽകിയി��്. 

േകാവിഡ്-19 കാരണം �തിസ�ിയിലായ

സിനിമാ തീേയ��കൾ�് ൈവദ�തി ഫി�ഡ്  /
ഡിമാ�് ചാർജിൽ ഇളവ് നൽകിയി��. ��ത
ഇളവി� േശഷ�� ബാ�ി �ക �ല�

തവണകളാ�ി അട��തി�� സാവകാശ�ം
നൽകിയി��. സം�ാനെ� മേ�െതാ�

േമഖലേയ�ാ�ം ൈവദ�തി ചാർ�ിന�ിൽ

��തൽ ഇള�കൾ ലഭ�മായത് സിനിമാ

തീേയ��കൾ�ാണ്. 

(ബി) സിനിമ വ�വസായം അഭി��ിെ���ാൻ

��തായി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

(ബി) മലയാള ചല�ി� േമഖല�െട വളർ��ം

വികാസ�ം സംബ�ി�് സമ�മായ അറി�കൾ
പക��തിനായി മലയാള സിനിമാ മ�സിയം

�ാപി��തിന് ചല�ി� അ�ാദമി സമർ�ി�
പ�തി നിർേ�ശം സർ�ാർ അംഗീകരി�ക�ം
�ാരംഭ നടപടികൾ�ായി ബജ�ിൽ �ക

വകയി��ക�ം െച�ി��്. മലയാള സിനിമ�െട
സാേ�തിക രംഗേ��് കട� വരാൻ

ആ�ഹി�� വനിതകൾ�ായി ചല�ി�

അ�ാദമി ഒ� ൈന�ണ�വികസന പരിപാടി

ആ��ണം െച�ി��്. എഡി�ിംഗ്, സൗ�്
ഡിൈസൻ, സിനിമാേ�ാ�ഫി �ട�ിയ

സാേ�തിക വിഭാഗ�ളിെല വനിതാ �ാതിനിധ�ം
വർ�ി�ി��തി�� കരിയർ ഓറിയേ�ഷൻ

പരിപാടി �ടിയാണ് ഇത്. മലയാള ചല�ി�
കല�േട�ം വ�വസായ�ിെ��ം വികാസ

പരിണാമ�െള സംബ�ി� ചരി�പരമായ

ഗേവഷണപഠന�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

െഫേലാഷി�് പ�തി�ം ചല�ി� അ�ാദമി�െട
േന�ത��ിൽ നിർ�ഹി�വ��. 

േകരള�ിൽ തെ� സിനിമക�െട

ചി�ീകരണ�ി�ം േപാ�് െ�ാഡ�ൻ

വർ�കൾ�ം േവ� എ�ാ സൗകര���ം

ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ�െട ആ�നിക

സംവിധാന�േളാെട�� നവീകരണ�ി�െട
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സാധ�മാ�ം. ചി�ാ�ലി പാേ�ജിൽ നിർ�ി��
ചി��ൾ�് 5 ല�ം �പ വെര സ�ിഡിയായി
ഇേ�ാൾ നൽകി വ���്. എ�ാ സിനിമകൾ�ം
മിക� േ��ക ആസ�ാദനം ലഭ�മാ��തിനായി
നിലവി�� െക.എസ് .എഫ്.ഡി.സി തീേയ��കൾ
അത�ാ�നിക സൗകര��േളാെട നവീകരണ

�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��. �ടാെത കിഫ്ബി
ഫ�പേയാഗി�് സം�ാന�ിെ� വിവിധ

ഭാഗ�ളിൽ ആ�നിക സൗകര��േളാെട��

�തിയ തീേയ��ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന��ം

നട� വ��.

കലാ�ല��� സിനിമക�െട നിർ�ാതാ�ൾ�്

തീേയ�ർ റിലീസിംഗിന് േശഷ�ം �ടർ വ�മാനം
ലഭി��തിനായി ഡിജി�ൽ റിലീസിംഗി��

സാേ�തിക �പമായ ഒ.ടി.ടി �ാ�്േഫാം സം�ാന

ചല�ി� വികസന േകാർ�േറഷെ�

ആഭി�ഖ��ിൽ സർ�ാർ ധനസഹായേ�ാെട

ആരംഭി�വാ�� �ാരംഭ നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��.

സിനിമാ േമഖലയിൽ വനിതകൾ�� അവസരം
വർ�ി�ി��തി�ം അവെര

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി 2019-20
ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� ര� ചി���െട

നിർ�ാണം െക.എസ് .എഫ്.ഡി.സി,�െട
േന�ത��ിൽ �ർ�ീകരി�് �ദർശന�ിന്

ത�ാറാ�ിയി��്. 2020-21�ം 2021-22�ം
വനിതാ സംവിധായകേര�ം, പ�ികജാതി പ�ിക
വർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� സംവിധായകേര�ം

േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ� ല��േ�ാെട ഈ
വിഭാഗ�ിൽെ��� സംവിധായക�െട ര�

ചി��ൾ വീതം നിർ�ി�� പ�തി സർ�ാർ
ഫേ�ാ� �ടി െക.എസ് .എഫ്.ഡി.സി.�െട
േന�ത��ിൽ നട�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


