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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 378 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സിനിമ വ�വസായെ� സംര�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് ,
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി, 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) സിനിമ വ�വസായെ� സംര�ി��തിന് ഈ
സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�്  സിനിമാ വ�വസായെ�
സംര�ി��തിനായി കിഫ്ബി�െട
ധനസഹായേ�ാെട റിലീസ്   ചി��ൾ ഉൾെ�െട
�ദർശന�ിനായി 100 േകാടി �പ �തൽ �ട�ി
അ�േയാജ�മായ �ല�ളിൽ തിേയ�ർ
സ��യ�ൾ നിർ�ി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി
കായം�ളം, അളഗ� നഗർ, പ��ർ

എ�ിവിട�ളിെല തിേയ�ർ സ��യ��െട
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ അ�ിമ ഘ��ിലാണ് .
ൈവ�ം, പായം, കാ�നാട്  , േപരാ�, താ�ർ
എ�ിവിട�ളിൽ തിേയ��കൾ നിർ�ി��തിന് 
കിഫ്ബിയിൽ നി�ം അംഗീകാരം ലഭി�ി��് .
തി�വ�െ� ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ കിഫ്ബി�െട
ധനസഹായേ�ാെട അത�ാ�നിക
സൗകര��േളാെട ആെക 150 േകാടി �പ
എ�ിേമ�ിൽ ആ�നിക വൽ�രി�� പ�തി�െട
ഒ�ാംഘ� �വർ�ന�ൾ ആരംഭി� കഴി�.
ഈ േ�ാജ�ിെ� �ർ�ീകരണേ�ാെട സിനിമാ
നിർ�ാതാ�ൾ�്  സിനിമാ േമഖലയിൽ ഇ��
�തന സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട

ചി��ൾ നിർ�ി�വാൻ സാധി�ം. �ടാെത
ചി�ാ�ലി പാേ�ജിൽ നിർ�ി�� ചി��ൾ�് 
5 ല�ം �പ വെര വ�വ�കൾ� വിേധയമായി
സ�ിഡി യായി ഇേ�ാൾ നൽകിവ���് . 2019-
20 ബഡ്ജ�ിൽ വനിതാ സംവിധായകെര
േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി ര�
ചല�ി���െട നിർ�ാണം
െക.എസ്  .എഫ് .ഡി.സി. �െട േന�ത��ിൽ

�ർ�ീകരി�  ് �ദർശന �ിന്  ത�ാറാ�ിയി��് .
2020-21-�ം 2021-22-�ം വനിതാ
സംവിധായക�േട�ം പ�ികജാതി /പ�ിക വർ�
വിഭാഗ�ി�� സംവിധായക�േട�ം ര�
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ചല�ി��ൾ വീതം നിർ�ി�� പ�തി
�േരാഗമി� വ��. ഇതിനായി ഒ� ചി��ിന് 
1.50 േകാടി �പ വീതം വകയി��ിയി��്.
തിേയ�ർ റിലീസിംഗി� േശഷ�ം നിർ�ാതാ�ൾ�് 
�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��തി�� �ാരംഭ
നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. േകരള അ�ാരാ�
ചല�ി�േമളയിേല� െതരെ���െ���

മലയാള ചി��ൾ�്  ചല�ി� അ�ാദമി �ാൻറ്  
നൽ���് . റിലീസ്   െച�ാ� സിനിമകൾ�്  3
ല�ം �പ�ം റിലീസ്   െച� സിനിമകൾ�്  ര�
ല�ം �പ�ം സാ��ിക സഹായം
നൽകിവ��. 14 സിനിമകൾ�ാണ്  ഇ�ര�ിൽ

�ാ�് നൽ��ത് . േകാവിഡ്  19-െ� വ�ാപനം
തട��തിനായി േലാ�്ഡൗൺ
ഏർെ���ിയ��ല�� സിനിമാ േമഖലയിെല
�തിസ�ി പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി
സിനിമാ തീേയ��കൾ�� വിേനാദ നി�തി 2021
മാർ�  ്31 വെര ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് 22.06.2021
തീയതിയിെല സ.ഉ.(സാധാ) നം.1195/2021/
ത.സ�.ഭ.വ �കാരം സർ�ാർ ഉ�രവായി��.
േകാവിഡ്  അ�ബ� േലാക്ഡൗ�കൾ
പരിഗണി�െകാ�് സിനിമാ തീേയ��കൾ
ഉൾെ�െട�ളളവർ�് 2020 മാർ�  ്, ഏ�ിൽ, െമയ്  
മാസ�ളിെല ഫി�ഡ്  ചാർ�്  / ഡിമാൻഡ്  
ചാർ�ിൽ 25% ഇളവ്  അ�വദി�ക�ം,
ബാ�ി�� �ക (75%) പലിശ രഹിതമായി
അട��തിന്  15.12.2020 വെര സാവകാശം
നൽ�ക�ം െച�ി��. ഇ�കാരം 1.04 േകാടി
�പ�െട ഇളവ്  ഫി�ഡ്   ചാർ�ി�ം ബാ�ി
�കയായ 3.12 േകാടി �പ പലിശ രഹിതമായി
അട��തിന്  15.12.2020 വെര സിനിമ
തിേയ��കൾ�്  സാവകാശ�ം നൽകിയി��.
പി�ീട്  2020 മാർ�  ്, ഏ�ിൽ, േമയ്   മാസ�ളിെല
ഫി�ഡ്  / ഡിമാൻഡ്   ചാർ�ിൽ നൽകിയ 25%
ഇള�കൾ, 50% ആയി ഉയർ�ി നൽ�ക��ായി.
�ടർ�്  2020- �ൺ �തൽ ഡിസംബർ വെര��
മാസ�ളിൽ ഫി�ഡ്   /ഡിമാൻഡ്   ചാർ�ിൽ 50%
ഇള�ം നൽകിയി��. ഇളവ്  കഴി�� �ക
അട��തിന്  6 �ല�മാസ തവണകൾ
അ�വദി�ക�ം െച�ി��. എൽ.�ി
വിഭാഗ�ിൽ 371 സിനിമാ തീേയ��കൾ�ം
എ� .്�ി. വിഭാഗ�ിൽ 113 തീേയ��കൾ�മായി



3 of 5

3.28 േകാടി �പ�െട ഇള�കളാണ്  നൽകിയത്.
സം�ാനെ� മേ�െതാ� േമഖലകെള�ാ�ം
ൈവദ�തി ചാർ�ിന�ിൽ ��തലായി ഇള�കൾ
ലഭ�മായത്  സിനിമാ തീേയ��കൾ�ാണ്. സിനിമാ
േമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തിന് സർ�ാർ
�ാധാന�ം നൽകി നടപടികൾ
സ�ീകരി�വരികയാണ്. സിനിമാ തീേയ��കൾ
25.10.2021 �തൽ �റ�് �വർ�ി�ി��തിന്

�േ�ാടിയാ�� �വർ�ന�െള��ി

ആേലാചി��തി നായി സാം�ാരിക വ��്
മ�ി�െട അ���തയിൽ 22.10.2021-ന് വിവിധ
സിനിമാ സംഘടനാ �തിനിധിക�മായി ചർ�
നട���ായി. ��ത ചർ�യിൽ സിനിമാ
േമഖലയിൽ നി�ം ഉയർ�വ� ആവശ��ളായ

വിേനാദനി�തി ഇളവ്, ൈവദ�തി ചാർ�് ഇളവ്,
െക�ിട നി�തി ഇളവ്, ��തൽ േ��കെര
�േവശി�ി�ാ�� അ�വാദം, അധിക സർ�ീസ്
ചാർ�് �ട�ിയ ആവശ��ൾ ബ�െ��

വ��ക�മായി �ടിയാേലാചി�  ്വരികയാണ്.
സം�ാനെ� ഒ� ��ിംഗ് സൗ�ദ
�േദശമാ��തി�ം സിനിമാ ��ിംഗ്
സംബ�മായ അ�മതികൾ�് സിംഗിൾ വിൻേഡാ
�ിയറൻസ്  സംവിധാനം ഏർെ����തി���
നടപടികൾ പരിഗണി� വരികയാണ്.

(ബി) സിനിമ വ�വസായ�ിേല�് �� തല�റെയ
ആകർഷി�ാൻ എെ��ാം �തിയ നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സിനിമാ വ�വസായ�ിേല�്  ��തല�റെയ
ആകർഷി�ാൻ ഒ� സിനിമ�് 1.50 േകാടി �പ
വീതം െചലവഴി�െകാ�് വനിതാ
സംവിധായക�െട ര�്  ഫീ�ർ ഫിലി�ക�ം
പ�ികജാതി / പ�ിക വർ� വിഭാഗ�ിൽ നി��
സംവിധായക�െട ര�്  ഫീ�ർ ഫിലി�ക�ം
നിർ�ി��തിനായി 2020-21, 2021-22
വർഷ�ളിെല ബഡ്ജ�ിൽ �ക
വകയി��ിയി��് . ഈ പ�തിക�െട
നിർ�ഹണം െക.എസ് .എഫ്.ഡി.സി. െയ
ഏ�ി�ക�ം, അതിെ� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി� വ�ക�മാണ്. �ടാെത സിനിമാ
നിർ�ാണ�ിന്  ന�ി വ�� 5 ല�ം �പ�െട
സ�ിഡി �ീം ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ
നവീകരണേ�ാ��ടി ��തൽ
ആകർഷണീയമാ��താണ് . ഇ�ർ നാഷണൽ
ഫിലിം െഫ�ിവൽ ഓഫ് േകരളയിേല�
െതരെ���െ��� മലയാള സിനിമകളിൽ
നവാഗത സംവിധായക�െട ചി��ൾ�്  �േത�ക
പരിഗണന നൽകിവ��. െതരെ���� 14
ചി��ളിൽ ആറ്   ചി��ൾ നവാഗത
സംവിധായക�േടതായിരി�ണെമ�് 
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നി�ർഷി�ി��് . സം�ാന ചല�ി� അവാർഡിൽ
നവാഗത സംവിധായകർ�്  �േത�ക അവാർഡ്  
നൽകിവ��. �വസംവിധായക�െട
ആവി�ാര�ൾ േ�ാൽസാഹി�ി��തി��
േവദി എ� നിലയിൽ ഇ�ർനാഷണൽ
േഡാക�െമ�റി ആൻഡ്  േഷാർ�് ഫിലിം
െഫ�ിവൽ ഓഫ് േകരളയിൽ ക�ാ�സ്  
ചി��ൾ�്  �േത�ക വിഭാഗം ഉ�്. �വചല�ി�
�വർ�കർ�്  ഈ രംഗേ�� കട�വരാൻ
�േചാദന മാ�� ഐ.എഫ് .എഫ് .െകയിൽ
വിദ�ാർ�ി കൾ�്  െഡലിേഗ�്  ഫീസ്   ഇന�ിൽ

ഇള� നൽകിവ��.

(സി)

സിനിമ ��ി�ി�ം അ�ബ� േജാലികൾ�ം
ആ�നിക �ഡിേയാകൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) സിനിമാ ��ിംഗി�ം അ�ബ� േജാലികൾ�മായി
സം�ാന സർ�ാരിെ� കിഫ്ബി പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ അത�ാ�നിക
സൗകര��േളാെട നവീകരി�കയാണ്. ഈ
പ�തി�െട ആദ�ഘ��ിൽ ഡിജി�ൽ �ഗ�ിെല

�ീ-െ�ാഡ�ൻ, െ�ാഡ�ൻ, േപാ�് 
െ�ാഡ�ൻ സൗകര��ൾ ഉൾെ�െട എ�ാ
ആ�നിക സാേ�തിക സൗകര���ം ഉൾെ���ി

67.167 േകാടി �പ െചലവിൽ നട�ിലാ�വാൻ
അ�മതി ന�ിയി��്. �ടാെത വാതിൽ�റ
ചി�ീകരണ�ി��, ആരാധനാലയ�ൾ,
േപാലീസ്   േ�ഷൻ, എ�ിവ ഉൾെ�െട��
െസ�കൾ, ആ�നിക ക�ാമറകൾ (ALEXA LF and
Mini LF, Sony Venice), ൈല�കൾ (ARRI
Lights, LED Skypanel, DIDO, JOKERM
Portable Lights) Panther Dolly, Cranes
േഡാൾബി അ�്േമാസ്   മി�്  തീേയ�ർ, സി�്
സൗ�്  എക�പ്െമ�്സ് , േഫാളി സ��് , ഡ�ിംഗ് 
സ��കൾ, ഒ.�ി.�ി �ാ�്േഫാ�കൾ�് 
അ�േയാജ�മായ മീഡിയാ േപാ�്  െ�ാഡ�ൻ
സംവിധാനം, എഡി�്  സ��കൾ, േബസ്   ൈല�് 
�ാ�ിക്  പാനൽ, ഡാവി�ി കളർ േ�ഡിംഗ് 
സ��കൾ, േ�ാ�ർ�ി േ�ാർ, ഇലേ�ാണി�് 
വർ�് േഷാ�്  ബിൽഡിംഗ് , ഫിലിം ആർൈ�വ്സ് ,
ൈല�റീസ് , ഓഡിേയാ & വീഡിേയാ ൈല�റി,
ചല�ി� വിതരണ�ി�� ഒ.�ി.�ി �ാ�്േഫാം
സംവിധാനം �ട�ി േലാേകാ�ര

നിലവാര�ി�� ചല�ി� നിർ�ാണ�ി��

എ�ാ സൗകര���ം സ�മാ���് . �ടാെത
െകാ�ി, കടവ�യിൽ ഒ� േപാ�്  െ�ാഡ�ൻ
െസ�ർ നിർ�ാണ�ി�ം അതിനാവശ�മായ ഔ�് 
േഡാർ ഉപകരണ��െട സ�ീകരണ�ി�ം

അ�മതി നൽകിയി��്.



5 of 5

െസ�ൻ ഓഫീസർ


