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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6215 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

തിേയ�ർ ഉടമകൾ�് നി�തി ഇള�കൾ അ�വദി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri Saji Cherian 

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

(എ)

സം�ാന�് തിേയ�ർ അട�് കിട����ലം
ഉടമകൾ�ം ഇ�മായി ബ�െ��് ഉപജീവനം
നട��വർ�ം �യാസ�ൾ അ�ഭവിേ��ി
വ�ി�െ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ലം സാ��ിക

ന�ം േനരി� തിേയ�ർ ഉടമകൾ�് ഏെത�ി�ം
തര�ി�� നി�തി ഇള�കൾ നൽകിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) നി�തി ഇള�ക�ം മ�ം നൽകിയി��്. സിനിമാ
തിേയ��കൾ േകാവിഡ്   �തിേരാധ മാനദ��ൾ

പാലി� െകാ�്  പരമാവധി 50% േ��കെര

�േവശി�ി�  ്25.10.2021 �തൽ �റ�
�വർ�ി�ി�വാൻ അ�മതി നൽകിയി��്.
സം�ാനെ� എ�ാ സിനിമാ തിേയ��കൾ�ം
2020 മാർ�  ്, ഏ�ിൽ, െമയ്   മാസ�ളിെല
ൈവദ�തി ഫി�ഡ്   /ഡിമാ�് ചാർ�ിെല ഇള�കൾ
25% ൽ നി�്  50% ആയി ഉയർ�ി നൽകി.
�ടർ�് 2020 �ൺ �തൽ ഡിസംബർ വെര��
മാസ�ളിൽ ഇ�ാര��ിൽ 50% ഇള�കൾ ന�ി.
ഇളവ്  കഴി�  ് ബാ�ി�� �ക അട��തിന്  6
�ല�മാസ തവണക�ം അ�വദി�. ഏെത�ി�ം
തിേയ��കൾ ഇ�ാലയള വിെല ൈവദ�തി
ബി�കൾ ഭാഗീകമാേയാ �ർ�മാേയാ
അട�ി�െ��ിൽ അർഹ മായ ഇള�കൾ
�ടർ�� ബി�കളിൽ �മെ���ി ന�വാ�ം
അ�വദി�ി��്. 2021 െമയ്   മാസ�ിൽ ഫി�ഡ്  
ചാർ�്  50% ആയി �റ�െച�്  ന�ിയി��്.
സിനിമാ തിേയ��കൾ�്  2020-21
കാലയളവി�� െക�ിട നി�തി തേ�ശ ഭരണ
�ാപന�ൾ 6 തവണ വ�വ�യിൽ 2021
ഏ�ിൽ �തൽ സ�ീകരി�വാൻ അ�മതി ന�ി.
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ തിേയ��
കൾ�്  നൽകിയി�� േ�ഡ്   ൈലസൻസ്  
കാലാവധി കണ�ാ �ാെത 2021 മാർ�  ് 31 വെര
���വാ�ം അ�വദി�.

(ബി) തിേയ��കൾ �റ�് �വർ�ി�ാ�ം ഇെ��ി�ം
ഉടമകൾ വിേനാദ നി�തി ഒ�േ��ി വ��ത്
സാ��ിക �തിസ�ി�ലം �രിതമ�ഭവി��
ഈ േമഖലയി��വർ�് ��ി��്
��ി�ി�െ�� ആേ�പം

(ബി) തിേയ��കൾ അട�കിട�� സമയ�് 
വിേനാദനി�തി ഒ�േ��തി�. തിേയ��കളിൽ
വി�ന നട�� ടി��കൾ�ാണ്  വിേനാദ നി�തി
നൽകിവ��ത് . സിനിമാ തിേയ��ക�െട 2020 -
2021 സാ��ിക വർഷേ��� വിേനാദ
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��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ
േമഖലയി��വർ�് ആവശ�മായ ഇള�കൾ
നൽ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

നി�തി ഒഴിവാ�ിയി��്. സിനിമാ തീേയ�ർ
േമഖലയിൽ ��തൽ ഇള�ക�ം സഹായ
പ�തിക�ം നട�ിലാ�� കാര�ം സർ�ാർ
�ൻഗണന നൽകി പരിഗണി�  ്വ���്.

(സി)
േകാവിഡ്  േ�ാേ�ാേ�ാൾ �കാരം തിേയ��കൾ
�റ�് �വർ�ി��തി�� മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ ഈ േമഖലയിൽ ��തൽ
�തിസ�ി ��ി��താെണ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) സിനിമാ േമഖല�െട വളർ��ം തീേയ��കൾ
�റ� �വർ�ി��തി�ം സഹായകരമായ
നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�  ്വ��ത്.
േകാവിഡ്  േ�ാേ�ാേകാ�ക�ം �ര�ി

തത��ൻക�ത�ക�ം �ത�മായി പാലിേ��ത്
െപാ�ജന താൽപര� �കാര�� നടപടിയാണ്.
തീേയ��കളി െല�� േ��കർ ര�്
വാ�ി�കൾ സ�ീകരി�ിരി�ണം എ� നിബ�ന

ഒ� വാ�ിൻ എ�ായി �റ�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


