
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

8 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2018 சனவாி 25 வியாழக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 8(2).] பாரா மன்றம் 

2018 ெபப்ரவாி 19, திங்கட்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
லைமச் ெசாத்  (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— ஊடக வழிகாட்  ெநறிகள்,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
அரசியலைமப்பின் 104ஆ (5) (அ) உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வினால் 
ஆக்கப்பட்   2017 திெசம்பர் 04 ஆம் திகதிய 2048/1 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஊடக வழிகாட்  ெநறிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 

2006 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  
வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின்  6 ( 2 )  ஆம் பிாிவின் கீழ் ெதாைலக்காட்சி நாடகம், 
திைரப்படம் மற் ம் வர்த்தக அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 07 ஆம் திகதிய 2044/21 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள் 

ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2015 ஆம் ஆண் ன் 5 
ஆம் இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்  118 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் 
இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைப (விைலகளின் மீதான 
உச்சவரம் ) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 14 ஆம் திகதிய 2049/31 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 



( 2 ) 

 

* 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்.— வணிகக் கப்பற்ெறாழில் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் 
கப்பற்ெறாழில் சட்டத்தின் 44 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின்  321 
ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண் ன் வணிகக் கப்பற்ெறாழில் (சிறியவர்த்தகக் கலன்கள்) 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 04 ஆம் திகதிய 2017/31 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க, 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி ெதாடர்பில் 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
நெவம்பர் 27 ஆம் திகதிய 2047/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2018 ெபப்ரவாி 20, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2677/ ’17 

ெகௗரவ ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2018 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் கப்பற் ைறைய 
ெவௗிநாட் க் கம்பனிக க்கு 100% திறந்  வி வதற்கு ெசய்யப்பட்ட 

ன்ெமாழி க்கு இணங்குகின்றீர்களா; 

 (ii) இலங்ைக கப்பல் கவர்களின் சங்கத்தினால் (CASA) அரசாங்கத்தின் ெபா ப்  
வாய்ந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு க தம் லம் அறிவிக்கப்பட் ள்ளவா , 
இந்த திறந் வி தைல நி த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (iii) கப்பல் கம்பனிகள் தனி ாிைமயாவைதத் த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

2018 மார்ச்சு 09, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

685/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் உண க்காக பயன்ப த்தப்ப ம் ட்ைட வைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ட்ைடக க்கான சராசாி வ டாந்தத் ேதைவயான  தனித்தனியாக 
சராசாி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைக ட்ைடகைள இறக்குமதி ெசய்கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அந்த ட்ைட வைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக 

தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ட்ைடகைள இறக்குமதி ெசய்வதற்காக 2016 ஆம் ஆண் ல் 

ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இலங்ைக ட்ைடகைள ஏற் மதி ெசய்கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அந்த ட்ைட வைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட ட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக 

தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) 2016 ஆம் ஆண் ல்  ட்ைட ஏற் மதியின் லம் இலங்ைக 

ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1222/ ’ 16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ.  பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் 

அழிக்கப்பட் ள்ள அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அழிவைடந் ள்ள ேமற்ப  ெசாத் கள் பற்றி அரசாங்கத்தினால் ஏற் க் 

ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  ெசாத்  ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற 

ேவண் ய பயங்கரவாதிக க்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vii) ேமற்ப  (i) - (vi) வைர விசாாிக்கப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான 

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

1405/ ’16 

ெகளரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த்திட்டத்தின் 176 ஆம் இலக்கம் ன்ெமாழிவின் 
பிரகாரம், அலங்கார மீன்வளர்ப் க் ைகத்ெதாழிைல ஆரம்பிப்பதற்கு ச ைக 
அ ப்பைடயில் கடன் வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் அல்ல  
நி வனங்களின் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 1977 ஆம் ஆண்  தல் இன்  வைர அலங்கார மீன்கைள ஏற் மதி 
ெசய்வதன் லம் ஈட் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணியின் 
அள  ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயின் அலங்கார மீன்கைள ஏற் மதி ெசய்ேவாாின் ெபயர்ப் 
பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், அலங்கார மீன் 
ஏற் மதியாளர்க க்கு கடன் வசதிகைள ெபற் க் ெகா க்கும் ேபா  
விேசடமாக வழங்கப்பட்ட ச ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2017 ஆம் ஆண் க்கு ேமற்ப  ச ைககள் ெதாடர்ந் ம் ெசல் ப யாகுமா 
என்பைத ம்; 

 (vi) அலங்கார மீன்கைள ஏற் மதி ெசய் ம் ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த் ம் 
ெபா ப்ைப ஏற் ள்ள அரச நி வனங்களின் நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக 
தி ப்தியைடய மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1575/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் தைலவாின் ெபயர் மற் ம் 
கவாி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவ க்குாித்தான சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கூட் த்தாபனத்தின் காைமத் வ பணிப்பாளாின் ெபயர் மற் ம் 
கவாி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இவ க்குாித்தான சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  இ  பதவிகைள ம் ஒேர ஆள் வகிப்பதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vi) இ  பதவிகைள ம் ஒேர ஆள் வகிப்ப  ெபா த்தமற்றெதன நிதி 
அைமச்சினால் அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனின், ேமற்ப  அறி ைரகைள ஏற் க்ெகாள்ளாதி ப்பதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

1738/ ’17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,—  (2) 

(அ) (i) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் க க்கு ஏற் ைடயதாக, ஊவா மாகாண 
கல்வித் திைணக்களம் ெதாடர்பாக 2016.10.18 ஆம் திகதிய கணக்காய்  
வினாெவான்  ெவளியிடப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கணக்காய்  வினாவில் பாடசாைல அ ப்பைடயிலான 
காைமத் வம் மற் ம் பாடசாைல அ ப்பைடயிலான ஆசிாியர் 

அபிவி த்தி ெதாடர்பாக தாய்லாந்தி ம் பி ப்ைபனி ம் நைடெபற்ற 
ஆசிாியர் பயிற்சி ெசயலமர் க க்கு ஏற் ைடயதாக, இலக்கம் 2, ஆ, இ, ஈ, 
உ, ஊ ஆகிய பிாி களி ள்ள விடயங்கள் மற் ம் 03 ஆம் இலக்க 
பந்தியி ள்ள விடயங்கைள இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) அதன்ேபா  நைடெபற் ள்ள ஏேத ம் ைறேக கள், ஊழல்கள் மற் ம் 
சட்ட விேராத ெசயல்க டன் ெதாடர் ைடய உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
எதிராக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1997/ ’17 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) நிதி ேமாச  பற்றிய விசாரைணகள் ஆைணக்கு விற்கு 2015 ெதாடக்கம் 2017 
ன் 30 ஆம் திகதி வைர கிைடத்த ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக வ டாந்த 

அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) 2015 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 30 ஆம் திகதி வைர, 

 (i) விசாாித்  க்கப்பட்ட, விசாாிக்கப்பட்  வ கின்ற மற் ம் விசாரைணகள் 
ஆரம்பிக்கப்படாத ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) வழக்குத் ெதாடர அல்ல  சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதியின் 
ஆேலாசைனக்காக ஆற் ப்ப த்தப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இ வைர சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதியின் ஆேலாசைன கிைடக்காத 
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக்குகளில் அரசியல்வாதிகள் ெதாடர் பட்ட 
வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  வ டங்க க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத அவர் 
 குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

2109/ ’17 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தில், மத் கம கல்வி வலயத்தில் அைமந் ள்ள 
கைலமகள் தமிழ் வித்தி்யாலயத்தில் நா க்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்கள் 
கல்விப் ெபா த் தராதரம் (சாதாரண தரம்) வைர கல்வி பயில்கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலைய “அண்மித்த பாடசாைல சிறந்த  பாடசாைல” 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் அபிவி த்தி ெசய்ய இரண்  மாதங்க க்கு 

ன்னர் அ க்கல் நாட்டப்பட்ட  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அபிவி த்திப் பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலயில் கல்விப் ெபா த் தராதர (உயர் தர) வகுப் கைள 
ஆரம்பிக்க திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், குறித்த வகுப் கள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2175/ ’17 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்பற்கு,— (1) 

(அ) 2014 ஆம் ஆண் ல் ப ைள மாவட்டத்தின் மீாியெபத்த மண்சாி  காரணமாக, 

 (i) இறந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ஊன ற்ேறாாின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட்ட ெமாத்த 
நட்டஈட் த் ெதாைக எவ்வள ; 

 (iv) இறந்த ஒ வ க்காக அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட்ட நட்டஈட் த் ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (v) ேசதமைடந்த க க்காக ெச த்தப்பட்ட அதிகபட்ச மற் ம் குைறந்தபட்ச 
நட்டஈட் த்ெதாைக எவ்வள ; 

 (vi) இடம்ெபயர்ந்த அைனவ க்கும் நிரந்தர கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பெமான் க்கு நிரந்த ெடான்றிைன வழங்கிய  
மிக ம் கிட் ய திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

2203/ ’17 
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தின், பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 
ெவஸ்ட்ேஹால் ேதாட்டத்தில் அைமந் ள்ள ம த் வ நிைலயம் அரசிற்கு 
ெபா ப்ேபற்கப்பட்  கிராமிய ைவத்தியசாைலயாக மாற்றப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கிராமிய ைவத்தியசாைலயின் லம் இப்பிரேதசத்தின் 3500 - 4000 
கு ம்பங்க க்கு ேசைவ வழங்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  சுமார் ஒ  வ டத்திற்கு ன்னர் ம த் வர்கள் மற் ம் 
உபகரணங்கள் பற்றாக்குைற காரணமாக இவ்ைவத்தியசாைல 

டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், இவ்ைவத்தியசாைலைய மீண் ம் திறந்  ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் 
சுகாதார ேதைவகைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2204/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ப்பைடக்கு ஆட்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்கின்றேபா , பயி நர் விண்ணப்பதாாியின் 
நடத்ைத, ஒ க்கம் மற் ம் கல்வித் தைகைம மிக உயர்வாக இ ப்பி ம், 
தந்ைதக்கு சட்டவிேராத ம சார குற்றச்சாட்  உள்ளைம அல்ல  தண்டப்பணம் 
விதிக்கப்பட் ள்ளைம ேபான்ற காரணங்களினால் பயி நர் விண்ணப்பதாாியின் 
ஆட்ேசர்ப்  இரத்தாகிவி ம் என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த சட்டத்ைத நீக்்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2215/ ’17 
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகாலன்னாவ கல்விக் ேகாட்டத்தில் அைமந் ள்ள ஒேரெயா  கலவன் ேதசிய 
பாடசாைல, குடா த்க வ ராஜசிங்க வித்தியாலயமாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  வித்தியாலயம் ெபௗதீக மற் ம் மனித வளப் 
பற்றாக்குைற காரணமாக நா க்கு நாள் ழ்ச்சியைடந்  வ கின்ற  
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேதசிய பாடசாைலயில் கல்விசார் பணியாட்ெடாகுதியில் 26 
ெவற்றிடங்க ம், கல்விசாரா பணியாட்ெடாகுதியில் 10 ெவற்றிடங்க ம் 
காணப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (iv) இதன் காரணமாக இக்கல் ாியின் மாணவர்கள் க.ெபா.த. (சாதாரண தரப்) 
பாீட்ைசயின் பின்னர் க.ெபா.த. (உயர் தரம்) கற்பதற்காக ேவ  
பாடசாைலக க்கு ெசல்கின்றார்கள்  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்குள்ள திட்டம் யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (iii) 2017 ஆம் ஆண் ல் இந்த வித்தியாலயத்தின் ெபௗதீக மற் ம் மனித வள 
அபிவி த்திக்காக வழங்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா கள் தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நிதி ஏற்பா கள் லம் தற்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ன்ேனற்றம் யா  என்பைத ம்; 

 (v) 2018 ஆம் ஆண் ல் இந்த வித்தியாலயத்தின் ெபௗதீக மற் ம் மனித வள 
அபிவி த்திக்காக நிதி ஏற்பா கைள வழங்க திட்டமிடப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அந் நிதி ஏற்பா கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2221/ ’17 

ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) WP GD 4998 ஆம் இலக்க வாகனம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சுக்கு 
ெசாந்தமான  என்பைத ம்; 

 (ii) 2000 ஆம் ஆண் ல் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்  பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள  
ேமற்ப  வாகனம் தற்ேபா   எந்த ஆளின் ெபா ப்பில் உள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வாகனம் சில காலத் க்கு ன்னர் சாவகச்ேசாி பிரேதசத்தில் 
அரசியல் ெசல்வாக்குள்ள ஒ வாின் உபேயாகத்தில் இ ந்த  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) ஆெமனில், குறிப்பட்ட வாகனத்ைத மீண் ம் தங்கள  அைமச்சின் 
பிரேயாசனத் க்காகப் ெபற் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2284/ ’17 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் ல், இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயின் 3(1) தரத்திற்கு 
பட்டதாாிகைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்காக பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்;  

 (ii) ேதசிய பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிரப் வதற்காக 
மாவட்ட மட்டத்தில் நடாத்தப்பட்ட இப்பாீட்ைச சிங்களம், தமிழ் மற் ம் 
ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில் நைடெபற்ற  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்;  

 (iii) எனேவ, பாீட்சார்த்திக க்கு ேமற்ப  எந்த ெமாழியி ம் விைடயளிக்கக் 
கூ யதாக இ ந்த  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;  



( 9 ) 

 

 (iv) ஆங்கில ெமாழி ஆசிாியர் ெவற்றிடங்க க்காக சிங்கள ெமாழியில் 
விைடயளித்த விண்ணப்பதாாிக க்கு ெதாி ெசய்யப்ப வதற்கான வாய்ப்  
ம க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், சிங்கள ெமாழி ல வினாத்தா க்கும் ஆங்கில ெமாழியில் 
விைடயளிக்க ேவண் ெமன குறித்த பாீட்ைசக்காக விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் அல்ல  ேவ  வைகயில் 

ன்னறிவித்தல் ெகா க்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆங்கில ஆசிாியர் பற்றாக்குைறக்காக சிங்கள ெமாழி லம் விைடயளித்தல் 
தைகைமயீனமாகுெமன ன்னறிவித்தல் ெகா க்கப்படாத நிைலயில், சிங்கள 
ெமாழி லம் விைடயளித்த பாீட்சார்த்திகள் ெதாி  ெசய்யப்படாததன் லம் 
அநீதி ேநர்ந் ள்ள  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனில், அதற்காக எ க்கும் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2433/ ’17 
ெகளரவ . . சானக,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத தனியார்மயப்ப த் ம் உடன்ப க்ைகயின் 
லம் வழங்கப்ப கின்ற காணிகளின் அள  மற் ம் அைவ வழங்கப்ப கின்ற 

அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைகயின் லம் ெதாழிற்பாட்  ைனயத்திற்காக 
வழங்கப்ப கின்ற காணிக க்கு குத்தைக வாடைக அறவிடப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ைற கத்தின் ன்றாம் மற் ம் நான்காம் கட்டங்களின் நிர்மாணிப்  
உாிைம உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண் ள்ள இரண்  கம்பனிகளில் 
ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 

 (v) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தின் ேபா  
நிர்மாணிக்கப்பட்ட 110 ஏக்கர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட தீ  இவ்விரண்  
கம்பனிகளில் ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 

 (vii) இதற்காக உள்நாட்  அல்ல  சர்வேதச கம்பனிெயான்றி ந்  
விைலமதிப்  ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (viii) இன்ேறல், அப்ெப மதி தீர்மானிக்கப்பட்ட அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 மார்ச்சு 20, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

689/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ங்கில் சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் 

ெகாண் ள்ளவர்கள் தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் 
ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (iii) இ  இந் நாட் க்கு ெப மள  ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக் 
கூ ய ஒ  ைகத்ெதாழிலாகுெமன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ங்கில் சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், 2015 ஆம் ஆண் ள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி 

வ மானம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ஏற் மதி ெசய்யப்ப வதில்ைலெயனில், ஏற் மதி ெசய்ய நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) நாட் ள் ங்கில் ைகத்ெதாழி க்கு ேதைவயான சந்ைதைய விாி ப த்த 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1224/ ’ 16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள 

அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 
 (iii) அழிவைடந் ள்ள ேமற்ப  ெசாத் கள் பற்றி அரசாங்கத்தினால் ஏற் க் 

ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  ெசாத்  ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற 

ேவண் ய பயங்கரவாதிக க்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vii) ேமற்ப  (i) - (vi) வைர விசாாிக்கப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான ைமயான 

அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1420/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் 187 ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் அறி கப்ப த் வதற்கு ன்ெமாழியப்பட்ட 
ஜிட்ெடல் அைடயாள அட்ைடயின் ப மட்டான வ வைமப்ைப 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைடயாள அட்ைடைய விநிேயாகிக்கும் அதிகாாி யாெரன்பைத ம்; 

 (iii) பிரைசக க்கு அைடயாள அட்ைடகைள விநிேயாகிப்பதற்காக மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள ெசலவினம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அச்ெசலவினம் யாரால் ஏற்கப்ப ெமன்பைத ம்; 

 (v) 2017 ஆம் ஆண் ல் ஜிட்ெடல் அைடயாள அட்ைட திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் வதற்காக அரசாங்க வர  ெசல த்திட்டத்தி ந்  
ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1898/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) ஊவா மாகாணசைபயில் இடம்ெபற் ள்ள மற் ம் இடம்ெபற்  வ கின்ற 
ைறேக கள் சம்பந்தமாக கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியால் SIN/B/AG/

KI/2017/02 இலக்க ம் 2017.04.20 திகதி ம் ெகாண்ட லனாய்  அறிக்ைக 
ஒன்  ஊவா மாகாண பிரதம ெசயலாள க்கு அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத 
அவர்அறிவாரா; 

(ஆ) (i) அவ்வறிக்ைகயில் ஊவா மாகாணசைபயின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற் ம் 
பதவிநிைல தரத்திலான உத்திேயாகத்தர்க க்கான ெவளிநாட் க் கற்ைக 
விஜயங்கள் சம்பந்தமாக ெவளிக்ெகாணரப்பட் ள்ள, பந்தி இலக்கம் 3 (அ) 
(i) ெதாடக்கம் (x)  வைரயான விடயங்கைள இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) ேமற்ப  ெவளிக்ெகாணரல்கள் ெதாடர்பான அறிக்ைகயில் (ஆ)(i) ெதாடக்கம் 
(iii) வைர ேமற்ெகாண் ள்ள அவதானிப் கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1998/ ’17 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) பாாிய ேமாச கள் மற் ம் ஊழல்கள் பற்றி விசாரைண ெசய்வதற்கான 
ஜனாதிபதி ஆைணக்கு விற்கு 2015 ெதாடக்கம் 2017 ன் 30 ஆம் திகதி வைர 
கிைடத்த ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 



( 12 ) 

 

(ஆ) 2015 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  ன் மாதம் 30 ஆம் திகதி வைர, 

 (i) விசாாித்  க்கப்பட்ட, விசாாிக்கப்பட்  வ கின்ற மற் ம் விசாரைணகள் 
ஆரம்பிக்கப்படாத ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) வழக்குத் ெதாடர அல்ல  சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதியின் ஆேலாசைனக்காக 
ஆற் ப்ப த்தப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இ வைர சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதியின் ஆேலாசைன கிைடக்காத 
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக்குகளில் அரசியல்வாதிகள் ெதாடர் பட்ட 
வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  வ டங்க க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத அவர் 
 குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2070/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப்  

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண் ல் தி ேகாணமைல, ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவச் 

ேசர்ந்த மணற்ேசைன இ தய ரம் கிராமத்தில் 125 க்கும் அதிகமான 
கு ம்பங்கள் மீள்கு ேயற்றப்பட் ள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மக்கள் அக்கிராமங்களில் மீள்கு ேயற்றப்பட்ட காலம் ெதாடக்கம், 
அ ப்பைட வசதிக ம் நிரந்தர க ம் வழங்கப்படாைமயினால் 
க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளனெரன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  கிராமங்க க்கு அ ப்பைட வசதிகைள ம் நிரந்தர கைள ம் 

வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2133/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் 
ைறயில் கா , மாத்தைற மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டங்களி ந்  

ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 

ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 

எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  

மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

2143/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் நன்னீர் நீாின வளர்ப் க்கு ெபா த்தமான இடங்கைள 
இனங்காண்பதற்கான மதிப்பாய்ெவான்  தங்கள  அைமச்சினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், வடேமல் மாகாணத்தில் நன்னீர் மீன்பி க் ைகத்ெதாழி க்கு 
ெபா த்தமான இடங்களாக இனங்காணப்பட் ள்ள இடங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்விடங்களில் நன்னீர் மீன்பி க் ைகத்ெதாழில் ஏற்கனேவ 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஏைனய இடங்களில் நன்நீர் மீன்பி க் ைகத்ெதாழிைல ஆரம்பிப்பதற்கு 
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2180/ ’17 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017.07.31 ஆம் திகதியளவில் அரசாங்கத்தின்,  பத்  இலட்சம் 
ெதாழில்வாய்ப் கள் க த்திட்டத்தின் கீழ் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட ெமாத்த 
ெதாழில்வாய்ப் க்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  மாவட்டத்திற்கைமய தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2223/ ’17 

ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மன்னார் மாவட்டத்தில் நானாட்டான் பிரேதச ெசயலகம் நீண்ட காலமாக 
பைழய கட்டடெமான்றில் இயங்கி வ வதன் காரணமாக, ேசைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள வ ம் மக்க ம் அேதேபான்  அங்கு பணியாற் ம் 
அ வலர்க ம் பல்ேவ  அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) நானாட்டான் பிரேதச ெசயலகத்திற்கு திய கட்டடெமான்ைற நிர்மாணிப்ப  
ெதாடர்பாக என்னால் அ ப்பப்பட்ட 2017.07.06 ஆம் திகதிய க தம் 
ெதாடர்பாக ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், எதிர்வ ம் காலத்தில் நானாட்டான் பிரேதச ெசயலகத்திற்கான  திய 
கட்டடெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்காக நிதி ஏற்பா கைள ஒ க்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

2232/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ேபாக்குவரத் , சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தனியார் ேப ந் களில் பயணிப்பவர்கள் மத்தியில் பிரபல்யமான ம் 

இலாபகரமான மான ற்ெகா ப்பன  அட்ைடகள் லம் கட்டணம் 
ெச த் ம் ைறெயான்  கடந்த காலங்களில் நைட ைறயி ந்த  
என்பைத ம்; 

 (ii) 122, 138, 177 மற் ம் 03 ஆகிய தி இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட தனியார் 
ேப ந் களில் நைட ைற ந்த இந்த ைற பயணிகளிைடேய ாிதமாக 
பிரபல்யம் அைடந்ததன் லம் பயணக் கட்டணத்தில் 20% கழி ம் 
பயணிக க்குக் கிைடத்தெதன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ைறயின் காரணமாக உாிய ேநரத்தில் ேப ந் கள் பயணித்த டன் 
பயணிக க்கு உாிய ேநரத்தில் கடைமக்கு ெசல்வதற்கும் 
இய மாயி ந்தெதன்பைத ம் ; 

 (iv) ேப ந்  உாிைமயாளர்க க்கும் தம  வ மானம் ாிதமாக ம் சாியாக ம் 
கிைடத்த டன் நடத் ன க்கும் மற் ம் சாரதிக்கும் இதன் லம் எந்த 
அநீதி ம் ஏற்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (v) எனி ம், இற்ைறக்கு சில மாதங்க க்கு ன்னர் இ ந்  ேமேல (ii) இல் 
குறிப்பிடப்பட்ட தி இலக்கங்க க்குாிய ேப ந் களில் ேமற்ப  அட்ைடகள் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல என்ப டன் ேமற்ப  அட்ைட இயந்திரங்கள் 
ப தைடந்தி ப்பதாக சில நடத் னர்கள் ெதாிவிக்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா ? 

(ஆ) உடன யாக அ க்குவ ம் வைகயில் ேமற்ப  ற்ெகா ப்பன  அட்ைட 
ைறைய ேமேல குறிப்பிட்ட திகளி ம் ஏைனய திகளி ம் நைட ைறப்ப த்த 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2290/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக்   ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) சப்ரக வ மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அந்தப் பதவிக்கு 

நியமனம் ெபற்ற திகதி யா ; 
 (ii) பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட திகதி ெதாடக்கம் இன் வைர இவர் ேமற்ெகாண்ட 

ெவளிநாட்  விஜயங்கள் யாைவ; 
 (iii) அந்த ஒவ்ெவா  ெவளிநாட்  விஜயத்தின ம் ேநாக்கம் யா ; 
 (iv) அதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள ; 
 (v) அந்த விஜயங்களின் ஊடாக சப்ரக வ மாகாண மக்க க்கு கிைடத்த 

நன்ைமகள்’ யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2315/ ’17 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வாத் வ சந்தியில் இ ந்  ெமாறன் வ சந்தி வைர ெசல்கின்ற வாத் வ 

ெமாறன் வ திைய விஸ்தாித்  அபிவி த்தி ெசய் ம் க த்திட்டத்ைத 
ஆரம்பிக்க மற் ம் நிைற ெசய்ய உத்ேதசித் ள்ள திகதிகள் யாைவ; 

 (ii) அந்த தியின் நீளம், தற்ேபா  தார் இடப்பட் ள்ள அளவின் அகலம் 
மற் ம் ெமாத்த அகலம் எவ்வள ; 

 (iii) காபற் இ வதற்கு எதிர்பார்த் ள்ள அகலம் மற் ம் அபிவி த்திக்குப் 
பின்னரான தியின்  ெமாத்த அகலம் எவ்வள ; 

 (iv) அபிவி த்தி ெசய்யப்ப கின்ற பாலங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
மதகுகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  திக் க த்திட்டத்திற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  பணத்ெதாைகயில் காணிகள் மற் ம் ஆதனங்களின் 
இழப்பீட் க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள  பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 (iii) நிர்மாணப் பணிக க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள  பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 (iv) நிர்மாணப் பணிகள் யாரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்;   

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2322/ ’17 

ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கமத் ெதாழில் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  கமத்ெதாழில் அைமச்சின் மாத்தைள கமநல அபிவி த்தி 
ஆைணயாளர் அ வலகத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட க த்திட்டத்தின் கீழ் 
கேலெவல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் ம சீரைமப்  ெசய்யப்பட்ட 
ஒவ்ெவா  வாவிக்கும் ஒ க்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைக மற் ம் 
நீர்பாய்ச்சப்ப கின்ற வயல் ஏக்கர்களின் அள  யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ம சீரைமப் ப் பணிக க்கான ஒப்பந்தத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட ஒவ்ெவா  
கமக்காரர் அைமப் ம் கிராம ேசவகர் பிாிவின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  ஒப்பந்தத்தின் ல ம் ேமற்ப  கமக்காரர் அைமப் க க்கு 
கிைடக்கப்ெபற்ற இலாபம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) கமக்காரர் அைமப்பின் கணக்கிற்கு இலாபம் வர  ைவக்கப்பட் ப்பின், 
அத்தகவல்கைள சபா பீடத்திற்கு சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) கமக்காரர் அைமப் களால் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட க த்திட்ட ஒப்பந்தங்கள் 
உப ஒப்பந்தகாரர்க க்கு ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ப்பின், குறிப்பிட்ட உப 
ஒப்பந்தங்க க்கான உடன்ப க்ைககைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) உடன்ப க்ைகக க்கு வராமல் வாய் ல இணக்கப்பாட் டன் உப 
ஒப்பந்தங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு கமநல அபிவி த்தி 
உத்திேயாகத்தர்கள் இணக்கம் ெதாிவித் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்தின் ல ம் கமக்காரர் அைமப் க க்கு 
கிைடத் ள்ள அ கூலங்கள், தரகுத் ெதாைககள் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) கமக்காரர் அைமப் க க்கு உப ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்டதன் லம்  
கிைடத் ள்ள அ கூலங்கள், தரகுத் ெதாைககள் மற் ம் அ  ஒப்பந்தத்தின் 
விகிதாசாரமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 மார்ச்சு 21, தன்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

690/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) பிரம்  சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ள்ளவர்கள் 

தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் ெசல்கின்றனர் என்பைத ம், 
 (ii) லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன 

என்பைத ம், 
 (iii) இ  இந்நாட் க்கு ெப மள  ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக் 

கூ ய ஒ  ைகத்ெதாழிலாகுெமன்பைத ம், 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பிரம்  சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்,   
 (ii) ஆெமனில், 2015 ஆம் ஆண் ள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி 

வ மானம் யாெதன்பைத ம் 
 (iii) ஏற் மதி ெசய்யப்ப வதில்ைலெயனில், ஏற் மதி ெசய்ய நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (iv) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) நாட் ள் பிரம் க் ைகத்ெதாழி க்கு ேதைவயான சந்ைதைய விாி ப த்த  
  அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1227/ ’ 16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 

ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  பா காப்  நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இடங்கள் யாைவ; 
 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட 

பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 

ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 
 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 

மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  
 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 
 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1421/ ’ 1 6  
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல  திட்டத்தின் 189 ஆம் இலக்க 

பிேரரைணக்ேகற்ப விேசட ேநாக்கங்க க்கான கம்பனிெயான் (Special 
Purpose Company)  நி வப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கம்பனி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  கம்பனியின் அைமப்பக விதிகளில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 

குறிக்ேகாள்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  கம்பனியின் அைமப்பக விதிகளில் பிரதான நியதிகள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  கம்பனியின் பணிப்பாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

1662/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் இயங்கும் ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக யா  

என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ன்பள்ளி ஒவ்ெவான்றின ம் ெபயர் மற் ம் கவாி 

தனித்தனியாக யா   என்பைத ம்; 
 (iii) ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சரால் ன்பள்ளி 

மாணவர்க க்கு பாடசாைலப் த்தக ைபகள் வழங்கப்ப ம் க த்திட்டத்தின் 
கீழ் இற்ைறவைர, அந்த அ கூலங்கைளப் ெபற் ள்ள ன்பள்ளி 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் இவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன ெசலவான பணத்ெதாைக மற் ம் பணம் ெபற் க்ெகாள்ளபட்ட 
லங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2003/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் 

கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சாின் அைமச்சு அ வலகங்களின் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக குத்தைக ெச த்தப்ப ன் அந்த 

மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண் ன் இ வைர ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/ 

குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்ச க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  அைமச்சுக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 18 ) 

 

2071/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், நகாி கமநல ேசைவ நிைலயத்தில் 

திைணக்களத் க்குச் ெசாந்தமான 23 உழ  இயந்திரங்க ம் 8 இரண்  சக்கர 
உழ  இயந்திரங்க ம் எ வித பராமாிப்ேபா அல்ல  பயன்ெப தேலா 
இன்றி ைகவிடப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உழ  இயந்திரங்கள் பா காப்பற்ற நிைலயில் 4 வ ட காலமாக 
திறந்த ெவளியில் இ க்கின்றன என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட உழ  இயந்திரங்கைளப் ப பார்த்  பாவைனக்கு 
எ த்தல் ெதாடர்பாக ஏேத ம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அைவ ப பார்க்கப்ப ம் காலம் மற் ம் ப பார்த்ததன் 
பின்னர் உபேயாகத் க்கு எ க்கப்ப ம் ைற யா ; 

 (iii) இன்ேறல், ேமற்ப  உழ  இயந்திரங்கைளப் ப பார்த்  நியாயமான 
விைலக்கு கமநல அைமப் க்க க்கு குத்தைகக்கு வழங்குவதற்கான 
சாத்தியம் காணப்ப கின்றதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2134/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் 

ைறயில் இரத்தின ாி மற் ம் ேககாைல மாவட்டங்களி ந்  
ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2144/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 

ஒவ்ெவா  கல்வி ேகாட்டத்திற்கும் ஏற்ப தனித் தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) 2015 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர ஆசிாியர்க க்கு இடர் கடன் 

ெச த் வதற்காக வி விக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  
வ டத்திற்குேமற்ப எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர இடர் கட க்கு விண்ணப்பித்த 
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  கல்வி ேகாட்டத்தின் ப  
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  இடர் கடன் ெச த்தப்பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  கல்வி ேகாட்டத்திற்கும் ஏற்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா  இடர் கடன் ெச த்தப்படா ள்ள ஆசிாியர்க க்கு இக்கடைன 
ெச த் வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 19 ) 

 

2181/ ’17 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2015.08.18 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.07.31 ஆம் திகதி வைரயான காலத்தில் 
நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஆேலாசகர்களின், 
இைணப்பாளர்களின் மற் ம் க த்திட்ட பணிப்பாளர்களின், 

 (i) ெபயர்கள்; 

 (ii) கல்வித் தைகைமகள்; 

 (iii) ெதாழில்சார் தைகைமகள்; 

 (iv) சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள்; 

 (v) பணியாட்ெடாகுதி வசதிகள்; 

 (vi) வாகனங்கள் உள்ளிட்ட ேவ  வசதிகள்; 

யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2226/ ’17 
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான கிளிெநாச்சி - ல்ைலத்தீ  
A-50 பிரதான தியில் அைமந் ள்ள பிரதான பாலமான 402 மீற்றர் 
நீள ைடய வட் வாகல் பாலம் ஒ  வாகனம் மாத்திரம் ெசல்லக்கூ ய 
அள க்கு ஒ ங்கியதாக அைமதல் மற் ம் எவ்விதமான னரைமப் ம் 
ெசய்யாைம காரணமாக ேபாக்குவரத் க்கு இைட றாக  
அைமந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த வட் வாகல் பாலத்ைத னரைமத்தல் ெதாடர்பாக என்னால் 
2017.07.31 ஆம் திகதியிடப்பட்  எ த் லமான ஒ  ேவண் ேகாள் 
வி க்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், வட் வாகல் பாலத்ைத திட்டவட்டமான ஒ  காலப்பகுதிக்குள் 
இரண்  வாகனங்கள் ெசல்லத்தக்கதாக விஸ்தாித்  னரைமக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2291/ ’17 
ெகளரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ெப மதி 
வாய்ந்த இடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) அந்த இடங்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிேயற்ற பின்னர் அந்த இடங்கைள 
பா காக்க எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 20 ) 

 

2316/ ’17 
ெகளரவ ஜயந்த சமர ர,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  
(அ) (i) 2017 ேம 27 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  

அனர்த்தம் காரணமாக க த் ைற மாவட்டத்தில் ைமயாக, 
பகுதியளவில் மற் ம் சிறியளவில் ேசதம் ஏற்பட் ள்ள ெதாழில் யற்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெதாழில் யற்சி இடங்களின் எண்ணிக்ைக, பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க க்கு அைமய தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெதாழில் யற்சிகள் சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 
ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் சுயெதாழில்வாய்ப் க்கள் என்ற வைகயில் 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெதாழில் யற்சிகள் விலங்கு வளர்ப் , ைகத்ெதாழில், வர்த்தகம் 
மற் ம் ஏைனயைவ என்ற வைகயில் தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) அவ்வா  ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாிவினால் அழிவைடந்த 

ெதாழில் யற்சிகள் உாித்தான ஆட்களின் ெபயர், கவாி, ேசததத்தின் 
மதிப்பீட் ப் ெப மதி, ேமற்ப  ெதாழில் யற்சி அைமந் ள்ள கிராம 
அ வலர் பிாி  மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  ஆகியவற்ைற 
தனித்தனிேய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) க த் ைற மாவட்டத்தில் அவ்வா  ேசதமைடந்த ெதாழில் யற்சிக க்கு 
இற்ைறயாகின்றேபா  அரசு நட்டஈ  ெச த்தி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், நட்டஈ  கிைடத்த ெதாழில் யற்சியாளாின் ெபயர், கவாி 
ெதாழில் யற்சி மற் ம் ெச த்தப்பட்ட நட்டஈட் த் ெதாைக தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) க த் ைற மாவட்டத்தில் தற்ேபா  நட்டஈ  ெச த்தப்பட் ள்ள 
ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ெமாத்த நட்டஈட் த் ெதாைக 
யா  என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2323/ ’17 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தம் ள்ள சர்வேதச கிாிக்ெகற் விைளயாட்டரங்கு அங்குரார்ப்பணம் 

ெசய்யப்பட்ட திகதி யா ; 
 (ii) ேமற்ப  விைளயாட்டரங்கிைன நிர்மாணிப்பதற்காக ெசலவிட்ட ெமாத்தப் 

பணத்ெதாைக யா ; 
 (iii) ேமற்ப  பணத்ெதாைக எத்தைகய லங்களி ந்  ெபறப்பட்டன; 
 (iv) விைளயரட்டரங்கு அங்குரார்ப்பணம் ெசய்யப்பட்ட திகதியில் இ ந்  

இற்ைறவைர ேமற்ப  விைளயாட்டரங்கில் நைடெபற்ற ெடஸ்ற்  
ேபாட் கள், ஒ நாள் ேபாட் கள் மற் ம் 20 –  20 ேபாட் களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) ேமற்ப  ேபாட் களி ந்  ஈட் ய வ மானம் எவ்வள ; 
 (vi) அங்கு ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 

ேமற்ப  ஊழியர்களில் ேநர யாக இலங்ைக கிாிக்ெகற் நி வனத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஊழியர்கள் மற் ம் மாவட்ட கிாிக்ெகற் கழகத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (vii) ேமற்ப  ஊழியர்கள் அைனவைர ம் இலங்ைக கிாிக்ெகற் நி வனத் டன்  
இைணப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 21 ) 

 

2327/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெவல்லம்பிட் , அவிசாவைள தியில், 137 ஆம் இலக்கத்தில் வதி ம் ேக.டீ. 

பிேரமசிறி என்பவர், தி அபிவி த்திக்காக காணிகள் சு காிக்கப்பட்ட 
ேபா  தனக்கு ஏற்பட்ட அநீதி சம்பந்தமாக உயர் கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சின் ெசயலாள க்கு சமர்ப்பித்த ேமன் ைறயீ  
ஏற் க்ெகாள்ளப்படா  தி ப்பி அ ப்பப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) நிகழ்ந் ள்ள ஏேத ெமா  அநீதி சம்பந்தமாக எவேர ம் ஒ வர் 
ேமன் ைறயீெடான்ைற சமர்ப்பிக்கும்ேபா  அதைன ஏற் க்ெகாள்ளல் 
ெபா வானெதா  சம்பிரதாயமாக இ ப்பி ம், அதைன நிராகாித்  
தி ப்பிய ப் தல் அரச ஊழியெரா வாினால் ேமற்ெகாள்ளக்கூடாதெதா  
விடயமாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில்,  அந்த ேமன் ைறயீட்ைட ஏற் க்ெகாண்  அதற்கு நியாயமான 
நடவ க்ைகெயான்ைற ேமற்ெகாண்  அ  சம்பந்தமாக 
ேமன் ைறயீட்டாள க்கு அறிவிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல்,ஏன்? 

2018 மார்ச்சு 22, வியாழக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

691/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) பன் சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ள்ளவர்கள் 

தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்; 
 (ii) லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன 

என்பைத ம்; 
 (iii) இ  இந்நாட் க்கு ெப மள  ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக் 

கூ ய ஒ  ைகத்ெதாழிலாகுெமன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பன் சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், 2015 ஆம் ஆண் ள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி 

வ மானம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ஏற் மதி ெசய்யப்ப வதில்ைலெயனில், ஏற் மதி ெசய்ய நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) நாட் ள் பன் சார்ந்த ைகத்ெதாழி க்கு ேதைவயான சந்ைதைய 
விாி ப த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 22 ) 

 

1228/ ’ 16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) மன்னார் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 

ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 

இடங்கள் யாைவ; 
 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட 

பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியாக 

ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 
 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 

மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  
 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 
 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1423/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) உயர் ஜிட்டல்மயப்ப த்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்  

வதற்காக 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல  திட்டத்தின் 193 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்ேகற்ப ஒ க்கப்பட்ட பா 10,000 மில் யன் நிதி ஏற்பா  2016 
ஆம் ஆண் ல் பயன்ப த்தப்பட்ட ைறைய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைணயின் லமாக நன்ைமகைள 
ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் அல்ல  நி வனங்களின் ெபயர்ப்பட் யல் 
ஒன்ைற ம் ெபற் க்ெகாண்ட நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைகைய ம் பற்றிய 
விபரமான அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்ட ஒ க்கீடாகிய பா 10,000 
மில் யன் பணத்ெதாைகயில் ெசலவிட யாமற்ேபான பணத்ெதாைக 
2017 ஆம் ஆண் ல் பயன்ப த்தப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1663/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் அதிகாரத்திற்கு வந்த பின்னர், இ  

வைர மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சுக்கு ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்யப்பட்ட ஆேலாசகர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆேலாசகர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் கல்வித் 
தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆேலாசகர்க க்கு ெச த்தப்ப கின்ற சம்பளங்கள், ப கள் மற் ம் 
சிறப் ாிைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயத்திற்காக இ வைர 
ெசலவிட் ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சி ந்  ேசைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாள் ம் ெபா  மக்க க்கு இந்த ஆேலாசகர்களின் லம் 
கிைடக்கும்  நன்ைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2004/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி அைமச்சாின் அைமச்சு 
அ வலகங்களின் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக குத்தைக ெச த்தப்ப ன் அந்த 
மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண்  வைர ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/ 
குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்ச க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  அைமச்சுக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2072/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மின்வ  மற் ம் ப்பித்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடக்கு மாகாணத்தில் மக்கள் மீளக் கு யமர்த்தப்பட்ட பிரேதசங்களில் 

அைமந் ள்ள க க்கு கடந்த காலத்தில் “வடக்கின் வசந்தம்” நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் கீழ் இலவசமாக மின்சார இைணப் கள் வழங்கப்பட்டன 
என்பைத ம்; 

 (ii) பின்னர் மின் கட்டணம் மாதாந்தம் அறவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (iii) இதற்ேகற்ப, கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் மக்கள் மீளக் கு யமர்த்தப்பட்ட 

பிரேதசங்களி ம் மின் கட்டணம் மாதாந்தம் அறவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (iv) ஆயி ம், கடந்த 6 மாத காலத்தி ள் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் இக்கட்டணம் 

அறவிடப்படவில்ைல என்பைத ம்; 
 (v) மின் கட்டணத்ைத மாதாந்தம் அறிவிடாமல் ஒேர தடைவயில் பல 

மாதங்க க்கான கட்டணத்ைத அறவி வதனால் ெப ந்ெதாைகயான 
பணத்ைத ஒேர தடைவயில் ெச த் வதற்கான ெபா ளாதார வ  இல்லாத 
அம்மக்கள் இன்ன க்கு உள்ளாகி ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மின் கட்டணத்ைத மாதாந்தம் அறவிடாதி ப்பதற்கான காரணம் கிளிெநாச்சி 
மின்சார சைப அ வலகத்தில் நில ம் ஊழியர் பற்றாக்குைறயா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவ்ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) நி ைவத் ெதாைகைய தவைண அ ப்பைடயில் அறவி வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் மாதாந்த அ ப்பைடயில் இைடயறாமல் மின் 
கட்டணங்கைள அறவி வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2135/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் 
ைறயில் ெமாணராகைல மற் ம் ப ைள மாவட்டங்களி ந்  

ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2145/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தி ள்ள இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ப்ேபாக்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ஒவ்ெவா  ப்ேபாக்களி ம் இயக்குவதற்கு ெபா த்தமான 
நிைலயி ள்ள ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ப்ேபாக்க க்கும் 
ஏற்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களின் 
ேப ந் களின் ெதாகுதிைய ேமம்ப த் வதற்காக திதாக வழங்கப்பட்ட 
ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) எதிர்வ ம் காலத்தில் த்தளம் மாவட்டத்தில் இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களின் 
ேப ந்  ெதாகுதிைய ேமம்ப த் வதற்கு அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2182/ ’17 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் அரச கடன் ெதாைக ெமாத்த 
உள்நாட்  உற்பத்தியின் சத தமாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் தலா அரச கடன் ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2292/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த நாட்களில் ஏற்பட்ட பாதகமான காலநிைலயின் தாக்கத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட இரத்தின ாி மாவட்டத்தி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  பிாி களின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) ஒவ்ெவா  பிாிவி ம் பாதிப் க்குள்ளான கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 

ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (iv) இவர்க க்கு நிவாரணமளிக்க அைமச்சு ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள் 

யாைவ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2317/ ’17 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017.05.27 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ெவௗள்ப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  காரணமாக 

லத்சிங்கள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் ெபாேலெகாடயி ந்  இஹல 
ெவல்கம வைர ெசல்கின்ற தியில் 1 ஆம் கட்ைட எ ம் பிரேதசம்  
மண்சாி க்கு உள்ளாகியைமயின் லம் தற்ேபா  அவ் திைய 
பயன்ப த் வதற்கு இயலாதெதா  நிைல ேதான்றி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்நிைலைம காரணமாக ேமற்ப  திைய பயன்ப த்திய இலக்கம் 819G 
ன, 819H கமேகவத்த, 824 ெதன்னேஹன மற் ம் 825 இஹல ெவல்கம 

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களில் அைமந் ள்ள ஓமத்த கு ேயற்றம், 
ஓமத்த ெகாலணி, கம்பலகந்த, வ லாகந்த, ன, பட்ேடகல்ல, ெதன்ேஹன, 
சமகி ர, இஹல ெவல்கம, கல்லன ல்ல, ேஹன்யாய மற் ம் 
அட்டஹ ல்ேஹன ஆகிய பிரேதசங்களில் 10,000, 15,000 இற்கு இைடப்பட்ட 
மக்கள் பாாிய இன்ன க்கு உள்ளாகி ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த திைய சீரைமப்பதற்கு தற்ேபா  எவ்வித நடவ க்ைகக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) பயன்ப த்த யாத அளவிற்கு ேசதமைடந் ள்ள ேமற்ப  திைய 

ாிதமாக ம சீரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், ம சீரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் காலப்பகுதி மற் ம் 

நிைற ெசய் ம் காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2324/ ’17 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— மாகாண சைபகள் மற் ம் 

உள் ராட்சி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தம் ள்ள, திகம்பத்தன பிரேதசத்தில் பா காப்  வனெமான்  அைமந் ள்ள  

என்பைத ம்; 
 (ii) பிரேதசத்தி ள்ள உள் ராட்சி நி வனத்தினால் இந்த இடத்தில் குப்ைபகள் 

அகற்றப்ப கின்றன என்பைத ம்; 
 (iii) குப்ைபகள் அகற்றப்ப வதன் காரணமாக பிரேதசத்தி ள்ள காட்  

யாைனகள் இவ்விடத்தில் அ க்க  நடமா கின்றன என்பைத ம்;  
 (iv) இங்கு உண  இல்லாதேபா  இந்த யாைனகள் சுற் ப் றக் கிராமங்க க்குள் 

பிரேவசிக்கின்றன என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) ஆெமனில், மனிதர்களின ம் யாைனகளின ம் பா காப் க் க தி இவ்விடத்தில் 
குப்ைபகள் அகற்றப்ப வைத நி த்த அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2328/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மீெதாட்ட ல்ல, குப்ைப ேம  சாிந்  வி ந்ததன் காரணமாக 
அவ்விடத்தி ந்  ெவௗிேயற்றப்பட்ட கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கு ம்பங்க க்கு ெச த்தப்பட்ட இழப்பீட் த் ெதாைகைய 
தனித்தனியாக குறிப்பி வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கு ம்பங்கள் ெவௗிேயற்றப்பட்ட நிலப் பிரேதசத்தின் தற்ேபாைதய ெப மதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காணி  தற்ேபா  யா க்கு உாித்தா ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2339/ ’17 

ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் தி ேகாணமைல –  மட்டக்களப்  A15 தி  
னரைமக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த தி னரைமக்கப்ப ைகயில்  உப்பா  பிரேதசத்திற்கு பக்கத்தில் 
அைமந் ள்ள றிஞ்சா  பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்படவி ந்த  மதகு 
நிர்மாணிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இதனால் ெவள்ளம் வழிந்ேதாட இயலாமல்  கிண்ணியா பிரேதசம் 
ெவள்ளத்தில் ழ்குகின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த இடத்தில் ஒ  மதகிைன நிர்மாணிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில், மதகிைன நிர்மாணிக்க எ க்கின்ற காலம் எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 மார்ச்சு 23, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

692/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) பித்தைள சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் 

ெகாண் ள்ளவர்கள் தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் 
ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (iii) இ  இந் நாட் க்கு ெப மள  ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக் 
கூ ய ஒ  ைகத்ெதாழிலாகுெமன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பித்தைள சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்;   
 (ii) ஆெமனில், 2015 ஆம் ஆண் ள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி 

வ மானம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ஏற் மதி ெசய்யப்ப வதில்ைலெயனில், ஏற் மதி ெசய்ய நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) நாட் ள் பித்தைள சார்ந்த ைகத்ெதாழி க்கு ேதைவயான சந்ைதைய 
விாி ப த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1229/ ’ 16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 

ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 

இடங்கள் யாைவ; 
 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 

ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 
 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 

மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  
 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 
 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1425/ ’ 1 6 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச 

வர்த்தக அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (2)  
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 200 ஆம் இலக்க 

பிேரரைணக்கு அைமய, ஏற் மதி தயாாிப்  வலயங்கைள ந னமயப் 
ப த் வதற்காக பின்பற்றப்பட்ட வழி ைறகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) எம  நாட் ல் தற்ேபா  நைட ைறயில் இ க்கும் ஏற் மதி தயாாிப்  
வலயங்களின் ன்ேனற்ற நிைலைம யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) திய ஏற் மதி தயாாிப்  வலயங்கைள ஆரம்பிப்பதற்கு இலங்ைக 
தலீட் ச் சைப தைலயிட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) 2000 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைக தலீட் ச் 
சைபயின் ெசயலாற் ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் பணிப்பாளர் யார் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1665/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப ம் பாடசாைலகள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
 (ii) ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அந்த பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ேமற்ப  பாடசாைலக க்கு மாகாண சைபயின் 
நிதி ஏற்பாட் ல் வழங்கப்பட்ட கட்டடங்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) கட்டடங்கள் வழங்கப்பட்ட பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) குறித்த நிர்மாணிப் கள் வழங்கப்பட்ட ஆட்களின ம் கம்பனிகளின ம் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிர்மாணிப் க க்காக மாகாண சைப ெசலவிட் ள்ள 
பணத்ெதாைக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2005/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) நீதி அைமச்சாின் அைமச்சு அ வலகங்களின் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக குத்தைக ெச த்தப்ப ன் அந்த 

மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண்  வைர ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/ 

குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்ச க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  அைமச்சுக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2112/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ‘ஆயிரம் பாலங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம்’ என்பதன் 

கீழ் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 
அைமந் ள்ள ஊற் ப் லம், வள் வர்பண்ைண கிராமங்கைள ேநாக்கிச் 
ெசல்கின்ற பிரதான தியில் அைமந் ள்ள பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் 
2016 ஆகஸ்ட் மாதம் 25 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் ஒப்பந்தகாலம் 2017 ேம மாதம் 21 ஆந் திகதி நிைறவைடந்தெதன்பைத ம்; 
 (iii) எனி ம் ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப்பணிகள் இற்ைறவைர நிைற  

ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள நிைற  ெசய்வதற்கான ஏேத ம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில் ேமற்ப  நிர்மாணப் பணிகள் நிைற  ெசய்யப்ப ம் திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2136/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் 

ைறயில் அ ராத ரம் மற் ம் ெபாலன்ன ைவ மாவட்டங்களி ந்  
ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2152/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாணசைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாண தி அபிவி த்தி அதிகார சைபக்குாிய திகளின் 

கிேலாமீற்றர் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கும் அைமய 
ெவவ்வேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக, மாகாண தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
தரப்ப த்தல்க க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 2013, 2014, 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் வடேமல் மாகாண தி 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்குாிய த்தளம் மாவட்டத்தில் காபற் இடப்பட்ட 

திகளின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iv) வடேமல் மாகாணசைபக்குாிய திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும் 

பராமாிப்பதற்கும் நிதி ஏற்பா கைள வழங்கும் லங்கள் யாைவ; 
 (v) 2013, 2014, 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் ேமற்ப  

லங்களின் கீழ் த்தளம் மாவட்டத்தில், மாகாண திகைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  லத் க்கும் 
அைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 30 ) 

 

2183/ ’17 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2015.09.01 ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2017.07.31 ஆம் திகதி வைர சனாதிபதி, பிரதம 
அைமச்சர், சபாநாயகர் மற் ம் அைமச்சர்க டன் ேமற்ெகாண்ட ெவளிநாட்  
சுற் ப்பயணங்கைள உள்ளிட்டதாக ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற உ ப்பின ம் 
ேமற்ெகாண்ட உத்திேயாக ர்வ ெவளிநாட்  சுற் ப்பயணங்களின் எண்ணிக்ைகைய 
இறங்குவாிைசக் கிரமத்திற்ேகற்ப அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2293/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சப்ரக வ மாகாணத்தின் கீழ் நி வகிக்கப்ப ம் இரத்தின ாி 
மாவட்டத்தி ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) சப்ரக வ மாகாணசைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அந்தப் பதவியில் 

நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் திதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாடசாைலகள் 
உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  பாடசாைலகளின் ெபயர்கள், தற்ேபா  ேசைவயில் 
ஈ பட் ள்ள ஆசிாியர்கள் மற் ம் கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (v) சப்ரக வ மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அந்தப் பதவியில் 
நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் மாவட்டத்தில் டப்பட்ட பாடசாைலகள் 
உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அந்தப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (vii) அவ்வா  டப்பட்ட பாடசாைலகளின் வளங்களி ந்  பயன் 

ெப வதற்காக அைமச்சு எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2325/ ’17 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— மாகாண சைபகள் மற் ம் 

உள் ராட்சி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மத்திய மாகாணசைபக்குச் ெசாந்தமான மாத்தைள மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள 
நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நீர்ப்பாசன திட்டத்தி ந் ம் பயன்ெப கின்ற 

கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நீர்ப்பாசன திட்டத்தின் ல ம் பயிர்ெசய்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற காணிகளின் ஏக்கர் அள  தனித்தனியாக எவ்வள   
என்பைத ம்; 

 (v) 2010 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைறவைர மத்திய மாகாணசைபயினால் மாத்தைள 
மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசன அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்காக ெசலவிடப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக வ டவாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 31 ) 

 

2340/ ’17 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக உரக் கம்பனியின் தற்ேபாைதய தைலவாின் 

ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) அந்தப் பதவிக்குாிய கல்வித் தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) தற்ேபாைதய தைலவர் அப்பதவிக்குாிய கல்வித் தைகைமக க்கு ேமலதிகமாக 

ேவ  ெதாழில்சார் தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய் ள்ளாரா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், அைவ யாைவ  என்பைத ம்; 
 (v) வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக உரக் கம்பனியின் பணிப்பாளர் சைப 

அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (vi) பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
 (vii) தைலவர் மற் ம் பணிப்பாளர் சைபயினர் ெப கின்ற சம்பளங்கள் மற் ம் 

ெகா ப்பன கள் தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2369/ ’17 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அைமச்சர் சரத் ெபான்ேசகா பீல்ட் மார்ஷல் என்ற வைகயில் தற்ெபா ம் 

இலங்ைக இரா வத்திற்கு இைணப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்; 
 (ii) இவர் பங்குபற்றக்கூ ய இரா வ ெசயற்பாட்  நடவ க்ைககள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
 (iii) இவர் இரா வ சீ ைடயில் பங்ேகற்கக்கூ ய நடவ க்ைககள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
 (iv) இரா வ நடவ க்ைககளின்ேபா  இவ க்குக் கிைடக்கின்ற அல்ல  

கிைடக்கக்கூ ய அதிகாரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) இரா வ அ வலர் என்ற வைகயில் இவர் பாரா மன்ற உ ப்பினர் 

பதவிைய வகிக்க மா என்பைத ம்;  
 (vi) இரா வ அ வலராக இ க்கின்ற நிைலயில் இவர் அைமச்சர் பதவிைய 

வகிக்க மா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2397/ ’17 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச 

ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைறவைர கு நாகல் மாவட்டத்தில் பதிவாகிய 

ெதலசீமியா ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  ேநாயாளிகள் பதிவாகிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவ; 
 (iii) வடேமல் மாகாணத்தில் ெதலசீமியா ேநாயாளிக க்கு அவசியமான 

சிகிச்ைசகள் அளிக்கப்ப கின்ற ைவத்தியசாைலகள் யாைவ; 
 (iv) ேமற்ப  ேநாய்க்கு அவசியமான சிகிச்ைச வசதிகைள ஏைனய ைவத்தியசாைல 

க க்கும் வழங்க அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 
 (v) இந்த ேநாயாளிக க்கான இைரயானவர்க க்கான சத்திரசிகிச்ைசக் 

கூடெமான் ம் மரப  வங்கிெயான் ம் கு நாகல் மாவட்டத்தில் உள்ளதா; 
 (vi) இந்த ேநாயாளிக க்கு அவசியமான சிகிச்ைசகைள ம் ம த் வ 

வசதிகைள ம் வழங்க அைமச்சு ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 ஏப்பிறல் 03, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

839/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) சில நகர்ேசர் ரப் பயணச் ேசைவ க கதி ைகயிரதங்களி ள்ள உறங்கல் 
ெபட் கள் சீரழிந் ள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (ii) சில ைகயிரதங்களில் சிற் ண் சாைல வசதிகள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 
 (iii) தற்ேபா ள்ள சிற் ண் சாைலக ம் ைறசார்ந்தைவயாக 

இல்ைலெயன்பைத ம்; 
 (iv) ைகயிரத சிற் ண் சாைலகளில் தரக்குைறவான உண  பானங்கள் அதிக 

விைலயில் விற்கப்ப கின்றன என்பைத ம்; 
 (v) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களின் காரணமாக ைகயிரதப் பயணிகள் 

சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்றனெரன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைகயிரதங்களில் வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காகச் ெசலவாகும் பணத்ெதாைக மதிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1230/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1419/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேச வர்த்தக 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டத்தின் 195 ஆம் இலக்க 

ன்ெமாழி க்ேகற்ப, ேநர  ெவௗிநாட்  தலீ கைள ஊக்குவிக்கும் 
ேநாக்கத் டன் “அபிவி த்திக்கான கவர் நி வனம்” எ ம் நி வனெமான்  
தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதன்  உள்ளடக்கம் மற் ம் ெபா ப் க் கட்டைமப்  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 1977 தல் இ  வைர இலங்ைகக்கு கிைடத் ள்ள ெமாத்த ெவௗிநாட்  
தலீ கள், தலீட்டாளர்கள் ெபற் க்ெகாண் ள்ள கடன் உள்ளிட்ட 

ேநர  ெவௗிநாட்  தலீ கள், கடனின்றிக் கிைடத்த ேநர  ெவௗிநாட்  
தலீ கள் வ ட வாாியாக குறிப்பிடப்பட் ள்ள பட் யெலான்ைற 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;  
 (iv) 2009 இல்  த்தம் வைடந்த பின்னர் இலங்ைகயில் ேநர  ெவௗிநாட்  

தலீ கள் வளர்ச்சியைடந்த விதத்ைத சுட் க்காட் ம் தர கள் மற் ம் 
விளக்க வைரபடத்ைத ம்  மற் ம் ன் ாிைம வாிைசக் கிரமப்ப  ேநர  
ெவௗிநாட்  தலீ கைள நாட் ள் பாய்ச்சிய பிரதான ஐந்  நா கள் 
யாைவெயன்பைத குறிப்பி வாரா என்பைத ம்; 

 (v) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் க டன் ஒப்பி ைகயில் ேநர  ெவௗிநாட்  
தலீ கள் ழ்ச்சியைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1666/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப ம் ம த் வமைனகளின்  

எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ம த் வமைனகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அப்பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர், இ வைர வழங்கி ள்ள ம த் வமைன 
சிற் ழியர் ெதாழில்வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெதாழில்வாய்ப் கள் வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின் ெபயர்கள், 
கவாிகள் மற் ம் ெதாழில்வாய்ப் கள் வழங்கப்பட்ட ம த் வமைனகள் 

யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  ெதாழில்வாய்ப் கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு பின்பற்றப்பட்ட 

ைறயியல் யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2006/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) த்தசாசன அைமச்சாின் அைமச்சு அ வலகங்களின் கவாிகள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக குத்தைக ெச த்தப்ப ன் அந்த 

மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண்  வைர ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/ 

குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்ச க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  அைமச்சுக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2115/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின், கண்டாமைல பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய 

கல்லா  கிராமத்தில் சுனாமி அனர்த்தம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கான டைமப் த் திட்டத்தின் கீழ் 143 நிரந்தர க ம், 
மீள்கு யமர்த்தப்பட்ட மக்க க்ெகன பல்ேவ  டைமப் த் திட்டங்களின் 
கீழ் கிைடத்த 100 க ம் என்றவா  243 கள் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  243 களில் இன்றளவில் சுமார் 186 களில் மாத்திரம் மக்கள் 
கு யமர்ந் ள்ளேதா , எஞ்சிய 57 களில் யா ம் கு ேயறாத நிைலயில் 
அைவ ெவற்றிடமாக உள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (iii) கு நீர், ைறயான ேபாக்குவரத்  ேசைவகைள வழங்குதல் மற் ம் தி 
னரைமப்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத காரணத்தினால் ேமற்குறிப்பிட்ட 

கிராமங்களில் இன்றளவில் கு ேயறி ள்ள மக்கள் ெப ம் சிரமங்கைள 
எதிர்ெகாண் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) இக் கிராமத்தில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இன்றளவில் ெவற்றிடமாக உள்ள கைள,  இல்லாத கு ம்பங்க க்கு 

வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2137/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் ைறயில் 

தி ேகாணமைல, மட்டக்களப்  மற் ம் அம்பாைற மாவட்டங்களி ந்  
ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2184/ ’17 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2017 ஆம் ஆண்  மீெதாட் ல்ல குப்ைப ேம  சாிந்  ழ்ந்ததனால், 
 (i) உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) அங்க ன ற்ேறார்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (iii) பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட்ட ெமாத்த 

நட்டஈட் த் ெதாைக; 
 (iv) உயிாிழந்த ஒ வ க்குச் ெச த்தப்பட்ட நட்டஈட் த் ெதாைக; 
 (v) ேசதமைடந்த க க்காகச் ெச த்தப்பட்ட அதிகபட்ச மற் ம் குைறந்தபட்ச 

நட்டஈட் த் ெதாைக; 
எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இடம்ெபயர்ந்த அைனவ க்கும் நிரந்தர கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இடம்ெபயர்ந்த ஒ  கு ம்பத்திற்கு நிரந்தர ெடான்  வழங்கப்பட்ட 
அண்மித்த திகதி யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2228/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசு ஆட்சிக்கு வந்த நாள் ெதாடக்கம் இ வைர 

ெவளிநா களின் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள இலங்ைக மீனவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  மீனவர்கள் தற்ேபா  ைக ெசய்யப்பட் ள்ள நா கள் யாைவ; 
 (iii) ேமற்ப  மீனவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ; 
 (iv) ேமற்ப  மீனவர்கைள வி விப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாண் ள்ள 

நடவ க்ைககள் யாைவ; 
 (v) ெவளிநா களின் ைக ெசய்யப்பட் ள்ள மீனவர்களின் கு ம்பங்களின் 

நலன் ாிக்காக அைமச்சு எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

2294/ ’17 
ெகௗரவ ேஹசான் விதானேக,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்த்தில் இயங்கும் இேபாச ப்ேபாக்களில் தற்ேபா  

இலாபத்தில் அல்ல  நட்டத்தில் இயங்கும் ப்ேபாக்கள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவா  
ப்ேபாவிற்கும் திதாக வழங்கப்பட்ட பஸ் வண் களின் எண்ணிக்ைக 

ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ப்ேபாவி ம் நில ம் ஊழியர் ெவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் அவ்ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு அைமச்சினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2326/ ’17 

ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ஆரம்ப ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கேலெவல பிரேதசத்தில் இஹல க்கல எ ம் ெபயாில் கிராமெமான்  
உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இக்கிராமத்தில் ெப ம்பான்ைமயான கு ம்பங்கள் ெசங்கல் தயாாித்  
வாழ்க்ைகைய ெகாண் நடாத் கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iii) நில கின்ற க ம் வறட்சி, லப்ெபா ட்களின் விைல அதிகாிப்  மற் ம் 
ேபாக்குவரத் க் கட்டணம் அதிகாித்தல் ஆகியன காரணமாக தற்ேபா  
இக்கிராமத்தின் மக்கள் ேமற்ப  ைகத்ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வதில் க ம் 
சிரமங்க க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், ேமற்ப  கிராமத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் பிரச்சிைனகைள 
தீர்ப்பதற்கு அைமச்சு எ க்கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2342/ ’17 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  

மர ாிைமகள் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  நாட் ல் ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப கின்ற பயனாளிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிவாரணங்களின் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  நாட் ல் ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப கின்ற பயனாளிகளின் 
எண்ணிக்ைகைய குைறப்பதற்கு அரசாங்கம் ெகாள்ைக ாீதியான 
தீர்மானெமான்ைற எ த் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  பிரேதச ெசயலகங்கள் ஊடாக கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி  
மட்டத்தில் திதாக ச ர்த்தி நிவாரணம் வழங்குதல் மற் ம் இைடநி த்தல் 
ெதாடர்பாக ஏற் ைடய ெபயர் பட் யல் ெவளியிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ச ர்த்தி நிவாரணங்கைள இைடநி த் வதற்கு ஏற் ைடய ெபயர் 
பட் ய ல் மிக வறிய மற் ம் அங்க ன ஆட்க ம் உள்ளார்கள் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(இ) இவர்க க்கு ேவ  யாேத ம் நிவாரணம் வழங்கப்ப மா; இன்ேறல், அ  
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச் 
சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2370/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணயக்கார,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெமண்டல் ைற க பிரேவச வழியின் இ ம ங்கி ள்ள நிலப்பகுதிைய 

இலங்ைக ைற க அதிகாரசைபக்கு ைகேயற்  ெகாள்கலன்கைள 

பாிேசாதைன ெசய்ய பயன்ப த் வதாயி ப்பின், தற்ேபா  ெகாள்கலன்கைள 

பாிேசாதைன ெசய்வதற்கான பிாி  அைமந் ள்ள ேக தி நிைலயத்ைத 

ேநாக்கிச் ெசல்ைகயில் ேதான் கின்ற 6/10 மணித்தியாலங்க க்கிைடப்பட்ட 

பாாிய தாமதத்ைத தவிர்த் க்ெகாள்ள இய ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (ii) ஒ சில இறக்குமதியாளர்கள் அவர்களின் களஞ்சியங்கள் ெவ ைமயாகும்வைர 

இறக்குமதி ெசய் ள்ள பண்டங்கைள வி வித் க்ெகாள்வைத தாதம்ெசய்  

தாமதக் கட்டணங்கைள ெச த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வ   அவர்க க்கு 

இலாபமானெதன்பைத அறிவாரா; 

 (iii) ஆெமனில், ேமேல (i) மற் ம் (ii) சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் எதிர்கால 

நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2399/ ’17 

ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நில கின்ற வரட்சி காரணமாக கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநல ேசைவ 

காப் திச் சைபயினால் இழப்பீ  வழங்கப்பட்ட விவசாயிகளின் 

எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) கு நாகல் மாவட்டத்தில் இவ்வா  இழப்பீ  வழங்கப்பட்ட விவசாயிகளின் 

ெபயர்ப் பட் யைல ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்ப  

ெவவ்ேவறாக சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) கு நாகல் மாவட்டத்தில்  ஒவ்ெவா   விவசாயிக்கும்  வழங்கப்பட்ட 

இழப்பீட் த் ெதாைக  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இழப்பீ  வழங்கப்ப ைகயில் கவனத்திற் ெகாள்ளப்பட்ட 

அள ேகால்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 ஏப்பிறல் 04, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

892/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,—  உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) (i) மதவாச்சி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், லா ெவல் ய கிராமத்ைத சார்ந்  
வா ம் “வன்னி சிங்கள” என்ற இனம் பற்றி ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கிராமத்ைதத் தவிர இவ்வின மக்கள் வா ம் ேவ  கிராம அ வலர் 
பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) த்த காலத்தில் பல்ேவ  பாதிப் க்கைள சந்தித்த இம்மக்கள் வா ம் 
கிராமங்களில் அ ப்பைட ேதைவகள் குைறந்த மட்டத்தில் நில வைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இவ்வசதிகைள ாிதகதியில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்களின் ெபா ளாதார நிைலைமைய உயர்த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், எவ்வா  என்பைத ம்; 
 (iii) இம்மக்களின் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள பா காப்பதற்கு அரசாங்கம் 

நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1231/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வ னியா மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 39 ) 

 

1424/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 201 

இன் லமாக த்தளம், அம்பாந்ேதாட்ைட மற் ம் கிளிெநாச்சி ேபான்ற 
விேசடமாக இனங்காணப்பட்ட பிரேதசங்களில் பாாியளவில் சுற்றாடல் 
கூ ணர் மிக்க ைகத்ெதாழில்கள் தாபிக்கப்ப ெமன ெசய்யப்பட் ள்ள 

ன்ெமாழி க்கிணங்க 2016 ஆம் ஆண் ல் அப்பிரேதசங்களில் திதாக 
தாபிக்கப்பட்ட ைகத்ெதாழில்கள் யாைவ; 

 (ii) சுற்றாடல் கூ ணர் மிக்க ைகத்ெதாழில்கைள இனங்காண்பதற்காக 
பாவிக்கப்ப கின்ற குறிகாட் கள் யாைவ; 

 (iii) இலங்ைகயில் ஏற் மதி தயாாிப்  வலயங்களி ள் ம் அதற்கு ெவௗியி ம் 
இடம்ெபறச் ெசய்யப்பட் ள்ள சுற்றாடல் கூ ணர் மிக்க ைகத்ெதாழில்கள் 
யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  ைகத்ெதாழில்கள் லமாக சுற்றாட க்கு ஏற்ப கின்ற பாதகமான 
தாக்கங்கைளத்  த ப்பதற்காக அரசாங்கத்தினால் விதந் ைரக்கப்பட் ள்ள 
வழி ைறகள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1739/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தம்பதிவ யாத்திைரகைள ஏற்பா  ெசய்ய அ மதி ெபற் ள்ள நி வனங்கள் 

மற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  நி வனங்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ஆட்களின் ெபயர்கள், 

கவாிகள் மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) 2010  ஆம் ஆண்  தல் இன்  வைர தம்பதிவ யாத்திைரகளின் ேபா  

மரணித் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அவ்வா  மரணித் ள்ள ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  ஆட்கைள தம்பதிவ க்கு அைழத் ச்ெசன்ற நி வனங்கள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vi) இவ்வா  மரணித்தவர்களின் கு ம்பங்கள  நலன் ாிக்காக அைமச்சு 

எ த் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2007/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மத்திய கலாசார நிதியத்திற்கும் விடயத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்ச க்கும் 

இைடயிலான இைணப் க்காக நி வனத்தில் தற்ேபா ள்ள பதவிக க்கு 
ேமலதிகமாக ேவ  உத்திேயாகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், நியமிக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்ப ம் ேபா  பின்பற்றிய ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அந்த நியமனங்க க்காக கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்ட குைறந்தபட்ச கல்வித் 
தகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) அவர்கள  சம்பளங்கள் மற் ம் ெகா ப்பன கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 40 ) 

 

2116/ ’17 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவச் 
ேசர்ந்த 27 கிராம அ வலர் பிாி க க்குாிய 114 கிராமங்களில் சுமார் 45 
சி  விவசாயக் குளங்கள் உள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  குளங்கள் பல வ டங்களாக னரைமக்கப்படாத காரணத்தினால் 
சி  ேபாகத்தின் ேபா  ெநற் ெசய்ைகயாளர்க க்கும் ஏைனய 
விவசாயிக க்கும் ஏற் ைடய காலப்பகுதியில் பயிர்ச் ெசய்ைக 
நடவ க்ைககளில் ஈ பட யா  ேபாகின்றைமயால் இவர்கள் ெபாி ம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட குளங்க க்கு ன் ாிைம அளித் , அவற்ைற 
னரைமப்பதற்கு அைமச்சிடம் ஏேத ம் ேவைலத்திட்டம் உள்ளதா 

என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இக்குளங்கைள னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2138/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் ைறயில் 
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி, மன்னார், ல்ைலத்தீ  மற் ம் வ னியா 
மாவட்டங்களி ந்  ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 41 ) 

 

2018 ஏப்பிறல் 05, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1049/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைக பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள தனியார் 
கட் டங்களில் ேபணிவரப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வைமச்சுக்கள் ேபணிவரப்ப ம் கட் டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) இக்கட் டங்களில் ஒ  ச ர அ க்கு ெச த்தப்ப ம் குத்தைகத் ெதாைக 

மற் ம் ேசைவக் கட்டணம், ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு அைமவாக தனித்தனிேய 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) இக்கட் டங்களில் வாகனங்கைள நி த்திைவப்பதற்காக உள்ள 
இடப்பரப் க்கு ெகா ப்பன  ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைக பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள அைமச்சுக்கள், 
ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ேகாட்ேடக்கு ெகாண்  ெசல்லப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இதற்குத் ேதைவயான கட் டங்கள் நிர்மாணிக்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைக பிரேதசத்தி ந்  ஸ்ரீ ஜயவர்தன ரவிற்கு 
ெகாண்  ெசல்லப்ப ம் மற் ம் ெகாண்  ெசல்லப்படாத அைமச்சக்கள் 
தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1233/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், மதிப்பீட் ப் 
ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 42 ) 

 

1426/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 202 இன் 

பிரகாரம் அெமாிக்க ெடாலர் 10 மில் யைன தலீ  ெசய்கின்ற அல்ல  
500 திய ெதாழில் வாய்ப் கைள பிறப்பிக்கின்றதான பின்தங்கிய 
பிரேதசங்களில் ஆரம்பிக்கப்ப கின்ற ெதாழில் யற்சிக க்கு  பாாிய வாி 
ஊக்குவிப் கள் விதந் ைரக்கப்பட்டதன் பிரகாரம், 2016 ஆம் ஆண் ல் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ெதாழில் யற்சிகள் பற்றிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவிைன சமர்ப்பிக்ைகயில் இனங்காணப்பட்ட பின்தங்கிய 
பிரேதசங்கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ெசால்லப்பட்ட பின்தங்கிய பிரேதசங்களில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
ன்ேனற் வதற்காக 2000 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைறவைர அரசாங்கத்தினால் 

கைடப்பி க்கப்பட்ட வழி ைறகள் யாைவ; 
 (iv) உட்கட்டைமப்  வசதிகைள பாாியளவில் அபிவி த்தி ெசய்யாமல் பின்தங்கிய 

பிரேதசங்க க்கு ைகத்ெதாழில்கைள விஸ்தாிக்க இயலாெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1740/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ந்  2014 ஆம் ஆண்  வைர யாைன - மனித 

ேமாதல்கள் காரணமாக இறந்த யாைனகளின் எண்ணிக்ைக ஆண் வாாியாக 
தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (ii) அவ்விதமாக இறந்த யாைனகள் இறந்த இடங்கள் யாைவ; 
 (iii) ேமற்ப  கால எல்ைலக்குள் க ங்காய ற்ற மற் ம் உயிராபத்  

நிைலக்குள்ளான யாைனகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (iv) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் இறந்த யாைனகளின் 

எண்ணிக்ைகைய ம்  யாைன - மனித ேமாதல்கைள ம் குைறக்க  அைமச்சு 
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2043/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மகாவ  அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சாின் அைமச்சு அ வலகங்களின் 

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக குத்தைக ெச த்தப்ப ன் அந்த 

மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண்  வைர ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/ 

குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இராஜாங்க அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இராஜாங்க அைமச்ச க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 43 ) 

 

2117/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தத்தின் காரணமாக 1985 ஆம் ஆண் ல் இடம்ெபயர்ந்த வ னியா 
வடக்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய ெவ ைவத்தகல் கிராம மக்க க்கு, 
இக்கிராமத்தில் மீண் ம் கு ேய வதற்கு அ மதி கிைடத் ள்ளெதனி ம், 
இதற்கான எவ்வித அ ப்பைட வசதிக ம் ஏற்ப த்தப்படாைமயின் 
காரணமாக ெதாடர்ந் ம் பல்ேவ  பிரேதசங்களில், பல இன்னல்க க்கு 
மத்தியில் இவர்கள் வசிக்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கிராமத்தில் கள், ேபாக்குவரத்  உள்ளிட்ட அ ப்பைட 
வசதிகளின்ைம ம், காட்  யாைனகளின் அச்சு த்தல் 
காணப்ப கின்றைமயா ம் மக்கள் இங்கு மீள்கு ேய வதற்கு யாத 
நிைல ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவியில் னரைமக்கப்பட்ட பாடசாைல ம் 
பாழைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கிராமத்ைத அண் யதாக அைமந் ள்ள ேகாவில் ளியங்குளம் 
கிராமத்தி ம் அ ப்பைட வசதிகளின்ைமயால் தற்சமயம் 09 கு ம்பங்கள் 
மாத்திரேம வசிப்பெதன்பைத ம்; இங்குள்ள பாடசாைல ம் களஞ்சியமாக 
பயன்ப த்தப்பட் வ கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கிராமங்களின் அ ப்பைட வசதிகள் மற் ம் உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள வி த்தி ெசய்  மக்கைள மீள்கு ேயற் வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2139/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் 
ைறயில் மாத்தைள, வெர யா மற் ம் கண்  மாவட்டங்களி ந்  

ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 44 ) 

 

2229/ ’17 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாணசைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாண தற்ேபாைதய தலைமச்சாின் கீழ் உள்ள திைணக்களங்கள், 
அைமச்சுக்கள் மற் ம் ஏைனய நியதிச்சட்ட நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தின ம் ெபயர் மற் ம் கவாி யா ; 

 (iii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பின்னர் வடேமல் 
மாகாணசைபயின் தலைமச்சாின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற நி வனங்க க்கு 
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள  ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iv) ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஊழியர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 
பதவிகைள ெவவ்ேவறாக குறிப்பி வாரா: 

 (v) அவ்வா  ஊழியர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கு மாகாணசைப பின்பற்றி ள்ள 
ைறயியல் யா ; 

என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2343/ ’17 

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதற்கு அதிேவக தியின் ெமாத்த நீளம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திைய நிர்மாணிப்பதற்கான மதிப்பீட் ச் ெசல  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  திைய நிர்மாணிக்கின்றேபா  காணி மற் ம் ஏைனய ெசாத் க்கைள 
இழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இவர்க க்கு வழங்குவதற்குள்ள இழப்பீட் த் ெதாைக ஏற்கனேவ 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த இழப்பீட் த் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

 (ஆ) (i) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண்  வைர, ெதற்கு அதிேவக தியின் 
லமாக அரசாங்கம் ஈட் ய ெமாத்த வ மானம் ஆண்  வாாியாக 

தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆண் களில் தியின் தி த்த ேவைலக க்காக ஒ க்கப்பட்ட 
ெமாத்த பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2344/ ’17 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ெவளிநாட்ட வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெகா ம்  பல்கைலக்கழகம் மற் ம் களனி பல்கைலக்கழகத்தினால் 

நடத்தப்ப ம் சர்வேதச நல் ற  விடயப்பரப்  பற்றிய தலாவ  பட்டம் 
மற் ம் பட்டப்பின் பாடெநறிைய ெவற்றிகரமாக நிைற  ெசய் ள்ள 
மாணவர்கள் இவ்விடயப்பரப்  பற்றி ன்  நான்கு ஆண் கள் விாிவாக 
கற் ள்ளனெரன்பதால், இவர்களின் அறி  மற் ம் ஆற்றைல 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சுக்கு ெபற் க்ெகாள்வதற்கான ஏேத ம் 

ைறயியல் தற்ேபா  காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சி ஏற்ற பின்னர் ேமற்ப  பாடெநறிைய 

ெவற்றிகரமாக நிைற  ெசய்த மாணவர்கள் தங்க ைடய அைமச்சுக்கு 
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளார்களாயின், இவர்கள் பற்றிய தகவல்கைள ெபற் க் 
ெகா ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், எதிர்வ ம் காலத்தில் ேமற்ப  பட்டதாாிகைள தங்கள் அைமச்சுக்கு 
ஆட்ேசர்ப்பதற்கு ெபா த்தமான ைறயியெலான்ைற தயாாிக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2402/ ’17 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைறவைர பயிர்ச்ெசய்ைகயின்ேபா  விவசாய 

இரசாயனப் ெபா ட்கைள கவனயீனமாகப் பாவித்தைம காரணமாக   
கு நாகல் மாவட்டத்தில்  இறந்த ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவ்விதமாக இறந்த ஆட்கள் பதிவாகிய  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 
யாைவ; 

 (iii) விவசாய இரசாயனப் ெபா ட்களின் பாவைன சம்பந்தமாக மக்க க்கு 
விழிப் ணர் ட்ட அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2434/ ’17 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தின் வாத் வ சந்தியி ந்  ெமாெராந் வ சந்தி 

வைர ெசல் ம் வாத் வ ெமாெராந் வ திைய அபிவி த்தி ெசய்ைகயில் 
காணிகள் மற் ம் ெசாத் க்கைள இழக்கின்ற கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க ைடய ெபயர், கவாி, இழக்கின்ற காணியின் அள  மற் ம் 
ெசாத்தின் தன்ைம யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) காணிகைள இழக்கின்ற கு ம்பங்க க்கு இழப்பீ  ெச த் வதற்கு அச் 
ெசாத் க்கள் மற் ம் காணிகள் இன்றளவில் விைலமதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், இழப்பீ  ெச த்தப்பட ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக, 
கு ம்பங்களின் ெபயர், கவாி மற் ம் ெச த்தப்பட்ட ள்ள இழப்பீட் த் 
ெதாைக யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2436/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த நாட்களில் ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கினால் பாதிக்கப்பட்ட 

பிரேதசங்களில் வசிக்கும் மாணவ மாணவிகள் க.ெபா.த. (உயர்தர) 
பாீட்ைசக்கு 04 தடைவகள் ேதாற்ற ெமன பிரதம அைமச்சர் 
கூற்ெறான்ைற ெவௗியிட்டார் என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) எனி ம் இ வைர அ  சம்பந்தப்பட்ட ஆேலாசைனகள் இலங்ைக பாீட்ைசகள் 
திைணக்களத்திற்கு கிைடக்கவில்ைலெயன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்த ஆேலாசைனகைள இலங்ைக பாீட்ைசகள் திைணக்களத்திற்கு 
அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2461/ ’17 
ெகளரவ இஷாக் ரஹுமான்,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெகக்கிராவ நகரத்தில் அைமந் ள்ள பஸ் தாிப்  நிைலயம் 1977 ஆம் ஆண்  

தல் இ வைர ைறயாக ப்பிக்கப்படாைமயினால், மிக ம் சீரழிந்த 
நிைலயில் காணப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக பயணிகள் ெப ம் அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்வ டன், 
பஸ் தாிப்  நிைலயத்தில் பஸ் வண் கைள ஓட்  நி த் வதில் மிக ம் 
சிரமம் காணப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பஸ் தாிப்  நிைலயத்ைத எதிர்வ ம் காலத்தில் ம சீரைமப் ச் 
ெசய்ய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ஏப்பிறல் 06, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1232/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  பா காப்  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1429/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டப் பிேரரைண இலக்கம் 158 

இன்ப , ேதயிைலைய கலப்பதற்காக இறக்குமதி வைரயைறகைள 
தளர்த் வதற்கு எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்கூறிய வர  ெசல த்திட்டப் பிேரரைணக்கைமய 2016 ஆம் ஆண் ல் 
கலப்பதற்காக இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேதயிைலயின் அள , 
விைல மற் ம் இறக்குமதியாளர்களின் ெபயர்ப்பட் யைலச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) 1977 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைகக்கு 
ேதயிைலைய இறக்குமதி ெசய்த பிரதானமான ேதயிைல இறக்குமதியாளர்கள் 
பத் ப் ேபாின் ெபயர்கள் ஒவ்ெவா  வ டத் க்கு அைமய ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1440/ ’16 
ெகளரவ த்திக பத்திறன,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ரன்மினிெதன்ன ெர  சினிமா கிராமத்ைத அைமக்க ெசலவான பணத் 

ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (ii) அதற்ெகன பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட லங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) 2015.01.01 ெதாடக்கம் 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர ெர  சினிமா கிராமம் 

ஈட் ள்ள வ வாய் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) இதன் நிர்வாக நடவ க்ைககள் எந்த நி வனத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன 

என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இந்தக் கிராமத்தின் அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்ெகன அரசாங்கம் 
ெதாடர்ந் ம் பணத்ைத ஈ ப த்த நடவ க்ைக எ க்குமா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்விதத்தில் என்பைத ம் 
அவர்  இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1741/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம்  உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற ஊவா மாகாண திப் 

பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைபயில் 2010 ஆம் ஆண் ல் இ ந்   
இற்ைறவைர ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெமாத்த ஊழியர் எண்ணிக்ைக 
ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (ii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் ேமற்ப  
அதிகாரசைபயில் இற்ைறவைர வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) இவ்விதமாக ெதாழில் வழங்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் 
பதவிப் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  பதவிக க்காக ஆட்ேசர்ப்  ெசய்த ேவைளயில் கைடப்பி க்கப்பட்ட 
ைறயியல் யா ; 

 (v) ஊவா மாகாண திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைப ஊழியர்களின் 
நலேனாம்ப க்காக ஊவா மாகாணசைப ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2140/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் 

ைறயில் த்தளம் மற் ம் கு ணாகல் மாவட்டங்களி ந்  ேதாற்றி ள்ள 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2205/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் வாயிரத்  நா க்கும் அதிகமான 

கு ம்பங்கள் மீன்பி க் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  மீனவர்கள் ஏறத்தாழ 73 கிேலாமீற்றர் நீளமான கடற்கைர மற் ம் 

ஆழ் கடைல பயன்ப த்தி இக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட்  வ கின்றனர் 
என்ைத ம்; 

 (iii) இப்பிரேதசத்தில் கலங்கைரவிளக்கம் இன்ைமயால், மீன்பி ப் படகுகள் 
தவறான திைசயில் ெசல் தல் உள்ளிட்ட பல பிரச்சிைனக க்கு மீனவர்கள் 

கம்ெகா க்க ேநாி கின்றெதன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதசத்தில் கலங்கைரவிளக்கெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2230/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில் சி நீரக ேநாய் மிக ேவகமாக பரவிவ வைத அறிவாரா; 
 (ii) ஆெமனின், தற்ேபா  சி நீரக ேநாயாளர்கள் இனங்காணப்பட் ள்ள பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் அந்த ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம் 
பதிவாகி ள்ள ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தளம் மற் ம் கு ணாகல் மாவட்டங்களில் 
பதிவாகி ள்ள சி நீரக ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iv) வடேமல் மாகாணத்தில் சி நீரக ேநாயாளர்க க்கு சிகிச்ைச ெப வதற்காக 
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட் ள்ள சுகாதார வசதிகள் யாைவ; 

 (v) சி நீரக ேநாயாளர்கள் உள்ள கு ம்பங்களின் நலன் ாிக்காக அைமச்சு 
எ த் ள்ள நடவ க்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 49 ) 

 

2234/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சாின் பிரத்திேயக 
பதவியணிக்கு இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள 
ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனத்தின் 
வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய  
யார் என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2295/’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் உள்ள சப்ரக வ மாகாண  சைபக்கு ெசாந்தமான 

திகளின் கிேலா மீற்றர் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  திகளில் 2010 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைறவைர மாகாண 

சைபயின் லம் னரைமக்கப்பட்ட திகளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  திக்கும் ெசலவிடப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள மாகாண சைபக்கு ெசாந்தமான 
அேநகமான திகள் இன்றளவில் க ம் ேசத ற்  காணப்ப கின்றதால், 
அவ் திகைள ாிதமாக னரைமப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2345/ ’17 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ச க வ ட்டல், நலன் ாி 

மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தற்ேபா  மாத்தைள மாவட்டத்தில் நிரந்தரமான ச ர்த்தி அ வலர்கள் 

ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள் யாைவ  
என்பைத ம்; 

 (ii) ச ர்த்தி அ வலர் ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்ற கிராம அ வலர் 
பிாி களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2412/ ’17 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கு ணாகல் –  அ ராத ரம் பிரதான திைய ேநாக்கியதாக “ாிதீெபந்தி 

எல்ல” என்ற ெபயாில் காணிெயான்  உள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) அந்தக் காணியில் “கஜ த்  பியச” என்ற ெபயாில் டைமப் த் 

திட்டெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்காக தற்ேபா  பணம் 
ேசகாிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 



( 50 ) 

 

(ஆ) (i) அவ்வாறான டைமப் த் திட்டெமான்ைற அந்த இடத்தில் 
நிர்மாணிப்பதற்காக டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சின ம் 
ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைபயின ம் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ப்பின் 
அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ; 

 (ii) இந்தக் காணியில் டைமப் த் திட்டெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்காக 
பண ம் ேசகாிக்கப்பட் ள்ளதால், ஏேத ம் சட்ட விேராத ெசயல் இடம் 
ெபற்றி ப்பின்,  அ  ெதாடர்பாக அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2437/ ’17 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) இலங்ைகயில், 
 (i) இறப்பர் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பிரதான மாவட்டங்கள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) இறப்பர் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெமாத்த ெஹக்டயார்களின் 

அள  யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) வ டாந்த இறப்பர் உற்பத்தி எத்தைன ெமற்றிக் ெதான் என்பைத ம்; 
 (iv) ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் மற் ம் சி  அளவிலான ெசய்ைகயாளர்களால் 

வ டாந்தம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற இறப்பர் கிேலாகிறாம்களின் அள  
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2462/ ’17 
ெகளரவ இஷாக் ரஹுமான்,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெகக்கிராவ பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், ெகால்லங்குட் கம 

கிராம அ வலர் பிாிவில் மாமினியாவ வாவி “வாாி ப் ” க த்திட்டத்தின் 
கீழ் ம சீரைமக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் ேபா  சுமார் 60 ஏக்கர் வயற்காணிகள் ழ்கியதனால் ேமற்ப  
விவசாயிகள் மிக ம் நிர்க்கதியான நிைலைமக்கு ஆளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) ேமற்ப  பிரச்சிைனைய தீர்த் ைவப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் 

யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2473/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) சுங்கம் ஏற் மதிப் ெபா ட்கைள 24 மணித்தியாலங்களி ம், இறக்குமதிப் 

ெபா ட்கைள 48 மணித்தியாலங்களி ம் வி விப்பதாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
வர்த்தக அறிவித்தல்க க்காக சுங்க காைமத் வ நிதியத்தி ந்  பா 40 
மில் யன் ெசலவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) சுங்க ஏற் மதி மற் ம் இறக்குமதி பிாி க க்குக் ைகயளிக்கப்ப ம் 
ஆவணங்கள் சாியாகப் ர்த்தி ெசய்யப்பட்  ைகயளிக்கப்ப மானால் 
அப்ெபா ட்கைள 06 மணித்தியாலயங்க க்குள் வி விக்க ெமன்ப  
உண்ைமயா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 ஏப்ரல் 17, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1331/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) LTL Holdings (Pvt.) Ltd கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான உபகம்பனிகளின் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (ii) ேமற்ப  உபகம்பனிகள் தாபிக்கப்ப ம் ைறயியல் யா ; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கம்பனியினா ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பணிகள் 

ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட கம்பனிகளின் வ மானத்தி ந்   இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 
கிைடக்கும் இலாபப் பங்கின் சத தம், ஒவ்ெவா  கம்பனியின் 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) இந்த இலாபப் பங்கு சாியான  அல்ல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 
 (iii) ஆெமனில், அதைனத் தி த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1407/ ’16 
ெகளரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 
(அ) (i) 2016 வர  ெசல த்திட்டத்தில் 183 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 

ெகௗரவ பிரதம அைமச்சாின் ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ளவா , தாபிப்பதற்கு ன்ெமாழியப்பட்ட விேசட கமத்ெதாழில் 
மற் ம் மீன்பி  ஏற் மதி வலயங்களில், 2016 ஆம் ஆண் ல் தாபிக்கப்பட்ட 
வலயங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ தாபிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள் 
யாைவ  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிேரரைணக்கு அைமய, தாபிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா  வலயத்திற்காக ம் 
அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்த ெசலவினம் தனித்தனிேய எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த கமத்ெதாழில் மற் ம் மீன்பி  ஏற் மதி வலயங்களின் ெபா ப்ைப 
எந்த அரச நி வனம் ஏற் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) 2016 ஆம் ஆண் ல் அவ்வாறான வலயங்கள் தாபிக்கப்பட் ப்பின், 
ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வலயத்தின ம் ஏற் மதி வ வாய் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1542/ '17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,—  (3) 
(அ) (i) பண்டாரவைள உள்ளிட்ட விவசாய நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம் ப ைள 

மாவட்ட மக்க க்கு, உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் பாாிய பாதிப்ைப 
ஏற்ப த்தி ள்ளைமைய ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் காரணமாக பயிர்ச்ெசய்ைகச் ேசதம் ஏற்பட் ள்ள 
மக்க க்கு நட்டஈ  வழங்குவதற்கு அைமச்சு நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1618/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) சப்பிரக வ மாகாண பாடசாைலகளில் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
நில கின்றெதன்பைத   ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
பாடத்தின்ப  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) இவ்வாசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்ய ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ாித 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iv) மாகாண சைபப் பாடசாைலக க்கான இடமாற்ற ைறயியல் சப்பிரக வ 
மாகாணத்தில் உாிய ைறயில் நைடெப வதில்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1702/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவ பாீட்ைசயின் 
ெப ேப கள் ெவளியிடப்பட்டதாகக் கூறி 980 ெவற்றிடங்க க்கு 
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) எனி ம், இற்ைறவைர பாீட்ைசக்கு ேதாற்றிய ஏைனய பாிட்சார்த்திக க்கு 
ெப ேபற்  அட்டவைண கூட அ ப்பப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 
இைணயதளத்தில் கூட ெபற் க்ெகாள்ள வாய்ப்பில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இ  பற்றி ஆராய்ந்  எஞ்சிய ெப ேப கைள ெவளியி வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண் , இதற்கு அைமவாக தைகைம ெபற்றவர்கைள ெவற்றிடங்க க்கு 
அைமய ஆட்ேசர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1704/ ’17 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) தற்ேபா  இலங்ைகயில் இயங்கிவ கின்ற பட்டமளிக்கும் நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தின ம், 

 (i) கவாி; 
 (ii) பட்டமளிப்பதற்காக பல்கைலக்கழக மானிய ஆைணக்கு வின் அங்கீகாரம் 

ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட திகதி; 
 (iii) அளிக்கப்ப கின்ற பட்டங்கள்; 
 (iv) கல்வி பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (v) ஒவ்ெவா  பட்டப் பாடெநறிக்கும் அறவிடப்ப கின்ற பணத் ெதாைக; 

தனித்தனியாக யா  என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1713/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2004.12.26 ஆம் திகதியில் ஏற்பட்ட சுனாமி அனர்த்தத்ைத எதிர்ேநாக்கிய 

அம்பாந்ேதாட்ைட நகர சைப  கள் தியின் 3/19 ஆம் இலக்க ைடய 
ட் ல் வசித்த தி . ாீ.என். அமீர்  உள்ளிட்ட 68 ேபர்களின் காணிகள் 

2010.03.17 ஆம் திகதி கைரேயாரப் ங்காெவான்றிைன நிர்மாணிப்பதற்காக 
சு காிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) சு காிக்கப்பட்ட காணிக க்காக ேமேல குறிப்பிட்ட கு வின க்கு 
இற்ைறவைர நட்டஈ  ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்;  

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த கு வின க்கு நட்டஈ  ெச த்த நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 
 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1751/ ’17 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) நா  வதி ம் தற்ேபா  நடாத்தப்பட்  வ கின்ற சினிமாக் ெகாட்டைககள் 

யாைவ; 
 (ii) அைவ அைமந் ள்ள இடங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
 (iii) இச்சினிமா ெகாட்டைககளின் உாிைமயாளர்கள் மற் ம் அைவ 

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
என்பைத அவர் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நா  வதி ம் அைமந் ள்ள சினிமாக் ெகாட்டைககள் 
வைகப்ப த்தப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
 (iii) இச்சினிமா ெகாட்டைககைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் வ  யார்; 
 (iv) மிகக்குைறந்த வசதிக ட ம் பல னமான ெசயற்பாட் ட ம் கூ யதாக 

நடாத்தப்பட்  வ ம் சினிமாக் ெகாட்டைககள் காணப்ப கின்றன  என்பைத 
அறிவாரா; 

 (v) ஆெமனில், சினிமாக் ெகாட்டைககைள ைறசார்ந்ததாக நடாத்திச் 
ெசல்வதற்காக, சினிமாக் ெகாட்டைககைள ஒ ங்கு ைறப் ப த்தப்ப வதற்கு 

ைறசார்ந்த ைறயியெலான்ைற ாிதமாக அைமப்பாரா; 
 (vi) ஆெமனில் , அ  எவ்வா ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1776/ ’17 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2017.03.31 ஆந் திகதி உள்ளவா , ெவளிநா களில் பணி ாிகின்ற 

இலங்ைகையச் ேசர்ந்த பயிற் விக்கப்பட்ட  மற் ம் பயிற் விக்கப்படாத 
ஊழியர்களில் எண்ணிக்ைக, இவர்கள் பணி ாிகின்ற நாட் க்கைமய, 
ெதாழில் வைகப்ப த்தல்க க்கைமய மற் ம் ஆண் ெபண் பால்நிைலக்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பயிற் விக்கப்பட்ட மற் ம் பயிற் விக்கப்படாத ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கைமய ம் சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் 
மற் ம் இதர இனங்க க்கைமய ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1780/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் இயங்கிவ ம், த்தளம் மாவட்டத்தில் 
அைமந் ள்ள ைவத்தியசாைலகள், மத்திய ம ந் ச்சாைலகள் மற் ம் 
ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ேவார் இடத்தின ம் ெபயர் யா ; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  சுகாதார நிைலயத்தி ம் ேசைவயிலீ பட் ள்ள ெமாத்த 

ஊழியர் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா ; 
 (iv) ேமற்ப  சுகாதார நிைலயங்களில் ஊழியர் ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்றனவா; 
 (v) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவ; 
 (vi) ேமற்ப  சுகாதார நிைலயங்கைள ேமம்ப த் வதற்கும் ஊழியர் 

ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கும் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1798/ ’ 17 
ெகளரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் சராசாியாக வ டாந்தம் இடம்ெப ம் குற்றச் ெசயல்களில் 

உள்ளடங்கும் சம்பவங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (ii) குற்றவியல் வழக்குகளின் ேபா  நீதிமன்ற நடவ க்ைககள் லம் 

குற்றவாளிகளாகத் தீர்மானிக்கப்ப பவர்களின் சத தம் என்னெவன்பைத ம்; 
 (iii) அந்தப் ெப மானம் ஆசியாவின் ஏைனய நா க டன் ஒப்பி ம் ேபா  

விகிதாசாரப்ப  அதிக ெப மானத்ைதக் ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அ  சம்பந்தமாக அரசு பிரேயாகிக்கும் வழி ைறகள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1865/ ’17 
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) மீெதாட்ட ல்ைலக்கு ேமலதிகமாக, உள் ராட்சி மன்றங்களினால் 

அகற்றப்பட்  தற்ேபா  உ வாகி ள்ள குப்ைப ேம கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) அைவ உாித்தான உள் ராட்சி மன்றங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  குப்ைப ேம களில் காணப்ப கின்ற குப்ைபகளின் அள  

யா  என்பைத ம்; 
 (iv) இவற்றில் தற்ேபா  ஆபத்தான நிைலயில் காணப்ப கின்ற குப்ைப ேம கள் 

உள்ளனவா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வாறான குப்ைப ேம க க்கு ெமன்ேம ம் குப்ைபகைள அகற்றி அைவ 
வளர்ச்சியைடவதற்கு நடவ க்ைகெய க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அதற்காக மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சின் 
கீழ் ஏேத ெமா  ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காக உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  ாீதியில் தலீ கைளப் ெபற் க் 
ெகாள் ம் ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அைவ யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) தற்ேபா  ஏேத ம் ேவைலத்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ப்பின், 

அதன் ன்ேனற்றம் யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1949/ ’17 
ெகௗரவ மயந்த திசாநாயக்க,— ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  

மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) மைலநாட் ப் பிரேதசங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
மைலநாட் க் கிராமிய னர்வாழ்வளிப் த் திைணக்களம் கடந்த அரசாங்கத்தினால்  
ஒழிக்கப்பட்டைம காரணமாக மைலநாட் ப் பிரேதச மக்க க்கு அநீதி 
ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா? 

(ஆ) (i) மைலநாட்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் லம் மைலநாட் ப் 
பிரேதசத்திற்கு உாித்தான அபிவி த்தி நன்ைமகள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  அதிகாரசைபக்கு ஒ க்கிய பணத்ெதாைக எவ்வள ;  
 (iii) ேமற்ப  அதிகாரசைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பணிகள் மற் ம் 

அ லாக்கப்பட்ட க த்திட்டங்கள் யாைவ ;  
 (iv) மைலநாட்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் தைலைமத் வம் மற் ம் 

தாபனப் ெபா ப்பிைன வகிக்கின்ற  ஆட்கள் யார் ; 
 (v) மைலநாட்  அபிவி த்தி அதிகாரசைப லமாக மைலநாட் ப் பிரேதசத்தின் 

வறிய கிராமங்களின் மக்க க்கு வழங்கிய ெதாழில்கள் மற் ம் 
ெதாழில்வாய்ப் க்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vi) மைலநாட்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் வறிய கிராமங்ைளச் ேசர்ந்த  
மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்காக   ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள , மற் ம் க த்திட்டங்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) மைலநாட் க் கிராமிய னர்வாழ்வளிப் த் திைணக்களத்ைத மீண் ம் 
ஆரம்பிக்க க தி ள்ளாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  ; 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2457/ ’17 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெஹாெராவெபாத்தான பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய எ கிம் லாவல, 
திம்பிாிஅத்தாவல மற் ம் மாவத்தெவவ ஆகிய கிராமங்க க்கு 
பிரேவசிப்பதற்குள்ள கிராமிய திகள் க ைமயாக ேசதமைடந்த நிைலயில் 
காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திகைள ாிதமாக னரைமத் த் த மா  ேமற்ப  கிராம மக்கள் 
ெதாடர்ச்சியாக ேகாாி வந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இவ் திகள் னரைமக்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) இவ் திகள் னரைமக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 56 ) 

 

திகதி குறிக்கப்படாத பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

பா. 215/ ‘18 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க 
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப் 
ெகளரவ ஜி ர் ரஹுமான் 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக 
ெகௗரவ சந்தித் சமரசிங்க 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான் 
ெகௗரவ சந்திம கமேக 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த 
ெகௗரவ ேவ  குமார் 
ெகௗரவ (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன,— சிறீலங்கன் மற் ம் மிஹின் லங்கா 

விமானச் ேசைவக் கம்பனிகளில் பாாிய நட்டேமற்ப வதற்குக் காரணமாகிய, 
அரசாங்கத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெப ைக நைட ைறகைள ேவண் ெமன்ேற 
மீறியைம ெதாடர் ைடய பிரச்சிைனகள் மற் ம் அந்த ைறேகடான ெசயல்க க்குப் 
ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்கள் யாெரன்பைத ம் ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாிகு ,—  

(அ) 2012ஆம் ஆண் ந்  ஆரம்பித்  ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் சிறீலங்கன்    
மற் ம் மிஹின் லங்கா விமானச்ேசைவ நி வனங்க க்கு உாிைம லதனத்தில் 
520.0 மில் யன் ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர் தலீ ; 

(ஆ) 2012 ஆம் ஆண் ந்  ஆரம்பித்  ேமேல ெசால்லப்பட்ட நிதிைய ேதசிய 
வர  ெசல த் திட்ட மதிப்பீ களின் கீழ் ஒ க்குதல்; மற் ம் 

(இ) உள்நாட்  / ெவளிநாட்  வங்கிகளி ந்  அல்ல  நிதி நி வனங்களில் 
இ ந்  கு கிய காலக் கடன் வசதிைய ெப வதற்காக 270 மில் யன் 
அெமாிக்க ெடாலர் இைறைம உத்தரவாதத்ைத உடன யாக வழங்குவதற்கு 
திைறேசாிக்கு அதிகாரமளித்தல் 

ஆகியவற்ைற 2011, ஜூைல 27 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானம் ஏைனய பல 
விடயங்க டன் அங்கீகாித் ள்ளைமயினா ம்; 

ேமற்ப  அங்கீகாரத்ைதத் ெதாடர்ந் , சிறிலங்கன் விமானச் ேசைவ அதனால் 
தயாாிக்கப்பட்ட வியாபாரத் திட்டத்திற்கு அைமவாக 2012 ஆம் ஆண் ல் விமானங்களின் 
ெதாகுதியிைனப் ப்பிக்கும் ெசயன் ைறைய ன்ென த்தி ந்தைமயினா ம்; 

எயார்பஸ், ேபாயிங், ேரால்ஸ்ேராய்ஸ் மற் ம் ெஜனரல் எெலக்றிக் ஆகியவற்றின் 
உற்பத்தியாளர்க டன் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேபச்சுவார்த்ைதகளின் வில் Trent 700 
இயந்திரங்க டனான ஆ  (06) A 330 –  300 விமானங்கைள ம் Trent XWB 
இயந்திரங்க டனான நான்கு (04) A 350-900 விமானங்கைள ம் ெகாள்வன  ெசய்யத் 
தீர்மானம் ேமற்ெகாண் ள்ளைமயினா ம்; 

2017 இல் வழங்குவதற்கு குத்தைக அ ப்பைடயில் ேமலதிகமாக ன்  (03) A 350-
900 விமானங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள தீர்மானம் எ த் ள்ளைமயினா ம்; 

பதிலீட் ச் ெசயற்பாட் ற்காக அைமச்சரைவ அங்கீகாரத்ைதப் ெப வதன் 
அ ப்பைடயில் தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா ம்; 
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பின்னர் A 350-900 விமானத்ைத 2020 இல் வழங்குவதற்கு இட ஒ க்கீட்ைடப் 
ெபற் க்ெகாள்ள எயார்பஸ் மற் ம் ேரால்ஸ்ேராய்சுடன் 2013 மார்ச் 31 இற்கு ன்னர் 
சிறிலங்கன் விமானச் ேசைவ ாிந் ணர்  உடன்ப க்ைகையக் ைகச்சாத்திட் ள்ளதா ம்; 

2013 ஏப்ரல் மாதம் திைறேசாியின் ெசயலாளர், சிவில் விமானப் ேபாக்குவரத்  
அைமச்சின் ெசயலாளர், சிறிலங்கன் விமானச் ேசைவயின் தைலவர் மற் ம் பிரதம 
நிைறேவற்  அதிகாாி மற் ம் திைறேசாி அதிகாாிகள் ஆகிேயார் பங்குபற்றிய கூட்டத்தில் 
தைலைம வகித்த திைறேசாியின் ெசயலாளர் சிறிலங்கன் விமானச் ேசைவ 
வைரய க்கப்பட்ட ெபா ப்பிைனக் ெகாண்ட ஒ  ெபா க் கம்பனி என்பதனால், அ  
சைப அங்கீகாித்த வியாபாரத் திட்டத்திற்கு அைமவாக அதன் வியாபாரத்திைன 
நடத் மா  ேதைவப்ப த்தப்ப கின்ற  என க த்  ெவளியிட்டதா ம்; 

இதைனத் ெதாடர்ந் , 2013 ஜூன் மாதத்தில் A 350 விமானம் ெதாடர்பான 
ெகாள்வன  உடன்ப க்ைகயில் ைகச்சாத்திட்டைதத் ெதாடர்ந்  A 350-900 விமானத்ைதக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு சிறிலங்கன் விமானச் ேசைவ எயார்பஸ் நி வனத் டன் 

ாிந் ணர்  உடன்ப க்ைகயில் ைகச்சாத்திட் ள்ளதா ம்; 

2015 இற்கு அப்பால் விமானங்களின் ேதைவ மற் ம்  திட்டமிடப்பட்ட திய 
பாைதகள் ஆகியவற்ைறக் க த்திற்ெகாண் , மற் ெமா  A 350-900 விமானத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்ள 2014 ெசப்டம்பாில் சிறிலங்கன் விமானச் ேசைவ தீர்மானித்தி ந்ததால் 
சிறிலங்கன் விமானச் ேசைவ விமானங்களின் ெதாகுதியில் A 350-900 விமானங்களின் 
ெமாத்த எண்ணிக்ைக எட்டாக (08) அதிகாித்தி ந்ததா ம்; 

இந்த விமானத்ைதக் குத்தைகக்குப் ெப வதற்காக விமானங்கைளக் குத்தைகக்கு 
வழங்குேவாாின் ன்ெமாழி கைளக் ேகாாியதன் லம் சிறிலங்கன் விமானச் ேசைவ ஒ  
ெதாி ச் ெசயன் ைறைய நடத்தி இ தியிேல இந்த விமானத்ைதக் குத்தைகக்குப் 
ெப வதற்கு AetCap நி வனம் ெதாி  ெசய்யப்பட் ந்ததா ம்; 

A 350-900 விமானம் 17 மணித்தியாலங்கள் வைர பறக்கக்கூ ய  என்பதால் 
உலகிேலேய நீண்ட ரம் ெசல்லக்கூ ய விமானமாக உள்ளதா ம்; 

சிறிலங்கன் விமானச் ேசைவ ெச த்தி ள்ள ெகாள்வன த் ெதாைக ம் குத்தைகத் 
ெதாைக ம் நடப் ச் சந்ைதப் ெப மதிகைள விடக் கணிசமான அள  அதிகமாக 
உள்ளதா ம்; 

இந்த விமானங்களில் எவற்ைற ம் இலங்ைகயில் இலாபகரமாக இயக்க யா  
எனத் ெதாியவந் ள்ளதா ம்; 

மற் ம் ஸ்ரீலங்கன் விமானேசைவயின் அப்ேபாதி ந்த காைமத் வத்தினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானங்களின் விைளவாக விமானேசைவக்கும் நாட் ற்கும் 
பாாியளவிலான இழப் கள் ஏற்பட் ள்ளதா ம்; 

பின்வ ம் விடயங்கள் ெதாடர்பில் விசாரைண ெசய்  அறிக்ைகயி வதற்கு 
பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்ைற நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன இச்சைப 
தீர்மானிக்கின்ற :— 

(அ) அப்ேபாதி ந்த காைமத் வம் அரசாங்கத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
ெப ைகச் ெசயன் ைறைய ற்றி ம் றக்கணித்  ெசயற்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

(ஆ) ேமேல தரப்பட் ள்ளவாறான விமானக் ெகாள்வன  காணப்பட்ட சந்ைத 
நிைலைமக க்கைமவாக ைறயாகப் பாிசீ க்கப்படாத ஒ  தீர்மானமா 
என்பைத ம்; 

(இ) அப்ேபாதி ந்த காைமத் வத்தின் ெசயற்பா கள் ஸ்ரீலங்கன் 
விமானேசைவக்கு இழப் கைள ஏற்ப த்தி ள்ளதா என்பைத ம் 
அவ்வாறாயின் அத்ெதாைககைள ம்; 
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(ஈ)  இந்த இழப் க க்கு எவேர ம் ஆள் அல்ல  ஆட்கள் ெபா ப்பாக்கப்பட 
மா என்பைத ம்; 

(உ) எவேர ம் ஆள் அல்ல  ஆட்கள் அல்ல  நி வனங்கள் இந்தக் ெகா க்கல் 
வாங்கல்களி ந்  ஏேத ம் சட்டவிேராத ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க் 
ெகாண் ள்ளனரா என்பைத ம், அவ்வாறாயின் அவர்கள் யார் என்பைத ம்; 

(ஊ) அரசாங்கத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெப ைகச் ெசயன் ைறைய 
ேவண் ெமன்ேற மீறியைம மற் ம் சட்டவிேராத ெகா ப்பன கைளப் 
ெபற் க்ெகாண்டைமக்காக குற்றவாளிகளாகக் காணப்ப ம் எவேர ம் 
ஆள் அல்ல  ஆட்க க்கு எதிராக என்ன நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம் என்பைத ம்; மற் ம் 

(எ) தம  விசாரைணக க்குப் ெபா த்தமானெதன கு  க ம் ேவ  ஏேத ம் 
விடயத்ைத ம்; 

ஆராய்வதற்கும் அறிக்ைகயி வதற்கும் பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  
நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன இச்சைப தீர்மானிக்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் ெபயர் குறித்  நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா களால் தைடெபறா , 
இ பத்ெதான்ைற (21) விஞ்சாத உ ப்பினர்கைளக் கு  ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

3. கு வான , 

(அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்;  

(ஆ) ஆட்கைள வரவைழப்பதற்கும் பத்திரங்கைள ம் பதி கைள ம் ேகா வதற்கும், 
பாரா மன்றத்தின் ன் அல்ல  அத்தைகய கு வின் ன் ேதான்றி 
அத்தைகய ஆளின் உைடைமயில் அல்ல  கட் ப்பாட் ன் கீழ் உள்ள 
ஏேத ம் பத்திரம், த்தகம், பதி  அல்ல  ஆவணத்ைதச் சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஆ க்குக் கட்டைள பிறப்பிப்பதற்கும்; 

(இ) சாட்சிகைள வாய் லம் விசாாித்  உண்ைமைய உ திப்ப த் வதற்கு 
அல்ல  ேவ  விதத்தில் நிச்சயப்ப த்திக்ெகாள்வதற்கும் கு வின் தைலவர் 
அல்ல  விேசடமாக அந்ேநாக்கத்திற்காக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளினால் 
சத்தியம் அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  சாட்சியங்கைள விசாாிப்பதற்கும்; 

(ஈ) கு க்கு உதவி வழங்குவதற்காக ெதாடர் ைடய ைறகளின் வல் னர்கள் 
மற் ம் நி ணர்களின் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும்; மற் ம் 

(உ) பாரா மன்றத்தின் ஏேத ம் ஒத்திைவப்பினால் தைடெபறா  காலத்திற்குக் 
காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் கூட்டங்கைள 
நடத் வதற்கும்; 

தத் வத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  அதன் தலாவ  அமர் த் திகதியி ந்  ஆ  மாத (06) காலத்திற்குள் 
அல்ல  பாரா மன்றத்தால் வழங்கப்படக்கூ ய அத்தைகய ேவ  அல்ல  
ேமலதிக காலப்பகுதிக்குள் அதன் அறிக்ைகையத் தயாாித்தல் ேவண் ம். 


