
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

6 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 ைல 28 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 6 (6).] பாரா மன்றம் 

2017 ஆகஸ்ட் 08, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் 

பா காப்  (தி த்தச்) சட்ட லம்   —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
மாகாண சைபத் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்   —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் ரஷ்ய சம்ேமளனத்திற்கும் 
இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 
2017 ன் 07 ஆம் திகதிய 2022/27 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் உக்ைர க்கும் இைடேய 
மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 
02 ஆம் திகதிய 2021/47 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— 

ஆட்கைளப் பதி  ெசய்தல் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1968 ஆம் ஆண் ன் 32 ஆம் 
இலக்க,  ஆட்கைளப் பதி  ெசய்தல் சட்டத்தின்  52 ஆம் பிாிவின் (1) ஆம் உப பிாிவின் கீழ், 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள்  அைமச்சாினால்  
ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 31 ஆம் திகதிய 2021/28 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,— 

ேதசிய அரசுப் ேபரைவயின்  1973 ஆம் ஆண் ன் 25 ஆம் இலக்க,  விைளயாட் க்கள் 
சட்டத்தின் 31 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 41 ஆம் பிாிவின் கீழ், ேதசிய 
விைளயாட் ச் சங்க ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பாக விைளயாட் த் ைற அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ேம  05 ஆம் திகதிய 2017/41 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதி அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்  

ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.09.06 ஆந் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய 
ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— இலங்ைகப் 

ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.03.07 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட இலங்ைகப் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.03.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்  

ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.05.03 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய 
ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.05.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் 

கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2011),— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆந் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2011.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடக்கப்பட்ட இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிநிைலக் கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக ஆகியன அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3) 
ஆம் உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் 
உட்பிாிவின் கீழ், 2017.01.24 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச்சட்டத்தின் 35(3) 
உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் 
கீழ் 2017.01.25 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட ம் கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்  
உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3) 
உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் 
கீழ் 2017.03.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் 

ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் கீழ் 2017.03.21 
ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட சுயாதீன பட்டயக் கணக்காளர்களின் க த் க்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட 
வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந் க் 

கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) 
ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் 
பிாிவின் கீழ் 2016.07.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான அரச ம ந் க் கூட் த்தாபன ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 

ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1983 ஆம் 
ஆண் ன் 54 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் 
பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) ஆம் பிாிவின் 
கீழ் 2016.07.21 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந்  உற்பத்திக் 

கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) 
ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் 
பிாிவின் கீழ் 2016.08.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் க்கு 
உட்ப த்தப்பட்ட அரச ம ந்  உற்பத்திக் கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் 
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2017 ஆகஸ்ட் 11, ெவள்ளிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

பா.191/17 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— ேகாழிப் பண்ைண உாிைமயாளர்களினால் 

பயன்ப த்தப்ப கின்ற ‘பற்றாி ேகஜ்’ ைறைமைய நி த் தல்,— இலங்ைக பண்ைடய 
காலந்ெதாட்  உயிாினங்கள் மீ  அன்  ெச த் கின்ற ெபௗத்த நாடாக விளங்கிய 
ேபாதி ம், இன்றளவில் சில ேகாழிப் பண்ைணயாளர்கள் பயன்ப த் கின்ற பற்றாி ேகஜ் 

ைறைம காரணமாக விலங்குகள் ெப ம் சித்திரவைதக்குள்ளாவதனா ம், அதிக ட்ைட 
உற்பத்தியின் லம் சிறிய அளவிலான ேகாழிப் பண்ைணயாளர்களின் ெதாழில்கள் 
ஆபத்தான நிைலக்கு உள்ளாகி ள்ளதன் காரணத்தினா ம்,  ேமற்ப  மனிதாபிமானமற்ற 

ைறைமைய நி த் வதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 
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பா. 192/17 
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ஏைனய 

அைனத்  உயர்கல்வி நி வனங்க க்கும் சிறப் ப் பயிற்சி ெபற்ற உளநல 
ஆேலாகர்கைள அல்ல  ேபாசகர்கைள நியமித்தல்,— தற்ேபா  பரவலாக 
காணக்கூ யதாக உள்ள இைளஞர் வதிகள், மாணவ மாணவியர்கள் தற்ெகாைல ெசய்  
ெகாள் ம் ேபாக்கிைன த ப்பதற்கு அைனத்  அரச கல்வி நி வனங்க க்கும் பயிற்சி 
ெபற்ற உளநல ஆேலாசகர்கள், ேபாசகர்கள் நியமிப்பட ேவண் ெமன அல்ல  ேமற்ப  
கல்வி நி வனங்களில் தற்ேபா  பணியாற் கின்ற ஆசிாியர்க க்கு உளநல 
ஆேலாசைன ெதாடர்பான சிறப் ப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 

பா.193/17 
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— அைனத்  பல்கைலக்கழகங்களி ம் 

தற்ேபா  காணப்ப கின்ற பகி வைதைய ற்றாக நி த் வதற்கு இ ப்பி ள்ள 
சட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்தல்,— பல்கைலக்கழகங்களில் அல்ல  அதற்கு ெவளிேய 

திய மாணவர்க க்கு எதிர்ெகாள்ள ேநாிட் ள்ள பகி வைதைய ற்றாக த ப்பதற்கு 
மற் ம் 1998 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கல்வி நி வனங்களில் பகி வைதகைள ம் 
ஏைனய இயல்பிலான ெகா ரச் ெசயல்கைள ம் தைட ெசய்வதற்கான சட்டத்தின் 
பிரகாரம் அவ்வா  பகி வைதகளில் ஈ ப கின்ற சகல தரப் கள் ெதாடர்பி ம் சட்டம் 
அ லாக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 

பா. 194/17 
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— இைணயத் தளங்களில் ஆபாச 

காெனாளிகள் உலா வைத த க்கும் ெபா ட்  சிறப்  நி வனெமான்ைற தாபித்தல்,— 
தற்ேபா  அதிகளவில் இைணயத் தளங்கள் ஊடாக பல்ேவ  ஆபாச காெனாளிக் 
காட்சிகள் உலா வதன் லம் ஆட்களின் அந்தரங்கத் க்கு பாதிப்ேபற்ப வேதா  
குறிப்பாக ெபண்கள் அதன் லம் ெப ம் அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்வதால், 
இவ்வாறான காெனாளிக் காட்சிகைள தன் வசம் ைவத் ள்ள, விநிேயாகிக்கின்ற மற் ம் 
உ வாக்குகின்ற ஆட்கள் ெதாடர்பாக லனாய்  ெசய்வதற்கு பயன்மிக்க சிறப்  
பிாிெவான்  குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 

பா. 195/ ’17 
 ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— த்தத்தின்ேபா  உயிாிழந்த மக்கைள 

நிைன கூர்வதற்காக நிைன த் பிெயான்ைற அைமத்தல் மற் ம் நிைன கூர்வதற்கான 
ெபா த் திகதிெயான்ைறக் குறித்ெதா க்குதல்,— வட மாகாணத்தில் கடந்த பல 
தசாப்தங்களாக காணப்பட்ட த்த நிலவரம் நீங்கி அைமதியானெதா  வாழ்க்ைக 

ைறக்கு மக்கள் பிரேவசித் ள்ளேதா , கடந்த காலப்பகுதியில் நிலவிய அசாதாரண 
சூழ்நிைலைமயின் காரணமாக ம், த்த நிலவரம் காரணமாக ம், ப ெகாைலக்கு 
உள்ளான அைனத்  இன, மத மற் ம் ச கங்கைளச் ேசர்ந்த, சகல ெமாழிகைள ம் 
ேபசுகின்ற மக்கைள இலங்ைகயர்களாக நிைன கூர்ந் , அம்மக்கள் தாய் நாட் க்காக 
ேமற்ெகாண்ட தியாகங்க க்கு மதிப்பளிப்பதற்காக, வட மாகாணத்தின் ஓமந்ைதப் 
பிரேதசத்தில் ெபா த்தமானேதார் இடத்தில் “நிைன த் பிெயான்ைற”அைமப்பதற்கும், 
ேமற்ப  த்த நிலவரம் காரணமாக உயிாிழந்த சகல இன, மத மற் ம் ெமாழிகைளப் 
ேபசுகின்ற மக்கைள நிைன கூர்வதற்காக ெபா த்தமான திகதிெயான்ைற ெபயாிட்  
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் அத்தினத்ைதக் ெகாண்டா வதற்கும் அரசாங்கம் நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 
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2017 ஒக்ேதாபர் 06, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1187/ ’ 16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) மன்னார் மாவட்டத்தில், 

 (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய 
நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தநிைலைம 
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  

ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 

விவசாய நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1330/ '16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ரான்ஸ்ேபாமர் (LTL) கம்பனியின் உப 
கம்பனியான LTL ேராெஜக்ட்ஸ் கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 

 (ii) LTL கம்பனிக்கு  இதன் 100% உாிைம உள்ளதா; 
 (iii) இதன் தற்ேபாைதய உாிைமயாளர்கள் யாவர்;  
 (iv) தற்ேபா  LTL கம்பனிக்கு  LTL ெராெஜக்ட்ஸ் கம்பனியின் பங்குகள் 

உாித் ைடயதாகக் காணப்ப கின்றதா; 
 (v) LTL கம்பனிக்கு உாித்தான LTL ெராெஜக்ட்ஸ் கம்பனியின் பங்குகைள 

பராதீனப்ப த் வதற்கு அல்ல  உாிைம மாற்றம்  ெசய்வதற்கான 
உாிைமைய வழங்கியவர்கள் யார்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) LTL கம்பனிக்கு உாித்தான LTL ெராெஜக்ட்ஸ் (தனியார்) வைரய க்கப்பட்ட 
உப கம்பனியான  2006 ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் கணக்காய்  
அறிக்ைககளில் உள்ளடங்கவில்ைல என்பைத ம், இதன் காரணமாக 
இக்கம்பனியின் இலாபப் பங்குகள் அரசாங்கத் க்கு கிைடக்கப் ெப வதில்ைல 
என்பைத ம் அவர் அறிவாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் விசாரைண நடத்தி, 2006ஆம் ஆண்  தல் இ வைர 
அரசாங்கம் இழந்த இலாபப் பங்குப் பணத்ெதாைகைய ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1404/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) 2016 ஆம் ஆண்  வர  ெசல த்திட்டத்தின் 175 ஆம் இலக்க  ன்ெமாழிவின் 

ப , யாைன மனித ேமாத க்கு இலக்குக டனான ஒ  தீர்ைவ வழங்குவதற்காக 
3 வ டங்களில் பயன்ப த்தப்ப வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 4000 மில் யன் 
நிதி ஏற்பாட் ல்  2016 ஆம் ஆண் ள் பயன்ப த்தப்பட்ட நிதித் ெதாைக 
மற் ம் அவ்வா  ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதியின் விைளதிறன் யா  என்பைத 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா; 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிைவ ெசயற்ப த் ம் ெபா ப்ைப 
ஏற் ள்ள அைமச்சு அல்ல  நி வனம் யா ; 

 (ii) 1977 ெதாடக்கம் இன்  வைர யாைன மனித ேமாதல் காரணமாக 
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள  மரணங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ெசாத் ச் 
ேசதங்கள் ஒவ்ெவா  வ டத்தின்ப  யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம்  யாைன மனித ேமாதல் காரணமாக 
மரணமைடந்த தரப்பின க்கு அரசாங்கத்தினால் இழப்பீட் த் ெதாைக 
வழங்கப்பட்டதா;  

 (iv) ஆெமனில், அவ்விழப்பீட் த் ெதாைக ஒவ்ெவா  வ டத்தின்ப  யா ; 
 (v) குறிப்பிட்ட வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள  

யாைன-மனித ேமாத க்கு வழங்குவதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 
இலக்குக டனான தீர்ைவப் பற்றி விளக்கமளிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1473/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  
(அ) (i) தற்ேபா  நாட் ல் நைட ைறயி க்கும் நாட் ன் அபிவி த்திக்கு விேசட 

பங்களிப்  வழங்கும் பிரேதச ஊடகவியலாளர் அைமப் க்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஒவ்ெவா  பிரேதச ஊடகவியலாளர் அைமப்பின ம் அவற்றில் பதவி 
வகிப்ேபாாின ம் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள  வாழ்க்ைகத் மட்டத்ைத உயர்வதற்கும் அேதேபான்  ெதாழில் 
வாழ்க்ைகயின் ேமம்பாட் க்காக ம் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1497/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் சினிமா மண்டபங்கள் ஜிட்டல்மயமாக்கப்ப வதன் 

அவசியத்ைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 
 (ii) ஆெமனில், சினிமா மண்டபங்கைள ஜிட்டல்மயமாக்குவதற்கு அரசாங்கம் 

தைலயீ  ெசய்யாமல் இ ப்ப  ஏன்; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1499/ ’ 16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத்  சட்டத்தின் 23 ஆம் பிாி க்கைமய 12 

வய க்கு குைறந்த ஸ் ம் சி மிகைள தி மணம் த் க் ெகா க்கும் 
ேபா  காதி நீதிபதிகளின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட ேவண் ெமன்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் பிரகாரம், 12 வய க்கு குைறந்த ஸ் ம் சி மிகைள தி மணம் 
த் க் ெகா க்கும்ேபா , காதி நீதிபதிகளினால் அங்கீகாரம் 

வழங்கப்பட் ள்ளைம ெதாடர்பாக அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், 2010 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற வைர ேமற்ப  சட்டத்தின் 

பிரகாரம் அங்கீகாரமளிக்கப்பட் ள்ள சந்தர்ப்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

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

1504/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கமத்ெதழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ன் ற்பகுதியி ம் 2017 ஆம் ஆண் ல் இற்ைறவைரயி ம் 

சந்ைதயில் ெநற் ெசய்ைகக்காக ம் ேவ  ெப ந்ேதாட்டச் ெசய்ைகக்காக ம் 
பயன்ப த் கின்ற பல்ேவ  உர வைககளின் விைலகள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ன் ற்பகுதியில் காணப்பட்ட உரத்தின் விைல டன் 
ஒப்பி ைகயில், தற்ேபா  உரத்தின் விைல அதிகாித் ள்ளெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 2016 ஆம் ஆண்  ஆரம்பத்தில் சந்ைதயில் பா 1300/- ஆக  இ ந்த 50 
கிேலா கிறாம் உரப் ைபெயான்றின் விைல தற்ேபா  பா 2900/- வைர  
அதிகாித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) உரத்தின் விைலைய கட் ப்ப த்தா வி ன் அல்ல  சந்ைத விைலக்ேகற்ப 
உர மானியம் அதிகாிக்கப்படாவி ன், ெப ந்ேதாட்டச் ெசய்ைக உள்ளிட்ட 
கமத்ெதாழிைல சார்ந்  வாழ்கின்ற மக்களின் வாழ்க்ைக பாாிய ழ்ச்சிக்கு 
உள்ளாகுெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அதற்காக ன்ெமாழியப்ப ம் தீர் கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1508/ ’17 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார  அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2016.12.31  ஆம் திகதியி ள்ளவா  ெமாத்த பங்கு விைலச் சுட்ெடண்ணின் 

ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) 2014.12.31 மற் ம்  2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு ஒப்பீட்டளவில், 2016.12.31 ஆம் 

திகதிக்கு ெமாத்த பங்கு விைலச் சுட்ெடண்ணின் ெப மதி எத்தைன 
சத தத்தினால் மாற்றமைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேதறிய ெவௗிநாட்  ெகாள்வன களின் ெப மதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1625/ ‘17 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இந்நாட்  பாடசாைல ைறைமயி ள் பிரசித்திெபற்ற பாடசாைலக க்கு 
பிள்ைளகைள ேசர்க்க யற்சிப்பதன் லம் அதிக அளவிலான கிராம 
பாடசாைலகள் டப்ப ம் அச்சு த்த க்கு உள்ளாகி ள்ளெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஐம்ப  பிள்ைளக க்குக் குைறவாக ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிபிட் ள்ள எண்ணிக்ைக, மாவட்ட வாாியாக தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தின், எம்பி பிட் ய கல்வி வைலயத்தில் ெகாடகெவல 
ேகாட்டத்தில் அைமந் ள்ள ேகாம்பிட்  வித்தியாலயம் தற்ேபா  

டப்பட் ள்ளைத அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  பாடசாைல டப்ப தல் ெதாடர்பாக மாகாண கல்வித் திைணக்களம் 

அல்ல  ெதாடர் ைடய நி வனங்கள் விழிப் ணர் ட்டப்படவில்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், தன்னிச்ைசப்ப  பாடசாைலைய விட்  அதி ந்த 
ெபா ட்கைள ம் தான்ேதான்றித்தனமாக பகிர்ந்தளித்தைம ெதாடர்பாக 
பாடசாைல அதிபர் உட்பட ேகாட்ட மற் ம் வலய கல்விப் பணிப்பாளர்கள் 
ெபா ப் க்கூற ேவண் ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இ  ெதாடர்பாக எ க்கப் ம் எதிர்கால நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1728/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மஹெபால நம்பிக்ைக ெபா ப்  நிதியத்தின் பணிப்பாளர் சைப 
அங்கத்தவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் யாரால் நியமிக்கப்ப கின்றார்கள் என்பைத ம்; 
 (iii) 2010 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  வைரயில் இந்நிதியத்திற்கு கிைடத்த 

பணத் ெதாைககள் மற் ம் நிதி ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட லங்கள் ஆண்  
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) 2010 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  வைரயில் மஹெபால நம்பிக்ைக 
நிதியத்தின் மீண் வ ம் ெசலவினம் ஆண்  அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2005 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  வைர மஹெபால நம்பிக்ைக ெபா ப்  
நிதியத்தின் ஊடாக லைமப் பாிசில் ெச த் வதற்கும் மீண் வ ம் 
ெசயற்பா கள் அல்லாத ெசயற்பா க க்கும் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெகா ப்பன கள், ஒவ்ெவா  ஆண்  மற் ம் ெசயற்பா  அ ப்பைடயில் 
தனத்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1743/ ’17 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த  ெசாய்சா,— சிைறச்சாைல ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள் கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) சிைறச்சாைல காவலாளி பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்காக 

சிைறச்சாைலகள் திைணக்களத்தினால் 2016 ஆம் ஆண்  ேநர் கப் 
பாீட்ைசெயான்  நடாத்தப்பட்டெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2016.10.19 ஆம் திகதி தல் 2016.10.27 ஆம் திகதி வைர 
நைடெபற்ற ேநர் கப் பாீட்ைச மற் ம் 2016.11.03 ஆம் திகதி தல் 
2016.11.12 ஆம் திகதி வைர நடாத்தப்பட்ட கட்டைமக்கப்பட்ட ேநர் கப் 
பாீட்ைச ெப ேப களின் அ ப்பைடயில் சம்பந்தப்பட்ட பதவிக க்கு 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதவிக க்கு ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 
சம்பந்தப்பட்ட உடன்ப க்ைகயில் 2016.11.24 ஆம் திகதி ைகெயாப்பமி மா  
தைகைம ெபற்றவர்க க்கு சிைறச்சாைலகள் திைணக்களத்தினால் 
அறிவிக்கப்பட்  மீண் ம் அ  ஒத்திைவக்கப்பட்டைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வா  ஒத்திைவக்கப்பட்ட நியமனங்கள் இற்ைறவைர 
வழங்கப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) நியமனம் வழங்குவதில் சிக்கல்மிகு நிைல உள்ளேபா  நியமனம் 

ெப பவர்கைள அெசௗகாியப்ப த் ம் வைகயில் இவர்க க்கு 
உடன்ப க்ைகக் க தம் வழங்கப்பட்டைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தைகைமகைள ர்த்திெசய் ள்ள நியமனப்ெப னர்க க்கு நியமனங்கைள 
வழங்காததன் லம் இவர்கள் ெப ம் அெசௗகாியத்திற்கு 
உள்ளாகி ள்ளார்கள் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், நியமனங்கைள மீள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1744/ ’17 
ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் கிைடக்கப்ெபற்ற ெவளிநாட்  

தலீ களின் அள ; 
 (ii) ேமற்ப  ஆண் களில் மீள அகற்றிக்ெகாள்ளப்பட் ள்ள, ஏற்கனேவ 

கிைடக்கப்ெபற்றி ந்த ெவளிநாட்  தலீ களின் அள ; 
ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1752/ ’17 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத் க்குச் ெசாந்தமான ைகயிரதப் 

ெபட் கள் தனியார் நி வனங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 
 (ii) ஆெமனில்,  ைகயிரதப் ெபட் கள் வழங்கப்பட் ள்ள காலம், அ ப்பைட, 

வழங்கப்பட் ள்ள நி வனங்கள், கவனத்திற் ெகாள்ளப்பட்ட 
அள ேகால்கள், இப்ெபட் கள் இைணக்கப்பட்ட ைகயிரதங்கள்   மற் ம் 
ெபட் களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) நிபந்தைனகளின் ப , ைகயிரதப் ெபட் கள் வழங்கப்பட் ள்ள 
நி வனங்களி ந்   ைகயிரத திைணக்களத் க்கு அறவிடப்பட ேவண் ய 
சகல பணத்ெதாைகக ம் இன்றளவில் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) நி ைவத் ெதாைககள் அறவிடப்படேவண் ய நி வனங்கள் யாைவ; 
 (iii) ஒவ்ெவா  நி வனத்தி ந் ம் அறவிடப்பட ேவண் ய நி ைவத் ெதாைக 

ெவவ்ேவறாக யா  ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ைகயிரதப் ெபட் கைள  வழங்கியதால் இ வைர ைகயிரத 
திைணக்களத் க்கு நட்டம் ஏற்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், ெமாத்த நட்டம்  எவ்வள ; 
 (iii) இந்நட்டத்ைத ைகயிரத திைணக்களத் க்கு ாிதமாக அறவிட் க் ெகாள்ள 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா ;  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1778/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் திதாக தாபிப்பதற்கு ன்ெமாழியப்பட் ள்ள 

உள் ராட்சி நி வனங்கைள தாபிக்கும்ேபா  க த்திற்ெகாள்ளப்ப ம் 
விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உள் ராட்சி நி வனங்க க்குாிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 
மற் ம் கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1811/ ’17 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் தமிழ் ெமாழி லம் கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் 

எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்;  
 (ii) தமிழ் ெமாழி ல பாடசாைலகளில் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 

யா  என்பைத ம்;  
 (iii) இன்றளவில் பாடசாைலகளில் காணப்ப ம் தமிழ் ெமாழி ல ஆசிாியர் 

ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தமிழ் ெமாழி லம் க.ெபா.த (உயர் தரம்) சித்தியைடந்தவர்க க்கு 
பயிற்சிைய வழங்கி தமிழ் ெமாழி ல ஆசியர்களாக ஆட்ேசர்ப்  ெசய்ய 
நடவ க்ைக எ க்காதி ப்ப  ஏன் என்பைத ம்: 

 (ii) இன்றளவில் இலங்ைகயி ள்ள தமிழ் ெமாழி ல பாடசாைலகளில் நில ம் 
ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு ெவளிநா களி ந்  
ஆசிாியர்கைள அைழத் வர திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;  

 (iii) ஆெமனின், அதன் ஊடாக தமிழ் ெமாழி லம் உயர்கல்வி கற்ற 
பிரைசக க்கு அநீதி ஏற்ப ம் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

2017 ஒக்ேதாபர் 17, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1220/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி 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? 

1331/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 



( 13 ) 

 

1406/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— உயர் கல்வி  மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தின் 185 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்கு அைமவாக, இலவச Wi-Fi வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ள அரச 
பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் அப்பல்கைலக்கழகங்களின் மாணவர்கள்  இந்த 
வசதியிைன அ பவிக்க ஆரம்பித்த திகதிகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அரச பல்கைலக்கழக ைறைமயி ள் ேமற்ப  ஜிட்டல்மயப்ப த்தல் 
வசதிகைள வழங்குவதற்காக அரசாங்கத்தினால் உறப்பட்ட  ெமாத்த ெசல  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெசல  எந்த அைமச்சினால் அல்ல  நி வனத்தினால் ெசலவினமாக 
ஏற்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) அரச பல்கைலக்கழக ைறைமயி ள் கல்வி கற்கும் அைனத்  
மாணவர்க க்கும் ம க்கணனி வழங்குதல் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்திற்கு 
திட்டவட்டமான ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அந்த ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1477/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சுக்குச் ெசாந்தமான 
திைணக்களங்கள், கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள் மற் ம் நியதிச் சட்ட 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 இல் தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இந்த 
ஒவ்ெவா  நி வனத்திற்காக ம் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட் ள்ள பணியாளர் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், கல்வித் 
தைகைமகள் மற் ம் ஆட்ேசர்ப் க்குாிய பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணியாளர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்ய பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் 
யா  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

1729/ ’17 

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

(அ) (i) உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  கல்வி நடவ க்ைகக க்காக இலங்ைகயர் 
க க்கு சனாதிபதி நிதியத்தின் லம் ைமயான அல்ல  பகுதியள  

லைமப் பாிசில் வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்திற்கு அைமவாக இதற்காக தைகைம 
ெபற்றவர்கள் ெதாி  ெசய்யப்ப ம் அ ப்பைட மற் ம் ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) க.ெபா.த. (உயர் தரம்) அதிகூ ய ள்ளிகைள ெபற் க்ெகாள் ம் மாணவர் 
க க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும் ைறயியெலான்  காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) பட்டப்பின் ப ப்  கல்விக்காக பட்டதாாிக க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும் 
ைறயியெலான்  காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iii) மற் ம் (iv) தவிர ேவ  உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  லைமப் 
பாிசில்கைள ெபற் க்ெகா க்கும் ைறயியெலான்  காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், ேமற்ப  ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) 2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  வைர ேமற்ப  (iii) மற் ம் 
(iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ைறயியல்க க்கு றம்பாக, உள்நாட்  அல்ல  
ெவளிநாட்  லைமப்பாிசில்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர், நிதித் 
ெதாைக, நி வனம் மற் ம் ெவளிநாெடனில், அந்நாட் ன் ெபயர் 
ஆண் வாாியாக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1730/ ’17 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உள்நாட்ட வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி 
மற் ம் கலாச்சார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல  திட்டத்தின் லம் 
பிேராிக்கப்பட்டவா  வாழ்க்ைகயில் தன  அந்திம காலத்ைத கழிக்கும் 
கைலஞர்க க்காக பங்களிப்  ஓய் திய ைறெயான்  தற்சமயம் 
அ ல்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இதற்கு பங்களிப் ச் ெசய் ள்ள கைலஞர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கத்தினால் இதற்ெகன 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கு ஏற்ப தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

1735/ ’17 

ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெவளிநாட் ப் பல்கைலக்கழகங்களில் கல்விக்காக இலங்ைக மாணவர்கள் 
சார்பில் ஒ  வ டத்திற்குச் ெசலவாகும் பணத்ெதாைகக்கு இலங்ைகயின் 
ெவௗிநாட்  நாணய ஒ க்கத்தினால் ஏற்க ேநாி கின்ற சுைம எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) தனிப்பட்ட ெவளிநாட்  சுற் ப்பயணங்க க்காக ெவளிநா  ெசல் ம் 
ஆட்க க்காக இலங்ைகயின் நிதி ஒ க்கத்தினால் வ டாந்தம் ஏற்க 
ேநாி கின்ற சுைம எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயி ந்  அ ப்பப்ப கின்ற வர்த்தகப் பண்டங்கள் அல்ல  
பணிக க்காக இலங்ைகக்கு அறவிடப்பட ேவண் யதான ெவளிநாட்  
நிதியில் எவ்வள  பணத்ெதாைக கிைடக்கா ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1753/ ’17 

ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  நா  ரா ம் ெசயற்பட்  வ ம் எாிெபா ள் நிரப் ம் 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவற்றில் இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத் க்குச் ெசாந்தமான 
எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம்  தனியார் 
நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத் க்குச் ெசாந்தமான எாிெபா ள் 
நிரப் ம் நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ; 

 (iv) ேமேல  (iii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயங்கைள 
தற்ேபா  ேபணிவ கின்ற ஆட்கள் யாவர்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) தனியார் நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயங்கள்  
அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ; 

 (ii) அவற்றின் உாிைமயாளர்கள் யாவர்; 

 (iii) எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயங்கைள ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் உாிய 
ைறயில் நைடெப வதில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், இந்த எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயங்கைள ஒ ங்கு 
ைறப்ப த் வதற்கு ைறசார்ந்த ைறயியெலான்ைற தயார் ெசய்வாரா; 

 (v) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1779/ ’17 

ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாணசைபயின் கீழ் த்தளம் மாவட்டத்தில் இயங்கும் 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்பள்ளிகளின் ெபயா்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ன்பள்ளிக்கும் ெபற் க் 

ெகா க்கப்பட்ட உதவித் ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) மாவட்டத்தின் ன்பள்ளிகைள ன்ேனற் வதற்கும் ஒ ங்கு ைறப் 

ப த் வதற்கும் மாகாணசைப ேமற்ெகாண் ள்ள மற் ம் எதிர்காலத்தில் 
ேமற்ெகாள்ள ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1789/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1990.12.31 ஆந் திகதி அல்ல  அதற்கு அண்மித்த காலகட்டத்தில் வடக்கு 
மாகாணம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் மத்திய அைமச்சு மற் ம் 
மாகாணசைபயின்கீழ் இயங்கிக்ெகாண் ந்த தமிழ் ெமாழி ல ஸ் ம் 
பாடசாைலகளின்  எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் அைவ அைமந்தி ந்த இடங்கள் 
யாைவ; 

 (iii) அப்பாடசாைலகள் உள்ளடங்குகின்ற கல்வி வலயங்கள் மற் ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைல ம் அரசாங்கப் பாடசாைலயாக  பிரகடனஞ் 
ெசய்யப்பட்ட  வர்த்தமானப் பத்திாிைக இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகைள 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1852/ ’17 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கு பகிரங்க ேசைவகள் 
ஆைணக்கு வினால் ைறசார்ந்த ஆட்ேசர்ப்  நைட ைறெயான்  
அ ல்ப த்தப்ப கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) திதாக கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கு பாீட்ைசகள் 
திைணக்களத்தினால் ேபாட் ப் பாீட்ைசெயான்  நடத்தப்பட்  
ெப ேப கைள ெவளியி வதற்கு அண்மித்த ந்த நிைலயில், ஓய்  ெபற்ற 
கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதன் லம், ேபாட் ப் பாீட்ைசக்கு ேதாற்றியி ந்த 
விண்ணப்பதாாிக க்கு ெப ம் அநீதி இைழக்கப்ப கின்றெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) திய ஆட்ேசர்ப் கள் ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப மாயின், அ  
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் அவர் 
இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?      

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1854/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சினால் 

நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis plan) கீழ் 2017 
ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில் 
ெகா ம்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள அபிவி த்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், 
அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அைவ தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1873/ ’17 
ெகளரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) இலங்ைக திட்டமிடல் ேசைவயின் சிறப் ,  I, II மற் ம் III ஆந் தரங்க க்காக 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியணி எண்ணிக்ைக (Cadre) மற் ம் இன்றளவில் 
ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) இலங்ைக திட்டமிடல் ேசைவயில், 
 (i) சிறப் த் தரத்ைதச் ேசர்ந்த பதவிகள் யாைவ; 
 (ii) இன்றளவில் அப்பதவிகளில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள  

உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களின் ேசைவகள் யாைவ; 
 (iii) தரம் 1 இற்குாிய பதவிகள் யாைவ; 
 (iv) இன்றளவில் அப்பதவிகளில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் 

ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களின் ேசைவகள் யாைவ;  

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1949/ ’17 
ெகௗரவ மயந்த திசாநாயக்க,—  பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(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 
ெதாழில்களின் 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? 

1951/ ‘17 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் இலங்ைகயில் சிறிய 

அளவிலான இறப்பர் ைகத்ெதாழி ல் தங்கிவாழ்ந்த கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஆண்  வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 2014 ஆம் 
ஆண்ைட விட எவ்வளவால் குைறவைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இறப்பர் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளாைமயினால் ெதாழில்வாய்ப் கைள இழந் ள்ள 
ஆட்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப த்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ைகவிடப்பட் ள்ள இறப்பர் ெசய்ைகைய மீண் ம் கட் ெய ப்ப 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 ஒக்ேதாபர் 19, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1221/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வ னியா 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 க்களின் ெ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? 

1332/ '16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயின் கீழ் லங்கா ட்ரான்ஸ்ேபாமர்ஸ் எ ம் ெபயாில் 
நி வனெமான்  காணப்பட்டதா; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத்தின் ெபயர் மாற்றப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், இதன் தற்ேபாைதய ெபயர் யா ; 

 (iv) வ/ப எல்ாீஎல் ேஹால் ங்ஸ் ( தனியார்) கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான பங்குகள் 
பகிரப்பட் ள்ள விதம் யா ; 

 (v) ESOT (நம்பிக்ைகப் ெபா ப் ) பங்குதாரர்களிடம் காணப்ப ம் பங்குகைள 
நி வகிப்ப  யார்; 

 (vi) இதன் பங்குதாரர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களிடம் காணப்ப ம் 
பங்குகளின் எண்ணிக்ைக பற்றிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (vii) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம், இ  தாபிக்கப்பட்  
எவ்வள  காலப்பகுதியில் அவர்கள  பங்குகள் குறித் ம் அவர்கள் 
பங்குதாரர்கள் என்ப  பற்றி ம் அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) ESOT கம்பனியின் ஆரம்ப பங்குதாரர்கள் யார், அவர்க க்கு 
உாித்தானதாயி ந்த பங்குகளின் அள  யா ; 

 (ii) ேமற்ப  பங்குதாரர்களில் இலங்ைக மின்சார சைபயின் ஊழியர்கள் 
காணப்ப கின்றார்களா; 

 (iii) ஆெமனில், அவர்க க்கு பிைணப்  பற்றிய   ரண்பா  இ ப்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) COPE அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ/ப எல்ாீஎல் 
ேஹால் ங்ஸ் (தனியார்) கம்பனியினால் பா 232 மில் யன்  இலாபப்பங்கு 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு வழங்கப்படவில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1408/’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல  திட்டத்தின் 182 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்கைமவாக, ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் ேபரைவெயான்  (Primary 
Industry Council) தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி மற் ம் இடம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  வர ெசல திட்டப் பிேரரைணயி ள்ள ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் 

ேபரைவெயான்ைற தாபிப்பதன் ேநாக்கம் மற் ம் அதற்கான 
ேவைலத்திட்டத்ைதப் பற்றி சு க்கமாக ெதளிப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த ேபரைவ டன் ெதாடர் ைடய நி ணர்களின் ெபயர் பட் யைல 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பிேரரைணயில் குறிப்பிடப்ப கின்ற இலங்ைகயில் தற்ேபா  
இயங்கும் நிைலயி ள்ள ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்கள் பற்றிய பட் யெலான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vi) 2009 இல் த்தம் வைடந்த பின்னர் வடக்கு, கிழக்கு உள்ளிட்ட 
இலங்ைகயில் திதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1542/ '17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (2) 

(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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1583/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட, வன் ர சுனாமி டைமப் த் ெதாகுதியில் ம ர ர, 

வன் ர, 35 ஆம் இலக்க  தி . எஸ்.எம். சிஜா தீ க்கு 
வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இவர் இவ் ட் ல் எவ்வள  காலம் கு யி ந்தார் என்பைத ம்; 
 (iv) தற்ேபா  ேமற்ப  ட் ல் கு யி ப்பவர் யாெரன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  ஆளிடமி ந்  இவ்  பலவந்தமாக பறிக்கப்பட் ள்ளைமைய 

அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (vi) 2010 திெசம்பர் மாதத்தில் இ  சம்பந்தமாக அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச 

ெசயலாள க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ைறப்பா  சம்பந்தமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1745/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) பரக்க ைவ, சி  ேதயிைலத் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சங்கத்ைதச் ேசர்ந்த 

ேதயிைலச் சக்தி அங்கத்தவர் இலக்கம் 109131 ஐ ெகாண்ட ேக.பீ. சிறிேசன 
என்பவர் 2016 ஆம் ஆண்  திடீெரன மரணித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) இவ க்குக் கிைடக்க ேவண் ய ேதயிைலச் சக்தி காப் தி அ கூலங்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குத் ேதைவயான அைனத்  ஆவணங்க ம் மரணித்தவாின் 
மைனவியாகிய தி மதி பீ.எம். சிடா என்பவர் (பின் உாித்தாளி) 
2016.09.30 ஆம் திகதி இரத்தின ாி சி  ேதயிைலத் ேதாட்ட அபிவி த்திச் 
சங்கத்தின் பிராந்திய அைமப்பிற்கு ஒப்பைடத் ள்ளார் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ஆவணங்கள் ஒப்பைடக்கப்பட்  தற்ேபா  சுமார் 06 மாதங்களாகி ள்ள 

ேபாதி ம் இ வைர ேமற்ப  அ கூலத் ெதாைக கிைடக்கப்ெபறவில்ைல 
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வ கூலத் ெதாைகையத் ாிதமாக இவ க்குப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு  நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1755/ ’17 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேமட் க் காணிகளில்லாத ஆட்க க்கு தம  வயல் காணியில் 10 பர்சஸ் 

அளைவ நிரப்பி ெடான்ைற அைமத் க்ெகாள்ள அ மதி வழங்குதல் 
நீண்ட காலமாக நைட ைறயி ந்ெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமட் க் காணிகளில்லாத ஆட்க க்கு தம  வயல் காணியில் 10 
பர்சஸ் அளைவ நிரப்பி ெடான்ைற அைமத் க்ெகாள்ள வழங்கப்பட் ந்த  
வாய்ப்  இழக்கச் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆைகயால் நாட் ன் பல்ேவ  பிரேதசங்களில் காணியில்லாத ெப ம் 
ெதாைகயான மக்கள் நிர்க்கதி நிைலைமக்கு உள்ளாகி ள்ளனெரன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) வயல் காணியில் 10 பர்சஸ் அளைவ நிரப் வதற்காக இன்றளவில் கமநல 
ேசைவகள் திைணக்களத்திற்கு விண்ணப்பித் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆட்க க்கு மிகத் ாிதமாக ேமற்ப 10 பர்சஸ் வயல் காணிைய 
நிரப்பிக்ெகாள்ள வாய்ப்பளிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1780/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(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? 

1790/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1990.12.31 ஆந் திகதி அல்ல  அதற்கு அண்மித்த காலகட்டத்தில் வடக்கு 
மாகாணம் வ னியா மாவட்டத்தில் மத்திய அைமச்சு மற் ம் 
மாகாணசைபயின் கீழ் இயங்கிக்ெகாண் ந்த தமிழ் ெமாழி ல ஸ் ம் 
பாடசாைலகளின்  எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் அைவ அைமந்தி ந்த இடங்கள் 
யாைவ; 

 (iii) அப்பாடசாைலகள் உள்ளடங்குகின்ற கல்வி வலயங்கள் மற் ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைல ம் அரசாங்கப் பாடசாைலயாக  பிரகடனம் 
ெசய்யப்பட்ட  வர்த்தமானப் பத்திாிைக இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகைள 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1853/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis plan) கீழ் 2017 
ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில் 
திம்பிாிகஸ்யாய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள 
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், 
அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அைவ தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1870/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) 2016.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.04.30 ஆம் திகதி வைர 
சனாதிபதியினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெவளிநாட்  விஜயங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) விஜயங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நா களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ஒவ்ெவா  விஜயத் க்காக ம் ஏற்கப்பட்ட ெசல  ெவவ்ேவறாக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) சனாதிபதி டன் ஒவ்ெவா  விஜயத்தின்ேபா ம் பங்ேகற்ற அைமச்சர்கள், 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் உள்ளடங்களாக 
ெமாத்த  எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) சனாதிபதி டன் ெவளிநாட்  விஜயங்களில் பங்ேகற்ற ஏைனய ஆட்களின் 
பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1952/ ’17 

ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ேககாைல மாவட்டத்தில், 

 (i) அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் அள ; 

 (ii) கு யி ப்பதற்காக பகிர்ந்தளிக்க இணங்காணப்பட் ள்ள அரசாங்கத்திற்குச் 

ெசாந்தமான காணிகளின் அள ; 

 (iii) கு யி ப்பதற்காக காணிகைள ேகாாி ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி வாாியாக தனித்தனியாக 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேகாாிக்ைக வி த் ள்ள கு ம்பங்க க்கு இனங்காணப்பட் ள்ள  

அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான காணிகைள வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 

என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1958/ ’17 

ெகௗரவ (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி,— அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2017 ேம மாதம் 26 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் ன் மாதம் 05 ஆம் திகதி வைர 

ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  காரணமாக இரத்தின ாி 

மாவட்டத்தில், 

 (i) உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) ேசதமைடந்த களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) மண்சாிவால் மாத்திரம் ேசதமைடந்த களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iv) ெவள்ளப்ெப க்கு காரணமாக ைமயாக ம், பகுதியளவி ம் 

ேசதமைடந்த களின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்ப  தனித்தனியாக எவ்வள  என்பைத 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 25 ) 

 

1961/ ’17 

ெகௗரவ பிேரமலால் ஜயேசக்கர,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017 ேம மாதம் இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு 
மற் ம் மண்சாி  காரணமாக ைமயாக ேசதமைடந்த 630 க ம் 
பகுதியளவில் ேசதமைடந்த 4,608 க ம் பதிவாகி உள்ளனெவன்பைத 
அறிவாரா; 

 (ii) ேசதமைடந்த கைள மீண் ம் நிர்மாணிக்க ெபா த்தமான காணிகள் 
இனங்காணப்பட் ள்ளனவா; 

 (iii) இதன் ெபா ட்  ேதாட்டக் கம்ெபனிக க்குச் ெசாந்தமான காணிகள் 
சு காிக்கப்ப மா; 

 (iv) இந்த காணிகைள ாிதமாக சு காிக்க தற்ேபா  நில கின்ற 
சட்டதிட்டங்கைள தி த்தியைமப்பாரா; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேசதமைடந்த க க்காக நட்டஈட் த் ெதாைகயிைன வழங்க அரசாங்கம் 
திட்டவட்டமான கால எல்ைலெயான்றிைன  தீர்மானித் ள்ளதா; 

 (ii) அனர்த்தத்திற்கு இலக்காகிய அைனத்  க க்காக ம்  நட்டஈட் த் 
ெதாைக வழங்கப்ப மா; 

 (iii) கள் ேசதமைடந்தைமக்காக நட்டஈட் த் ெதாைகயிைன வழங்கும்ேபா  
கவனத்திற் ெகாள்ளப்ப கின்ற அள ேகால்கள் யாைவ;  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1962/ ’17 

ெகௗரவ ெமாெஹாமட் நவவி,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதி 
ஏற்பா களின் கீழ் த்தளம் மாவட்டத்தின் தங்ெகாட் வ பிரேதச 
ெசயலகத்திற்கு கிைடத்த ெமாத்த நிதி ஏற்பா களின் அள  வ டவாாியாக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) அந்த நிதி எற்பா கள் எந்த விதத்தில் கிைடத்தன; 

 (iii) அந்த நிதி ஏற்பா கைளப் பிரேயாகித்  இன்றளவில் நிைற ெசய் ள்ள 
மற் ம் நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்ற நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்/ 
க த்திட்டங்கள் உள்ளனவா; 

 (iv) இக்காலப்பகுதிக்குள் ஏேத ம் நி வனங்கள் அல்ல  அைமப் க க்காக  
நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ப்பின், ேமற்ப  பணத்ெதாைக மற் ம் 
பய காி நி வனத்தின் அல்ல  அைமப்பின் ெபயர் மற் ம்  கவாி  
ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (v) இக்காலஎல்ைலக்குள் இைடயறா வந்த  பணத்ெதாைகேய ம் இ ப்பின்  
அப்பணத்ெதாைகைய ம்  அவ்வா  ஏற்பட்ட விதத்ைத ம் சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 26 ) 

 

2017 ஒக்ேதாபர் 20, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(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 

அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1334/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) வைகப்ப த்தாத குப்ைபகைள ேசகாிக்காதி ப்பதற்கு உள் ராட்சி 

நி வனங்கள் எ த் ள்ள ைவ பற்றி மக்கைள விழிப் ணர் ட்டத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககள்  

  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்,   
 (iii) குப்ைபகைள வைகப்ப த்தி ேசகாிக்கத் ேதைவயான வசதிகள் மக்க க்குப்  
  ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்,  
 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம், 
 (v) வைகப்ப த்தப்பட்ட குப்ைபகைள ேசகாிப்பதற்கு உள் ராட்சி 

நி வனங்க க்கு வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம், 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) குப்ைபகைள வைகப்ப த்தித் தராத ஆட்க க்ெகதிராக எ க்கப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) வைகப்ப த்தப்பட்ட குப்ைபகள் மீள்சுழற்சி ெசய்யப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எந்த இடத்தில் என்பைத ம்; 
 (iv) அதற்காக தலீ  ெசய்யப்ப ம்  பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) மீள்சுழற்சி ெசய்யப்பட்ட குப்ைபகைள எத்தைகய பணிக க்கு 

பயன்ப த்தலாம் என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 27 ) 

 

1409/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம  அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைண 181 இற்ேகற்ப 
தங்கத்ைத இறக்குமதி ெசய்வதற்காக 50 உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய உாிமப்பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் அவர்களினால் ெச த்தப்பட்ட உாிமப்பத்திரக் 
கட்டணங்கள் பற்றிய விபரங்கள் அடங்கிய அறிக்ைகெயான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 1977 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர உலக சந்ைதயில் தங்கத்தின் 
விைலயிலான ேபாக்குகைளப் பற்றிய அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா 
என்ைபைத ம்; 

 (iv) வாி இன்றி இலங்ைகக்கு தங்கத்ைத இறக்குமதி ெசய்கின்ற ஆட்களின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைக தங்கத்ைத இறக்குமதி ெசய் ம் பிரதான வழங்குனர்கள் மற் ம் 
நா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1474/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர, 
 (i) நகர அபிவி த்தி அதிகார சைபயின் லம் ப ைள மாவட்டத்தில் 

நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட அபிவி த்திக் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஒவ்ெவா  அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின ம் ெபயர், ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்ட கம்பனியின் ெபயர் அந்தக் 
கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக மற் ம் திறந் ைவக்கப்பட்ட திகதி 
மற் ம் அந்த திறந்  ைவத்த க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்சினால் ப ைள மாவடத்தில் எதிர்காலத்தில் நைட ைறப்ப த்த 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1746/ ’17 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) பாரா மன்றத்தில் வர ெசல த்திட்ட அ வலகம் ஒன்ைறப் 

ேபணிவ தவற்காக எ க்கப்பட்ட தீர்மானம் நைட ைறப்ப த்தப்ப கிறதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்படக்கூ ய வர ெசல த்திட்டக் குைறதல்கள் ெதாடர்பாக 
ேகட்டறிந் ெகாள்வதற்கான நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) வர ெசல த்திட்டத்தின் லம் வழங்கப்ப ம் வாக்கு திகளின் 
ெசயற்ப தன்ைமயின் ன்ேனற்றம் ெதாடர்பாக பாரா மன்றத்தினால் 
எவ்வா  அறிந் ெகாள்ள ம் என்பைத ம்; 

 (iv) 2017 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்டத்தின் நலன் ாி ெதாடர்பான 
பிேரரைணகள் நிைறேவற்றப்ப ம் நாேளட் க் குறிப்ெபான்ைற (கலண்டர்) 
ெபற் த்த வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 



( 28 ) 

 

(ஆ) (i) 2015 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்டத்தில் நிைறேவற்றப்படாத 
ன்ெமாழி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ன்ெமாழி கள் நிைறேவற்றப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1756/ ’17 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நிகழ்காலத்தில் காட் ப் பன்றிகளினால்  மனித உயிர்க க்கு  ேசதம் 
ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  காட்  யாைன, தைல, கர , சி த்ைத மற் ம் காட்ெட ைம 
ஆகிய மி கங்களினால்  ஏற்ப கின்ற உயிாிழப்பின்ேபா  ஆண், ெபண் 
பால்நிைல மற் ம் வய  ேபதமின்றி பா 200,000/- இழப்பீட் த் 
ெதாைகெயான்ைற வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iii) எனி ம், காட் ப் பன்றிகளால் ஏற்ப ம் உயிாிழப் க க்கு அத்தைகய 
இழப்பீ  வழங்கும் ைறயியெலான்  இல்ைல என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) அத்தைகய இழப் க க்கு உள்ளாகி மிக நிர்க்கதியான நிைலயில் 
உள்ளவர்க க்கு இழப்பீ  வழங்கும் ைறயியெலான்  ாிதமாக 
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ாிதமாக இழப்பீட்  ைறெயான்ைற 
ெசயற்ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1791/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1990.12.31 ஆம் திகதி அல்ல  அதைன அண்மித்த காலப்பகுதியில் வட 
மாகாணத்தின் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மத்திய அைமச்சு மற் ம் மாகாண 
சைபயின் கீழ் இயங்கிவந்த தமிழ் ெமாழி ல ஸ் ம் பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் அைவ அைமந்தி ந்த இடங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உள்ளடக்கிய கல்வி வலயங்கள் மற் ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைல ம் அரச பாடசாைலயாக 
பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைக இலக்கத்ைத மற் ம் 
திகதிைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 29 ) 

 

1813/ ’17 

ெகௗரவ  (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரசாங்கத் க்குச் ெசாந்தமான 
காணிகளின் பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகளில் குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள காணி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகைள குத்தைகக்கு ெபற்ற நி வனம், குத்தைகக்கு ெபற்ற 
திகதி, குத்தைகக் காலம் மற் ம் குத்தைகத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காணிக க்கு நி ைவ குத்தைகத் ெதாைககைள ெச த்த 
ேவண் ள்ள நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா  நி வனத்தினா ம் ெச த்த ேவண் ள்ள நி ைவக் குத்தைகத் 
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1855/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017 
ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில் க வல 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள அபிவி த்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், 
அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அைவ தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 30 ) 

 

1871/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.04.30 ஆம் திகதி வைர பிரதம 

அைமச்சாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெவளிநாட்  விஜயங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) விஜயங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ஒவ்ெவா  விஜயத் க்காக ம் ஏற்கப்பட்ட ெசல  ெவவ்ேவறாக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) பிரதம அைமச்ச டன் ஒவ்ெவா  விஜயத்தின் ேபா ம் பங்ேகற்ற 

அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் 
உள்ளடங்களாக ெமாத்த  எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) பிரதம அைமச்ச டன் ெவளிநாட்  விஜயங்களில் பங்ேகற்ற ஏைனய 
ஆட்களின் பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1875/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில் கு நீ க்கு க ம் தட் ப்பா  நில ம் கிராமங்களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த கிராமங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) நீர் பற்றாக்குைறயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள கிராமங்க க்கு நீர் ப சர்கைள 

வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  உங்கள் அைமச்சினால் 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், இ வைர வழங்கப்பட் ள்ள வழங்கப்பட் ள்ள நீர் ப சர்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ வழங்கப்பட்ட கிராமங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) நீர்ப் பற்றாக்குைறயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள ஏைனய கிராமங்க க்கு நீர் 
ப சர்கைள வழங்க அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

1959/ ’17 
ெகௗரவ (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி,— அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017 ேம மாதம் 26 ஆம் திகதியி ந்  ன் மாதம் 05 ஆம் திகதி வைர 

ஏற்பட்ட ெவௗள்ப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  ஆபத்  காரணமாக இரத்தின ாி 
மாவட்டத்தில் தாம் கு யி க்கும் களி ந்  ெவளிேய மா  
அறி த்தப்பட்ட கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஏற் ைடய ட்  உாிைமயாளர்க க்கு அதற்கு பதிலாக காணிகைள 
வழங்குவதற்கும் ெடான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ஒ வ க்கு வழங்கப்ப ம் காணியின் அள ம் ட்ைட 
நிர்மாணிப்பதற்கு வழங்கப்ப ம் இழப்பீட் த் ெதாைக ம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

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



( 31 ) 

 

1963/ ’17 

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

(அ) (i) 2007 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம், சிவில் பா காப்  திைணக்களத் க்கு 
இைணக்கப்பட்  ெவ ஒய கல்வி வலயத்தில்  ஆசிாியர் உதவியாளர்களாக  
29 ேபர் கடைமயாற் கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) த்த ேமாதல்கள் இடம்ெபற்ற காலத்தி ந்  இவர்கள் பலத்த 
கஷ்டங்க க்கு மத்தியில் கடைமயில் ஈ பட்ட ேபாதி ம் இற்ைறவைர 
ஆசிாியர் ேசைவக்கு உள்ளீர்க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பிரேசத்தில் கடைமயாற்றிய ெதாண்டர் ஆசிாியர்கைள அைமச்சரைவ 
அங்கீகாரத் டன் நிரந்தரமாக்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  அங்கீகாரத்தின் கீழ் வட மாகாண சைப ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் 
ேசைவயாற்றிய ஆசிாியர்கைள ம் நிரந்தரமாக்க நடவ க்ைக 
எ த் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஆசிாியர் உதவியாளர்களின் ெதாழில்கைள பா காக்க எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1977/ ’17 

ெகௗரவ அ ர சிட்னி ஜயரத்ன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் திாியாயவில் அைமந் ள்ள வரலாற்  
ாீதியில் மிக ம் க்கியத் வம் வாய்ந்த கிாிஹண் ேசய ெபௗத்த 
விகாைரைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக அைமச்சினால் எதிர்காலத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) கிாிஹண் ேசய விகாைர நிலப்பரப்பில் அைமந் ள்ள தபஸ்சு - பல் க்க 
எ ம் இ  சேகாதரர்கள் ெதாடர்பாக குறிப்பிடப்ப கின்ற வரலாற்  
ாீதியான கல்ெவட்டான  எ வித மைறப் மின்றி மைழயினா ம் 
ெவயி னா ம் பாதிக்கப்படக்கூ ய நிைலயில் உள்ளெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கல்ெவட்  ேமற்ெகாண் ம் அழிவைடவைதத் த ப்பதற்காக 
ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத்தினால் எதிர்வ ம் காலத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) கிாிஹண் ேசய னித மிைய ைறசார்ந்த னித நகரமாக அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு எதிர்வ ம் காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 32 ) 

 

1983/ ’17 
ெகௗரவ பியல் நிசாந்த த சில்வா,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) ேப வைள பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான அ த்கம ெபா  விைளயாட்  
ைமதானம் ேமற்ப  சைபயினால் பராமாிக்கப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறக்கு ஓர் ஆண் க்கு ன்னர் அவ் விைளயாட்  ைமதானம் 
ம சீரைமக்கப்பட்  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம்; 

அவர்  அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அபிவி த்திப் பணிக க்கு வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைக 
மற் ம் ஆண்  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) விைளயாட்  ைமதான அபிவி த்தியின் ேபா  உாிய ேகள்விப்பத்திர 
நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட்டனவா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் ஒப்பந்ததாரர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 
 (v) க த்திட்டத் க்காக அங்கீகாிக்கப்பட்ட த் ெதாைக ம் அக் 

க த்திட்டத் க்கு பயன்ப த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ைமதானத்ைத விழா/விைளயாட் ப் ேபாட் /ச கப் பணிக்காக 
ஒ க்கிக்ெகாள்கின்றேபா  ேப வைள பிரேதச சைபயிடம் அ மதி 
ெப வதற்கு அப்பிரேதசத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அைமச்சாின் 
சிபார்சு ேதைவப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) பிரேதசத்தி ள்ள விைளயாட் க் கழகங்க க்கு இம்ைமதானத்தில் 

விைளயா வதற்கு தைட விதிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 
 (iv) ஆெமனில், அதற்கு அ ப்பைடயாயைமந்த காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி ரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 


