
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

7 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 ஒக்ேதாபர் 20 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 7 (6).] பாரா மன்றம் 

2017 நவம்பர் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
ை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 126 மற் ம் 321 ஆம் பிாி களின் கீழ், கடேலா க க்கான 
பயிற்சியளித்தல், சான்றளித்தல், காவல் காத்த ல் ஈ படல் நியமங்கள் ெதாடர்பாக 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 08 ஆம் திகதிய 
2018/3 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக லம் தி த்தப்பட்ட 2016 
ஒக்ேடாபர் 04 ஆம் திகதிய1987/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.10.17 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2017 நவம்பர் 16, வியாழக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1687/ ’17 
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்த,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின் 331 பாடசாைலகளில் அதிபர்கள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 
பதிற்கடைமயாற் ம் அதிபர்களாக 252 ேபர் ெசயலாற் கின்றனெரன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த பதிற்கடைமயாற் ம் அதிபர்கைள இலங்ைக அதிபர் தரத்திற்கு 
உள்ளீர்க்குமா   ேகாாிக்ைககள் ன்ைவக்கப்பட் ள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (iii) பட் ப்  கல்வி வலயத்தின் ேபாரதீ ப்பற்  ேகாட்டத்தில் 1ஏ, பீ தரத்ைதச் 
ேசர்ந்த பாடசாைலகள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 

 (iv) அக்ேகாட்டத்தில் கணிதம் மற் ம் விஞ்ஞானம் ஆகிய பாடங்கைள 
கற்பிப்பதற்கான ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிட் ள்ள 331 பாடசாைலக க்காக அதிபர்கைள நியமிக்க 
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) பதிற்கடைமயாற் ம்  252 அதிபர்களின் நிைலைம என்ன; 
 (iii) ேபாரதீ ப்பற்  ேகாட்டத்திற்கு 1ஏ, பீ தரத்ைதச்ேசர்ந்த பாடசாைலெயான்ைற 

வழங்க இய மா; 
 (iv) கணிதம் மற் ம் விஞ்ஞானம் ஆகிய பாடங்க க்கான ஆசிாியர் 

பற்றாக்குைறய நிவர்த்திெசய்ய ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

2121/ ’17 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2015.01.09 திகதி உள்ளவா  மற் ம் 2017.06.30 திகதி உள்ளவா , 
 (i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் நி வப்பட் ந்த இலங்ைக தைரப்பைட 

காம்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  காம்க க்கு இைணக்கப்பட்  ேசைவயாற்றிய ெமாத்த 

உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் பைட ரர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  காமின ம் ெபயர், அைமந் ள்ள பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
மற் ம் இைணக்கப்பட் ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் பைட ரர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) 2015.01.09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.06.30 ஆம் திகதி வைரயில் 

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில், 
 (i) அகற்றப்பட் ள்ள தைரப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) தைரப்பைட காம்களி ந்  அகற்றப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் 

பைட ரர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ந்  தைரப்பைட காம்கைள ம் மற் ம் இவற்றில் 
பணியாற்றிய உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் பைட ரர்கைள ம் அகற் வதான  
ேதசிய பா காப்பில் எதிர்மைறயான தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தலாெமன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2125/ ’17 
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் மன்னார் மாவட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

இலங்ைக திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் கற்ைக நிைலயமான  (Study Center) 
இற்ைறவைர கால ம் தற்கா க கட் டெமான்றில் இயங்கி 
வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) நிரந்தர கட் டெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்காக காணி ஒ க்கப்பட் ள்ள 
ேபாதி ம், இற்ைறவைர நிர்மாணிப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) 2017.06.20 ஆம் திகதி நிர்மாணிப் ப் பணிகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக நிதி 
ஏற்பா கைள ஒ க்குமா  என்னால் எ த்  லமான ேகாாிக்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iv) வட மாகாணத்தின் வ னியா, ல்ைலத்தீ , யாழ்ப்பாணம் மற் ம் 
கிளிெநாச்சி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் 
பிரேதச நிைலயங்க க்காக / கற்ைக நிைலயங்க க்காக நிரந்தரக் 
கட் டங்கள் உள்ளேபாதி ம் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு மட் ம் நிரந்தரக் 
கட் டெமான்  இல்ைலெயன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) எதிர்வ ம் காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நிதி ஒ க்கீ களின்ேபா  தற்ேபா  

மன்னார் மாவட்டத்தில் தற்கா க கட் டெமான்றில் இயங்கி வ கின்ற திறந்த 
பல்கைலக்கழகத்தின் கற்ைக நிைலயத்தின் ெபா ட்  நிரந்தரக் கட் டெமான்ைற 
நிர்மாணிப்பதற்காக தங்கள் அைமச்சின் லம் நிதி ஏற்பா கைள ஒ க்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

2188/ ’17 
ெகௗரவ பிரசன்ன ரண ங்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண்  மி வங்ெகாட கல்விக் ேகாட்டத்தி ள்ள பாடசாைலகளில் 
திய கட் டங்கைள நிர்மாணிப்பதற்காக நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், திய கட் டங்கைள நிர்மாணிக்கத் திட்டமிடப்பட் ள்ள 
பாடசாைலகள் மற் ம் அதற்கான பணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) மி வங்ெகாட கல்விக் ேகாட்டத்தி ள்ள பாடசாைலகளில் பாதி ேவைலகள் 
வைடந்த கட் டங்கள் உள்ளனவா; 

 (iv) ஆெமனில், அப்பாடசாைலகள் மற் ம் குறித்த கட் டங்கள் ெதாடர்பான 
விபரங்கைள ன்ைவப்பாரா; 

என்பைத  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மி /ெமத் விஜய மாதிாிப் பாடசாைல எ ம் ெபயாில் ஒ  திய பாடசாைலைய 
மி வங்ெகாட கல்விக் ேகாட்டத்தில் திதாக நிர்மாணிப்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள ; 
 (iii) 6 ெதாடக்கம் 13 ஆம் தரம் வைரயான வகுப் க்கள் நைடெப ம் 

பாடசாைலெயான்ைற நிர்மாணிக்க இந்நிதி ஏற்பா  ேபா மானதா; 
 (iv) இப்பாடசாைலயின் நிர்மாணப் பணிகைள நிைற  ெசய்ய எதிர்பார்க்கப்ப ம் 

காலம் எவ்வள ; 
 (v) இதற்கான நிதி ஏற்பா கைள ஒ க்கீ  ெசய்ய எதிர்பார்க்கப்ப ம் ைற யா ; 

என்பைத ம்  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2194/ ’17 
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— நிதி மற் ம் ெவகுசனஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2006 ஆம் ஆண் ன் 27 ஆம் இலக்க ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் ெதாடர்பான 
ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்ப  ம பானம் மற் ம் ைக பி த்தல் 
காட்சிகைளக்ெகாண்ட ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள், திைரப்படங்கள் அல்ல  
விளம்பரப் பிரசாரங்கள்  தைடெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், ெவகுவசன ஊடக அைமச்சினால் நி வகிக்கப்ப ம் சுயாதீன 
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசயில் 2017.02.11 ஆம் திகதி பி.ப. 7.30 க்கும் 
8.00 மணிக்கும் இைடயில் ஒளிபரப்பப்பட்ட “சுேவத்த கங்தீர” 
ெதாைலக்காட்சி நாடகத்தின் ஒ  காட்சியில் ஒ  ந ைக ைக பி ப்ப  
ெதளிவாகக் காட்சிப்ப த்தப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii) குறிப்பாக, ஒ  ெபண் ைகப்பி க்கின்ற காட்சி ஒளிபரப்பப்ப வதன் 
காரணமாக இ  ைகபி த்த க்கு ஊக்குவிப்பாக அைமயலாம் என்பைத ம்; 

 (iii) பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்ட சட்ட ஏற்பா கள் அரச ெவகுசன 
ஊடக நி வனெமான்றினால் மீறப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) இந்த ஒளிபரப்  ெதாடர்பாக ைறசார்ந்த விசாரைணெயான்ைற நடாத்தி 
இனிேமல் இவ்வாறான சம்பவங்கைளத் தவிர்க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

2216/ ’17 
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2006 ஆம் ஆண்  வைர வடக்கு கிழக்கு பிரேதசங்களில் தமிழர் னர்வாழ் க் 

அைமப்  என்ற ெபயாில் ெதாண்டர் அைமப்ெபான்  இயங்கி வந்த  
என்பைத ம்; 

 (ii) 2006 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் அதன் ெசயற்பா கள் நி த்தப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அைமப்  இலங்ைகயில் தைட ெசய்யப்பட்டேபா  பல ேகா  பா 
பணம் இலங்ைகயில் அைமந் ள்ள வங்கிகளினால் டக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) தமிழர் னர்வாழ் க் அைமப்  இலங்ைகயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெதாண்டர் 

அைமப்ெபான்றாக இயங்கி வந்த காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  அைமப்  இலங்ைகயில் கணக்குகைளப் ேபணிவந்த வங்கிகள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வங்கியி ம் ைவப் ச் ெசய்யப்பட் ந்த பணத் ெதாைக 

ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ெதாண்டர் அைமப்  இலங்ைகயில் தைட ெசய்யப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தைட ெசய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வைமப்  ெகாண் ந்த அைச ம், 
அைசயா மற் ம் திரவத் தன்ைம ைடய ெசாத் க்களின் ெப மதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அச்ெசாத் க்க க்கு என்ன நடந்த  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2233/ ’17 
ெகௗரவ டீ. . சானக,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத தனியார் மயப த் வதற்காக இரண்  

கம்பனிகளி ந்  ன்ெமாழி கள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அக்கம்பனிகளில் ஒ  கம்பனி ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட அ ப்பைட 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அக்கம்பனிைய ேதர்ந்ெத க்க ெதாழில் ட்ப மதிப்பீட் க் கு ம் அைமச்சரைவ 

ெப ைகக் கு ம் வழங்கி ள்ள விதப் ைரகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட கம்பனி டன் ைகசாத்திடப்ப ம் இரண்  

உடன்ப க்ைகக ம் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  உடன்ப க்ைககள் லமாக  தாபிக்கப்ப ம் இரண்  

கம்பனிகளின ம் பங்குகள் எவ்வா  பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம் என்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  இரண்  கம்பனிக க்கும் ஒப்பைடக்கப்ப ம் பணிகள் 

தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vii) அக்கம்பனிக க்கு கிைடக்கும் வ மான வழிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (viii) தற்ேபா  கடைம ாிகின்ற ஊழியர்களின் ெதாழில் பா காப்   ெதாடர்பாக 

எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ix) ைற கத்தின் பராமாிப்  பணிகள் ஒப்பைடக்கப்ப ம் கம்பனி 

யாெதன்பைத ம்; 
 (x) ேமற்ப  தனியார்மயமாக்கல் லமாக அரசாங்கத்திற்கும் இலங்ைக ைற க 

அதிகார சைபக்கும் கிைடக்கின்ற வ மான லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

2017 திெசம்பர் 06, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

690/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(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  இந் நாட் 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? 

1738/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(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? 



( 6 ) 

 

2169/ ’17 

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

(அ) (i) உமாஒய க த்திட்டத் க்ெகன சு காிக்கப்பட்ட கள், ேமட்  நிலக் 
காணிகள் மற் ம் வயல் காணிக க்காக இழப்பீ  ெச த் வதற்கு உள்ள 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெசாத் க்கள் சு காிக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம், 2014 ஒக்ேறாபர் மாதத்தி ந்  
இன் வைர இழப்பீ  ெச த்தப்படாத ஆட்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இற்ைறவைர இழப்பீ  ெச த்தப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இழப்பீட் த் ெதாைக நீதிமன்றத்தில் ைவப்பி டப்ப ம் அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இழப்பீட் த் ெதாைகைய நீதிமன்றத்தில் ைவப்பி வதற்கு சட்ட மாஅதிபர் 
திைணக்களத்தின் ஆேலாசைனகள் ெபறப்ப மா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 

 (vii) சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத்திற்கு ஆற் ப்ப த் வதற்கான அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (viii) இற்ைறவைர இழப்பீ  கிைடக்காமல் அநீதிக்குள்ளாகி ள்ள ஆட்க க்கு 
இழப்பீ  ெச த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2187/ ’17 

ெகளரவ பிரசன்ன ரண ங்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) ஆசிாியர்க க்கு திய அறிவிைன ஊட் வதற்கு ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் ஏ வாக அைம ெமன்பைத ஏற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் கல்வி அைமச்சினால் வலய 
மற் ம் விடய மட்டத்தில் ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
ஒ ங்குெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ஒ ங்குெசய்யப்பட்ட ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக, பாடங்கள் மற் ம் அதற்காக ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ஆகியன ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 



( 7 ) 

 

(ஆ) (i) 2016.06.06 இ ள்ளவா  ேமல் மாகாண மி வாங்ெகாைட கல்வி 
வலயத்தின் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பாடசாைலக்கைமய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் அவர்க க்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக 
நடத்தப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அதற்காக 
ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆகியன ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம் ; 

 (iii) இதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக மற் ம் நைட ைறப்ப த்திய ஆசிாியர் 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள  
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியி ந்  நிதி ஒ க்க யா  என்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேதசிய ேதைவெயனக் க தி பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான பன் கப் 
ப த்தப்பட்ட நிதியி ந்  ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு நிதி 
ஒ க்குவதற்கு இய மான வைகயில் ெகாள்ைக ாீதியிலான தீர்மானம் 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2192/ ’17 
 ெகௗரவ மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வ/ப மிஹின் லங்கா விமானக் கம்பனியினால் நடாத்தப்பட் வந்த விமானப் 
பயண நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள, 2016.10.30 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் ஸ்ரீ லங்கன் 
விமானக் கம்பனி ெபா ப்ேபற் க் ெகாண்ட  என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) அதற்கு சமாந்தரமாக ஸ்ரீ லங்கன் விமானக் கம்பனிக்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
மிஹின் லங்கா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர் 
மற் ம் பதவிகள் யாைவ; 

 (iii) இவ்வா  ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படா  ேசைவ த்தப்பட்ட மிஹின் 
லங்கா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர் மற் ம் 
பதவிகள் யாைவ; 

 (iv) ேசைவ த்தப்பட்ட ஒவ்ெவா  ஊழிய க்கும் ெச த்தப்பட்ட நட்ட 
ஈட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (v) 2016.12.31ஆம் திகதியின் பின்னர் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ளவர்களின்  
ெபயர் மற் ம் பதவிகள் யாைவ;  

 (vi) 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர ஆேலாசகர் பதவிகைள வகித் க் 
ெகாண் ந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vii) ேமேல (vi) இல் குறிப்பிடப்பட்டவர்களில் எதிர்வ ம் மாதங்க க்காக சம்பளம் 
வழங்கப்பட் ள்ேளாாின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்க க்குச் ெச த்தப்பட்ட 
நட்டஈட் த்ெதாைக, சம்பளம் அல்ல  ெகா ப்பன  எவ்வள ;  

 (viii) ேபாதியள  நட்டஈ  கிைடக்காைமயால் ேமன் ைறயீ  ெசய் ள்ளவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ix) இவர்க க்கு நி ைவ நட்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்ப மா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 



( 8 ) 

 

2196/ ’17 

ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான  மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி சைபக்கும் அரச 

ெப ந்ேதாட்ட கூட் த்தாபனத்திற்கும் ெசாந்தமான ேதாட்டங்களில் 

ேசைவயாற் கின்ற ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்தி ந்  கழிக்கப்ப கின்ற 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம் மற் ம் 

பணிக்ெகாைட ெகா ப்பன   ஆகியன 2016 ஆம் ஆண்  இ தியளவி ம், 

பல வ டங்களாக ம் ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு ெச த்தப்படவில்ைல 

என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேதாட்டங்களில்  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெதாழிலாளர்களின் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் இற்ைறவைர இவர்க க்கு ெச த்த ேவண் ய 

நி ைவப் பணத் ெதாைககள் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) நிதியங்கள் கிைடக்க ேவண் ய சில ெதாழிலாளர்கள் ஏற்கனேவ 

இறந் ள்ளனர் என்பேதா  இப்பணத் ெதாைககள் இவர்க க்கு 

ெச த்தப்படாைமயின் லம் இவர்கள  கு ம்ப அங்கத்தவர்க க்கு பாாிய 

அநீதி ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பணத் ெதாைககைள உடன யாக ெதாழிலாளர்க க்கு ெச த் வதற்கு 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2283/ ’17 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெபா ப் பணிெயான்றிற்காக காணிகைள சு காித்த ன் கீழ், 2017 

ெபப்ரவாி 13 ஆம் திகதிய 2006/11 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்த ன் 

ஊடாக ெகாட்டெபால பிரேதச ெசயலாளாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

காணிைய சு காிக்கும் பணிகள் நிைற ெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், சம்பந்தப்பட்ட சு காிப்  பணிகளின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் 

யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 9 ) 

 

2433/ ’17 
ெகளரவ .வி. சானக,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(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? 

2017 திெசம்பர் 07, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

691/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(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  இந் நாட் 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? 



( 10 ) 

 

(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? 

1233/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(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? 

1378/ ’16 

ெகளரவ பந் ல குணவர்த்தன,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 132 
இற்கு அைமய, ெபாலன்ன ைவ, கிளிெநாச்சி, இரத்தின ாி (எம்பி பிட் ) 
மாவட்டங்களில் ன்  பாாிய களஞ்சியங்கைள நிர்மாணிக்க மற் ம் 
மன்னார் மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் வ ம் களஞ்சியத்தின் ேவைலகைள 

ர்த்தி ெசய்ய பா 1000 மில் யன் ஒ க்கப்பட்டைத அவர் ஏற் க் 
ெகாள்வாரா  என்பைத ம்; 

 (ii) மன்னார் மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்கப்ப கின்ற களஞ்சியத்தின் ஆரம்ப 
ெசலவின மதிப்பீட்ைட ம் மற் ம் இ வைரயான அதன் ன்ேனற்ற 
மீளாய்  அறிக்ைகைய ம் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கிளிெநாச்சி, எம்பி பிட் ய மற் ம் ெபாலன்ன ைவயில் திய ன்  
களஞ்சியத் ெதாகுதிகைள நிர்மாணிக்கின்ற நடவ க்ைககளின் ன்ேனற்றம் 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) 2015 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 132 
இற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 1000 மில் யன் ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட 

ைற யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

1517/ ’17 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்  

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அரசியலைமப்  சீர்தி த்தம் பற்றி ெபா மக்களின் க த் க்கைள 

விசாாித்தறி ம் கு க்காக அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்த ெசல  
எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  கு  அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) ேமற்ப  கு க்கான அங்கத்தவர்கைள நியமிக்ைகயில் க த்திற்ெகாண்ட 

லப்பிரமாணங்கள் யாைவ; 
 (iv) ெபௗத்த மதம் ெதாடர்பில் அரசியலைமப்பில் உள்ள இரண்டாவ  

அத்தியாயத்ைத அவ்வண்ணேம ேபணிவ மா  விதப் ைர ெசய் ள்ள கு  
அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(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? 

2189/ ’17 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்ஸா,—  பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த அைமச்சரைவ மாற்றத்தின் ப  தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் ெமாத்த 

அைமச்சரைவ அைமச்சர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) இராஜாங்க அைமச்சர்கள் மற் ம் பிரதி அைமச்சர்களின் எண்ணிக்ைக 

ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (iii) அைமச்சுக்களின் ேமற்பார்ைவ அ வல்கள் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள  

பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (iv) அைமச்சரைவ அைமச்செரா வ க்காக வ டாந்தம் ெசலவாகும் ெமாத்தப் 

பணத் ெதாைக எவ்வள ; 
 (v) அைமச்சரைவ மாற்றத்தின்ேபா  திதாக அதிகாிக்கப்பட்ட அைமச்சுக்க க்கு 

2017 வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா; 
 (vi) ஆெமனில், ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள ; 

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



( 12 ) 

 

2198/ ’17 

ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கண் , வெர யா மற் ம் ப ைள மாவட்டங்களின் ெப ந்ேதாட்டங்களில் 
பஸ்வண் கள் ெசல்கின்ற கிராமிய பாைதகைள காபட் இ வதற்கு அல்ல  
தார் இட்  அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் அதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ந்த பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அதன் லம் நிர்மாணிக்கப்ப ம் திகள் பற்றிய பட் யெலான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் ெப ந்ேதாட்டங்களி ள்ள திகைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2217/ ’17 

ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள் 
கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் பச்சிைலப்பள்ளி பிரேதச சைப ஆ ைகப் 
பிரேதசத்திற்குட்பட்ட கமாைல கிராமம் ெதாடர்பாக ம்; 

 (ii) அக்கிராமத்தின் நிலப் பரப்  மற் ம் சனத்ெதாைக ெதாடர்பாக ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பிரேதசத்தில் நிலக்கண்ணி ெவ கள் ைதக்கப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம் அவற்ைற தற்ேபா  அகற் கின்ற ேவைலத்திட்டத்திற்காக நிதி 
உதவி வழங்குகின்றவர்கள் ெதாடர்பாக ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நிலக்கண்ணி ெவ கைள ைமயாக அகற் வதற்கு எ க்கப்ப ம் காலம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசத்ைக ெபா  மக்க க்குக் கு யி ப்பதற்காக ஒப்பைடப்பதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) மீளக் கு யமர்த் தல், டைமப் த் திட்டங்கள் ேபான்ற வசதிகைள 
அவர்க க்குப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

2017 திெசம்பர் 08, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

692/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(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? 

1245/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் அம்பாைற மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் 
மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் 
வழங்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இன்றளவில் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் த்த நிைலைம வைட ம் வைர கு நீர் 
வழங்குவதற்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ற்கும் அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக யா ; 

 (iv) த்த நிைலைம வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர கு நீர் 
வழங்கல் க த்திட்டங்க க்காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்த பணத்ெதாைக 
ஆண்  வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ன்ேனற்ற அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

1750/ ’17 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இன்றளவில் இலங்ைகயில் ேபணிவரப்ப கின்ற ெதாைலக்காட்சி 
அைலவாிைசகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசைய ம் ேபணிவ கின்ற நி வனம் 
தனித்தனியாக யா ; 

 (iii) ஒவ்ெவா  ெதாைலக்காட்சி  அைலவாிைசயின ம் உாிைமயாளர்கள் யார் 
மற் ம் ேமற்ப  அைலவாிைசகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகளில்  
ஒளிபரப்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் வராத ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகள் 
உள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில் அந்த அைலவாிைசகள் யாைவ; 
 (iii) ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகள் எவரால் ஒ ங்கு ைறப்ப த்தப்ப கின்றன; 
 (iv) ேமற்ப  ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் ைறப்ப  அ லாக்கப்ப வதில்ைல 

என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 
 (v) ஒ சில அைலவாிைசகள் ஊடாக தீயக த் ட ம் அவமதிப்  ஏற்படக்கூ ய 

வைகயி ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பார ரமான ச கப் பாதிப்பிைனத் 
த ப்பதற்காக ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகைள  ஒ ங்கு ைறப்ப த்  
வதற்கான ாிதமான ைறசார்ந்த ைறயிெலான்ைற தயாாிப்பாரா; 

 (vi) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2069/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

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

(அ) (i) கடந்த சனவாி மாதத்தில் இ ந்  யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தின் 
ெதல் ப்பைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வ காமம் வடக்கு, ஊறணி 
பிரேதசத்தில் மக்கள் மீள்கு ேயற்றப்பட்டனெரன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கிணங்க தற்ேபா  அங்கு 20 கு ம்பங்கள் வசிக்கின்றனெவன்பைத ம்; 
 (iii) இந்த மக்க க்கு தம  வாழ்வாதாரத்ைத ஈட் க்ெகாள்வதற்கான 

ெதாழில் யற்சிகளில் ஈ பட எவ்விதமான உபகரணங்க ம் இல்லாைம 
காரணமாக க ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகி இ க்கின்றனெரன்பைத ம்; 

 (iv) இந்த மக்கள் மீள்கு ேயற்றப்பட்டேவைளயில் இவர்க க்கு ெதாழில்களில் 
ஈ ப வதற்கான உபகரணங்கைள வழங்குவதாக வாக்கு தி 
அளிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மக்க க்கு ெதாழில்க க்கான உபகரணங்கைள வழங்குவதற்காக 
இன்றளவில் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  உபகரணங்கள் வழங்கப்ப ம் திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

2122/ ’17 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெபற்ேறால் இறக்குமதியின் ேபா  ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்காக 

அரசாங்கத்தினால் அறவிடப்ப ம் இறக்குமதி வாி எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ெபற்ேறால் லீற்ற க்கு அரசாங்கத்தினால் இறக்குமதி வாி தவிர ேவ  

வாிகள் அறவிடப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனின், அவ்வாிகள் யாைவ என்பைத ம்  
 (iv) ஒ  லீற்ற க்கு அறவிடப்ப ம் வாியின் அள , ஒவ்ெவா  வாி வைகக்கு 

ஏற்ப எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்காக அரசாங்கத்தினால் அறவிடப்ப ம் ெமாத்த 
வாியின் அள  ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா ன் சில்லைற விற்பைன விைலயின் 
சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்கு அரசாங்கத்தினால் அறவிடப்ப ம் அைனத்  
வாிகைள ம நீக்கினால், கர்ேவா க்கு ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறாைல 
விற்பைன ெசய்யக்கூ ய சில்லைற விைல எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்காக அரசாங்கத்தினால் ெவவ்ேவ  வைகயான 

வாிகள் அறவிடப்ப கின்றைமயான  பண்டங்கள் மற் ம் பணிகளின் 
விைல ஏற்றத்திற்கு ஏ வாக அைமந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்காக அரசாங்கத்தினால் அறவிடப்ப ம் அைனத்  
வாிகைள ம் நீக்கினால், பண்டங்கள் மற் ம் ேசைவகளின் விைலைய 
குைறக்க ெமன்பைத ம்;  

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2141/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள நங்கூரத் தளங்களின் எண்ணிக்ைக  

மற் ம் அைவ அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) த்தளம் மாவட்டத்தில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள பலநாள் மற் ம் ஒ நாள் 

படகுகளின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கும் 
அைமய தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம் வசிக்கின்ற மீனவர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர த்தளம் மாவட்டத்தில், 
 (i) கடற்ெறாழில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த்த ெசலவிடப்பட் ள்ள 

பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) நிவாரண அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள பலநாள் மற் ம் ஒ நாள் 

படகுகளின் எண்ணிக்ைக  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) நிவாரண அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள மீன்பி க் க வித் 

ெதாகுதிகள், ெசய்திப் பாிமாற்றல் சாதனங்கள் மற் ம் உயிர் பா காப்  
அங்கிகள் பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 16 ) 

 

2174/ ’17 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் இரட்ைடப் பிரஜா உாிைம ைடய 
ஆெளாரவராயி த்தல் பாரா மன்ற உ ப்பினராவதற்கு தகுதியீனமாகும் 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) எவேர ெமா  ஆள்  இரட்ைட பிரஜா உாிைமையக் ெகாண் ள்ள ஒ வரா 
என்பைத தீர்மானிப்பதற்கு அரசாங்கம் பயன்ப த் ம் ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

2218/ ’17 

ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள் 
கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் கிளிெநாச்சி நகர் கிராம ேசவகர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள பரவிப் பாஞ்சான் பிரேதசம் ெதாடர்பாக ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசத்தில் மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைககள் இற்ைறவைர 
ைமயாக ர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இரா வக் கட் ப்பாட் ன் கீழ் காணப்பட்ட ேமற்ப  பிரேதசத்தில் நீண்ட 
காலங்க க்குப் பின்னர் மக்கள் ப ப்ப யாக மீளக் கு யமர்த்தப்பட்டனர் 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதசத்தில் வா ம் மக்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகைள 
உடன யாக இரா வத்திடமி ந்  வி வித்  குறிப்பிட்ட மக்க க்கு 
வழங்குவதாக சனாதிபதியினால் அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (v) 17.2 ஏக்கர் அளவிலான காணிப்பகுதி இன்ன ம் வி விக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (vi) அதன் காரணமாக, அக்காணிக க்கான உாிைமையக் ெகாண் ள்ள 56 
கு ம்பங்கள் தற்ேபா  கு யி ப்பதற்கு இடமின்றி நிர்கதி நிைலைமக்கு 
உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சனாதிபதியின் அறிவித்த ன் பிரகாரம் ேமற்ப  காணிகள் ைமயாக 
வி விக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) 17.2 ஏக்கர் காணிகைள வி விக்கும் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (அ) (vi)  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 56 கு ம்பங்கைள ம் மீளக் 
கு யமர்த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 17 ) 

 

2017 திெசம்பர் 09, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(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? 

1386/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 144 
இன் கீழ், இலங்ைகயின் வ டாந்த மீன் ஏற் மதியின் ெப மதி சுமார் ெடாலர் 
150 மில் யன் என குறிப்பிடப்பட் ள்ளதால், 1977 ஆம் ஆண் ந்  
இ வைர இலங்ைகயின் வ டாந்த மீன் ஏற் மதியின் அள  மற் ம் ஏற் மதிப் 
ெப மதிைய காட் ம் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஐேராப்பிய சந்ைதக்கான மீன் ஏற் மதி தைட ெசய்யப்ப வதற்கு ஏ வான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) தைடைய நீக்குவதற்கு அப்ேபாைதய மீன்பி  அைமச்சர் ெகௗரவ ராஜித 
ேசனாரத்னவினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ஐேராப்பிய சந்ைதக்கான மீன் ஏற் மதித் தைடைய நீக்குவதற்கு இலங்ைக 
கைடப்பி த்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) அதன் பிரகாரம் மீன் ஏற் மதித் ைறயில் ஏற்பட்ட பிரதான மாற்றங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 18 ) 

 

1469/ '16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)  

(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் உள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) தற்ேபா  நிரந்தர கிராம உத்திேயாகத்தெரா வர் காணப்ப ம் கிராம 

உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் மற் ம் அங்கு ேசைவயில ஈ பட் ள்ள கிராம 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;  

 (iv) ப ைள மாவட்டத்தில் காணப்ப ம் கிராம உத்திேயாகத்தர்க க்கான 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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 பவர் 
கைள 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? 



( 19 ) 

 

1872/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கட் ெபத்த,  பண்டாரநாயக்க மாவத்ைதயில் வல  றமாக ள்ள 
நீர்த்ேதக்கத்ைதச் சுற்றி ம் நைடபாைதெயான்  நிர்மாணிக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்ைகயில் அப்பணிகள் இைடயில் நி த்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) நைடபாைதயின் பணிகள் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்பட்  ெப மள  ேவைலகள் 
ர்த்தியைடந்தி க்கும் ேபா  அதன் ஒப்பந்தக்காரர் ேவைலகைள 

நி த்திவிட்  2016.09.12 ஆம் திகதி இயந்திர உபகரணங்கைள எ த் ச் 
ெசன் ள்ளதனால் அதன் பணிகள் மீண் ம் ஸ்தம்பிதமைடந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  அந்த நீர்த்ேதக்க ம் அதைனச் சுற்றி ள்ள பிரேதச ம் குப்ைபகள் 
அகற் வதற்காகப் பயன்ப த்தப்ப வதனால் சுற்றாடல் மாசைடந்  

ளம் களின் எண்ணிக்ைக ம் ெபாி ம் அதிகாித் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) நைடபாைதயின் நிர்மாணப் பணிகள் நி த்தப்பட் ள்ளதனால், ப்பர  
ெசய்யப்பட்ட நீர்த்ேதக்க ம் கால்வா ம் ைமயாக காடடர்ந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த நைடபாைதைய நிர்மாணிப்பதற்கும் மற் ம் மிக ம் மாசைடந் ள்ள 
நீர்த்ேதக்கத்ைதத் ப்பர  ெசய்ய ம் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இதன் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இ வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பணிக க்காக ஏற்பட்ட ெசலவிைன ெபா ப் க் 
கூறேவண் யவர்களிடமி ந்  அறவிட நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2109/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(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? 
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2148/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பின்னர் வடேமல் 
மாகாணத்தில் ன்ென க்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன க த்திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த நீர்ப்பாசன க த்திட்டங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்தின ம் கீழ் அ கூலங்கைளப் ெப கின்ற 
கிராம அ வலர் பிாி கள் மற் ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட க த்திட்டங்களின் ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) நீர் பற்றாக்குைறயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள வடேமல் மாகாண மக்கள் 
சார்பாக அைமச்சான  எதிர்காலத்தில் நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
எதிர்பார்க்கின்ற க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2284/ ’17 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் ல், இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயின் 3(1)அ 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;  

 (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? 
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2018 சனவாி 12, ெவள்ளிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

பா.199/ ’17 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் 

ஈ பட் ள்ள உள்நாட் ப் பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ாித 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல்,— வ டாந்தம் எம  நாட் ற்கான பால் மா 
இறக்குமதிக்காக ெப ந்ெதாைகப் பணம் ெசலவிடப்ப வ டன், இப்பணத்ைத எம  
நாட் ற்குள்ேளேய ேசமித் க்ெகாள்ள ெமனில் அ  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
ெப ம் உந் சக்தியாக அைம ெமன்பதால் பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள 
உள்நாட்  பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ாிதமான நிகழ்ச்சித் 
திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண 
நிைறேவற் கிற . 

பா. 200/  ’17 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,—  வடேமல் மாகாணத்தி ள் அைமந் ள்ள 

ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த இடங்கைள ேப வதற்காக ாிதமான 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல்,— வடேமல் மாகாணத்தி ள்ள 
கு ணாகல் மாவட்டம் மிக ம் ெப ைமவாய்ந்த வரலாற்றிக்கு உாிைம ேகா ம் 
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த பல இடங்கைளக் ெகாண்டெதா  மாவட்டமாக 
இ ப்ப டன், பண்ைடய காலத்தில் கு ணாகல், தம்பெதனிய மற் ம் யாப்பகுவ ேபான்ற 
இராச்சியங்க ம் இம்மாவட்டத்திேலேய அைமந்தி ந்தெதனி ம் தற்ேபா  இந்த 

ராதன இடங்களின் பா காப்  சம்பந்தமாக பாாிய பிரச்சிைனகள் ேதான்றி ள்ளதால் 
ேமற்ப  ெதால்ெபா ளியல் இடங்கைள ேப வதற்காக ாிதமான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .  

பா. 201/ ’17 
ெகௗரவ சார இந் னில் அமரேசன,— சகல ைறகைள ம் உள்ளடக்கும் வைகயில் 

விாிவான ச க பா காப்  வைலயைமப்ெபான்ைற நைட ைறப்ப த்தல்,— எந்தெவா  
நாட் ம் ெவற்றிகரமான ச க பா காப்  வைலயைமப்ெபான்  காணப்ப வ  அந்த 
நாட் ல் வா ம் பிரைசக க்கு க்கியமாகும் என்ப டன், இலங்ைகயில் அரச ைற 
மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்காக ஓய் திய ைறெயான்  அல்ல  ேசமலாப 
நிதிய ைறெயான்  நைட ைறயில் இ ந்த ேபாதி ம், நாட் ல் ைறசாரா 

ைறயி ள்ள ஊழியர்க க்காக அத்தைகய ச க பா காப்  ைறெயான்  
நைட ைறயில் இல்லாைமயால், அைனத்  ைறகைள ம் உள்ளடக்கும் வைகயில் 
விாிவான ச க பா காப்  வைலயைமப்ெபான்  நைட ைறப்ப த்தப்படல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 202/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் பகுதிையப் 

பா காப்பதற்கான ாித நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தல்,— த்தளம் 
மாவட்டம் அதிரம்யமான கைரேயாரப் பகுதிக்கு உாிைமேகாாிய ேபாதி ம், கடலாிப் , 
கண்டல் தாவரங்கள் அழிவைடதல், அத் மீறிய நிர்மாணிப் கள் ேபான்ற காரணங்களினால் 
கைரேயாரப்பகுதி மாசைடந் ள்ளதால், த்தளம் மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் பகுதிைய 
பா காப்பதற்காக ாித நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 
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பா. 203/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத் க்குாித்தாக  இ ந்த கரப்பந்தாட்ட 

விைளயாட் ன் ெப ைமைய மீண் ம் கட் ெய ப் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த்தல்,— இற்ைறக்கு ஏறத்தாழ ஒ  தசாப்தத் க்கு ன்னர் த்தளம் 
மாவட்டத்தின் பாடசாைலகளி ந்  உ வாகிய திறைமவாய்ந்த கரப்பந்தாட்ட 
விைளயாட்  ரர்க ம் ராங்கைனக ம் ேதசிய மற் ம் சர்வேதச ேபாட் களில் 
ெவளிப்ப த்திய திைறைமகளின் காரணமாக த்தளம் மாவட்டத் க்கு கரப்பந்தாட்ட 
விைளயாட்  லம் ெப ைமயானேதார் இடம் கிைடத்தி ந்த ேபாதி ம், இன்றளவில் 
அந்த நிைலைமயில் ஓரள  ழ்ச்சி  ஏற்பட் ள்ளதனால், மீண் ம் அந்தப் ெப ைமைய 

த்தளம் மாவட்டத் க்கு ெகாண்  வ வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  நைட ைறப் 
ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 204/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பாடசாைல மற் ம் விைளயாட் க் கழக கிாிக்ெகட் 

ேபாட் த் ெதாடர்களின் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற 
அைமத்தல்,—  கடந்த பல வ டங்களாக இலங்ைகயின் கிாிக்ெகட் விைளயாட்  ெப ம் 

ழ்ச்சிக்குள்ளாகி இ ப்பதனால் ேதசிய அணிக்கு திறைமவாய்ந்த ரர்கைளத் 
ேத க்ெகாள்வதற்காக  பாடசாைல மற் ம் விைளயாட் க் கழக மட்டத்தில் கிாிக்ெகட் 
ேபாட் த் ெதாடர்களின் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 205/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகளில் 

தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற 
அைமத்தல்,— இலங்ைகயின் அேநகமான கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகள் 
மிகக் குைறந்த ெபா ளாதார நிைலயி ள்ளதால், அத்தைகய விஹாைரகளில் 
தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 206/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தில் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைல 

ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— மக்களின் ேபாஷாக்குத் ேதைவகைள ர்த்தி ெசய்வதற்குத் 
ேதைவயான ரதச்சத்ைத ெபற் க் ெகா க்க ம், வ டாந்தம் ாின் மீன் இறக்குமதிக்காக 
ெவௗிநாட் க்கு பாய்ச்சப்ப கின்ற ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய பா காத் க் 
ெகாள்வதற்காக ம், ேம ம் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்கத் ேதைவயான 
அைனத்  வளங்க ம் த்தளம் மாவட்டத்தில் இ ப்பதா ம், அம்மாவட்டத்தில் ாின் மீன் 
ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 207/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ெகா ம்  – கட் நாயக்க அதிேவக ெந ஞ்சாைலைய 

சிலாபம் வைர நீ த்தல்,— ஒ  நாட் ன் அபிவி த்தியில் அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் மிக 
க்கியமானைவயாக உள்ளதா ம், தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் த்தளம் 

மாவட்டம் மிக ாிதமாக அபிவி த்தியைடந்  வ வதா ம், அந்த அபிவி த்தி ேவகத்ைத 
ேம ம் அதிகாிக்கச் ெசய் ம் ெபா ட்  தற்ேபா  ெகா ம்பி ந்   கட் நாயக்க 
வைர ள்ள அதிேவக ெந ஞ்சாைல சிலாபம் வைர நீ க்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 


