
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - இரண்டாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 1(3).] 

1 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2018 ன் 08 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

பாரா மன்றம் 

2018 ன் 19, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
ெஜனரால் ேசா் ேஜான் ெகாத்தலாவைல பா காப் ப் பல்கைலக்கழகம் (விேசட 

ஏற்பா கள்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
குற்றவியல் க மங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல.1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ்,  ம வாி ெதாடர்பாக   நிதி மற் ம் 
ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2018 ஏப்ரல் 09 ஆம் திகதிய 2066/2 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.05 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல்  இலக்கம் 08/2018) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல.2),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ்,  ம வாி ெதாடர்பாக  நிதி மற் ம் 
ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2018 ஏப்ரல் 06 ஆம் திகதிய 2065/57 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.05 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

 (ம வாி அறிவித்தல்  இலக்கம் 09/2018) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ைற க மற் ம் விமான நிைலய 

அபிவி த்தி அற ட் ச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2011 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க, 
ைற க மற் ம் விமான நிைலய அபிவி த்தி அற ட் ச் சட்டத்தின் 3(3)  ஆம் பிாிவின் 

கீழ்,  ைற க மற் ம் விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  ெதாடர்பாக  நிதி மற் ம் 
ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 13 ஆம் திகதிய 2049/16 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.05 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 
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2018 ஜூைல 06, ெவள்ளிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

பா. 1/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— பாடசாைல மாணவர் ஒ க்காற் க் 

கு  விசாரைணகைள ைறசார்ந்த வைகயில் ேமற்ெகாள்வதற்கான ேவைலத் 
திட்டெமான்ைற தயாாித்  அ லாக்குதல்,— ஒ சில பாடசாைலகளில் மாணவர்களின் 
ஒ க்காற் ப் பிரச்சிைனகளின்ேபா  ைறசார்ந்த ஒ க்காற்  விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாமல் மாணவர்கைள பாடசாைலகளி ந்  நீக்க நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வேதா  அதன் லமாக ேமற்ப  மாணவர்களின் கல்விச் 
ெசயற்பா கள் சீரழிந்  பாாிய அநீதிக்கு இலக்காகின்றைம ம், ெப ம்பாலான 
மாணவர்கள் க ைமயாக உளாீதியான அ த்தத் க்கு உள்ளாகி   மனேநாயாளிகளாக 
மா கின்றைம ம், ஒ சில மாணவர்கள் ஒட் ெமாத்த ஆசிாியர் ச தாயத்ைதப் ேபான்ேற 
ச கத்ைத ம் ெவ த்  ச க விேராத குற்றவாளிகளாக மாறிய சந்தர்ப்பங்கைள ம் 
காணக்கூ யதாக உள்ளைமயால்,  பாடசாைல மாணவர்களின் ஒ க்கத்திற்கு ரணான  
ெசயல்களின்ேபா   மிக ம் ைறசார்ந்த வைகயி ம் பாரபட்சமற்றதாக ம் ஒ க்காற்  
விசாரைணகைள நடாத் வதற்காக ெபா த்தமான ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாித்  
அ லாக்க ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.  2/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,—  ப ைள ெபா  ைவத்தியசாைலைய ேபாதனா 

ைவத்தியசாைலெயான்றாக பயன்ப த்தி ஊவா ெவல்லஸ்ஸ பல்கைலக்கழகத் டன் 
இைணந்த ம த் வ பீடெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— எம  நாட் ல் சிறந்த சுகாதார 
ேசைவெயான்றிைனப் ேபணிவ ம்ெபா ட்  அவசியமாகின்ற ம த் வர்களின் 
எண்ணிக்ைகயில் தற்ேபா  ஏறக்குைறய 50%  மாத்திரேம  இ ப்பேதா   க.ெபா.த. 
(உயர் தரம்) உயிாியல் பாடத் ைறயில் அதி யர் சித்திகைளப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற 
ெப ம்பாலான மாணவர்க க்கு அரசாங்க ம த் வ பீடங்களில் பிரேவசிப்பதற்கான  
வாய்ப் கள் அற் ப்ேபா ள்ளேதா  அரசாங்கத்தின் கல்வி மற் ம் சுகாதார ேசைவகைள   
பலப்ப த் வதற்காக ப ைள ெபா  ைவத்தியசாைலைய ேபாதனா ைவத்தியசாைல 
ஒன்றாக  பயன்ப த்தி ஊவா ெவல்லஸ்ஸ பல்கைலக்கழகத் டன் இைணந்த ம த் வ 
பீடெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 3/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத்திற்காக 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள ம த் வ பீடத்திற்கான ேபாதனா ைவத்தியாசாைலயாக 
நாெகாைட ெபா  ைவத்தியசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்தல்,— 2018 ஆம் ஆண் க்கான 
வர  ெசல த்திட்டம் லம் ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத் டன் இைணந்த ம த் வ 
பீடெமான்ைற நிர்மாணிக்க ன்ெமாழியப்பட் ள்ளேதா  ேமற்ப  ன்ெமாழியப்பட் ள்ள 
ம த் வ பீடத்திற்கான ேபாதனா ைவத்தியாசாைலயாக நாெகாைட ெபா  
ைவத்தியசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்யப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் 
பிேராிக்கின்ற .  

பா. 4/ '18 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விைய கட்டாயப்ப த்தல்,— 

நாகாீகமான ஒ  ச கத் க்கு ஒவ்வாத வைகயில் நாட் ள் பரவி வ கின்ற குற்றச் 
ெசயல்கள் மற் ம் சி வர் குற்றச்ெசயல்கைள ஒழிப்பதற்கும் சுய ஒ க்கக் கட் ப்பாட்ைட 
ஏற்ப த் வதற்குமாக சகல பிள்ைளக க்கும் 9 ஆம் தரம் வைர அவர்கள  சமயங்களின் 
அ ப்பைடயில் ஞாயிற் க்கிழைம அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விையக் கட்டாயப்ப த்தல் 
உகந்தெதன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா.5/’18 
      ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மக்கள் பிரதிநிதிகளின் ெகளரவப் ெபயர்கைள 

ைகவிடல்,— ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர் உள்ளிட்ட பாரா மன்றம், மாகாண சைபகள், 
பிரேதச சைபகைளப் பிரதிநிதித் வம் ெசய்கின்ற சகல மக்கள் பிரதிநிதிக ம் மாதாந்தம் 
தாம் ஆற் ம் ேசைவக்குாிய சம்பளம் மற் ம்/அல்ல  ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வ டன், ேமற்ப  எந்தெவா  பதவி ம் தன்னலமின்றி ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
ெகளரவ ேசைவகளாக இல்லாைமயினா ம், ேமற்ப  பதவிகைள வகிப்பவர்களின் 
ெபயர்க க்கு எதிேர அல்ல  பதவிக்கு எதிேர அதிேமதகு, பிர  அல்ல  ெகளரவ ஆகிய 
ெபயர்கள் மற் ம் ெபய க்குப் பின்னால் அவர்கள் ேபான்ற பதங்கைள 
பயன்ப த் வதான  நைகப் க்குாிய விடயமாக மாறி ள்ளதனா ம், மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின் ெகளரவப் ெபயர்கைளப் பயன்ப த் வைத நி த் வதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 6/’18 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதர்தல்கள் அைனத்ைத ம் ஒேர நாளில் நடத் தல்,—  

இலங்ைகயில் 1988 இல் இ ந்  2010 வைரயான 22 வ ட காலப்பகுதிக்குள் 1990, 1992, 
1995, 1996, 1998, 2003, மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் கைளத் தவிர்ந்த ஏைனய ஒவ்ேவார் 
ஆண் ம் ஏேத ம் ஒ  ேதர்தல் நடத்தப்பட் ள்ளேதா  அவ்விதமாக ேதர்தல்கைள 
நடத் தலான  மக்களின் அபிப்பிராயத்ைதக் கண்டறிவதற்கான ெப மதி மிக்க 
அள ேகாலாக அைமந்த ேபாதி ம், இதன் லமாக நாட் ன் ெபா ளாதாரம், நி வாகம் 
ேபான்ற அைனத் த் ைறகளி ம் தீவிரமான தாக்கம் ஏற்ப த்தப்ப வதால் உள் ராட்சித் 
ேதர்தல்கள், ெபா த்ேதர்தல்கள் மற் ம் சனாதிபதித் ேதர்தைல ஒேர நாளில் 
நடத் வதற்ேக வாக ேமற்ப  நி வனங்களின் பதவிக் காலத்ைத தி த்தியைமக்க ம் 
ெபா த்தமான ேதர்தல் வழி ைறெயான்ைற உ வாக்க ம் தகுந்தவா  அரசியலைமப் த் 
தி த்தெமான்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 7/’18 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பாரா மன்ற சனநாயகத்ைத வ ப்ப த் வதற்காக 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் தல்,— நாட் ள் சனநாயகத்ைத ேம ம் வ ட் ம் 
ேநாக்கத் டன் பாரா மன்றத்திற்கும் மாகாண சைபக க்கிைடயி ம், மாகாண 
சைபக க்கும் உள் ராட்சி நி வனங்க க்கிைடயி ம் சிறந்த இைணப்பிைன 
ேபணிவ தல் அத்தியாவசியமா ள்ளேதா , இதற்கு உள் ராட்சி சைபகளின் 
தைலவர்கள் மாகாண சைபகளில் பிரதிநிதித் வம் வகிப்பைத உ திெசய்வதற்கும் 
மாகாண சைப தைலவர்கள் பாரா மன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் வகிப்பைத உ தி 
ெசய்வதற்குமான ெசயல் ைறெயான்ைற தயாாிப்பதற்குத் ேதைவயான அரசியலைமப் த் 
தி த்தெமான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 8/’18 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகவாழ் மக்களின் மரபார்ந்த அறிைவப் ேபணிப் 

பா காப்பதற்கான ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— இலங்ைகவாழ் 
மக்களின் மரபார்ந்த அறி  ைகயாளப்ப ம் ம த் வ ைறகள், கமத்ெதாழில், உண ப் 
பா காப் , ைகப்பணிக் ைகத்ெதாழிற் ைற உள்ளிட்ட பல்ேவ  ைறகளி ம் 
காணப்ப ம் மரபார்ந்த அறிைவ பா காப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட ைறயில் 
ஈ பட் ள்ள மக்களிடமி ந்  தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாண் , உயிர் பல்வைகைம 
அலகு, லைமச் ெசாத் ப் பணியகம் உள்ளிட்ட ஏற் ைடய ைறகள் ஒ ங்கிைணந்  
ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்ைற ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 9/’18 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ெபளத்த பிக்குக் கல்விைய ேமம்ப த் தல்,— ெபளத்த 

பிக்குமார்களின் மத அறிைவ ேமம்ப த் ம் ேநாக்கத்ேதா  அவர்களின் ேபச்சாற்றல், 
ெசவிம க்கும் ஆற்றல், கனணி, உளவியல் மற் ம் ஆேலாசைன பற்றிய அறி  என்பவற்ைற 
ேமம்ப த் வதற்காக, தற்ேபா ள்ள பிக்குக் கல்வி நி வனங்க க்குப் றம்பாக 
இப்பணிக் க்ேக ஒ க்கப்பட்டதான பிக்குக் கல்வி நி வனங்கைள உ வாக்குவதற்கான 

ைறயியெலான்  தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 10/’18 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேகா ைம மாவிற்குப் பதிலாக அாிசி மாைவ மக்கள் 

மத்தியில் பிரபல்யப்ப த் வதற்காக திய ெதாழில் ட்பத்ைத அறி கப்ப த் தல்,— 
ேகா ைம மாவிற்காக ெவளிநா க க்கு ெவளிப் பாய்ச்சப்ப ம் ெப மள  
ெசலாவணிைய நி த் ம் ேநாக்கத் டன், மாற்றீடாக பயன்ப த்தக்கூ ய அாிசி 
மாவினால் தயாாிக்கப்ப ம் உணைவ பிரபல்யப்ப த் வதற்கும், நார்த்தன்ைம ெகாண்ட 
தானிய வைகயான அாிசிைய மிக ம் ெமன்ைமயானதாக ேகா ைம மாைவப் ேபான்  
அைரப்பதற்கும், ேகா ைம மா அைரப்பதற்கு பயன்ப த்தப்ப வைதப் ேபான்ற இயந்திர 
உபகரணங்கைள ம் திய ெதாழில் ட்பத்ைத ம் அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 11/’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைக/சுேதச சைமயற்கைல ெதாடர்பில் நாட் ள் 

மக்கள் மனப்பான்ைமகைள வளர்த்தல்,— இலங்ைக/சுேதச சைமயற்கைல பற்றி 
உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  மக்களிைடேய அதிக ஆர்வத்ைத ஏற்ப த் ம் 
ேநாக்கத் டன் நாட் ள் மக்களின் மனப்பான்ைமகைள இதன்மீ  ெச த் வதற்காக 
பாடசாைலகள், பல்கைலக்கழகங்கள், ன்றாம் நிைலக் கல்வி  நி வனங்களின் 
பாடெநறியில் சைமயற்கைலைய ஒ  பாடமாக ேசர்ப்பதற்கும், அரச மற் ம் தனியார் 

ைற தைலயீட் ன் அ ப்பைடயில் ஆராய்ச்சித் ைறகைள ஊக்குவிப்பதன் ஊடாக திய 
கண் பி ப் க்கைள ேமற்ெகாள்ள ம், இதேனா  ெதாடர் ைடய நி வன ைறைமகைள 
இைணத்  சான்றிதழ், ப்ேளாமா, பட்டம், பட்டப்பின் ப ப்  பாடெநறிகைள 
உ வாக்குவதன் லம் இத் ைற பற்றி மக்கள் மத்தியில் விாிவான விதத்தில் மனப்பான்ைம 
ாீதியிலான மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 12/’18 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் உளவியல் பாடத்ைதச் 

ேசர்த்தல்,— பாடசாைல மாணவர் ச தாயத்ைத ஆேராக்கியமான மனநிைல ெகாண்ட,  
சா ாியமான கைள எ க்கக் கூ யவர்களாக தயார்ப த் ம் ெபா ட்  ஆறாம் 
தரத்தி ந்  அ க்கு வ ம் வைகயில் ெபளத்த உளவியல் மற் ம் ேமைலத்ேதய 
உளவியல் ஆகிய இரண்  பாடங்கைள ம் ஒ ங்கிைணத்  ைறயாக தயாாிக்கப்பட்ட 
“உளவிய ம் தியான ம்” என்ற ெபயாில் ஒ  பாடத்ைத பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் 
ேசர்க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 13/’18 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— நாட் ல் தற்ெபா  அ ல் உள்ள  காலங்கடந்த 

சட்டங்கைள இற்ைறப்ப த் தல்,— தற்ேபா ம் இலங்ைகயில் ஏகாதிபத்திய வழிகளின் 
காலத்தில் அறி கஞ் ெசய்யப்பட்ட சட்டங்கள் அ லாகிவ வதால் காலங்கடந்த 
தண்டைனகள், தண்டப்பணம் என்பவற்ைற இற்ைறப்ப த் வதற்கான ேதசிய ேவைலத் 
திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 14/’18 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ஏற்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 

எ த்தல்,— ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில் தமிழ் ெமாழி ேபசுகின்ற 
மக்கள் வாழ்ந்  வ ம் பிரேதசங்களில் சிங்கள ெமாழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம் 
சிங்கள ெமாழி ேபசுகின்ற மக்கள் வா ம் பிரேதசங்களில் தமிழ் ெமாழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கைள ம், அரச, அரச சார்பற்ற மற் ம் தனியார் நி வனங்களின் உதவி டன் 
நைட ைறப்ப த்தல் ேவண் ெமன்ப டன், அரச மற் ம் தனியார் இலத்திரனியல் 
ஊடகங்கள் மட் மன்றி அச்சு ஊடக நி வனங்களின் ஒத் ைழப்பிைன ம் ெபற் க்ெகாண்  
இப்பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஆரம்பிப்பதற்கான ஒ  ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 15/ ’18 
ெ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 . 
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பா. 16/ ’18 
ெ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.17/ '18 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— கண்  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள பிரபல்யமிக்க 

பாடசாைலகளின் தலாம் தரத்ைதச் ேசர்ந்த மாணவர்க க்காக திய கட் டங்கைள  
நிர்மாணித்தல்,— கண்   நக க்கு அண்ைமயி ள்ள பிரபல்யமிக்க பாடசாைலகளின் 

தலாம் தரத் க்கு மாணவர்கைள அ மதிப்பதற்கு  ெப ம் ெதாைகயாேனார் 
விண்ணப்பித்த ேபாதி ம், இப்பாடசாைலகளில் இடவசதி மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ளதால் 
பிள்ைளகைள அ மதித்தல் மிக ம் சிரமமானதாக அைமந் ள்ளைமயால், கண்  நகைர 
அண்மித் ள்ள தன்ைமயான பாடசாைலக க்கு, தலாவ  தரத் க்கான வகுப் க்கைள 
நடாத் வதற்காக திய கட் டங்கைள மிக விைரவில் நிர்மாணித் க்ெகா க்க 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 18/’18 
ெகளரவ லக்கி ஜயவர்தன,— கண்  பல்ேலகேல சுதந்திர வர்த்தக வலயத்ைத ைறசார்ந்த 

விதத்தில் விாி ப த்தல்,— கண்  மாவட்டத்தில் ெதாழில் வாய்ப்பின்றி ெப மளவிலான 
இைளஞர் வதிகள் இ க்கின்ற காரணத்தினால், இவர்க க்கு ெதாழில் வாய்ப் கைள 

ாிதமாக வழங்குவதற்காக கண்  பல்ேலகேல பிரேதசத்தில் அைமக்கப்பட் ள்ள இரண்  
சுதந்திர வர்த்தக வலயங்கைள ம் ைறசார்ந்ததாக அைமத்  அதிகமாேனா க்கு ெதாழில் 
வாய்ப் கைள வழங்குவதற்கு வாய்ப்ேபற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கு ாிதமாக நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 19/’18 
ெகளரவ லக்கி ஜயவர்தன,— மைலநாட்  கிராமிய னர்வாழ்வளிப்  ஆைணக்கு ைவ 

மீள தாபித்தல்,— ஏகாதிபத்திய ஆட்சிக் காலத்தில் நிர்க்கதி நிைலக்குள்ளான மைலநாட் ல் 
வா ம் மக்க க்கு நிவாரணமளிக்கும் ெபா ட்  தாபிக்கப்பட் ந்த மைலநாட்  
கிராமிய னர்வாழ்வளிப்  ஆைணக்கு  கடந்த ஆட்சிக் காலத்தின்ேபா  ெசய ழக்கச் 
ெசய்யப்பட் ந்த காரணத்தினால் மைலநாட்  மக்க க்கு ேநர்ந் ள்ள அநீதிக க்கு நீதி 
வழங்குவதற்காக மைலநாட்  கிராமிய னர்வாழ்வளிப்  ஆைணக்கு ைவ மீள ைறசார்ந்த 
விதத்தில் தாபிப்பதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககள் ாிதமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.20/ ’18 
ெ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. 21/ ’18 
ெ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 . 
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பா. 22/ ‘18 
ெ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. 23/ ’18 
ெ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 . 

பா. 24/ ’18 
ெ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. 25/ ’18 
ெ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. 26/ ’18 
ெ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 . 

பா 27/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வடேமல் மாகாணத்தில் குளங்கள், ஆ கள் மற் ம் 

கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ம த மர ந ைகக் க த்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— 
மண்ணில் உள்ள நீைரப் பா காக்கும் ஆற்றைலப்ேபான்ேற மண்ணாிப்பிைன குைறக்கும் 
பண் ைடய நீண்ட ஆ ட்காலத்ைதக்ெகாண்ட ம த மரத்ைத வடேமல் மாகாணத்தின் 
குளங்கள், ஆ கள் மற் ம் கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ந ைகெசய் ம் க த்திட்டெமான்  
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .  
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பா 28/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— பத்தலங்குண்  தீ வாசிகளான மீனவர்களின் அ ப்பைடத் 

ேதைவப்பா கைள நிைறேவற் வதற்கான ாித நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல்,— 
வடேமல் மாகாணத்தின் த்தளம் மாவட்டத்தின் கற்பிட் க் குடாநாட் க்கு அ கில் உள்ள 
பிரதான தீ களிெலான்றான பத்தலங்குண்  தீைவச்ேசர்ந்த  மீனவர்களின் அ ப்பைடத் 
ேதைவப்பா கள் இற்ைறவைர ைறயான கவனத்திற்கு இலக்காகவில்ைல என்பதால்,  
நிகழ்கால நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் அம்மக்களின் அ ப்பைடத் ேதைவப்பா கைள 
நிைற ெசய்  அவர்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதற்கான ாித நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா.29/ ’18 
ெ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 .  

பா.30/ ’18 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள 

உள்நாட் ப் பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ாித நிகழ்ச்சித் 
திட்டெமான்ைற 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. 31/ ’18 
ெ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. 32/ ’18 
ெகௗரவ ஷா 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 . 
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2018 ைல 17, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

48/ ’18 

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(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? 

164/ ’18 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர ம த் வ பட்டத்ைதக் கற்பதற்காக 
ெவளிநா  ெசன் ள்ள இலங்ைக மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) அவர்கள் அ மதிெபற் ள்ள ெவளிநாட்  ம த் வ பீடங்கள் மற் ம் 
அவற்றில் அ மதிெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) ேமற்ப  ெவளிநாட்  ம த் வக் கல்வி காரணமாக இந்நா  இழந் ள்ள 
ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணித் ெதாைக; 

ஒவ்ெவா  வ ட அ ப்பைடயில், தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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201/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பற்கு,— (1) 
(அ) 2014 ஆம் ஆண் ல் ப ைள மாவட்டத்தின் மீாியெபத்த மண்சாி  காரணமாக, 
 (i) இறந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) ஊன ற்ேறாாின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (iii) பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட்ட ெமாத்த 

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

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

நட்டஈட் த்ெதாைக எவ்வள ; 
 (vi) இடம்ெபயர்ந்த அைனவ க்கும் நிரந்தர கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 
 (vii) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பெமான் க்கு நிரந்த ெடான்றிைன வழங்கிய  மிக ம் 

கிட் ய திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

221/ ’18 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வ னியா, மாம , அக்ேபாவில் ராதன மயானம் ஒன்  அைமயப் 

ெபற் ள்ள  என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  மயானம் ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத்தினால் அைடயாளமிடப் 

பட் ள்ள  என்பைத ம்; 
 (iii) அண்ைமயில் அப்பிரேதசத்தில் ேதக்கு மரங்கள் தறிக்கப்பட்ட சம்பவெமான்  

காரணமாக ேமற்ப  மயானத்திற்கும் அதில் அைமந் ள்ள 
ெதால்ெபா ள்க க்கும் ேசதேமற்பட்  அழிவைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மயானத்தில் ெதால்ெபா ட்கள் அழிக்கப்பட் ள்ளைம ெதாடர்பாக 
அதற்கு ெபா ப் க்கூறேவண் ய ஆட்க க்ெகதிராக சட்ட நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) எதிர்காலத்தில் ேமற்ப  ெதால்ெபா ட்கைள பா காப்பதற்காக ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

246/ ’18 
ெகளரவ ேஹஷான் விதானேக,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ெப மதி 

வாய்ந்த இடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) அந்த இடங்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிேயற்ற பின்னர் அந்த இடங்கைள 

பா காக்க எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 10 ) 

 

320/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் வா ம் கா  இனத்தவர்கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 
 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  மக்கள் வா ம் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (iii) கு ம்பங்கள் எண்ணிக்ைக மற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த மக்களின்  மற் ம்  காணிப் பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பில் அரசாங்கம் 
தைலயீ  ெசய் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
 (iii) ேமற்ப  மக்களின் கலாச்சார தனித் வங்கள் மற் ம்  பாரம்பாிய மர ாிைமகைள 

ேபணி வாழ்வதற்கு அரசாங்கம் அ சரைண வழங்கி ள்ளதா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) (i) கா  இன  மக்களின் ெபா ளாதார நிைலைய உயர்த் வதற்கும் அவர்கள  
வாழ்வாதார வழிகைள ேமம்ப த் வதற்கும் அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

396/ ’18 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த  ெசாய்சா,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  

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? 



( 11 ) 

 

418/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் 

ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தலாவ  எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாத தாக்குதல் நடாத்தப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்தாக்குதல் நைடெபற்ற இடம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அந்த தாக்குதல் யார் மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெதன்பைத ம்; 
 (iv) இதனால் இழக்கப்பட்ட மனித உயிர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் தலாவதாக சிவில் பிரைசகைள இலக்கு 
ைவத்  நடாத்தப்பட்ட  தாக்குதல் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்தாக்குதல் எத்திகதியில் நடாத்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 
 (iii) தாக்குதல் நைடெபற்ற இடம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) இதனால் இழக்கப்பட்ட மனித உயிர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் தலாவதாக மதத்தலெமான்  மீ  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தாக்குதல் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்தாக்குதல் நடாத்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) தாக்குதல் நைடெபற்ற இடம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) இதனால் இழக்கப்பட்ட மனித உயிர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஈ) ேமற்ப  அைனத்ைத ம் பற்றிய ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

428/ ’18 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தின், ஜாயா மகா வித்தியாலயம், “ஆயிரம் 
பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான க த்திட்டத்தில்” உள்ளடங்கும் 
ஒ  பாடசாைலயாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) க த்திட்டத்திற்கு ஏற் ைடயதான ெதாழில் ட்ப கட் டம் மாத்திரம் 
தற்ேபா  நி மாணிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) அக்க த்திட்டத்திற்கு ஏற் ைடயதான ஏைனய கட் டங்கள் இற்ைறவைர 
நி மாணிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இக்க த்திட்டதிற்கு ஏ வான ஏைனய கட் டங்கள் நி மாணிக்கப்படாைமக்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இக்கட் டங்கைள நி மாணிப்பதற்கு ேதைவயான பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

454/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 

மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் நைட ைறப்ப த்த உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த “கூகல் ன்” 
க த்திட்டம் ெதாடர்பில் கூகல் நி வனத்திற்கும் இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கும் 
இைடயில் ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளப்பட்ட உடன்ப க்ைக அல்ல  இணக்கப்பாட்  
ஆவணெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக கூகல் நி வனத்ைத ெதாி  ெசய்வதற்கு இலங்ைக அரசாங்கம் 
தீர்மானித்ததன் அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இக்க த்திட்டத்திற்ெகன இலங்ைக அரசாங்கம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
இணங்கிய மற் ம் ெபற் க்ெகா த்த வசதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கு ெசலவான பணத் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) கூகல் நி வனம் ஆகாயத் க்கு ஏவிய ப ன் கீேழ ழ்ந்தைமக்கான 
காரணம் என்னெவன்பைத ம்; 

 (vi) இ  பற்றி விசாரைண நடத்தப்பட்  அறிக்ைகெயான்  ெவளியிடப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (vii) கூகல் நி வனம் இக்க த்திட்டத்ைத ைகவிட்டதாக அறிவித் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (viii) ஆெமனின், குறித்த உடன்ப க்ைக மற் ம் இணக்கப்பா  றிந்தைமயால் 

ஏற்பட்ட நிதி ாீதியான மற் ம் ஏைனய ேசதங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ix) ேமற்ப  ேசதங்க க்காக ெபா ப்ைப ஏற்க ேவண் யவர்கள் யாவர் 

என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

494/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நிர்வகிக்கப்ப ம் ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகள் 
மற் ம் ஆ ர்ேவத ம த் வ நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ைவத்தியாசைலகள் மற் ம் ம த் வ நிைலயங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  அந்த ைவத்தியசாைலகள் மற் ம் ம த் வ நிைலயங்களில் பணி 
ாி ம் ெமாத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ஊவா மாகாணசைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அந்தப் பதவிக்கு நியமனம் 
ெபற்றதன் பின்னர் மாகாணத்தி ள்ள ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகள் மற் ம் 
ம த் வ நிைலயங்க க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (v) அவ்வா  ெதாழில் வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் 
மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

520/ ’18 
ெகௗரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ம வாி வ மானம் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின் 

சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ைகயிைல மற் ம் சிகரட் உற்பத்தி மீ  விதிக்கப்பட்ட 

வாியின் லம் ஈட் க்ெகாண்ட வ மானம் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின் 
சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த வ டத் டன் ஒப்பி ைகயில், ேமற்ப  (i) மற் ம் (ii) இன் வ மானம் 
ைறேய பா மில் யன்களில் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  ேமால்ட் ம சார உற்பத்தி எத்தைன லீற்றர்கள் என்பைத ம்; 
 (ii) 2016 ஆம் ஆண் க்காக ம சார உற்பத்திைய திதாக ஆரம்பிப்பதற்கு 

கம்பனிக க்கு திய உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா  என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அவ்வாறான உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 

அக்கம்பனிகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ம வாிச் சட்டத்தின் கீழ் சுற்றிவைளப்  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கான 
தத் வ ள்ள நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம் அதற்கான அதிகார 
தத் வம் யா க்கு உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ைகப்பற்றப்ப கின்ற சட்டவிேராதமான ம பானம் சம்பந்தமாக சட்ட 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கு யா க்கு அதிகார தத் வம் உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) அவர்களின் கடைமப்ெபா ப்  யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

530/ ’18 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) நாட் ன் ெமாத்த வாிகளில் 57% இலங்ைக சுங்கத்தினால் 

அறவிடப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 
 (ii) இதில் அதிக வாி தம் வாகன இறக்குமதி வாியாகும் என்பைத ம்; 
 (iii) வாி ெச த்தாம ப்பதற்கு வாகன இறக்குமதியாளர்கள் பலவித உபாயங்கைள 

பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத ம்; 
 (iv) ஏற்ெகனேவ ெவளியிடப்பட் ள்ள அதிவிேசட வர்த்தமானி அறிவித்தல்க க்கு 

ேமலதிகமாக, 2015.02.10 ஆம் திகதிய 1901/3 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி 
அறிவித்த டாக ம், இந்நிைலைமையத் தவிர்ப்பதற்கான கட்டைளகள் 
விதிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) எவ்வாறாயி ம், 2015.09.22 ஆம் திகதிய 1933/6 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி 

அறிவித்த ன் லம் தீய வர்த்தகர்க க்கு வி ம்பியவா  நடந் ெகாள்வதற்கு 
வாய்ப்பளிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) அ (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்த ன் லம் வழங்கப்பட்ட 
அதிகாரத்தின் ேபாில்  சுங்க அதிகாாிகளினால்   ெவௗிப்ப த்தப்பட்ட விைல 
குைறவாகக் குறிப்பிடப்பட்ட 1000 வாகனங்கள் ெதாடர்பில் விசாரைண 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால், பா 8000/- மில் ய க்கு அதிகமான வ மானத்ைத 
அறவிட ம் என்பைத ம்; 

 (iii) சுங்கப் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கட்டைளயின் பிரகாரம் 2016.09.21 ஆம் 
திகதி அைனத்  சுங்கப் பாிேசாதைனகைள ம் தற்கா கமாக 
இைடநி த்தியைமயினால் நா  ெப ந்ெதாைகயான வ மானத்ைத 
இழந் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(இ) ஆெமனில், அ (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டைளைய ெசல் ப யற்றதாக்குவதற்கு 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

961/ ’18 
ெகளரவ பிரசன்ன ரண ங்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஆசிாியர்க க்கு திய அறிவிைன ஊட் வதற்கு ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் ஏ வாக அைம ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 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 குறிப்பி வாரா? 

(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 ேபா மானதா என்பைத 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? 

962/ ’18 
ெகௗரவ ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

ன்ெமாழி க்கு இணங்குவாரா; 
 (ii) இலங்ைக கப்பல் கவர்களின் சங்கத்தினால் (CASA) அரசாங்கத்தின் ெபா ப்  

வாய்ந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு க தம் லம் அறிவிக்கப்பட் ள்ளவா , 
இந்த திறந் வி தைல நி த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

2018 ைல 18, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

5/ ’18 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைப களஞ்சியப்ப த்தல் வசதிக டன் 
கூ யதாக (Storage) சூாியசக்தி மின்வ  உற்பத்தி ெசய்வதற்காக, த ல் 
உாிமப்பத்திரத்ைத வழங்கி பின்னர் அந்த உாிமப்பத்திரத்ைத Solar PV 
ெதாழில் ட்பத்திற்கு மாற்றிய சந்தர்ப்பங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் பணிப்பாளர் சைபயின் அங்கீகாரம் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  சந்தர்ப்பத்தி ம் அங்கீகாரம் வழங்கிய பணிப்பாளர் 
சைப அங்கத்தவர்கள் தனித்தனியாக யாவெரன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெசயன் ைறயான  ஊழல்மிக்க அல்ல  ேமாச யான 
ெசயன் ைறெயான்றாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (v) இச்ெசயன் ைற காரணமாக சூாியசக்தி மின்வ  உற்பத்திக்கான ஏைனய 
விண்ணப்பதாாிக க்கு ஏற்ப ம் அநீதிைய த த்  நி த் வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) சூாியசக்தி மின்வ ைவ மிகக்குைறந்த ெசலவில் உற்பத்தி ெசய்வதற்கு 
வாய்ப்பி ந் ம், அலெகான்றிைன பா 23.10 தம் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கு உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள் தல் தவறாகும் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

22/ ’18 
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ)  (i) கண்  மாவட்டத்தில் உள்ள மாகாணப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த ஒவ்ெவா  பாடசாைலயி ம் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) அந்தப் பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (v) கண்  மாவட்டத்தில் நில ம் ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஆசிாியர் 
ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 
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136/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி 

மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற காணிகளின் ஏக்கர் அள  தனித்தனியாக எவ்வள   
என்பைத ம்; 

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

236/ ’18 
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மீெதாட்ட ல்ைலக்கு ேமலதிகமாக, உள் ராட்சி மன்றங்களினால் 
அகற்றப்பட்  தற்ேபா  உ வாகி ள்ள குப்ைப ேம கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) அைவ உாித்தான உள் ராட்சி மன்றங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  குப்ைப ேம களில் காணப்ப கின்ற குப்ைபகளின் அள  

யா  என்பைத ம்; 
 (iv) இவற்றில் தற்ேபா  ஆபத்தான நிைலயில் காணப்ப கின்ற குப்ைப ேம கள் 

உள்ளனவா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வாறான குப்ைப ேம க க்கு ெமன்ேம ம் குப்ைபகைள அகற்றி அைவ 
வளர்ச்சியைடவதற்கு நடவ க்ைகெய க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அதற்காக உள் ராட்சி அைமச்சின் கீழ் ஏேத ெமா  
ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காக உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  ாீதியில் தலீ கைளப் ெபற் க் 
ெகாள் ம் ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அைவ யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) தற்ேபா  ஏேத ம் ேவைலத்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ப்பின், 

அதன் ன்ேனற்றம் யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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321/ '18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1997 ேம மாதம் 02ஆம் திகதி அப்ேபாைதய சனாதிபதியின் ைகெயாப்பத் டன், 

ரத் கல ஆதிவாசிகளான மக்க க்கு இரண்  ஏக்கர் தம் ‘ஜய மி’ காணி 
உ திகள் வழங்கப்பட்டன என்பைத ம்; 

 (ii) இ வைரயில் இவர்க க்கு ேமற்ப  காணிகளின் உாிைம வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்;  

 (iii) ேமற்ப  உ திகளினால் ஒ க்கப்பட்ட எல்ைலகைளக் க த்தில் ெகாள்ளா , 
உத்திேயாகத்தர்கள் வனப்பிரேதசத்தில் நிலஅளைவகைள ேமற்ெகாண்  
எல்ைலகைள அைடயாளமிட் ள்ளார்கள் என்பைத ம்;  

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த மக்க க்கு ‘ஜய மி’ உ திகள் லம் வழங்கப்பட்ட காணிகளின் 
உாிைமைய வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ஆதிவாசி மக்க க்கு வனங்கைளச் சார்ந்ததாக ேவட்ைடயா வதற்கும் 
ஏைனய உண கைள ேத க்ெகாள்வதற்கும் அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கான மட் ப்பா கள் விதிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட மட் ப்பா கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) குறிப்பிட்ட மட் ப்பா கைள தளர்த் வதற்கான நடவ க்ைககைள 

ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;  
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  ஆதிவாசி மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்கு 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;  

 (ii) ஆெமனில், குறித்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

385/ ’18 
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கிராமிய பாடசாைலகளின் கல்வியில் வளர்ச்சி ஏற்பட் ள்ள ேபாதி ம், 

ெப ந்ேதாட்டங்களில் வாழ்கின்ற மக்களின் பிள்ைளகளின் கல்வி 
ழ்ச்சியைடந் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 2010 ஆம் ஆண் ந்  2014 ஆம் ஆண்  வைர ெப ந்ேதாட்டப்  
பாடசாைலகைள ேமம்ப த் வதற்காக கடந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக எவ்வள  பணம் ெசலவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (iv) அதற்காக  அக்காலப்பகுதியி ள் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (v) 2015 ஆம் ஆண் ன் சனவாி தல் இற்ைறவைர அரசாங்கம் ெப ந்ேதாட்டப் 

பாடசாைலக க்காக ெசலவிட் ள்ள பணத் ெதாைக மற் ம் ஆட்ேசர்க்கப் 
பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக கண் , வெர ய, ப ைள மற் ம் 
இரத்தின ாி  மாவட்டங்க க்கைமய தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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419/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

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

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

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

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

443/ ’18 
ெகளரவ ஜயந்த சமர ர,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மண்ெணண்ெணய் இறக்குமதியின்ேபா  ஒ  லீற்றர் மண்ெணண்ெணய்க்கு 
அரசாங்கம் அறவி கின்ற இறக்குமதி வாி எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) மண்ெணண்ெணய்க்கு அரசாங்கம் இறக்குமதி வாி தவிர ேவ  வாிகைள 
அறவி கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  வாி வைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ஒ  லீற்ற க்கு அறவிடப்ப கின்ற வாித் ெதாைக, ஒவ்ெவா  வாி 
வைகக்கும் அைமய எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஒ  லீற்றர் மண்ெணண்ெணய்க்கு அரசாங்கம் அறவி கின்ற ெமாத்த வாித் 
ெதாைகயான , ஒ  லீற்றர் மண்ெணண்ெணயின் சில்லைற விற்பைன 
விைலயில் எத்தைன சத தமாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) மண்ெணண்ெணய்க்கு அரசாங்கம் அறவி கின்ற சகல வாிகைள ம் நீக்கும் 
பட்சத்தில், வா க்ைகயாள க்கு ஒ  லீற்றர் மண்ெணண்ெணய்ைய ெபற் க் 
ெகா க்கக்கூ ய சில்லைற விைல யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 19 ) 

 

485/ ’18 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நா  வதி ம் தற்ேபா  நடாத்தப்பட்  வ கின்ற சினிமாக் ெகாட்டைககள் 
யாைவ; 

 (ii) அைவ அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ; 
 (iii) இச்சினிமா ெகாட்டைககளின் உாிைமயாளர்கள் மற் ம் அைவ 

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
என்பைத அவர் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) நா  வதி ம் அைமந் ள்ள சினிமாக் ெகாட்டைககள் 
வைகப்ப த்தப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
 (iii) இச்சினிமா ெகாட்டைககைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் வ  யார்; 
 (iv) மிகக்குைறந்த வசதிக ட ம் பல னமான ெசயற்பாட் ட ம் கூ யதாக 

நடாத்தப்பட்  வ ம் சினிமாக் ெகாட்டைககள்  காணப்ப கின்றன  
என்பைத அறிவாரா; 

 (v) ஆெமனில், சினிமாக் ெகாட்டைககைள ைறசார்ந்ததாக நடாத்திச் 
ெசல்வதற்காக, சினிமாக் ெகாட்டைககைள ஒ ங்கு ைறப் ப த்தப்ப வதற்கு 

ைறசார்ந்த ைறயியெலான்ைற ாிதமாக அைமப்பாரா; 
 (vi) ஆெமனில் , அ  எவ்வா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

495/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஊவா மாகாண திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைபயின் 
கட் ப்பாட் ன் கீழ் ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள பஸ் வண் களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இன்றளவில் திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைபயில் கடைமயாற் ம் 
பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா   என்பைத ம்; 

 (iii) அங்கு இன்றளவில் கடைமயாற் ம் அ வலர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அப்பதவிக்குத் 
நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர், இற்ைறவைர குறித்த அதிகாரசைபயில் 
வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில் வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அந்த 
ெதாழில்ெப நர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் 
வழங்கி ள்ள பஸ் வண்  அ மதிப்பத்திரங்கள் (Permits) மற் ம் அந்த 
அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள திகள் மற் ம் நபர்களின் ெபயர்கள் 
தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) அதற்ெகன பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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511/ ’18 
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) வி ெவப்பம் பற்றிய 2015 பாாிஸ் சமவாயத்தி ந்  ெவளிேய வதற்கு 

ஐக்கிய அெமாிக்கா நடவ க்ைக எ த் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) மின்சார பிறப்பாக்கத்தின்ேபா  நிலக்காியினால் மின்சாரம் பிறப்பாக்கம் 

ெசய்யப்ப வதான  மிக ம் இலாபகரமான ைறயாகுெமன்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) நிலக்காி லம் மின்சாரம் பிறப்பாக்கம் ெசய்யப்ப வதான  பாாிஸ் 
சமவாயத்தினால் தைட ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேம ம் ந ன ெதாழில் ட்பத் டனான நிலக்காி மின் உற்பத்தி 
நிைலயெமான்றிைன தி ேகாணமைலயில் அல்ல  அம்பாந்ேதாட்ைடயில் 
நிர்மாணிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படாதைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

555/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தி ள்ள தமிழ் ெமாழிப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வள ; 
 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) தற்ேபா  ஒவ்ெவா  பாடசாைலயி ம் ேசைவயாற்றி வ ம் ஆசிாியர்களின் 

எண்ணிக்ைக யா ; 
 (iv) த்தளம் மாவட்டத்தி ள்ள தமிழ் ெமாழிப் பாடசாைலகளில் பாாிய ஆசிாியர் 

பற்றாக்குைற நில கின்ற  என்பைத ஏற் க்ெகள்வாரா; 
 (v) ஆெமனில்,  ேமற்ப  ஆசிாியர் பற்றாக்குைறையக் குைறப்பதற்கு அைமச்சு 

ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

574/ ’18 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— ்டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) சி நீரக ேநாய் பரவி வ கின்ற கு நாகல் மாவட்டத்தில், சி நீரக 

ேநாயாளர்க க்கு தம  ம ந் க க்காக அதிகள  பணத்ைத ெசலவிட 
ேநாிட் ள்ளதால், இவர்க க்கு கைள நிர்மாணித் க் ெகா ப்பதற்கும், 
இவர்களால் நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள களின் 
ேவைலகைள நிைற  ெசய்வதற்கும் அைமச்சு ஏேத ம் ேவைலத்திட்டத்ைத 
ஆரம்பித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், உதவி ெபற்ற ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) எதிர்வ ம் காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத மாவட்டம் ராக ம் 
விஸ்தாிப்பதற்கு அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 21 ) 

 

960/ ’18 
ெகௗரவ மயந்த திசாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ே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? 

476/ ’18 
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— நிதி மற் ம் ெவகுசனஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(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, ெவகுசன 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? 



( 22 ) 

 

2018 ைல 19, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

49/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  அைடயாள அட்ைடைய விநிேயாகிக்கும் அதிகாாி யாெரன்பைத ம்; 
 (iii) பிரைசக க்கு அைடயாள அட்ைடகைள விநிேயாகிப்பதற்காக மதிப்பீ  

ெசய்யப்பட் ள்ள ெசலவினம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அச்ெசலவினம் யாரால் ஏற்கப்ப ெமன்பைத ம்; 
 (v) 2017 ஆம் ஆண் ல் ஜிட்ெடல் அைடயாள அட்ைட திட்டத்ைத 

நைட ைறப்ப த் வதற்காக அரசாங்க வர  ெசல த்திட்டத்தி ந்  
ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

165/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2006 – 2015 ஆண்  காலப்பகுதியில் சனாதிபதியின் விேஷட மன்னிப்பின் 

கீழ் வி தைல ெசய்யப்பட்ட சிைறக்ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர் பட் யைல ம் சிைறயி டப்ப வதற்கு ஏ வான 
குற்றங்கைள ம் குறிப்பி வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  வி தைல ெபற்றவர்களில் ெகாைலக் குற்றச்சாட் க க்கு, கற்பழிப்  
குற்றச்சாட் க க்கு மற் ம் சி வர் ஷ்பிரேயாக குற்றச்சாட் க க்கு 
உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

202/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015.01.09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.11.30 ஆம் திகதி வைர ஐக்கிய 

அெமாிக்க ெடால க்கு ஒப்பீட்டளவில் இலங்ைக பாயின் மதிப்பிறக்கப் 
ெப மதி  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறித்த காலப் பகுதியில் பாவின் மதிப்பிறக்கம் காரணமாக 
அரசாங்கத்தின் ெவளிநாட் ப் ப கடன் சுைம அதிகாித் ள்ள அள  எத்தைன 

பா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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222/ ’18 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2000.05.05 ஆம் திகதிய 1130/22 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்த ன் 

லம்  ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் நிபந்தைனக டனான உலக மர ாிைம 
அந்தஸ்  நக்கல்ஸ்  மைலத்ெதாட க்கு கிைடத்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) குறிப்பிட்ட நிபந்தைனகளி ள்ள பிரதான நிபந்தைனயின்ப , நக்கல்ஸ் 
மைலத்ெதாட க்கு  மிக அண்ைமயில் அைமந் ள்ள மினிப்ேப, பன்வில, 
பாத்த ம்பர, லக்கல, வில்க வ, ரத்ெதாட்ட, உக்குெவல மற் ம் மாத்தைள 
ஆகிய 8 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்குாிய 2000 ஏக்கர் பரப்பள  ெகாண்ட 
நிலப்பகுதி குறிப்பிட்ட மைலத்ெதாட டன் ஒன்றிைணக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) எனேவ,  நக்கல்ஸ் மைலத்ெதாடர்  உலக மர ாிைம அந்தஸ்தி ந்  
நீக்கப்ப ம் ஆபத் க்கு உள்ளாகி ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நக்கல்ஸ் மைலத்ெதாடர்  உலக மர ாிைம அந்தஸ்தி ந்  நீக்கப்ப வைத 
தவிர்ப்பதற்காக ேமேல குறிப்பட்ட  2000 ஏக்கர் நிலப்பரப்ைப நக்கல்ஸ் 
மைலத்ெதாட டன் ஒன்றிைணக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

247/ ’18 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண்  ஏற்பட்ட பாதகமான காலநிைலயின் தாக்கத்தினால் 

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

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

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

யாைவ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

322/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) உண்ணாட்டரசிைறத் திைணக்களத்தின் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக 

ெகா ம் க்கு வ ைகத கின்ற அத்திைணக்களத்தின் ஊழியர்க க்கு 
ைறயான தங்குமிட வசதிகள் வழங்கப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) அச்சந்தர்ப்பங்களில் அவர்க க்கு ெச த்தப்ப கின்ற ஏைனய 
ெகா ப்பன க ம் ேபாதியதாக இல்ைலெயன்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் சிரமங்க க்கு உள்ளாகி 
இ க்கின்றனெரன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் பங்ேகற்ைகயில் ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர் 
க க்கு ெகா ம்பில் வதிவிட வசதிகள் வழங்கப்ப கின்ற இடங்கள் யாைவ; 

 (ii) இந்த இடங்கள் ெதாடர்பாக உத்திேயாகத்தர்களிடமி ந்  ைறப்பா கள் 
கிைடத் ள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில் அந்த ைறப்பா கள் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) இந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு ெபா த்தமான வதிவிடங்கைள வழங்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
 (iii) இவ் த்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற பயிற்சிக் ெகா ப்பன கள், 

ேபாக்குவரத் க் ெகா ப்பன கள் மற் ம் ேவ  ெகா ப்பன கைள அதிகாிக்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எப்ேபாதி ந் ; 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், என்? 

397/ ’18 
ெ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? 

420/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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429/ ’18 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெககிராவ நகரத்தி ந்  தலாவ ஊடாக அ ராத ரம் வைர ெசல்கின்ற 

(தலாவ தி) திையப் னரைமக்கும் பணிகள் தற்ேபா  இப்பேலாகம 
நகரம் வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்  பல வ டங்கள் கடந்தி ந் ம், அங்கி ந்  
தலாவ நகரம் வைரயிலான தி இ வைர அபிவி த்தி ெசய்யப்படவில்ைல 
என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ெப ந்ெதாைகயான வாகனங்கள் ெசல்கின்ற இவ் தியின் அபிவி த்தி 
ேவைலகள் இவ்வா  ஸ்தம்பிதமைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (iii) இவ் தியின் எஞ்சி ள்ள அபிவி த்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?          

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

455/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) நிதி ேமாச  பற்றிய விசாரைணகள் பிாி க்கு 2015 ெதாடக்கம் 2017 ன் 30 ஆம் 

திகதி வைர கிைடத்த ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2015 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  ன் 30 ஆம் திகதி வைர, 
 (i) விசாாித்  க்கப்பட்ட, விசாாிக்கப்பட்  வ கின்ற மற் ம் விசாரைணகள் 

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

யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) வழக்குத் ெதாடர அல்ல  சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதியின் ஆேலாசைனக்காக 

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

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

வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
ஒவ்ெவா  வ டங்க க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

496/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயினால் காணி உ திகைள வழங்கும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அந்தப் 

பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இ வைர வழங்கி ள்ள உ திகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) காணி உ திகள் வழங்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் 
அவர்கள் வசிக்கும் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இந்தக் காணி உ திகைள வழங்குவதற்கு ஊவா மாகாண சைப பின்பற்றிய 
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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521/ ’18 
ெகளரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017 வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் சி நீரக ேநாயாளர்க க்கான கு தி 

மாற் ட்டல் இயந்திரங்கைள ைவத்தியசாைலக க்குப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) 2017 ஆம் ஆண் ன் ந ப்பகுதியளவில் அரசாங்க ைவத்தியசாைலக க்கு 
வழங்கப்பட்ட கு தி மாற் ட்டல் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) மீதி இயந்திரங்கைள வழங்கும் திகதி யா  என்பைத ம்; 
 (iv) அதற்காக ைறசார்ந்ததாக ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 

என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், வழங்குநர்கள் மற் ம் அவர்களின் விைலம க்கள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அத்தியாவசிய ம ந் கைள நாட் ள் உற்பத்தி ெசய் ெகாள் ம் 
க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்கெவன 2017 ஆம் ஆண் ல் ஒ க்கப்பட்ட பணத் 
ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ென ப்பதற்காக தற்ேபா  
அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள திட்டங்கள் / கற்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

531/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசங்களில் வசிக்கின்ற குைறந்த 

வ மானம் ெப கின்ற கு ம்பங்க க்கு பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியங்களி ந்  இலவசமாக கூைரத் தக கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;  

 (ii) பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியங்கைள பயன்ப த்தி பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கூைரத் தக கள் பகிர்ந்தளிக்கப்ப தல் 
தைடெசய்யப்பட் ள்ளதா;  

 (iii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 
 (iv) ேமற்ப  தைடைய நீக்கி, ன்னர் இ ந்தைதப்ேபால் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்களின் ஊடாக கூைரத் தக கைளப் பகிர்ந்தளிக்க  அவசியமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

556/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில், த்தளம் மாவட்டத்தின் ஒவ்ெவா  உள் ராட்சி 

நி வன ம் கைலக்கப்பட்ட  திகதி ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (ii) உள் ராட்சி நி வனங்கள் கைலக்கப்பட்டதன் பின்னர் உள் ராட்சி 

நி வனங்களின் அ வல்கைள ேமற்ெகாள்வதற்காக ஊழியர்கள் 
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளனரா; 

 (iii) ஆெமனில், ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஊழியர்களின் ெபயர், கவாி மற் ம் 
ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட பதவி ஆகியைவ யாைவ; 

 (iv) அவ்வா  ஆட்ேசர்க்கப்ப கின்றேபா  தாபனக் ேகாைவ மற் ம் நிதி 
ஒ ங்குவிதிகளின் ஏற்பா கள் கைடப்பி க்கப்பட்டனவா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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578/ ’18 
ெகௗரவ இந் னில் ஷார அமரேசன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர இலங்ைகக்கு பால்மா 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப வதற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  
ஆண்  அ ப்பைடயில், தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகக்கு பால்மா இறக்குமதி ெசய் ம் நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் அவர்களின் உற்பத்திகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ைல 20, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

23/ ’18 
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம் 

கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன்  வைர கண்  நகாில் தாபிக்கப்பட் ள்ள 
இலங்ைக மீன் பின்பி க் கூட் த்தாபன விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அைவ அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) விற்பைன நிைலயங்கள் ஒவ்ெவான்றி ந் ம் வ டாந்தம் ஈட் ய 

வ மானம் மற் ம் ெசல கள் தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 
 (iv) கண்  மாவட்டத்தில் மீன் பின்பி க் கூட் த்தாபன விற்பைன நிைலயங்கைள 

அதிகாிப்பதற்காக அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

50/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல  திட்டத்தின் 189 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்ேகற்ப விேசட ேநாக்கங்க க்கான கம்பனிெயான் (Special 
Purpose Company)  நி வப்பட்டதா என்பைத ம்; 

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

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

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

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 



( 28 ) 

 

137/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் 

ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கேலெவல பிரேதசத்தில் இஹல க்கல எ ம் ெபயாில் கிராமெமான்  

உள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) இக்கிராமத்தில் ெப ம்பான்ைமயான கு ம்பங்கள் ெசங்கல் தயாாித்  

வாழ்க்ைகைய ெகாண் நடாத் கின்றனர் என்பைத ம்; 
 (iii) நில கின்ற க ம் வறட்சி, லப்ெபா ட்களின் விைல அதிகாிப்  மற் ம் 

ேபாக்குவரத் க் கட்டணம் அதிகாித்தல் ஆகியன காரணமாக தற்ேபா  
இக்கிராமத்தின் மக்கள் ேமற்ப  ைகத்ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வதில் க ம் 
சிரமங்க க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

166/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடற்பைட ெலப் னன்ற் தி . ைவ.ேக. ராஜபக்ஷ க்கு (NRX 2431) எதிராக 

கடற்பைடயினரால் உள்ளக விசாரைணெயான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எக்காலப்பகுதியில் என்பைத ம்; 
 (iii) இவ க்கு எதிராக சுமத்தப்பட் ள்ள குற்றச்சாட் க்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) அக்குற்றச்சாட் க்களின் காரணமாக இவர் கடற்பைடச் ேசைவயி ந்  

நீக்கப்பட்டாரா; அல்ல  ேசைவ இைட நி த்தத்தம் ெசய்யப்பட்டாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) ேசைவயி ந்  நீக்கப்பட்ட அல்ல  ேசைவ இைடநி த்தம் ெசய்யப்பட்ட 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

203/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேககாைல மாவட்டத்தின் அரனாயக்க பிரேதசத்தில் ஏற்பட்ட 

மண்சாிவினால், 
 (i) உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) அங்க ன ற்ற ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட்ட ெமாத்த 

இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) உயாிழந்த ஆெளா வ க்கு அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட்ட இழப்பீட் த் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) ேசதமைடந்த க க்கு ெச த்தப்பட்ட அதிகபட்ச மற் ம் குைறந்த பட்ச 

இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (vi) இடம்ெபயர்ந்த அைனவ க்கும் நிரந்தர கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா 

என்பைத ம்; 
 (vii) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பெமான் க்கு நிரந்தர  வழங்கப்பட்ட அண்மித்த 

திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 29 ) 

 

248/ ’18 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் திதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாடசாைலகள் 
உள்ளனவா என்பைத ம்; 

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

323/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 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  இந்நாட் 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? 



( 30 ) 

 

421/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 

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

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

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

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

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

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

430/ ’18 
ெகௗரவ  இஷாக் ரஹுமான்,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற, 

 (i) பலர் வ டத்தில் அதிக காலம் விவசாய நடவ க்ைககளில் 
ஈ ப கின்றவர்களாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) விவசாயத் க்கான நீைரப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு விவசாயக் கிண கைளப் 
பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விவசாயக் கிண கள் நீண்ட காலமாக ம சீரைமக்கப்படாததன் 
காரணமாக சிைதவைட ம் நிைலைய அல்ல  நீர்ப்பற்றாக்குைறைய 
எதிர்ெகாண் ள்ளன என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) ேமற்ப  விவசாயக் கிண கைள ம சீரைமப்பதற்கான ஏேத ெமா  
ேவைலத்திட்டம் தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்ைத ெசயற்ப த் ம் திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

444/ ’18 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

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? 
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(ஆ) 2015.01.09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.06.30 ஆம் திகதி வைரயில் யாழ்ப்பாணம் 
மாவட்டத்தில், 

 (i) அகற்றப்பட் ள்ள கடற்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) கடற்பைட காம்களி ந்  அகற்றப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் 

பைட ரர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தி ந்  கடற்பைட காம்கைள ம் இவற்றில் 
பணியாற்றிய உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் பைட ரர்கைள ம் அகற்றி 
இரா வத்ைத பல னப்ப த் தலான  ேதசிய பா காப்பிற்கு ெப ம் 
அச்சு த்தலாக அைம ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம் அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

456/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ெதாைலத்ெதாடர் கள், ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் 
ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணிக்கு 
இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள 
ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனத்தின் 
வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய  
யார் என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

497/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற 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? 
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1127/ ’18 
ெகௗரவ நிஹால் கலப்பத்தி,— கல்வி  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ஐந்தாம் ஆண்  லைமப் பாிசில் பாீட்ைசயில் 

சித்தியைடந்த சகல மாணவர்க க்கும் மாணவர் உத ெதாைக 
வழங்கப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஒ  மாணவ க்கு மாதெமான் க்கு வழங்கப்ப ம் மாணவர் உத ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (iii) மாணவர் உத ெதாைகைய வழங்குவதற்காக மாதெமான் க்கு ெசலவாகும் 
ெமாத்தப் பணத்  ெதாைக எவ்வள ; 

 (iv) 2016 ஆம் ஆண் க்குாிய மாணவர் உத ெதாைக வழங்கப்பட் ள்ளதா; 
 (v) 2017 ஆம் ஆண் ல் எந்த மாதம் வைர மாணவர் உத ெதாைக 

வழங்கப்பட் ள்ள ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாணவர் உத ெதாைகையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ஐந்தாம் ஆண்  
லைமப் பாிசில் பாீட்ைசயில் சித்தியைடவதற்கு ேமலதிகமாக ேவ  

தைகைமகள் ேதைவப்ப கின்றனவா; 
 (ii) ஆெமனில், அத்தைகைமகள் யாைவ; 
 (iii) அத்தைகைமக க்குாிய அள ேகால்கள் தயாாிக்கப்பட் ள்ள வ டம்  யா ; 
 (iv) ேமலதிக தைகைமகைளக் க த்திற்ெகாள்ளா  ஐந்தாம் ஆண்  லைமப் 

பாிசில் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த சகல மாணவர்க க்கும் மாணவர் 
உத ெதாைகையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1128/ ’18 
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2012 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைக ைகயிரதத் 

திைணக்களம், 
 (i)  ெபற்ற ெமாத்த வ மானம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களி ந்  ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம் 

தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் அைமந் ள்ள பிரதான மற் ம் உப 
ைகயிரத நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) வட மாகாணத்தின் வ னியா ெதாடக்கம் காங்ேகசன் ைற வைர 
அைமந் ள்ள பிரதான மற் ம் உப ைகயிரத நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) மதவாச்சி ெதாடக்கம் தைலமன்னார் வைர அைமந் ள்ள பிரதான மற் ம் 
உப ைகயிரத நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) வட மாகாணத்தில் அைமந் ள்ள ைகயிரத நிைலயங்களில் பணியில் 
ஈ பட் ள்ள ைகயிர நிைலயப் ெபா ப்பதிகாாிகள் மற் ம் ஊழியர்களில் 
சிங்களம் மற் ம் தமிழ் ெமாழி லம் பணியாற் கின்றவர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) தலாம் வகுப்  உறங்கல் கூடங்கைளக் ெகாண்டதாக ேசைவயில் 
ஈ ப கின்ற ைகயிரதங்களின் பயண விடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) யாழ்ப்பாணம் வைர ேசைவயில் ஈ ப கின்ற ைகயிரதங்களில் தலாம் 
வகுப்  உறங்கல் கூடங்கள் இல்லாதி ப்பதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1129/ ’18 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகரவலபிட்  பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள கன எாிெபா ள் 
எண்ெணய் (HFO) லம் தற்சமயம் இயங்கும் மின் ற்பத்தி நிைலயத்ைத 
ஓராண் க்குள் நீர்ம இயற்ைக வா  (LNG) லம் இயங்க ைவப்பதற்கு 
இணக்கப்பா  காணப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்விணக்கப்பா  றிந் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  இணக்கப்பா  றிந்தைமயால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 

ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  மின் ற்பத்தி நிைலயத்தினால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெபற் க் 

ெகா க்கப்ப ம் மின்சார அலெகான்றின் விைலைய தீர்மானிப்பதற்காக 
ஏற்ப த்தப்பட்ட இணக்கப்பாட் க்கு ரணாக நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் மின்சாரத்ைத விநிேயாகிக்கும் நி வனம் 
ெசயற்ப வைத உ திப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  இணக்கப்பாட் ன் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்காைமயால் 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ஏற்பட் ள்ள நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ஆகஸ்ட் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

24/ ’18 
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கண்  ெபாியாஸ்பத்திாிக்காக அங்கீகாிக்கப்பட்ட எம்.ஆர்.ஐ. பாிேசாதைன 
அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  குறித்த பதவியில் பணியாற் ம் அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த அ வலர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) இன்றளவில் காணப்ப ம் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக யா  

என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக 

யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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51/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உயர் ஜிட்டல்மயப்ப த்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்  
வதற்காக 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல  திட்டத்தின் 193 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்ேகற்ப ஒ க்கப்பட்ட பா 10,000 மில் யன் நிதி ஏற்பா  2016 
ஆம் ஆண் ல் பயன்ப த்தப்பட்ட ைறைய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

138/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ச க வ ட்டல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  மாத்தைள மாவட்டத்தில் நிரந்தரமான ச ர்த்தி அ வலர்கள் 
ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள் யாைவ  
என்பைத ம்; 

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

167/ ’18 
ெகௗரவ  (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) க.ெபா.த (உயர் தர) உயிாியல் மற் ம் கணிதப் பாடத் ைறகள் 
கற்பிக்கப்ப கின்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடத் ைறகளில் ஒவ்ெவா  பாடத் க்கும் ேதைவயான 
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக, இன்றளவில் உள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) க.ெபா.த (உயர் தர) விஞ்ஞான பாடத் ைறக்கு ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
நில வதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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204/ ’18 
ெகௗரவ  உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2015.09.18 ெதாடக்கம் 2017.07.31 வைரயான காலப்பகுதியில் இலங்ைக கனிய 

மணல் கம்பனிக்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஆேலாசகர்கள், இைணப்பாளர்கள் மற் ம் 
க த்திட்ட பணிப்பாளர்களின்; 

 (i) ெபயர்கள்;  
 (ii) கல்வித் தைகைமகள்; 
 (iii) ெதாழில்சார் தைகைமகள்; 
 (iv) சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள்; 
 (v) பணியாட்ெடாகுதி வசதிகள்;  
 (vi) வாகனங்கள் உள்ளிட்ட ஏைனய வசதிகள்; 

யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

223/ ’18 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு 

அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ல் வ னியா, ெந ங்ேகணி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், 

மாங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவில் அைமந் ள்ள விளாங்குளம், ட்குளம், 
குஞ்சுகுளம், மன்னகுளம், ெகால்லர் ளியங்குளம் ஆகிய 05 கிராமங்களில் 
சுமார் 270 கு ம்பங்கள் மீளக் கு யமர்த்தப்பட்டார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இக் கிராமங்கள் ல்ைலத்தீ  மற் ம் வ னியா ஆகிய மாவட்டங்களின் 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) மீள்கு ேயற்றப்பட்ட காலத்தி ந்  இ வைரக்கும் இம் மக்கள் எவ்வித 
அ ப்பைட வசதிக மின்றி க ம் சிரமத்ைத எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iv) A-9 திக்கு பிரேவசிப்பதற்கான பாைதகள் இல்லாைம மற் ம் கிராமங்க க்கு 
ஊடாக அைமந் ள்ள ைகயிரதப் பாைதக்கு கு க்காகச் ெசல்கின்ற திக க்கு 
பா காப்பான ைகயிரதக் கடைவகள் இல்லாத காரணத்தினால் இம் மக்கள் 
பல்ேவ  சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கிராமங்க க்கு ேதைவயான அ ப்பைட வசதிகைள வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ் வசதிகள் ெபற் க் ெகா க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

249/ ’18 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,—  கல்வி அைமச்சைரக்ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) சப்பிரக வ மாகாண பாடசாைலகளில் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 

நில கின்றெதன்பைத   ஏற் க்ெகாள்வாரா; 
 (ii) ஆெமனில், ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  

பாடத்தின்ப  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iii) இவ்வாசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்ய ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ாித 

நடவ க்ைககள் யாைவ; 
 (iv) மாகாண சைபப் பாடசாைலக க்கான இடமாற்ற ைறயியல் சப்பிரக வ 

மாகாணத்தில் உாிய ைறயில் நைடெப வதில்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 36 ) 

 

324/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ங்கில் சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் 

ெகாண் ள்ளவர்கள் தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் 
ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்; 

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

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

அவர் அறிவாரா? 

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

431/ ’18 
ெகௗரவ இஸ்ஹாக் ரஹுமான்,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெஹாெராவெபாத்தான பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய எ கிம் லாவல, 

திம்பிாிஅத்தாவல மற் ம் மாவத்தெவவ ஆகிய கிராமங்க க்கு 
பிரேவசிப்பதற்குள்ள கிராமிய திகள் க ைமயாக ேசதமைடந்த நிைலயில் 
காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திகைள ாிதமாக னரைமத் த் த மா  ேமற்ப  கிராம மக்கள் 
ெதாடர்ச்சியாக ேகாாி வந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) இவ் திகள் னரைமக்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) இவ் திகள் னரைமக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

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

457/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சாின் 

பிரத்திேயக பதவியணிக்கு இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள 
வாகனத்தின் வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் 
வழங்கிய  யார் என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 37 ) 

 

498/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சின் 
கீழ் இன்றளவில் நைட ைறயி ள்ள க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்தின ம் ெபயர், உத்ேதச குறிக்ேகாள் 
மற் ம் உள்ளடக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் பிரேதச ெசயலகப் பிாி  வாாியாக, 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்திற்கும் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஊழியர்கள் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

532/ ’18 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வசிப்பதற்கு ன்றி ஆங்காங்ேக ெசன் , ெவளி விறாந்ைதகளில் 
இரவிைனக் கழிக்கும் ஏைழ மக்கள் காற்  மற் ம் மைழ டன் கூ ய 
நாட்களில் மிக ம் கவைலக்கிடமான நிைலைய எதிர்ேநாக்க ேநாி வதைன 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ெகா ம்  நகரத்தி ம் ஏைனய பிரதான நகரங்களி ம் இத்தைகய கதியற்ற 
நிைலயி ள்ள ஏைழ மக்க க்கு பா காப்பளிப்பதற்கு உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் ஊடாக தற்கா க தங்குமிடங்கள் எனப்ப ம் “மடங்கைள” 
நிர்மாணித் க் ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

557/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம் 

கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கற்பிட் , பத்தலங்குண்  மீனவ கிராமத்தில் வசிக்கும் மீனவ கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இம்மீனவ மக்கள் க ம் கு நீர் பிரச்சிைனைய எதிர்ெகாண் ள்ளனர் என்பைத 
அறிவாரா; 

 (iii) ஆெமனில், இம்மீனவ மக்கள் எதிர்ெகாண் ள்ள நீர் பிரச்சிைனைய 
தீர்ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 38 ) 

 

579/ ’18 

ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— வ வாதார அபிவி த்தி, வனசீவராசிகள் 
மற் ம் பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) யாப்பகுவ, ெபால்பித்திகம, இப்பாக வ, மடஹெபால மற் ம் அம்பகஹலந்த 
ஆகிய பிரேதசங்களில் விவசாயிகளின் ெபா ளாதாரம் தங்கியி க்கும் 
மாம்பழம், மர ந்திாிைக, ெகாய்யா, பப்பாசி, மா ளம் ஆகிய பழச் ெசய்ைக 
மற் ம் ெதங்குச் ெசய்ைகக்கு மரஅணில், குரங்குகள், காட் ப் பன்றிகள், 

ள்ளம்பன்றிகள், மயில்கள் ேபான்ற விலங்குகளால் ெப ம் பாதிப்  
ஏற்பட் ள்ளைத அவர் அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  விவசாயிகளின் விவசாய உற்பத்திகைள ேமற்ப  விலங்குகளி ந்  
பாகாத் க் ெகா ப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

965/ ’18 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெநத்தி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெமாணராகைல மாவட்டத்தின் ெவல்லவாய, பரகஸ்மங்கட, ரதாெபால ப ைகப் 
பாலம் ஊவா மாகாண சைபயினால் நி மாணிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ப ைகப் பாலத்திற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ப ைகப் பாலம் உாிய இடத் க்குப் றம்பாக  பிாிெதா  இடத்தில் 
அைமக்கப்பட்டதன் விைளவாக அதைன அைமத்  ஆ  மாத காலம் கூட 
கடப்பதற்கு ன்னனர் உைடந்  நாசமைடந்தைமயினால் . 1,874,952.44  

நட்டம் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஊவா மாகாணத்தின் பிரதி பிரதம ெசயலாளாின் (ெபாறியியல் ேசைவகள்) 
ஆேலாசைனகைள பின்பற்றாைமயின் ல ம் ஏற்கனேவ தயாாிக்கப்பட்ட 
மதிப்பீட் ன் பிரகாரம் ெசயலாற்றைமயின் ல ம் கடைமயிைன 
தவறவிட்  ேமற்ப  நட்டத்ைத ஏற்ப த்தியைம சம்பந்தமாக சம்பந்தப்பட்ட 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு எதிராக ஊவா மாகாண அரச ேசைவகள் 
ஆைணக்கு வின் விதப் ைரயின் பிரகாரம் ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) இவர்களிடமி ந்  பணத்ைத அறவிட் க் ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல். ஏன்? 



( 39 ) 

 

2018 ஆகஸ்ட் 08, தன்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

52/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி 

மற் ம் கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 152 ஆம்  இலக்க 

ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் 
யற்சிக க்கான பிைண நிதியத்தின் கீழ், இறால் ைகத்ெதாழி ல் 

ஈ பட் ள்ளவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள பிைணயின் அள  மற் ம் 
ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிேரரைணயின் பிகாரம் அ கூலங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட 
இறால் பண்ைணயாளர்கள், இனப்ெப க்கச் ெசயற்பாட்டாளர்கள் மற் ம் 
திட்டமிடலாளர்கள் என்ேபாாின் ெபயர்ப் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) 2017 ஆம் ஆண் ல் இறால் ைகத்ெதாழி ன் ேமம்பாட் க்காக நிதி 
அைமச்சினால் ெபற் த்தரப்ப ம் பங்களிப்  யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

168/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளின்த ஜயதிஸ்ஸ,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச 

ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தற்ேபா  அரச ம த் வசாைலகளில் பணியாற் ம் ேபாசாக்குவியலாளர்களான 

ெதாழில்வாண்ைமயாளர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) அத் ைறயில் நில ம் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (iii) இலங்ைக ம த் வ சைப மற் ம் இலங்ைக ம த் வ கல் ாிகள் சைப 

என்பவற்றினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட உணவியல் மற் ம் ேபாசாக்கு 
பற்றிய நான்கு வ ட பட்டதாாிகைள இப்பதவிக்கு ஆட்ேசர்த் க்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ க்கப்படாைமக்கான காரணம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

205/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ள் சனாதிபதி அவர்கள் கலந் ெகாண்ட ெவளிநாட்  

பயணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ெவௗிநாட் ப் பயணத்தி ம் கலந் ெகாண்டவர்களின் 

ெபயர், பதவி மற் ம் இந்நபர்க க்காக அரச மற் ம் அரசுசார் நி வனங் 
களினால் ஏற்கப்பட்ட ெசல கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

250/ ‘18 
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெசவனகல சீனித் ெதாழிற்சாைல கடந்த 10 ஆண் களில் ெபற் ள்ள இலாபம் 

அல்ல  நட்டம் வ ட வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலயில் கடைமயாற் கின்ற நிரந்தர மற் ம் 

அமய பணியாட்ெடாகுதியினர் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலயின் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய கடந்த சில 

ஆண் களில் எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலயி ந்  இைத விட அதிகமான உற்பத்திைய 
அைடயப்ெப வதற்காக தைகைமமிக்க உாிய காைமத் வெமான்றின்  
ேதைவைய ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ள உத்ேதசித் ள்ள 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

325/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) பன் சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ள்ளவர்கள் 
தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்; 

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

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

அவர் அறிவாரா? 

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

389/ '18 
ெகௗரவ ேக. காதர் மஸ்தான்,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) 2011 ஆம் ஆண்  மல்வத்  ஓயா ெப க்கத் டன் ஏற்பட்ட ெவள்ள 
அனர்த்தம் காரணமாக  ச  பிரேதச ெசயலகப் பிாிவிற்குட்பட்ட மக்கள் 
பாதிக்கப்பட்டைத அவர் அறிவாரா; 

 (ii) அதில் பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்காக அரசினால் ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்த 
நிதி  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அந்நிதியில் தலா ஒவ்ெவா  கு ம்பத்திற்கும் வழங்கப்பட்ட நிவாரணத் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) நிவாரணம் வழங்கப்பட்ட கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ச  பிரேதச ெசயலகத்தினால் அம்மக்க க்கு நிவாரணங்கைளப் 
பகிர்ந்தளிப்பதற்காக ஈ ப த்தப்பட்ட நி வனங்கள்/நபர்கள் யாெரன்பைத ம்; 

 (ii) அந்நி வனம் அல்ல  நபாின் ெபயர், கவாி மற் ம் வியாபாரம் 
என்னெவன்பைத ம்; 

 (iii) குறித்த நி வனத்திற்கு அல்ல  நப க்கு வழங்கப்பட்ட காேசாைலகள்  
ெதாடர்பான விபரங்கள் என்னெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

445/ ’18 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தின் வாத் வ சந்தியி ந்  ெமாெராந் வ சந்தி 
வைர ெசல் ம் வாத் வ ெமாெராந் வ திைய அபிவி த்தி ெசய்ைகயில் 
காணிகள் மற் ம் ெசாத் க்கைள இழக்கின்ற கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

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

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

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

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

499/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இன்றளவில் பிரேதச சைபகள் உள்ளிட்ட உள் ராட்சி நி வனங்கள் 
கைலக்கப்பட் ள்ள காரணத்தினால் அவற்றின் நி வாக நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்கின்ற ஆட்கள் யார் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) உள் ராட்சி நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான வாகன ஒ க்கங்களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) இன்றளவில் உள் ராட்சி நி வனங்கள் பிரதிநிதிகளின்றி இயங்குவதால், 

ேமற்ப  உள் ராட்சி நி வனங்க க்கு ெசாந்தமான வாகனங்கள் ேவ  
நி வனங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள நி வனங்கள் மற் ம் ஆட்கள் 
ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) சட்ட விேராதமாக வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ப்பின், அ  ெதாடர்பாக 
அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 


