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2018 ெசப்ெதம்பர் 21 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட
2018 ஒக்ேடாபர் 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 1),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ேம 31 ஆம் திகதிய 2073/41
ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.09.21
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 2),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ன் 08 ஆம் திகதிய 2074/39
ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.09.21
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 3),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ன் 14 ஆம் திகதிய 2075/51
ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.09.21
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள்
மற் ம் ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1985 ஆம்
ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க சட்டங்களினால்
தி த்தப்பட்டவாறான, 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க, இறக்குமதிகள் மற் ம்
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் 4(3) ஆம் பிாி மற் ம் 14 ஆம் பிாி டன்
ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 20 ஆம் பிாிவின் கீழ் இறக்குமதிகள் மற் ம்
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் அபிவி த்தி உபாய ைறகள்
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ஓகஸ்ட் 10 ஆம் திகதிய 2083/37
ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.09.18
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்ற .

(2)

2018 நவம்பர் 07,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்

26/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர நகர அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயினால் கண்
மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின ம் ெபயர், ெசலவிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக, ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட கம்ெபனியின் ெபயர், அந்தக்
கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக, திறந் ைவப்பதற்காக ெசலவிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ;
(iii) அைமச்சினால் கண் மாவட்டத்தில் எதிர்வ ம் காலத்தில் நைட ைறப்ப த்த
எதிர்பார்க்கும் அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
55/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண் நகர
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல திட்டப் பிேரரைண இலக்கம் 206
இன் ப , 2011 ஆம் ஆண் ன் 43 ஆம் இலக்க, ெசயற்பா குைறவாக ள்ள
ெதாழில் யற்சிக க்கும் அல்ல
குைறவாகப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற
ெசாத் க்க க்கும் த் யிரளித்தல் சட்டத்தின்
லம் அெசௗகாியத்திற்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட
தலீட்டாளர்கள் மற் ம் ெதாழில் யற்சிகளின் ெபயர்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) 2011 ஆம் ஆண் ன் 43 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் லம் அெசௗகாியத் க்கு
உள்ளான ெதாழில் யற்சிக க்கு நிவாரணங்கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
அல்ல
வசதியளிப்பதற்கு அரசாங்கத்தினால் பின்பற்றப்பட்ட ெசயன்
ைறகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப வர ெசல த் திட்ட பிேரரைணக்கு அைமவாக, உள்நாட் மற் ம்
உலகளாவிய தலீட்டாளர்கைள பா காப்பதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அல்ல
சமர்ப்பிக்க எதிர்பார்க்கப்ப ம் திய சட்ட விதிகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
140/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்
தி
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கு நாகல் ெதாடக்கம் தம் ள்ைள வைரயில் நிர்மாணிக்கப்ப ம் மத்திய
அதிேவக ெந ஞ்சாைல காரணமாக தம் ள்ைள பிரேதசத்தில் காணிகைள
இழப்பவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ஆட்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இவர்க க்கு
இழப்பீ
ெபற் க்ெகா ப்பதில்
ெப ம்
பிரச்சிைன
ேதான்றி ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனின், ேமற்ப பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
171/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி
மற் ம் கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ேப யெகாட மத்திய மீன் விற்பைனச் சந்ைதத் ெதாகுதி திறக்கப்பட்ட திகதி
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப சந்ைதத் ெதாகுதியின் வாகனத் தாிப்பிடம் திறந் ைவக்கப்பட்ட
திகதி
தல் அதன்
லமாக இலங்ைக கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனம்
வ டாந்தம் ெபற்ற வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
வாகன தாிப்பிடத்தின் வ மானத்தின் ஒ
பகுதி தனியார்
கம்பனிெயான் க்கு கிைடக்கின்றதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், ேமற்ப பணத்ெதாைக வ டாந்தம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப பணத்ெதாைகைய வசூ த்தலான ேமற்ப தனியார் கம்பனிக்கு
ேகள்விப்பத்திர ைறயியெலான்றின்ப வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், அதற்கு ேகள்விப்பத்திரங்கைள சமர்ப்பித்த ஏைனய கம்பனிகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
208/ ’18
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் அரச கடன் ெதாைக ெமாத்த
உள்நாட் உற்பத்தியின் சத தமாக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் தலா அரச கடன் ெதாைக
எவ்வள என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
253/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வ சக்தி காைமத் வம் பற்றிய சனாதிபதி ெசயலணி தாபிக்கப்பட்ட சட்ட
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்;
(ii) அந்நி வனம் தாபிக்கப்பட்டதன் பின்னர் நிைறேவற்றப்பட்ட பிரதான பணி
யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப நி வனம் சார்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தலீட் க்கு ஒப்பீட்டளவில்
ெப ேப கிைடக்கப்ெபறவில்ைலெயன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
434/ ’18
ெகளரவ இஷாக் ரஹுமான்,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகக்கிராவ நகரத்தில் அைமந் ள்ள பஸ் தாிப் நிைலயம் 1977 ஆம் ஆண்
தல் இ வைர
ைறயாக
ப்பிக்கப்படாைமயினால், மிக ம் சீரழிந்த
நிைலயில் காணப்ப கின்ற என்பைத ம்;
(ii) இதன் காரணமாக பயணிகள் ெப ம் அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்வ டன்,
பஸ் தாிப் நிைலயத்தில் பஸ் வண் கைள ஓட் நி த் வதில் மிக ம்
சிரமம் காணப்ப கின்ற என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(4)
(ஆ) (i) ேமற்ப
பஸ் தாிப் நிைலயத்ைத எதிர்வ ம் காலத்தில் ம சீரைமப் ச்
ெசய்ய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
460/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணிக்கு
இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார்
உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனத்தின் வைக,
பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய
யார்
என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
489/ ’18
ெகௗரவ ெஹக்டர் அப் ஹாமி,— மின்வ
ேகட்பதற்கு,— (2)

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள தீ களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா
யாெதன்பைத ம்;

தீவி

ள்ள மின் பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக

(iii) அத்தீ களில் மின் கட்டணப் பட் யல்கைள அறவி வதன் விைனத்திறன்
யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப தீ க க்கு டீசல் மின் உற்பத்தி நிைலயங்க க்கு பதிலாக சூாிய
மின்வ
அல்ல
காற்
மின்வ ைவ பயன்ப த்தக்கூ ய இய ைம
காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில்,
ேமற்ப
யாைவெயன்பைத ம்;

வ

சக்திைய

பயன்ப த் கின்ற

தீ கள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
502/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊவா மாகாணத்தில் ப ைள மாவட்டத்தி ள்ள பாடசாைலகளில்
ெதாழில் ட்ப விஞ்ஞானகூட வசதி உள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அந்தப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ப ைள
மாவட்டத்தில்
மாணவர்களின்
ெதாழில் ட்ப
அறிவிைன
ேமம்ப த் வதற்கு அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
535/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ)

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

(ஆ) இந்த சட்டத்ைத நீக்
் குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
560/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள
எத்தைனெயன்பைத ம்;

ஸ் ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக

(ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) அம்மாவட்டத்தில் தற்ேபா ள்ள ெமௗலவி ஆசியர்களின் எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iv) ெமௗலவி ஆசியர்களின் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சினால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
581/ ’18
ெகளரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— ச
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்

(அ) (i) 2010 தல் 2014 ஆம் ஆண் வைர மற் ம் 2017 ஆம் ஆண்
தல் இன்
வைர இலங்ைக ெவற்றிைல ஏற் மதி லம் ஈட் க்ெகாண் ள்ள வ மானம்
யா என்பைத ம்;
(ii) கு நாகல் மாவட்டத்தில் ெவற்றிைல பயிர்ச்ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ள
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iii) எம பிரதான ெவற்றிைலக் ெகாள்வனவாளரான பாகிஸ்தான் ெவற்றிைலக்கு
அதிக வாி விதித் ள்ளைம காரணமாக தற்ேபா விவசாயிகள் ெவற்றிைலைய
விற்பைன ெசய்ய
யாத நிைல காணப்ப கின்ற என்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(iv) இதில் தைலயீ ெசய் ெவற்றிைல பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்களின் வாழ்க்ைகத்
தரத்ைத ேமம்ப
வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(6)
964/ ’18
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் ல், இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயின் 3-I தரத்திற்கு
பட்டதாாிகைள ஆட்ேசர்ப் ெசய்வதற்காக பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட திகதி
யா என்பைத ம்;
(ii) ேதசிய பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள 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?
988/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

வல்கள்

(அ) (i) ெமாணறாகைல மாவட்டத்தின் ம ல்ல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
அைமந் ள்ள அைடயாளம் காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் இடங்களின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ;
(ii) அப்பிாிவில் அகழ் கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத எனி ம், அைடயாளம்
காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் இடங்கள் அைமந் ள்ளனவா;
(iii) ஆெமனில், அைவ யாைவ;
(iv) ேமற்ப பிாிவில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் க்கியத் வம் வாய்ந்த
ரஜமகா
விகாைரகளின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள ;
அ
பற்றிய
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா;
(v) ேமற்ப
ெதால்ெபா ளியல் இடங்களின் ேபணல் நடவ க்ைகக க்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள ஏற்பா கள் பற்றிய
ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற
இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(7)

2018 நவம்பர் 08, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

15/ ’18
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் வா ம்
த்த பிரைசக க்கு (60 வயைதக் கடந்தவர்கள்)
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்ப ம் நலேனாம் ைக வசதிகள் யாைவ;
(ii) 2001 மற் ம் 2011 ஆம் ஆண் களில் இலங்ைகயில்
த்த பிரைசகளின்
சனத்ெதாைக தம் ஒவ்ெவா வ டத்திற்கு ஏற்றவா எவ்வள ;
(iii) எதிர் கூறல்க க்ேகற்ப 2021 ஆம் ஆண் ல் இவ் தம் எவ்வளவாக
காணப்ப ம்;
(iv) இலங்ைகயில்
த்த
பிரைசகளின்
தம்
வ டாந்தம்
ாிதமாக
அதிகாிக்கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா;
(v) ஆெமனில், அதிகாிக்கும் இந்த
த்த பிரைசகளின் பா காப்பிற்கும்
நலேனாம் ைகக்கும் ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளதா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

த்த பிரைசக க்கு வழங்கப்ப ம் சிேரஷ்ட பிரைசகள் அைடயாள
அட்ைடயின்
லம்
அரசாங்கம்
எதிர்பார்க்கும்
ச ைககள்
நிைறேவற்றப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii)
த்த பிரைசகளின் நிைலயான ைவப்பி
ந் அறவிடப்ப ம் வாியி
ந்
இவர்க க்கு விலக்களிப்பதற்கு உங்கள் அைமச்சு தைலயி மா;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) (i) இலங்ைகயில் உள்ள வேயாதிபர் இல்லங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) இந்த வேயாதிபர் இல்லங்களின் தரத்ைத நிர்ணயிப்பதற்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம்
அள ேகால்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

19/ '18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) கண்
மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள விைளயாட்
ைமதானங்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப விைளயாட் ைமதானங்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) 2010 ஆம் ஆண்
தல் இ வைர ேமற்ப விைளயாட் ைமதானங்களில்
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட விைளயாட்
ைமதானங்களின் எண்ணிக்ைக
மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iv) ேமற்ப
விைளயாட்
ைமதானங்களின் அபிவி த்திக்காக ெசல
ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ;
(v) ேமற்ப
விைளயாட்
ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான
ஒப்பந்தங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்களின் ெபயர்,
கவாி மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கம் யா ;
(vi) கண் மாவட்டத்தில் ஏைனய விைளயாட் ைமதானங்கைள அபிவி த்தி
ெசய்வதற்காக அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)
37/ ’18
ெகளரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்த்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) 2016 வர ெசல த்திட்டத்தின் 174 ஆம் ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், ேதசிய
சுற்றாடல் பா காப் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ேமலதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங்
க க்கு ஒ க்கப்பட்ட பா 2000 மில் யன் நிதி ஏற்பா 2016 ஆம் ஆண் ல்
ெசலவிடப்பட்ட ைறைய ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்ட “ேமலதிக
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்” யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ேமலதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்குப் ெபா ப்பான நி வனங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ேமற்ப

வர

ெசல த்திட்ட

ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 2016 ஆம் ஆண் ல்,

(i) சுற்றாடல் சமநிைலைம பா காத்தல்;
(ii) நிைலேபறான காணி காைமத் வம்;
(iii) உயிர் வளங்களின் பா காப் ;
(iv) சுற்றாடல் மாசைடவைதக் கட் ப்ப த்தல்;
(v) வன வளங்களின் பா காப் ;
ஆகியவற் க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைககள் தனித்தனிேய யாைவெயன்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
158/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதியி
ந் இன் வைர அைமச்சரைவ அைமச்சர்கள்,
இராஜாங்க அைமச்சர்கள் மற் ம் பிரதி அைமச்சர்க க்ெகன வாகனங்கள்
ெகாள்வன ெசய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ஒவ்ெவா வாகனத்தின ம் வைக மற் ம் விைல யா என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப வாகனங்க க்ெகன ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத் ெதாைக யா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
191/ ’18
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் தி ேகாணமைல – மட்டக்களப் A15
தி
னரைமக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) இந்த
தி னரைமக்கப்ப ைகயில் உப்பா
பிரேதசத்திற்கு பக்கத்தில்
அைமந் ள்ள
றிஞ்சா
பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்படவி ந்த
மதகு
நிர்மாணிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iii) இதனால் ெவள்ளம் வழிந்ேதாட இயலாமல் கிண்ணியா பிரேதசம் ெவள்ளத்தில்
ழ்குகின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த இடத்தில் ஒ மதகிைன நிர்மாணிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா;
(ii) ஆெமனில், மதகிைன நிர்மாணிக்க எ க்கின்ற காலம் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(9)
194/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண் வைரயிலான காலத்தில்,
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின் பங்கு உாிைமயாளர்
ஒ வராக தி . ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ெசயற்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், இக்காலப்பகுதியில் வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின்
தைலவராக இவர் ெபற் க்ெகாண்ட சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள்
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண் வைரயிலான காலத்தில்,
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைல ஈட் ய வ டாந்த இலாபம்
ஒவ்ெவா ஆண் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
223/ ’18
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மீள்கு ேயற்றம்,
னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு
அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(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?
240/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்திற்காக அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள, இலங்ைக கல்வி
நிர்வாகச் ேசைவயின், இலங்ைக பாடசாைல அதிபர் ேசைவயின் மற் ம்
இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயின் அ வலர் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா
ேமற்ப
ேசைவகளில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள எண்ணிக்ைக
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ேசைவயி ம் உள்ள
ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
ெவற்றிடங்ைள நிரப்ப அைமச்சு எ க்கின்ற நடவ க்ைககள்
(iv) ேமற்ப
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 10 )
398/ ’18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) இலங்ைகயில் க வா ெசய்ைகபண்ணப்பட் ள்ள ெமாத்த நிலப்பரப் எவ்வள ;
(ii) இலங்ைகயின் வ டாந்த க வா உற்பத்தி எத்தைன ெமட்றிக் ெதான்கள்;
(iii) உலக க வா ேதைவயில் இலங்ைக எத்தைன சத தத்ைத உற்பத்தி ெசய்கின்ற ;
(iv) க வா ஏற் மதியில் இ ந் கிைடக்கின்ற வ டாந்த வ மானம் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ந் இற்ைறவைர திதாக ெசய்ைகபண்ணப்பட் ள்ள
க வாச் ெசய்ைகயின் ஏக்கரள வ டவாாியாக எவ்வள ;
(ii) க வா விைளநிலங்களின் அள ப ப்ப யாக குைறவைடந் ள்ளதா;
(iii) அவ்விதமாக விைளநிலங்களின் அள
குைறவைடந்தி ப்பின் அதில்
தாக்கேமற்ப த்திய காரணங்கள் யாைவ;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
432/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தின், ெகக்கிராவ நகர எல்ைலயில் அைமந் ள்ள
நகரசைப கட்டடத்திற்கு பின் றமாக உள்ள பிரேதசத்தில் ெப ம்
எண்ணிக்ைகயான கு ம்பங்கள் வசிக்கின்றன என்பைத ம்;
(ii) இவர்கள் உாிய தரமற்ற கு ைசகள் மற் ம்
கைள நிர்மாணித்
அவற்றில் வசித் வ கின்றார்கள் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) நகர அபிவி த்திையப் ெபா த்தவைர
க்கியமான நகர எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள ேமற்ப பகுதிைய உாிய ஒ ங்கு ைறப்ப அைமப்பதற்கு
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
458/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2004.12.26 ஆம் திகதியில் ஏற்பட்ட சுனாமி அனர்த்தத்ைத எதிர்ேநாக்கிய
அம்பாந்ேதாட்ைட நகர சைப
கள் தியின் 3/19 ஆம் இலக்க ைடய
ட் ல் வசித்த தி . ாீ.என். அமீர் உள்ளிட்ட 68 ேபர்களின் காணிகள்
2010.03.17 ஆம் திகதி கைரேயாரப் ங்காெவான்றிைன நிர்மாணிப்பதற்காக
சு காிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) சு காிக்கப்பட்ட காணிக க்காக ேமேல குறிப்பிட்ட கு வின க்கு
இற்ைறவைர நட்டஈ ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த கு வின க்கு நட்டஈ ெச த்த நடவ க்ைக எ ப்பாரா;
(ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
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472/ ’18
ெகௗரவ

சமிந்த

விேஜசிறி,—

மாகாண

சைபகள்,

உள்

ராட்சி

மற் ம்

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i)

ஊவா மாகாண சைபயில் நைடெபற் ள்ள மற் ம் நைடெபற் க் ெகாண்

க்கும்

ைறேக கள் ெதாடர்பாக கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியினால் SIN/
B/AG/KI/2017/02 ஆம் இலக்க மற் ம் 2017.04.20 ஆம் திகதிய
அறிக்ைக ஊவா மாகாண பிரதான ெசயலாள க்கு அ

லனாய்

ப்பப்பட் ள்ள டன்

இவ்வறிக்ைகயில் ஊவா மாகாண கல்வி அைமச்சினால் பாடசாைல

த்தகப்

ைபகள் வழங்கப்பட்டைம ெதாடர்பாக ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள 4 (ஆ) (i)
ெதாடக்கம் (vii) வைரயான பந்திகளில் எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள விடயங்கைள
இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;
(ii) இந்த ெவௗிப்ப த்தல்கள் ெதாடர்பில் (ஆ) (i) ெதாடக்கம் (v) வைர
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள அவதானிப் கைள சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
481/ ’18
ெகளரவ

. . சானக,—

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ

வல்கள் அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i)

அம்பாந்ேதாட்ைட

ைற கத்ைத தனியார்மயப்ப த் ம் உடன்ப க்ைகயின்

லம் வழங்கப்ப கின்ற காணிகளின் அள
அ ப்பைட யா
(ii) ேமற்ப

மற் ம் அைவ வழங்கப்ப கின்ற

என்பைத ம்;

உடன்ப க்ைகயின்

வழங்கப்ப கின்ற

காணிக

லம்
க்கு

ெதாழிற்பாட்

குத்தைக

ைனயத்திற்காக

வாடைக

அறவிடப்ப மா

என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
உாிைம

ைற கத்தின்

ன்றாம் மற் ம் நான்காம் கட்டங்களின் நிர்மாணிப்

உடன்ப க்ைக

ெசய் ெகாண் ள்ள

இரண்

கம்பனிகளில்

ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா
(v) அம்பாந்ேதாட்ைட

ைற கத்தின்

என்பைத ம்;

இரண்டாம்

கட்டத்தின்

நிர்மாணிக்கப்பட்ட 110 ஏக்கர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட தீ

ேபா

இவ்விரண்

கம்பனிகளில் ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா
(vii) இதற்காக உள்நாட்

அல்ல

என்பைத ம்;

சர்வேதச கம்பனிெயான்றி

ந்

விைலமதிப்

ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(viii) இன்ேறல், அப்ெப மதி தீர்மானிக்கப்பட்ட அ ப்பைட யா
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

என்பைத ம்;
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524/ ’18
ெகௗரவ இந்திக அ

த்த ேஹரத்,—

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ேதசிய

டைமப்

அதிகாரசைபயினால்

“பங்ேகற்

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்” கீழ் 2015 ஆம் ஆண்
அ

அபிவி த்தி

ெதாடக்கம் இற்ைற வைர

வலர் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
(iii) ேமற்ப

அ

அ

வலர்க

வலர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
க்கு

வழங்கப்ப வதாயின், அ
(iv) அவ்வா

மாதாந்த

சம்பளம்

அல்ல

ெகா ப்பன

எவ்வளெவன்பைத ம்;

ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஒவ்ெவா

அ

வலர ம் ெபயர்,

ேதசிய அைடயாள அட்ைட இலக்கம், உாித்தாகின்ற கிராம அ
மற் ம்

பிரேதச

ெசயலாளர்

பிாி

ஆகிய

கவாி,

வலர் பிாி

தகவல்கள்

அடங்கிய

பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) குறித்த க த்திட்டத்ைத ெசயற்ப த் வதற்காக ஒ க்கி ள்ள பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப க த்திட்டத்தின்

லமாக எதிர்பார்க்கப்ப ம் பய

ள்ள ெப ேப கள்

யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
532/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ச

க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) வசிப்பதற்கு

ன்றி

ஆங்காங்ேக

ெசன் ,

இரவிைனக் கழிக்கும் ஏைழ மக்கள் காற்

ெவளி

விறாந்ைதகளில்

மற் ம் மைழ டன் கூ ய

நாட்களில் மிக ம் கவைலக்கிடமான நிைலைய எதிர்ேநாக்க ேநாி வதைன
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ெகா ம்
நிைலயி

நகரத்தி
ள்ள

ம் ஏைனய பிரதான நகரங்களி

ஏைழ

மக்க

க்கு

ம் இத்தைகய கதியற்ற

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?
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வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

54/ ’18
ெகளரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 161 இன்
பிரகாரம் ேதயிைல மற் ம் இறப்பர் ைகத்ெதாழிைல ஊக்குவிப்பதற்காக
ேமற்ப
ெசய்ைககளில்
ஈ பட் ள்ள
கம்ெபனிக க்கு
இரண்
வ டங்க க்கான வாி வி விப் வழங்கப்பட் ள்ளதா;
(ii) ேமற்ப
ன்ெமாழி க்கிணங்க
அத்தைகய
வாி
வி விப்பிைனப்
ெபற் க்ெகாண்ட கம்ெபனிகளின் பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா;
(iii) ேமற்ப வாிவி விப் வழங்கப்பட்டதன்
லம் அரசாங்கம் இழந்த வாி
வ மானம் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
148/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கடந்த
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்த ன் பின் ஒேர பாடசாைலயில் 8
வ டங்க க்கு ேமலாக கடைமயாற்றி ள்ள ஆசிாியர்கள் இடமாற்றம்
ெசய்யப்பட இ ந்தனர் என்பைத ம்;
(ii) ஆயி ம், கேலெவல கல்வி வலயத்திற்குள் ேமற்ப தீர்மானம் இன் ம்
ெசயற்ப த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில், கேலெவல கல்வி வலயத்திற்குள் ேமற்ப
தீர்மானத்ைதச்
ெசயற்ப த்த அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச நி வாக
சட்ட ம் ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

170/ ’18
காைமத் வ மற் ம்

(அ) (i) 27/88 ஆம் இலக்க மற் ம் 01/99 ஆம் இலக்க ெபா நி வாக சுற்றறிக்ைககளின்
பிரகாரம் அரச ேசைவயி ம், அரச கூட் த்தாபனங்களி ம் ெவற்றிடங்கைள
நிரப் ம்ேபா அவற்றில் 3% சத தம் தைகைமெபற்ற மற் ம் அங்க னத்
தன்ைமயான
அவர்கள
பணிக க்குத் தைடகைள ஏற்ப த்தாத
அங்க ன ற்றவர்கைளக்ெகாண் நிரப்பப்பட ேவண் ெமன்பைத ம்;
(ii) இலங்ைக நிர்வாக ேசைவக்கு உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய்வதற்கான 2004 (2005) திறந்த ேபாட் ப் பாீட்ைசக்கு பாீட்ைச இலக்கம்
0087548 இன் கீழ் ேதாற்றி 135 ள்ளிகைளப் ெபற் சித்தியைடந் ள்ள 1¼
ஆம் கட்ைட, அம்பாைற தி, சியம்பலாண் ைவ என்ற கவாியில் வதி ம்
உடல் ாீதியாக அங்க ன ற்ற ஒ வராகிய தி . டபிள் .எல்.ஆர்.என்.
யனேக
தம்ைம
இலங்ைக
நிர்வாக
ேசைவக்கு
ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய் ெகாள்வதைனப் பாிசீ க்குமா
ேகாாி ள்ள ேமன் ைறயீடான ,
அங்க ன ற்றவர்கைள இலங்ைக நிர்வாக ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்ய
யாெதனக் குறிப்பிட்
ெபா
நிர்வாக மற் ம்
காைமத் வ
அைமச்சினால் நிராகாிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

( 14 )
(ஆ) (i) இலங்ைக நிர்வாக ேசைவக்கு அங்க ன ற்றவர்கைள ஆட்ேசர்க்கலாகாெதன
ஏற்பா கள் உள்ளனவா என்பைத ம்;
(ii) இன்ேறல், தி .
யனேகக்கு நீதிைய நிைறேவற் வதற்கு
எ ப்பாரா என்பைத ம்;

நடவ க்ைக

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
266/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,—
ேகட்பதற்கு,— (1)

டைமப்

மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2010 -2015 ஆம் ஆண் காலப்பகுதிக்குள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கிராம எ ச்சி
டைமப் க் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அந்த
டைமப் க் க த்திட்டங்களின்
ெசய்வதற்கு பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் யா ;
(iii) குறிப்பிட்ட
க த்திட்டங்கள்
ஊடாக
கிைடத்ேதாாின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

ெப னர்கைள

பயனாளிகளாக

ெதாி

நிவாரணம்

(iv) ேதசிய டைமப் அதிகார சைபயின் ஊடாக நாட் ல் டற்ற மக்க க்காக
ேபாதியள ஒத் ைழப்பிைன வழங்குவதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககைள
எ க்கத் தவறி ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
433/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) இப்பேலாகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், 492 – அம்
ெவட் ய கிராம
அ வலர் பிாிவில், கலாெவவ வயல்ெவளிக்கு கு க்ேக அலஹப்ெப மகம
வைர அைமந் ள்ள கமத்ெதாழில்
தி மிக ம் சீர்குைலந்த நிைலயில்
காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) சுமார் 1000 விவாசாயிகள் தம அன்றாட நடவ க்ைகக க்கு இவ் திைய
பயன்ப த் வேதா
அ வைட காலத்தில் இவர்கள் இக் கமத்ெதாழில்
தி டாக அ வைடகைள ஏற்றிச் ெசல்ைகயில் பல்ேவ
சிரமங்கைள
எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்;
(iii) இவ்

தி சுமார் 30 ஆண் களாக னரைமக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இவ்

தி இ வைர னரைமக்கப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;

(ii) இதன் ெபா ட் எதிர்வ ம் காலங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இவ்

திைய னரைமப்பதற்கு ேதைவயான நிதிைய வழங்குவாரா என்பைத ம்;

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

( 15 )
459/ ‘18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.04.30 ஆம் திகதி வைர
சனாதிபதியினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெவளிநாட்
விஜயங்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) விஜயங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நா களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ஒவ்ெவா
விஜயத் க்காக ம்
உறப்பட்ட
ெசல
ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) சனாதிபதி டன் ஒவ்ெவா விஜயத்தின்ேபா ம் பங்ேகற்ற அைமச்சர்கள்,
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் உள்ளடங்கலாக
ெமாத்த எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
(v) சனாதிபதி டன் ெவளிநாட் விஜயங்களில் பங்ேகற்ற ஏைனய ஆட்களின்
பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
475/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(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
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) அவ்வறிக்ைகயில் ஊவா மாகாணசைபயின் பிரதான அைமச்சாின்
ஆேலாசகர்கைள நியமித்தல் சம்பந்தமாக ெவளிக்ெகாணரப்பட் ள்ள, பந்தி
இலக்கம் 2 (அ)(i) ெதாடக்கம் (x) வைரயான விடயங்கைள இச்சைபக்கு
சமர்ப்பிப்பாரா;
(ii) ேமற்ப ெவளிக்ெகாணரல்கள் ெதாடர்பாக 2 (ஆ) (i) ெதாடக்கம் (xiii) வைர
ேமற்ெகாண் ள்ள அவதானிப் கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
534/ ’18
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ெபல்ம ல்ல, கிாிபத்கல மைலயில் ஏற்பட்ட மண்சாி காரணமாக ேமற்ப
கிராமத்தில் சுமார் 30 கு ம்பங்கள் இ ப்பிடங்கைள இழந் ள்ளனர்
என்பைத ம்;
(ii) அனர்த்தத் க்கு ஆளான கு ம்பங்க க்கு மாற் க் காணிகைளப் ெபற் க்
ெகா ப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்
ப்ப கிராமத்தி
ந் சுமார் 20 கி.மீ.
ரத்தில் அைமந் ள்ள ெதாம்பகம்மன எ ம் பிரேதசத்திலாகும் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இவ்வா
ரப் பிரேதசங்களில் வழங்கப்பட் ள்ள காணிக க்குப் பதிலாக
ேமற்ப
கிராமத்திற்கு
அ ேக
அைமந் ள்ள
கிாிபத்கல
அரச
ெப ந்ேதாட்டத்தி
ந் காணிகைளப் ெபற் க் ெகா க்குமா இவர்கள்
ேகாாி ள்ளார்கள் என்பைத ஏற் க் ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், இவர்க க்கு கிாிபத்கல அரச ெப ந்ேதாட்டத்தி
ந் காணிகைள
வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 16 )

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

உள்

ராட்சி

559/ ’18
மற் ம்

(அ) (i) மாதம்ேபயில் அைமந் ள்ள வரலாற்
ாீதியில்
க்கியத் வம் வாய்ந்த
தனிெவல்ல ேகாயி க்கு அ கில் கினிப்பிட் ய வாவி என்ற ெபயாில் ஒ
வாவி உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அவ்வாவியின் நீைரக்ெகாண்
அள யாெதன்பைத ம்;
(iii) அதன்
லம்
நன்ைம
எத்தைனெயன்பைத ம்;

ெப கின்ற

பயிாிடப்ப ம் வயல்களின்
விவசாயிகளின்

எண்ணிக்ைக

(iv) தற்ேபா
குறித்த வாவியில் பல்ேவ
நீாியில் தாவரங்கள் வளர்ந்
வாவியான சீர்குைலந்த நிைலைமக்கு உள்ளாகி ள்ளெதன்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட வாவிைய
ாிதமாக ம சீரைமப்பதற்கு அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
577/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச
ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இற்ைறவைரயில் கு நாகல் மாவட்டத்தில்
அறிவிக்கப்பட் ள்ள
சி நீரக
ேநாயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா
பிாிவிற்ேகற்ப எவ்வளெவன்பைத ம்;

பிரேதச ெசயலாளர்

(iii) இந்ேநாயாளர்க க்கு ேதைவயான சுகாதார வசதிகள் மற் ம் ேவ
வசதிகைள
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
அைமச்சு
ேமற்ெகாண் ள்ள
வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) கு நாகல்
மாவட்டத்தில்
ேவகமாக
பர ம்
சி நீரக
ேநாைய
கட் ப்ப த் வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் ெசயன் ைறகள் யாைவ
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
594/ '18
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கலாநிதி ஐ.எச்.ேக மஹாநாம, காணி அைமச்சின் ெசயலாளர் பதவிைய
வகிக்க
ன்னர் பிரதம அைமச்சாின் ேமலதிக ெசயலாளர் பதவிைய
வகித் ள்ளார் என்பைத ம்;
(ii) இக்காலத்தில் பிரதம கணக்கீட் அ வலராக அைமச்சின் ேகள்விப் பத்திர
சைபகளில்
தீர்மானங்கைள
ேமற்ெகாள்வதில்
மாத்திரமின்றி
அைமச்சரைவயினால் நியமிக்கப்பட்ட
ேகள்விப்பத்திர சைபகளி ம்
பணியாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
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(ஆ) (i) ஔடத இறக்குமதி
த ய அ வல்கள் பற்றி அைமச்சரைவயினால்
நியமிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர சைபகளில் தவிசாளர்/உ ப்பினராக
தி . மஹாநாம பணியாற்றி ள்ள காலவைரயைற மற் ம் வகித் ள்ள
பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ேகள்விப்பத்திர
சைபக க்கு ேகள்விகைள சமர்ப்பித் ள்ள
நி வனங்கள் மற் ம் அவற்றின் தவிசாளர்,
காைமத் வ பணிப்பாளர்
மற் ம் பணிப்பாளர் சைப உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iii) சமர்ப்பிக்கப்பட்
ந்த ேகள்விப் பத்திரங்களில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ேகள்விப்
பத்திரங்க க்குாிய நி வனங்கள் மற் ம் விைலகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) தி . மஹாநாமவின் தைலைமயிலான அல்ல பங்ேகற் ைடய ேகள்விப்பத்திர
சைபகளின் அங்கீகாரத் டன் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட் ள்ள
ஔடத வைககள், அள கள் மற் ம் நா கள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) 2010 ஆண் ெதாடக்கம் இற்ைறவைர சுகாதார அைமச்சின் அைமச்சரைவ
ேகள்விப் பத்திர சைப கூ ய திகதிகள் மற் ம் அதன் அங்கத்தவர்கள் யாவர்
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
989/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ெமாணறாகைல மாவட்டத்தின் ெமதகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
அைமந் ள்ள அைடயாளம் காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் இடங்களின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ;
(ii) அப்பிாிவில் அகழ் கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத எனி ம், அைடயாளம்
காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் இடங்கள் அைமந் ள்ளனவா;
(iii) ஆெமனில், அைவ யாைவ;
(iv) ேமற்ப பிாிவில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் க்கியத் வம் வாய்ந்த
ரஜமகா
விகாைரகளின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள ;
அ
பற்றிய
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா;
(v) ேமற்ப
ெதால்ெபா ளியல் இடங்களின் ேபணல் நடவ க்ைகக க்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள ஏற்பா கள் பற்றிய
ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற
சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1111/ '18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர.— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு.— (2)
(அ) (i) தற்ேபா மரண தண்டைன விதிக்கப்பட் சிைறத்தண்டைன அ பவித் வ ம்
ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) 2010 ஆம் ஆண்
தல் இ வைரயில் மரண தண்டைன விதிக்கப்பட்டவர்களில்
ெபா
மன்னிப் ப் ெபற்
வி தைலயான ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற்ப யா ;
(iii) மரண தண்டைன இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட காலப்பகுதியில் நைட ைறப்
ப த்தப்பட்ட, 4 அல்ல
8 வ ட காலப்பகுதிைய மீளாய்
ெசய்வதன்
லம், மரண தண்டைனக்கு உட்பட்டதாக ஆ ள் தண்டைன விதிக்கப்பட்
சிைறத்தண்டைன அ பவிப்பவர்க க்கு ெபா
மன்னிப்
வழங்கும்
ெசயன் ைற தற்ேபா ம் நைட ைறயில் உள்ளதா என்பைத ம்;

( 18 )
(iv) இல்ைலெயனில், இதற்கான காரணம் யா

என்பைத ம்;

(v) மரண தண்டைன
விதிக்கப்பட்டவர்கைள
வி தைல ெசய்ைகயில்,
அவர்கைள ம்விட அதிக காலம் இத்தண்ைடைனைய அ பவித்த
நன்னடத்ைத ெகாண்டவர்கள் வி தைல ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், இதற்கான காரணம் யா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1140/ ’18
ெகௗரவ ஹம்ம
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

நசீர்,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்

அைமச்சைரக்

ஸ் ம் தி மண மற் ம் விவாகரத் சட்டத்தின் கீழ் நாடாளாவிய ாீதியில்
நைட ைறயி ள்ள காதி நீதிமன்ற வலயங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
வைலயங்களி ள்ள காதி
கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

நீதிபதிகளின்

ெபயர்கள்

மற் ம்

(iii) ேமற்ப ஒவ்ெவா காதி நீதிபதி ம் நியமிக்கப்பட்ட திகதி மற் ம் நியமனக்
காலம் நிைற ெப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப ஒவ்ெவா காதி நீதிபதியின ம் கல்வி, ெதாழில்சார் மற் ம் ஏைனய
தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ேமற்ப
சட்டத்தின் கீழ் காதி நீதிபதிகைள நியமிக்கும்ேபா
ெசய்யப்ப ம்
கல்வி,
ெதாழில்சார்
மற் ம்
ஏைனய
யாைவெயன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

பாிசீலைன
தைகைமகள்

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1151/ ’18
ெகளரவ எஸ்.சி. த் குமாரண,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2010 ஆம் ஆண்
(i)

தல் 2017 ஆம் ஆண்

வைர,

மகாவ
‘எச்’ வலயத்திற்கு நீர்ப்பாசன நீர் கிைடக்கின்ற மகாவ யின்
ேமற்பக்க நீர்த்ேதக்கங்கைளச் சூழ ள்ள பிரேதசங்க க்கு கிைடத்த
மைழ ழ்ச்சி ஒவ்ெவா ஆண் ன் அ ப்பைடயில் யா என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
காலப்பகுதியில் பயிர்ெசய்யப்பட்ட வயற் காணிகளின் அள
ஒவ்ெவா வ டத்தின் அ ப்பைடயில் யா என்பைத ம்;
(iii) நீர்ப் பற்றாக்குைற காரணமாக பயிர்ெசய்ய
நிவாரணம் வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்;

யா ேபான விவசாயிக

க்கு

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)
(ii)

ேமற்ப

நிவாரணம் வழங்கப்பட்ட

ைற யா

என்பைத ம்;

மீண் ம் பயிர்ச்ெசய்ைக நடவ க்ைககைள ஆரம்பித் விைளச்சல் கிைடக்கும்
வைர இந்த நிவாரணத் திட்டம் அ ல்ப த்தப்ப மா என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 19 )

2018 நவம்பர் 10, சனிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

30/ ’ 18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண்
மாவட்டத்தில்
அைமந் ள்ள
சர்வேதசப்
பாடசாைலகளின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர் மற் ம் கவாி ஆகியைவ யாைவ;
(iii) ேமற்ப
சர்வேதசப் பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர்கைள ஆட்ேசர்த்தல்,
கட்டணம் அறவிடல் ேபான்ற நடவ க்ைககைள ஒ ங்குப த் வதற்காக
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
65/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த் திட்டத்தின் 289 ஆம் இலக்க
பிேரரைணயின் பிரகாரம் இலங்ைக கணக்கீட்
மற் ம் கணக்காய்
நியமங்கள் ேமற்பார்ைவச் சைபைய வ
ட் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) 1995 ஆம் ஆண் ன் 15 ஆம் இலக்க இலங்ைக கணக்கீட்
மற் ம்
கணக்காய் நியமங்கள் சட்டத்ைதத் தி த் தல் சம்பந்தமாக இற்ைறவைர
அைடயப்பட் ள்ள
ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம் அ
சம்பந்தமான
ெபா ப் வழங்கப்பட் ள்ளவர்கள் யாவெரன்பைத ம்;
(iii) இலங்ைக கணக்கீட்
மற் ம் கணக்காய்
நியமங்கள் ேமற்பார்ைவச்
சைபைய வ
ட் வதற்கு 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல
திட்டத்தில் ஒ க்கப்பட்ட பா 100 மில் யைன பயன்ப த்திய ைறைய
ெதௗி ப த் வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
195/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) 2016 ஆம் ஆண் ல் ெகாஸ்கம, சாலாவ இரா வ ஆ த களஞ்சியம்
ெவ த்தைமயினால்,
(i) உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அங்க ன ற்றவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு அரசாங்கத்தின் சார்பில் ெச த்தப்பட்ட ெமாத்த
இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) உயிாிழந்த ஆெளா வ க்காக அரசாங்கத்தின் சார்பில் ெச த்தப்பட்ட
இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேசதமைடந்த
க க்காக ெச த்தப்பட்ட கூ யபட்ச மற் ம் குைறந்தபட்ச
இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vi) இடம்ெபயர்ந்த சகல க்கும் நிரந்தர
கள் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(vii) இடம்ெபயர்ந்த
கு ம்பெமான்றிற்கு
நிரந்தர
ெடான்
ெபற் க்
ெகா க்கப்பட்ட அண்மித்த திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 20 )
270/ '18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் வயல்
அபிவி த்தித் திைணக்களத்தினால்
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அவ்வா
யாைவ என்பைத ம்;

அ

காணிகைள
அ மதி

மீட்பதற்கு கமநல
வழங்கப்பட் ள்ளதா

மதி வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்களின் ெபயர்கள்

(iii) எம்பி பிட் ய, உடகம சந்திக்கு அ காைமயி ள்ள வயல் காணிெயான்
மீட்கப்பட் ள்ளெதன்பேதா , பிரேதச மக்களின் எதிர்ப் க் காரணமாக
நி த்தப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(iv) இதற்காக அ
என்பைத ம்;

மதி

வழங்கப்பட்

ப்பின்,

அதன்

அ ப்பைட

யா

(v) தற்ேபா
மீட்கப்பட் ள்ள
இந்த வயல் காணியில் நிரப்பப்பட் ள்ள
மண்ைண அகற் வதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
435/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) கலாவாவியி
ந்
திசாவாவி வைர தண்ணீைர ெகாண்
ெசல் ம்
ேயாதஎல கால்வாய்க்கட் டன் இைணந்
காணப்ப ம்
தி மகாவ
அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சுக்கு ெசாந்தமான என்பைத ம்;
(ii) இந்த திைய 6 கிராமங்கைளச் ேசர்ந்த கு யி ப்பாளர்கள் பயன்ப த் வேதா ,
குறித்த தி சுமார் 30 வ ட காலமாக னரைமக்கப்படாததன் காரணமாக
மிக ம் சீர்குைலந்த நிைலயில் காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த
(ii) இந்த

தி இ வைர னரைமக்கப்படாததற்கான காரணம் யா
தி னரைமக்கப்ப ம் திகதி யா

என்பைத ம்;

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ
சமிந்த
விேஜசிறி,— மாகாண
சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

உள்

ராட்சி

498/ ’18
மற் ம்

(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

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;

( 21 )
561/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் இயங்கிவ ம், த்தளம் மாவட்டத்தில்
அைமந் ள்ள ைவத்தியசாைலகள், மத்திய ம ந் ச்சாைலகள் மற் ம்
ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப

ஒவ்ேவார் இடத்தின ம் ெபயர் யா ;

(iii) ேமற்ப ஒவ்ெவா சுகாதார நிைலயத்தி ம் ேசைவயிலீ பட் ள்ள ெமாத்த
ஊழியர் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா ;
(iv) ேமற்ப சுகாதார நிைலயங்களில் ஊழியர் ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்றனவா;
(v) ஆெமனில், அ

பற்றிய விபரங்கள் யாைவ;

(vi) ேமற்ப
சுகாதார
நிைலயங்கைள
ேமம்ப த் வதற்கும்
ஊழியர்
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கும் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
954/18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) என்
ெலேகா பிைரவட்
மிெடட் (Ante Leco
ெதாடர்பில் அரசாங்கத் க்கு உள்ள உாிைம யா ;

(Pvt) Ltd.) கம்பனி

(ii) ேமற்ப

கம்பனி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேநாக்கம் யா ;

(iii) ேமற்ப
கம்பனியினால் உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ள மின் மானிகளின்
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;
(iv) ேமற்ப
(v) ஆரம்பம்
ஒவ்ெவா

கம்பனியின் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
தல் குறிப்பிட்ட கம்பனி அைடந் ள்ள இலாபம் அல்ல
வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;

நட்டம்

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1000/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் கண்
மாவட்டத்தில்
னரைமக்கப்பட்ட சிறிய, மத்திய மற் ம் பாாிய அளவிலான நீர்ப்பாசனத்
திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ஒவ்ெவா
னரைமப் ப் பணிக்காக ம் மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ெதாைக
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக
என்பைத ம்;

க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா

(iv) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;

( 22 )
(v) ேமற்ப ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற் ைடயதான னரைமப் ப் பணிகளின்
ெபௗதீக மற் ம் நிதிசார் ன்ேனற்றம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக க்கான சாத்தியக்கூ
ஆய் , சுற்றாடல்
மற் ம் ெபாறியியல் அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா
மண் அல்ல
மண க்காக ேகள்விப்
என்பைத ம்;

அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப
,
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா

(viii) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— அரச ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

யற்சிகள் கண்

1121/ ’18
நகர அபிவி த்தி

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் விமான நி வனத்திற்கு
விமானங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

ெசாந்தமான

(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா விமான ம் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள காலம் தனித்தனிேய
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) குத்தைக ஒப்பந்தம் நிைறவைடந்த பின்னர் குறிப்பிட்ட நி வனத்திற்கு
மீண் ம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட விமானங்கள் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள
காலம் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) இவ்வா
மீண் ம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட விமானங்கைள விட பைழய
விமானங்கள் வைரய க்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் விமான நி வனத்தில் குத்தைக
அ ப்பைடயில் இன் ம் பயன்ப த்தப்பட் வ கின்றதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனின்,
இவ்வா
பைழய
விமானங்கைள
ைவத்தி ப்பதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்ைபத ம்;

இற்ைறவைரயில்

(iv) இதற்குாிய பிரமாணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1134/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சகக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2018 ேம மாதத்தின் ஆரம்ப காலப் பகுதியில் ஏற்பட்ட ெதாற் க் காய்ச்சல்
ஏற்ப வதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) குறிப்பிட்ட ெதாற் ேநாய்க்கு உள்ளாகியதாக பதிவாகி ள்ள ேநாயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iii) அவர்க க்கு மத்தியில்
எத்தைனெயன்பைத ம்;

ேநாய்க்குள்ளான

சி வர்களின்

எண்ணிக்ைக

(iv) குறிப்பிட்ட ேநாய் நிைலைமயின் காரணமாக மரணித்தவர்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(v) மரணித்த சி வர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

( 23 )
(ஆ) (i) ேமற்ப

ேநாய்க்கான விேசட அறிகுறிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii) அதற்காக ேபா மான ம ந் கள் ைவத்தியசாைலகள் ெகாண்
என்பைத ம்;

ந்தனவா

(iii) ேநாையக் கட் ப்ப த் வதற்காக அரசாங்கம் ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககைள
குறிப்பிடப்ப மா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?
1139/ '18
ெகௗரவ சுசந்த
ஞ்சிநிலேம,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) (i) இன்றளவில் நாட் ல் காணப்ப கின்ற மாநகரசைபகள், நகரசைபகள்,
பிரேதச சைபகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) மாநகர சைபகளாக தர யர்த்தப்பட ள்ள நகரசைபகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) நகர சைபகளாக
என்பைத ம்;

தர யர்த்தப்பட ள்ள

பிரேதச

சைபகள்

யாைவ

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2010 ஆண் ெதாடக்கம் 2018 ேம வைரயான காலத்தில் அைமச்சினால்
ராக்டர், க ப சர், தண்ணீர் ப சர்
த ய பல்ேவ
இயந்திரங்கள்
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட
உள் ராட்சி
நி வனங்களின்
ெபயர்கள்,
வழங்கப்பட்ட உபகரணங்கள், அைவ ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட திகதிகள்
தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
(ii) எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான இயந்திர உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட க விகள்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்கள்
இனங்காணப்பட்
ப்பின், அைவ யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1167/ '18
ெகௗரவ
சுனில் ஹந் ன்ெநத்தி,— நீர்ப்பாசன, நீர்வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் மண்சாி அபாயம் காணப்ப ம் பிரேதசங்கெளன
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள பிரேதசங்கள் யாைவ;
(ii) ேமற்ப

பிரேதசங்களில் கு யி க்கும் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(iii) மண்சாி
அபாயம் காணப்ப ம் பிரேதசங்களில் வா ம் கு ம்பங்கைள
ேவ
இடங்களில்
கு யமர்த் வதற்காக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 24 )
1187/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— காணி மற் ம் பாரா

மன்ற ம சீரைமப்

அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) காணி மற் ம் பாரா

மன்ற ம சீரைமப் அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணிக்கு

இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார்
உத்திேயாத்தர ம்

ெபயர்,

பதவி,

ஒ க்கப்பட் ள்ள

வாகனத்தின்

பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய

வைக,
யார்

என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1335/ ’18
ெகௗரவ சி. சிறீதரன்,— மாகாண சைபகள், உள்

ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2010

ஆம்

ஆண் ல்,

“சர்வேதச

மட்ட

விைளயாட்டரங்கு”

என்ற

க ப்ெபா ளின்கீழ், கிளிெநாச்சி மாவட்ட நகர மத்தியில் அைமந்த ெபா
விைளயாட்டரங்கின் நிர்மாணப்பணிகைள ஆரம்பித்
ேபாதி

09 வ டங்கள் கடந் ள்ள

ம், இ வைர அவ்விைளயாட்டரங்கு கிளிெநாச்சி மாவட்ட விைளயாட்

ரர்களின் பயன்பாட் ற்காக வழங்கப்படவில்ைல என்பைத அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

இவ்விைளயாட்டரங்கு சர்வேதச மட்டத்திலான விைளயாட்டரங்கா அல்ல
மாவட்ட மட்ட விைளயாட்டரங்கா என்பைத ம்;

(ii) இப் ெபா

விைளயாட்டரங்கிைன நிர்மாணிப்பதற்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள

பணம் எவ்வள

என்பைத ம்;

(iii) கடந்த 09 வ டகாலப் பகுதியி
ெதாைக எவ்வள

ள் இப்பணத்தில் ெசலவளிக்கப்பட்ட

என்பைத ம்;

(iv) இவ்விைளயாட்டரங்கின் நிர்மாணப் பணிக

க்காக இ வைர ஒப்பந்தம்

ேமற்ெகாண் ள்ள ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(v) இ வைர

ஒப்பந்த

நடவ க்ைககளில்

ஈ பட் ள்ள

ஒப்பந்ததாராின்

ெசயற்பா கள் என்னெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

இவ்விைளயாட்டரங்கின்
மாவட்டத்தி

நிர்மாணப்பணிகள்

ள்ள விைளயாட்

ரர்க

ம்

தாமதமைடவதால்

ராங்கைனக

ம் எவ்வள

ரம் அெசௗகாியத்திற்குள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்;
(ii) கிளிெநாச்சி மாவட்ட விைளயாட் த்
மாகாண சைபகள், உள்

ைறைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு

ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சினால்

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் எைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

( 25 )

2018 நவம்பர் 12, திங்கட்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

66/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல திட்ட ன்ெமாழி
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
பங்குச்
சந்ைத
தரகர்கள்
ெந க்க கள் யாைவெயன்பைத ம்;

இலக்கம் 288 இல்
கம்ெகா த்தி ந்த

(ii) ேமற்ப
ெந க்க கைளத் தீர்ப்பதற்கு அரசு தைலயீ
யாெதன்பைத ம்;

ெசய்த

ைற

(iii) 2014
தல் 2016 ஆம் ஆண் வைர இலங்ைகயின் பங்குச் சந்ைதயில்
ெசயலாற்றிய தரகர்களின் எண்ணிக்ைக, இவர்களின் பிரேதச ாீதியிலான
பரம்பல், மற் ம் ஒவ்ெவா ஆண்
ம் தரகர் ெகா க்கல் வாங்கல்களின்
அள
ஆகியவற்ைறக் காட் ம் ஒ
தர
அட்டவைணைய இச்சைபக்கு
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) 2016 ஆம் ஆண்
யாவெரன்பைத ம்;

ள்

ஒ ங்கிைணந்த

பங்குச்

சந்ைத

தரகர்கள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
149/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல
அபிவி த்தி மற் ம் கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தற்ேபா
மாத்தைள மாவட்டத்தில் மா களின் குளம்
விாிவைடந் வ கின்றெதன்பைத அறிவாரா;

ேநாய் பரவலாக

(ii) ஆெமனில் இந்நிைலைமையக் கட் ப்ப த்த அைமச்சு ேமற்ெகாள்
நடவ க்ைககள் யாைவ;

ம்

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
173/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ஐக்கிய இராச்சியத்தின் டாற்ம த் (Dartmouth) ேறாயல் கடற்பைடக்
கல் ாியில் பயிற்சிக்காக இலங்ைக கடற்பைடயினால் ெதாி ெசய்
அ ப்பப்பட்ட கடற்பைட உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
(ii) அந்தப் பயிற்சியின் பின்னர் ஒவ்ெவா உத்திேயாகத்த ம் கடற்பைடயில்
பணியாற்றிய காலம் மற் ம் ேசைவைய
க்கும் ேபா வகித்த பதவிைய
ெவவ்ேவறாக குறிப்பி வாரா;
(iii) இலங்ைக கடற்பைட உத்திேயாகத்தர்க
ெதாடர்ந் ம் வழங்கப்ப கின்றனவா;
(iv) இன்ேறல், அதற்கான காரணம் யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

க்கு ேமற்ப

பயிற்சி வாய்ப் கள்

( 26 )
271/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) சப்ரக வ மாகாணத்தில் தற்ேபா
ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள பட்டதாாி
ஆசிாியர்களின ம் கல்வியல் கல் ாி ப்ேளாமாதாாி ஆசிாியர்களின ம்
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) நல்லாட்சி
அரசாங்கம்
ஆட்சிக்கு
வந்ததன்
பின்னர்
சப்ரக வ
மாகாணத்திற்கு இைணக்கப்பட்ட பட்டதாாி ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக
மற் ம்
அக்காலப்பகுதியில்
ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய்யப்பட்ட
பட்டதாாி
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iii) சப்ரக வ மாகாணத்தில் நில கின்ற பட்டதாாி மற் ம் கல்வியியல் கல் ாி
ஆசிாியர்களின் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சினால்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
500/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட வ டம்
யாெதன்பைத ம்;
(ii) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியின் ஆரம்ப
ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட திகதி
ெதாடக்கம் இ தி பணிப்பாளர் சைப வைர அதன் பணிப்பாளர் சைபயி
ந்த
ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், கல்வித் தைகைமகள் மற் ம் ெபற் ள்ள
சம்பளங்கள் மற் ம் ஏைனய அ கூலங்கள் தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்;
(iv) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி ஆரம்பம் ெதாடக்கம்
அைடந் ள்ள நட்டமான வ டாந்தம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியான
கடன்
ெபற் ள்ள மற் ம் கடன் ெச த்த ள்ள அரச நி வனங்கள் மற் ம்
அக்கடன் ெதாைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(vi) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியின் எதிர்காலம்
ெதாடர்பாக அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் நடவ க்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
537/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்
இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவ பாீட்ைசயின்
ெப ேப கள் ெவளியிடப்பட்டதாகக் கூறி 980 ெவற்றிடங்க க்கு
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(ii) எனி ம், இற்ைறவைர பாீட்ைசக்கு ேதாற்றிய ஏைனய பாிட்சார்த்திக க்கு
ெப ேப கள் கூட அ ப்பப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; இைணயதளத்தில்
கூட ெபற் க்ெகாள்ள வாய்ப்பில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) இ பற்றி ஆராய்ந் எஞ்சிய ெப ேப கைள ெவளியி வதற்கு நடவ க்ைக
ேமற்ெகாண் , இதற்கு அைமவாக தைகைம ெபற்றவர்கைள ெவற்றிடங்க க்கு
அைமய ஆட்ேசர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர்
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 27 )
601/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம்
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ”குளத் டனான ஒ
கிராமம்” என்ற ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் வடேமல்
மாகாணத்தில் இ
வைர அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட கிராமங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) அந்த ேவைலத்திட்டத் க்காக ெதாி
ெசய்யப்பட் ள்ள கிராமங்களின்
ெபயர்கள் யாைவ;
(iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் இவ்ேவைலத்திட்டம் வடேமல் மாகாணத்தில் எவ்வா
ெசயற்ப த்தப்ப ம் என்பைத அவர் அறிவிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா ?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
955/ ’ 18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கு நாகல், மல்லவபிட் ய இலங்ைக மின்சார சைப அ வலக வளாகத்தில்
பாாிய மின்பிறப்பாக்கி இயந்திரத் ெதாகுதிெயான்
நி வப்பட் ள்ள
என்பைத ம்;
(ii) இந்த இயந்திரங்கள் இயங்கும்ேபா
எ ம் அதிக ஒ
காரணமாக
சுற் ப் றத்தி ள்ள மக்கள் க ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த இயந்திரங்கைள ெபா த் வதற்கு சுற்றாடல் மதிப்பீட்
அறிக்ைக
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், சுற்றாடல் மதிப்பீட்ைட ேமற்ெகாண்ட நி வனம் யா
என்பைத ம்;
(iii) இப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்க அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
976/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வட மத்திய மாகாணத்தில், அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள
தம் த்ேதகம ைவத்தியசாைலயில் ம த் வர் அடங்கலான ஏைனய
பணியாட்ெடாகுதியில் ெப மளவிலான ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்றன
என்பைத ம்;
(ii) இ
ெதாடர்பாக 2017.09.27 ஆம் திகதி
தன்கிழைம “லங்காதீப”
பத்திாிைகயில் “ரஜ ரட்ட சிறப்பிதழில்” ஒ ெசய்தி ெவளியிடப்பட்
ந்த
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இச்ெசய்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட குைறபா கைளத் தி த் வதற்கு ஏேத ம்
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா;
(ii) இன்ேறல், இக்குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்
மக்க க்கு பய ள்ள
ேசைவைய வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

( 28 )
ெகளரவ தயாசிறி
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ஜயேசகர,—

நிதி

மற் ம்

ெவகுசன

1136/ ’18
அைமச்சைரக்

ஊடக

2016 நவம்பர் மாதத்தில் ஒ தினம் ேகாலாலம் ைர ேநாக்கிச் ெசல்லவி ந்த
மேலசிய வர்த்தகர் ஜயசுதீர் ெஜயராம் உட்பட
வர் இந்த நாட்
ந்
பணத்ைத எ த் ச் ெசன்றதன் காரணமாக இலங்ைகச் சுங்கப் பிாிவினரால்
ைக ெசய்யப்பட்டனரா;

(ii) அவ்வாறாயின்,
உைடைமயி
ந்
(iii) ேமற்ப

நபர்க

இவர்கள்
ைக ெசய்யப்பட்டேபா
பணம் எவ்வள ;

இவர்களின்

க்கு எதிராக எ க்கப்பட்ட சட்ட நடவ க்ைக யா ;

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ைக ெசய்யப்பட்ட நபர்கள், சம்பந்தப்பட்ட விசாரைணகள்
வைட
ேகாலாலம் ர் ேநாக்கிச் ெசல்ல அ மதிக்கப்பட் ள்ளனரா;

(ii) அவ்வாறாயின், அதற்கான அ

ன்னர்

மதி யாரால் வழங்கப்பட்ட ;

(iii) அ
சம்பந்தப்பட்ட
விசாரைணகள்
ன்ென க்கப்பட் ள்ளதா;

ேமற்ப

(iv) நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சில் அ
இன்றளவில் உள்ளனவா;

நபர்கள்

இன்றி

சம்பந்தப்பட்ட ேகாப் கள்

(v) ைகப்பற்றப்பட்ட பணம் மீண் ம் குறித்த நபர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதா;
(vi) இன்ேறல், குறித்த பணம் இன்றளவில் ைவப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள நி வனம்
யா ;
(vii) இந்த விசாரைணயில் ஈ பட்ட சுங்கப் பிாி
வழங்கப்பட் ள்ளதா;

அ

வலர்க

க்கு பணப்பாிசு

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

ெகௗர ஹம்ம நசீர்,— அரச நி வாக
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

1142/ ’18
காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும்

2012 சனவாி ெதாடக்கம் 2018 ஏப்ரல் வைரயான காலப்பகுதிக்குள்
இனந்ெதாியாத
ஆட்களின்
தாக்குதல்க க்கு
இலக்காகிய
மற் ம்
தீக்கிைரயாக்கப்பட்ட
ஸ் ம் பள்ளிவாசல்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம்
ேமற்ப
சம்பவங்கள் பற்றி ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பதிவாகி ள்ள
ைறப்பா களின்
எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா
மாவட்டத்திற்கிணங்க
ெவவ்ேவறாக யா ;

(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா சம்பவத் ட ம் ெதாடர் ைடய ெபா ஸ் ைறப்பாட்
இலக்கம், திகதி மற் ம் ஏற் ைடய ெபா ஸ் ஆ ைகப் பிரேதசத்ைத
ெவவ்ேவறாக குறிப்பி வாரா;
(iii) ேமற்ப
ைறப்பா களில்
ஆரம்ப
விசாரைண
நடவ க்ைககள்
நிைற ெசய்யப்பட் ள்ள
மற் ம்
நீதிமன்ற
நடவ க்ைகக க்காக
ஆற் ப்ப த்தப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ைறப்பா க க்கிணங்க
நீதிமன்றங்களில்
தாக்கல்
ெசய்யப்பட் ள்ள வழக்கு இலக்கங்கள் மற் ம் நீதிமன்ற ஆ ைகப் பிரேதசங்கள்
யாைவ என்பைதத் ெதாிவிப்பாரா?
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 29 )
1168/ ’18
ெகௗர சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

வல்கள் அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017

ஆண் க்கான

சிறியள

“திவியட்ட

உதானய”

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்

கீழ்

ைகத்ெதாழில்கைள ஊக்குவிப்பதற்கு மாத்தைற மாவட்டத்திற்ெகன

ஒ க்கப்பட்ட நிதி ஒ க்கீ

எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii) ஒ க்கப்பட்ட நிதிைய 2017 ஆண் ல் வி விக்காைமக்கான காரணங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ெதாி ெசய்யப்பட்ட பயனாளிக

க்கு அவர்கள் ஈ பட் ள்ள

ைறக

க்காக

உதிாிப்பாகங்கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1170/ ’18
ெகௗரவ சுசந்த

ஞ்சிநிலேம,— வ

வாதார அபிவி த்தி, வனசீவராசிகள் மற் ம்

பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) யால ேதசிய வனப் ங்காவில் அைமந் ள்ள வனசீவராசிகள் ேப
திைணக்களத்திற்கு

ெசாந்தமான

சுற் லா

பங்களாக்களில்

ைக

நாய்கள்

வளர்க்கப்ப கின்றன என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ேதசிய

வனப் ங்காவிற்குள்

நாய்கள்

அல்ல

ெகான் வி தல்

ங்காவின் ெபா ப்பாளாின் ெபா ப்பாகவி ப்பி

தவ பங்களாவில் இ ந்த ஒ

வைகயில் சுதந்திரமாக அைலந்

ப்பாக்கி

அவற்ைற

ெவளிேயற் தல்
யால நிவ்

அவற்ைற

உள் ைழந்தால்

நாைய

ேவட் க்களினால்
க

ம்,

க்கு இைரயாகும்

திாிவதற்கு இடமளிக்கப்பட்டைம பற்றி

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) சுற் லாப் பயணிக
பயன்ப த் வதற்கு
ஈ ப வர்க

க்கு

க்கு

கைள காட் வதற்கு நாய்கைள இைரயாக
ங்கா

ெபா ப்பாளர்

வாய்ப்பளித் ள்ளைம

பற்றி

வனப்

பயணத்தில்

விசாரைணெயான்

நடாத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அதன்

கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(v) யால வனப் ங்காவிற்கு உள் ைழந்ததின் விைளவாக
ைவக்கப்பட்ட அல்ல

ெவளியில் ெகாண்

ப்பாக்கி ேவட்

வந்த விடப்பட்ட நாய்களின்

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(vi) இ்வ்வாறான விடயங்கள் காரணமாக சூழ யலாளர்கள் மற் ம் சுற் லாப்
பயணிகளின் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி ள்ள யால ேதசிய வனப் ங்காவின்
நி வாகம் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 30 )
1188/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— மைலநாட்
திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப் வசதிகள்
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) மைலநாட்
திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்
வசதிகள் மற் ம் ச தாய
அபிவி த்தி அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணிக்கு இைணக்கப்பட் ள்ள
உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம்
ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனத்தின் வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம்
அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய யார் என்பைத ெவவ்ேவறாக
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1266/ ’18
ெகௗரவ எஸ்.எம் மாிக்கார்,— நிதி, ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட கிழக்கு ேஹவாகம் ேகாரேல பலேநாக்குக் கூட் ற
சங்கத்தினால் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற நிதி
நி வனெமான்றின் ஊடாக திைறேசாி
றிகள் ேகாரப்பட் , ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட் அல்ல ஒ க்கீ ெசய்யப்பட் உள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) இக் ெகா க்கல் வாங்கல் இடம்ெபற்ற திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iv) இச் சங்கத்தின் நிதிக்கு என்ன நடந் ள்ளெதன்பைத ம்;
(v) இ
ெதாடர்பாக இலங்ைக மத்திய வங்கிக்குப் ெபா ப்
என்பைத ம்;
(vi) இந் நிதி ைவப்
என்பைத ம்;

இல்ைலயா

ெசய்யப்பட்ட நி வனம் இன்றளவில் இயங்குகின்றதா

(vii) அந் நி வனத்தின் உாிைமயாளர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) வைரய க்கப்பட்ட கிழக்கு ேஹவாகம் ேகாரேல பலேநாக்குக் கூட் ற
சங்கத்தின்
கிராமிய
வங்கி
ைவப்பாளர்க க்காக
எதிர்காலத்தில்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) கூட் ற பணிப்பாளர் சைபக்கு அரச வங்கிெயான்ைறத் தவிர தனியார் நிதி
நி வனெமான்றில் நிதி தலீ ெசய்ய
மா என்பைத ம்;
(iii) மக்கள் பணத்ைத தன் வி ப்பம் ேபால ைவப் ெசய் ள்ள காரணத்தினால்
ஏற்பட்ட இழப்பிைன பணிப்பாளர் சைபயிடமி ந்
அறவி வதற்கு
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) இ
ெதாடர்பாக
அரசாங்கத்தினால்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ய

( 31 )

2018 நவம்பர் 13, ெசவ்வாய்க்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
31/ ’ 18

ெகௗரவ ஆனந்த அ

த்கமேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) மத்திய மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற கண்

மாவட்டத்தில்

அைமந் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அப்பாடசாைலகளின்

ெபயர்கள்

ஒவ்ெவா

கல்விக்

ேகாட்டத்தின்

அ ப்பைடயில் யாைவ;
(iii) 2010 ஆம் ஆண்

ெதாடக்கம் இன் வைர மத்திய மாகாண சைபயின் கீழ்

நி வகிக்கப்பட்ட பாடசாைலகள்

டப்பட்

ப்பின் அப்பாடசாைலகளின்

ெபயர்கள் யாைவ;
(iv) அப்பாடசாைலகைள

மீளத்

திறப்பதற்ேகா

பாடசாைலகளின் வளங்களின்

அல்ல

டப்பட் ள்ள

லம் உச்சமட்டப் பயன்கைளப் ெபற் க்

ெகாள்வதற்ேகா அைமச்சினால் பின்பற்றப்ப கின்ற

ைறயியல் யா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
67/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா
உயர்த் வதற்கு

ஏ வாக

ெசல

திட்ட

ன்ெமாழி

287 இல்

ழ்ச்சியைடந் ள்ள பங்குப் பாிமாற்றல்கைள
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

வாித்

தி த்தங்கள்

யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

பய

குறிப்பிடப்பட்ட

திமிக்க மாற்றங்கள் காரணமாக
பங்குப்

பாிமாற்றல்கள்

ழ்ச்சியைடந் ள்ளதாக

உயர்வைடந்த

அளவிைன

சம்பந்தப்பட்ட சுட்ெடண்கைள பயன்ப த்தி ெதௗி ப த் வாரா என்பைத ம்;
(iii) 2009 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் இற்ைறவைர ஒவ்ெவா
பங்குச் சந்ைத பாிமாற்றல்களின் அள

வ டத்தின ம்

பற்றிய தர க் குறிப்ெபான்ைற

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv)

த்த ேமாதல்கள்
ஆண்

வைடந்த பின்னர் 2010 ஆம் ஆண்

வைர இலங்ைகயின் பங்குச் சந்ைதயில் ெவௗிநாட்

ேபாக்கிைன ெதௗி ப த் வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

தல் 2017 ஆம்
தலீ களின்

( 32 )
186/ ’18
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கிைலேபாெசட் பாவைனைய தைடெசய்ய அரசாங்கம்
யா ;
(ii) அதில் தாக்கம் ெச

த்திய விடயங்கள் யாைவ;

(iii) ேமற்ப
தைடக்ெகன சிபாாிசுகைள
அல்ல நபர்கள் யாவர்;

ன்ைவத்த நி ணர் அைமப் க்கள்

(iv) கிைலேபாெசட் தைடைய நீக்க அரசாங்கம்
என்பைத ம்;
(v) அதில் தாக்கம் ெச

ெசய்த திகதி

ெசய்த திகதி யா

த்திய விடங்கள் யாைவ;

(vi) தைடைய நீக்குவதற்ெகன சிபாாிசுகைள
அல்ல நபர்கள் யாவர்;

ன்ைவத்த நி ணர் அைமப் க்கள்

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
206/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2017.07.31
ஆம்
திகதியளவில்
அரசாங்கத்தின்
பத்
இலட்சம்
ெதாழில்வாய்ப் க்கள் க த்திட்டத்தின் கீழ் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட ெமாத்த
ெதாழில்வாய்ப் க்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
எண்ணிக்ைக,
எவ்வளெவன்பைத ம்;

ஒவ்ெவா

மாவட்டத்திற்கைமய

தனித்தனிேய

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
272/ ’ 18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) எம்பி ப்பிட் ய சந்திாிக்கா வாவியி
ந்
கு ப்பதற்கும், விவசாய
நடவ க்ைகக க்கும் தண்ணீைரப் ெபற் க்ெகாள் ம் கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) எம்பி ப்பிட் ய வாரச் சந்ைதயின் கழி ப்ெபா ட்கள் சந்திாிக்கா வாவியில்
ேசர்வதால் பாாியளவில் சுற்றாடல் மாசு ஏற்ப வைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அந்த நிைலைமையத்
நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

தணிப்பதற்கு

அைமச்சு

எ க்கும்

( 33 )
603/ ’18
ெகளரவ அேசாக்க பிாியந்த,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

த்தளம் மாவட்டத்தில் கு நீர் பிரச்சிைனைய எதிர்ேநாக்கி ள்ள கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(ii) அக்கு ம்பங்கள

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) கு நீர் பிரச்சிைனக்குத் தீர்
காண்பதற்காக “ த்தளத்திற்கு உதயம்”
ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப க த்திட்டத்தின் கீழ் இன்றளவில் த்தளம் மாவட்டத்தில் கு நீர்
வசதி வழங்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக கிராம அ வலர்
பிாி வாாியாக யா என்பைத ம்;
(v)

த்தளம் மாவட்டத்தில் கு நீர் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண்பதற்காக அைமச்சு
எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
753/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாகாண சைபக க்கு ஆேலாசகர்கைள
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;

உள்

நியமிக்கின்ற

ராட்சி

மற் ம்

சட்டாீதியான

(ii) ஊவா மாகாண சைபயில் ஆேலாசகர் நியமனம், இவர்க க்கான
ெகா ப்பன கைள
வழங்கல்
மற் ம்
ெவளிநாட்
விஜயங்கைள
ேமற்ெகாள் தல் ெதாடர்பாக கணக்காய் விசாரைண நடத்தப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(iii) ஏற் ைடய கணக்காய் விசாரைணயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயங்கைள
இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) அதற்கு மாகாண சைப உத்திேயாகத்தர்கள் அளித் ள்ள பதில்கைள இச்
சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) இதன் ேபா ஏேத ெமா ேமாச , ைறேக இடம்ெபற்றி ப்பின், அ
ெதாடர்பாக விடயத் க்கு ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற வைகயில்
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
977 / ‘18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— வ வாதார அபிவி த்தி, வனசீவராசிகள் மற் ம்
பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) காட் யாைனகளின் அச்சு த்தல் காரணமாக அ ராத ரம் மாவட்டத்தின்
விவசாயிகளின் பயிர்ச்ெசய்ைகக க்கு,
க க்கு மற் ம் உயிர்க க்கு
இழப் கள் ஏற்ப வெதன்பைத ம்;
(ii) அதற்கான தீர் கைள ெபற் த்த ம்ப வனசீவராசிகள் அ வலர்க க்கு
விழிப் ணர் ட்டப்பட் ள்ள ேபாதி ம், இற்ைறவைர நிரந்தர தீர்ெவான்
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

( 34 )
(ஆ) (i) இ ெதாடர்பாக தற்ேபா ஏேத ம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(ii) இன்ேறல், குறிப்பிட்ட அ வலர்கைள விழிப் ணர் ட்
இம்மாவட்ட
மக்க க்கு காட் யாைனகளால் ஏற்ப கின்ற இழப் க க்கு தீர் கைள
ெபற் க்ெகா க்கும் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1001/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் இரத்தின ாி மாவட்டத்தில்
னரைமக்கப்பட்ட சிறிய, மத்திய மற் ம் பாாிய அளவிலான நீர்ப்பாசனத்
திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ஒவ்ெவா
னரைமப் ப் பணிக்காக ம் மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ெதாைக
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா
என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற் ைடயதான னரைமப் ப் பணிகளின்
ெபௗதீக மற் ம் நிதிசார் ன்ேனற்றம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக க்கான சாத்தியக்கூ
ஆய் , சுற்றாடல்
மற் ம் ெபாறியியல் அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப
,
மண் அல்ல
மண க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா
என்பைத ம்;
(viii) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1122/ ’18
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— அரச ெதாழில்
யற்சிகள் கண்
நகர அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் எயர்ைலன் கம்பனியினால் குத்தைக
அ ப்பைடயில்
ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட
விமானெமான்
இந்நி வனத்தினால் குத்தைக அ ப்பைடயில் ேவ
நி வனெமான் க்கு
மீளளிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
விமானம்
குத்தைக
அ ப்பைடயில்
ெபறப்பட்ட
லீசிங்
நி வனத்திற்கு வைரய க்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் எயர்ைலன் கம்பனியினால்
ெச த்தப்ப ம் மாதாந்த குத்தைக தவைணப் பணம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) மீண் ம் குத்தைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட நி வனத்தினால்
வைரய க்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் எயர்ைலன் கம்பனிக்கு ெச த்தப்ப ம்
மாதாந்த குத்தைக தவைணப் பணம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
விமானம் விமானப் பயண அ மதிப்பத்திரம் மற் ம் சிவில்
விமானங்கள் பதி பட் ய க்குள் உள்ளடக்கப்ப மா என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
விமானத்திற்கு பதிவிலக்கம் இ க்குெமனின், அவ்விலக்கம்
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 35 )
1137/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— அரச ெதாழில்
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2015 ஆம் ஆண்

யற்சிகள் மற் ம் கண்

நகர

ெதாடக்கம் இ வைர,

(i) ஸ்ரீ லங்கன் எயர்ைலன்ஸ்
லம் கு வர
கு யகழ்
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

ெசய்யப்பட்ட

(ii) விமானப் பறப் க்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iii) விமானக் கம்பனி ஈட் ய வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ெபறப்பட்ட வ மானம் அல்ல
ஒவ்ெவா

நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஆ) 2015 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இ வைர நட்டம் ஏற்பட்
க்கும் பட்சத்தில் அந்த
நட்டங்க க்கான காரணங்கள் ஒவ்ெவா வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1147/ ’18
ெகௗரவ ஹம்ம நசீர்,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு அபிவி த்தி
மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2009 ஆம் ஆண்
த்தம்
ற்றதன் பின்னர் வட மாகாணத்தில்
மீள்கு ேயறிய சிங்கள, தமிழ் மற் ம்
ஸ் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா
மாவட்டம் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
அ ப்பைடயில்
தனித்தனியாக எத்தைன என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
477/ ’ 18
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சாிடம் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் கஞ்சா பயிாி வதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானம் ேமற்ெகாண் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்தீர்மானத்திைன
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்;
(iii) கஞ்சா ஒ

ேமற்ெகாள்வதற்கு

காரணமாகவி ந்த

ேபாைதெபா ள் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(iv) கஞ்சா பாவைனயின் காரணமாக உடல் மற் ம் உள சுகாதாரத்தில் சீர்ேக
ஏற்ப ம் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(v) தற்ேபா
கஞ்சா பயிாி வதற்காக சட்டாீதியாக அ
ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்;

மதி கிைடத் ள்ள

(vi) ஆெமனில், அவ்வா
சட்ட ர்வமாக கஞ்சா பயிாிடப்பட் ள்ள இடங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 36 )
1189/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ

வல்கள்

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ)

ைற கங்கள்

மற் ம்

பதவியணிக்கு

கப்பற் ைற

அ

வல்கள் அைமச்சாின்

இைணக்கப்பட் ள்ள

பிரத்திேயக

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?
1336/ ’18
ெகௗரவ சி. சிறீதரன்,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்

தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாகாண

சைபகள்,

உள்

ராட்சி

மற் ம்

விைளயாட் த் ைற

அைமச்சினால் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் 1000 பாலங்கைள
நிர்மாணிப்பதற்கான திட்டெமான்

சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள

(ii) அக்க த்திட்டம் அப்பிரேதச மக்களின் நடவ க்ைகக

என்பைத ம்;
க்குப் பயனற்ற

என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இப்பாலம் 1000 க த்திட்டத்தின் கீழ் வட மாகாணத்தில் ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தி

ம்

நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள

பாலங்கள்

பற்றிய

விபரங்கள்

என்பைத ம்;
(ii) க த்திட்டத்தின் ஒப்பந்ததாரர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(iii) இப்பாலம்

ெதாடர்பாக

ெபா த்தமானவா
(iv) இன்ேறல்,

ேவ

திட்டெமான்

அப்பிரேதசங்க

க்குப்

தயாாிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;

ெவளிநாெடான்றில்

தயாாிக்கப்பட்ட

மாதிாிெயான்றின்ப ,

பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) இக்க த்திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ள கிளிெநாச்சி மாவட்டப்
பாலங்களின் எண்ணிக்ைக என்ன என்பைத ம்;
(ii) ேவைல
(iii) இ வைர

த்தப்பட்ட பாலங்களின் எண்ணிக்ைக என்னெவன்பைத ம்;
நிர்மாணிக்கப்பட் வ ம்

பாலங்களின்

எண்ணிக்ைக

என்னெவன்பைத ம்;
(iv) நிர்மாணிக்கப்பட ள்ள பாலங்களின் எண்ணிக்ைக என்னெவன்பைத ம்:
(v) இப்பாலங்களின் ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரங்கள் என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

( 37 )

2018 நவம்பர் 14,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்
68/ ’18

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர

ெசல த்திட்ட

ன்ெமாழி

இலக்கம் 286

இன் பிரகாரம், அரச பிைணயங்கள் சந்ைத அபிவி த்திக்காக “ றிகள்
தீர்ப்பன ” நி வனெமான்
(ii) இலங்ைக

மத்திய

தாபிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

வங்கியின்

ேமற்பார்ைவயின்

கீழ்

சந்ைதப்ப த்தல்

கட்டைமப்ெபான்ைறத் தாபிப்பதற்காக அரசாங்க திரட்
ஒ க்கப்பட்ட

பா

500

மில் யன்

நிதியத்தி

பயன்ப த்தப்பட்ட

ந்

விதத்ைத

ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்;
(iii) 2015 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்
ெவளிநாட்

வைர அரச பிைணயங்கள் சந்ைதயில்

தலீட்டாளர்களின்

என்பைத ம்,

இவர்களால்

தலீ களின்

ெப மதி

நடத்ைத

ஒவ்ெவா

எவ்வா

வ டத்தி

ஐக்கிய

அைமந்தி ந்த

ம்

மீளப்ெபறப்பட்ட

அெமாிக்க

ெடாலர்களில்

எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) 2018

ஆம்

ஆண்

இலங்ைகயின்

ெதாடக்கம்

பிைணயங்கள்

ெவளிநாட்

சந்ைதயின்பால்

தலீட்டாளர்கைள
ஈர்த் க்ெகாள்வதற்காக

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
273/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ

வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) சப்ரக வா

மாகாணத்தில்

இன்றளவில்

பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யா
(ii) பிரேதச ெசயலாளர் பிாி

இ க்கும்

ேவைலயற்ற

என்பைத ம்;

வாாியாக அந்த எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா

என்பைத ம்;
(iii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் சப்ரக வா
மாகாணத்தி

ள் இ வைர ெதாழில் வழங்கப்பட் ள்ள பட்டதாாிகளின்

எண்ணிக்ைக யா

என்பைத ம்;

(iv) ஏைனய ேவைலயற்ற பட்டதாாிக

க்கு அரச மற் ம் தனியார்

ெதாழில் வழங்க அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

என்பைத ம்;

ைறயில்

( 38 )
754/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெடங்கு ேநாய் நா

ரா ம் பரவி ள்ளைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனின், 2015 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இன்
வைரயில் ெடங்கு
ேநாயினால் மரணமைடந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா உள் ராட்சி
நி வன அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) உள் ராட்சி நி வனங்கள் உாிய வைகயில் தம
பணிகைளச் ெசய்யத்
தவ கின்றைமயால் ெடங்கு ேநாய் பர கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனின், ெடங்கு ேநாய் பர வைத த ப்பதற்கு உள் ராட்சி
நி வனங்கைள
வ
ட் வதற்காக
அைமச்சு
ேமற்ெகாண் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
978/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கலா வாவியி
ந் அ ராத ரம் திஸாவாவிக்கு தண்ணீைர வழங்குகின்ற
கலா வாவி, பைழய ேயாதஎல கால்வாய், ஐக்ேகானியா ேபான்ற நீர்வாழ்
தாவரங்களால் டப்பட்
ப்பதால் தண்ணீர் விரயமாகின்ற என்பைத ம்;
(ii) பயிர்ெசய்ைகக்காக தண்ணீர் வழங்கும்
தாவரங்களின்
காரணமாக
தண்ணீர்
ஏற்ப த் கின்றெதன்பைத ம்;

ேபா
ேமற்ப
பாய்ச்சப்ப வதில்

(iii) சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகைள அறி
த்தி ள்ள
தீர்ெவான் கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்;

ேபாதி

ம்

நீர்வாழ்
தாமதம்
இ வைர

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ெப ம்ேபாகத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைகக்காக தண்ணீைர திறந் வி வதற்கு ன்
ேமற்ப
நீர்வாழ்
தாவரங்கைள
அகற் வதற்கான
திட்டெமான்
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

ெசயற்ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ எஸ்.சி.

1150/ ’18
த் குமாரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) 2017 ெப ம்ேபாகத்தில் பறங்கிக்காய் மற் ம் தக்காளி ேபான்ற
பயிர்ச்ெசய்ைககளின்
அ வைடைய
விற்க
யாைம
காரணமாக
விவசாயிகளின் ெபா ளாதாரம் ழ்ச்சியைடந் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(ii) இதனால் பறங்கிக்காைய ெகாள்வன ெசய்வதற்காக ெபா த் திைறேசாி 05
மில் யன் பாைவ ஒ க்கியி ப்பதாக பத்திாிைகயில் ெவளிவந்த ெசய்தி
உண்ைமயானதா;
(iii) அவ்வாெறனின், அவற்ைற விற்ப
சம்பந்தப்பட்ட நி வனங்கள் எைவ;
என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா;

மற் ம் ெகாள்வன

ெசய்த

டன்

( 39 )
(ஆ) (i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

அந்த மரக்கறி ஒ கிேலா ெகாள்வன ெசய்யப்பட்ட விைல எவ்வள ;
அைவ விற்கப்பட்ட விைல எவ்வள :
ெகாள்வன ெசய்யப்பட்ட மரக்கறியின் அள எவ்வள :
இந்த ேவைலத்திட்டத்தினால் ஏற்பட்ட இலாபம் அல்ல நட்டம் எவ்வள ;
இந்த ேவைலத் திட்டம் ெவற்றியளிப்பின் இ
எதிர்வ ம் ஆண்
ம்
நைட ைறப்ப த்தப்ப மா;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல் ஏன்?
1173/ ’18
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம்
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நாட் ல்
கிராமிய
பாற்பண்ைணயாளர்களிடமி ந்
தினசாி
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் பசுப் பால் மற் ம் எ ைமப் பால் லீற்றர்களின்
அளவான தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அவற் க்கு
மத்தியில்
தி ேகாணமைல
மாவட்டத்தி
ந்
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் பசுப் பால் மற் ம் எ ைமப் பால் லீற்றர்களின்
அளவான தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) மில்ேகா நி வனத்தினால் ெகாள்வன
ெசய்யப்ப ம் பா க்கான
ெச த்தல்கள் 15 நாட்க க்ெகா
ைற ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றேபாதி ம்
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி
ந்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள திரவப்
பா க்காக இரண் மாதங்களாக ெச த்தல்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாதைமக்கான
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் ேகாமரண்கடவல, பதவி ஸ்ரீ ர, ெமாரெவவ,
கந்தளாய், ேச வில, தம்பலகாமம், பட் ன ம் சூழ ம், கிண்ணியா,
ர்,
ெவ கல் மற் ம் குச்செவளி ஆகிய பிரேதச ெசயலகப் பிாி களில் இ க்கின்ற
பாற்பண்ைணயாளர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பிரேதச ெசயலகப் பிாி கைளச் ேசர்ந்த பாற்பண்ைணயாளர்க க்கு
மில்ேகா நி வனத்தினால் தற்ேபா
ெச த்தப்பட ேவண் ய ெதாைக
ஒவ்ெவா
பிரேதச ெசயலகப் பிாிவின் பிரகாரம் தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்,
(iii) குறிப்பிட்ட ெதாைக ெச த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்,
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?
1169/ ’18
ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாத்தைற நீர் க த்திட்டத்தின் 04 ஆம் கட்டத்திற்கு உாித்தான நிர்மாண
நடவ க்ைககள் ர்த்தியைட ம் திகதி யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப க த்திட்டத்ைத ர்த்தி ெசய் ம் ேபா உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள நீர்க்
ெகாள்ளள தற்ேபா காணப்ப கின்ற நீர் ெகாள்ளளைவ விட எவ்வள
அதிக ெப மானத்ைதக் ெகாண் ள்ள என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
க த்திட்டத்ைத திட்டமிடப்பட் ள்ளவா
ேமற்ெகாள்வதற்கு
எ க்கும் காலம் யா என்பைத ம்;
(iv) ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் சைப சிபாாிசு ெசய்கின்ற .ஐ.
நீர்க் குழாய்க க்குப் பதிலாக ேவ ஜீ.ஈ. நீர்க் குழாய் வைகெயான்ைறப்
ெபா த் வ
ெதாடர்பிலான ஒப்பந்தத் க்கு கம்பனி
யற்சிக்கின்ற
என்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

( 40 )
(ஆ) (i)

கம்
ப்பிட் ய பிரேதசத்திற்குப்
விட்டம் யா என்பைத ம்;

ெபா த்தப்பட ள்ள

நீர்க்

குழாயின்

(ii) அதன்
லம் ேமற்ப பிரேதசத்திற்குத் ேதைவயான ெதாடர்ச்சியான நீர்
விநிேயாகத்ைதப் ர்த்தி ெசய்ய
மா என்பைத ம்;
(iii) நீர்க் குழாய்கைளப் ெபா த்த ேவண்
அள யா என்பைத ம்;

ள்ள ெமாத்த கிேலா மீற்றர்களின்

(iv) அதன்
லம் திக்ெவல்ல மற் ம் குடாெவல்ல பிரேதசங்கைள ம்
உள்ளடக்கும் வைகயில் ேபாதியள நீர்க் ெகாள்ளள விநிேயாகிக்கப்ப மா
என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ)

டைமப்

1190/ ’18
மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்

டைமப்
மற் ம் நிர்மாணத் ை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?
1276/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— கடற்ெறாழில் நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம்
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சாிடம் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
(ii)

இலங்ைகயில் இறால்
யாைவெயன்பைத ம்;

ெசய்ைக

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற

பிரேதசங்கள்

ஏற் மதிக்காக இறால் ெசய்ைகயிைன ேமற்ெகாள்கின்றவர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(iii) இலங்ைகயின் வ டாந்த இறால் உற்பத்தி எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) 2015 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர இலங்ைகயில் இறால் ெசய்ைகயின்
லம் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட வ டாந்த ெவளிநாட்
ெசலாவணியின்
அள ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) இறால் ெசய்ைகயில் ஈ ப பவர்க
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

க்கு

அரசினால்

வழங்கப்ப ம்

(vi) எதிர்வ ம் காலத்தில் இறால் ெசய்ைகயினால் கிைடக்கும் அந்நியச்
ெசலாவணிைய
அதிகாித் க்ெகாள்வதற்கு
அரசாங்கம்
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள் மா என்பைத ம்;
(vii) ஆெமனில், அதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககைள ெதளி ப த் வாரா
என்பைத ம்;
(viii) ெசய்ைகயாளர்கைள வ
ட் வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககைள
ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல். ஏன்?

( 41 )
1290/ ’18
ெகளரவ தாரக்க பாலசூாிய,— ெந ஞ்சாைலகள்,
தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ேககாைல உப தியின் 3 ஆம் கட்டத்தின் கீழ் சு காித் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ள
காணிக க்கு அரசாங்கத்தினால் ஒ சில கு யி ப்பாளர்க க்கு நட்டஈ
ெச த்தப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(ii) எனி ம், அவ்வா சு காித் க் ெகாள்ளப்பட்ட ேககாைல, பண்டாரநாயக்க
மாவத்ைத, இலக்கம் 145 இல் வசிக்கின்ற ேபாகஹலந்த கு ம்பத்தவர்க க்கு
உாித்தான காணிக்கு பா 2,375,750/- ெதாைகைய ெச த் வதற்கு, காணி
ெகாள்ளல் மீளாய் ச் சைபயினால் தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(iii) எனி ம், இ வைர ேமற்ப நட்டஈட் த் ெதாைக அவர்க க்குப் ெபற் க்
ெகா க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ேபாகஹலந்த கு ம்பத்தின் தந்ைத மற் ம் சேகாதரர்கள் உயிாிழந் ள்ளார்கள்
என்ப டன், அக்கு ம்பத்தில் ெபண்கள் மாத்திரம் எஞ்சியி ப்பதனால், இ
ெதாடர்பில் க ைண அ ப்பைடயில் ஆராய்ந்
சட்ட ர்வமாக அவர்க க்கு
கிைடக்க ேவண் ய நட்டஈட் த் ெதாைகைய
ாிதமாகப் ெபற் க் ெகா க்க
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1297/ ’18
ெகளரவ விமல ர திசாநாயக்க,— சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வத் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இந்நாட் ல்
பிரதான
பாடசாைலக க்கு
இைடேய
வ டாந்தம்
நடாத்தப்ப கின்ற கிாிக்கட் மற் ம் ேவ
விைளயாட் ப் ேபாட் களின்
ேபா பியர் மற் ம் ம பானம் உற்பத்தி ெசய்கின்ற கம்பனிகளினால் பியர்
அ ந் வைத ேமம்ப த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற என்பைத
அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், பாடசாைல மாணவர்க க்கு இதனால் ஏற்ப கின்ற பாதிப்ைப
த ப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1325/ ’18
ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு உள்ளாேனார் என்ற அ ப்பைடயில் கல்விச்
ேசைவயில் பதவி உயர் கைள வழங்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
விடயத்தின் அ ப்பைடயில் பதவி உயர் கள் வழங்குவதற்கு
விதப் ைர ெசய்யப்பட் ள்ள கல்விச் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ேளாாின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவர்களின் ெபயர்கள் என்பன யாைவ என்பைத ம்;
(iii) அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு உள்ளானார்கெளன விதப் ைர ெசய்வதற்காக
நியமிக்கப்பட்ட கு வின் அங்கத்தவர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(iv) அக்கு வின் அங்கத்தவர்க ம் அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு உள்ளாேனார்
என்ற அ ப்பைடயில் பதவி உயர் க க்காக விதப் ைரகைளப் ெபற் ள்ளனரா
என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், அக்கு வின் அங்கத்தவர்க க்குப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக
விதப் ைர ெசய்யப்பட் ள்ள பதவி உயர் கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(vi) அப்பதவி உயர் களின் காரணமாக கல்விச் ேசைவயான பாரா ரமான
ழ்ச்சிக்கு உள்ளாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

( 42 )
1328/ ’ 18
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் தீவக வலயத்தில் எ ைவதீவில் அைமந் ள்ள
பாடசாைலகள் எத்தைனெயன்பைத ம்;

(ii) இத்தீவில் அைமந் ள்ள சரவணபவா வித்தியாலயத்தில் க.ெபா.த. (சா/த)
பாீட்ைசக்குத்
ேதாற் வதற்கு
தயார்நிைலயி ள்ள
மாணவர்கள்
அப்பாடசாைலயில் தவைணப் பாீட்ைசக்கு ேதாற் கின்ற இ தித் தரம்
யாெதன்பைத ம்;
(iii) தற்ெபா
அம்மாணவர்கள் க.ெபா.த (சா/த) பாீட்ைசக்குத் ேதாற் கின்ற
பாடசாைல யாெதன்பைத ம்;
(iv) க.ெபா.த. (சா/த) பாீட்ைசைய எ ைவத் தீவில் நடாத் வதற்குள்ள தைடகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1343/ ’18
ெகளரவ நிஹால்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

கலப்பத்தி,—

நிதி

மற் ம்

ெவகுசன

ஊடக

அைமச்சைரக்

1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்காக ம வாித் திைணக்களத்தின் கீழ்
அைமக்கப்பட்ட உற்பத்தி வாிப் பிாிவில் பணியாற் வைத ம வாி
பாிேசாதகர்கள் நிராகாித் ள்ளனர் என்பைத ம்;

(ii) ஆகேவ, அச்சட்டத்தில் ம வாி பாிேசாதகர் ேசைவக்குாிய கடைமகைள
நிைறேவற் வதற்காக ஆட்ேசர்ப்
ெசய்யப்பட்ட உப பாிேசாதகர்கைள
ம வாி பாிேசாதகர் ேசைவக்கு பதவி உயர்த் ம் ெபா ட் நிதிப் பிரமாணம்
71 இன் கீழ் 10 ம வாி பாிேசாதகர் பதவிகள் வர ெசல த் திட்ட பணிப்பாளர்
தைலைம அதிபதியினால் அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(iii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட ேமற்ப பதவிகைள, ம வாித் திைணக்களத்தின் உற்பத்தி
வாி பிாிவில் இைணக்கப்பட் ள்ள உப பாிேசாதகர்க க்கு பதவி உயர்
வழங்குவதன் லம் ர்த்திெசய்ய நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சின்
ெசயலாளர் அங்கீகாித் ள்ளார் என்பைத ம்;
(iv) பாீட்ைச ஒன்றின் லம் பதவி உயர் வழங்கி ேமற்ப
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;

10 பதவிகைள நிரப்ப

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i)

உற்பத்தி வாி உப பாிேசாதகர்க க்கு ம
வாி பாிேசாதகர் பதவிக்கான
பதவி உயர் வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii) அவ்வாறாயின், அந்த நபர்கள் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

( 43 )
1354/ ’18
ெகௗரவ காமினி ெலாக்குேக,— உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015.01.15 ஆம் திகதியில் மத்திய கலாசார நிதியத்தில் ேசைவயில்
ஈ பட்
ந்த நிரந்தர, அைமய மற் ம் ஒப்பந்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக யா என்பைத ம்;
(ii) 2015.01.15 ெதாடக்கம் 2018.05.15 ஆம் திகதி வைர மத்திய கலாசார
நிதியத் க்கு நிரந்தர, அைமய மற் ம் ஒப்பந்த அ ப்பைடயின் கீழ்
ஆட்ேசர்ப் ெசய்யப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா
என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப ஆட்ேசர்ப் கள் மத்திய கலாசார நிதியத்தியன் ஆளணிக் கட் ப்பாட்
திட்டத் க்கு அைமவாக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஊழியர்க க்காக மத்திய கலாசார
நிதியத்தின்
லம் சம்பளங்கள் மற் ம் ெகா ப்பன களாக மாதாந்தம்
ெசலவிடப்ப கின்ற ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) 2015.01.15 ெதாடக்கம் 2018.05.15 ஆம் திகதி வைர மத்திய கலாசார
நிதியத்தினால் ெதால் யல் திைணக்களத் க்கு நிரந்தர, அைமய மற் ம்
ஒப்பந்த அ ப்பைடயின் கீழ் ஆட்ேசர்ப்
ெசய்யப்பட்ட ஊழியர்களின்
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப (v) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஊழியர்க க்காக மத்திய கலாசார
நிதியத்தின்
லம் சம்பளங்கள் மற் ம் ெகா ப்பன களாக மாதாந்தம்
ெசலவிடப்ப கின்ற ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2018 நவம்பர் 15, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

69/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 281,
282, 283 மற் ம் 284 என்பவற்றில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயங்களின்
பிரகாரம்,
இலங்ைகயின்
லதனச்
சந்ைதயின்
அபிவி த்திக்காக
பின்பற்றப்பட்ட பிரதான நடவ க்ைககைள ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்;
(ii)
ன்ெமாழி இலக்கம் 284 இன் பிரகாரம் பிைணயங்கள் மற் ம் ெசலாவணி
ஆைணக்கு ச்
சட்டத்ைதத்
தி த் வதற்குாியதாக
எ க்கப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) பங்குச் சந்ைதயின் அபிவி த்திைய அளவி வதற்காகப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற
நியமச் சுட்ெடண்க க்கைமவாக 2000 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2017 ஆம்
ஆண்
வைர இலங்ைகயின் பங்குச் சந்ைதயின்
ன்ேனற்றம் பற்றிய
ேபாக்குகைளக்
காட் கின்ற
அட்டவைணெயான்ைற
சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
(iv) தற்ேபா
அசாதாரணமாக
வட்
தங்கள்
அதிகாித் க்
காணப்ப கின்றைமயான பங்குச் சந்ைதயின் அபிவி த்திக்குத் தைடயாகக்
க தப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(v) இன்ேறல், அ ெதாடர்பாக ெகாண் ள்ள க த் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 44 )
205/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(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?
275/ ’18
ெகளரவ ேஹஷா விதானேக,— மின்வ
ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்

(அ) (i) வ சக்தி பற்றிய ேதசிய ெகாள்ைகைய உாியவா
பாரா மன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்க
யா
ேபா ள்ள
என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ெகாள்ைகைய பாரா
ஏன் என்பைத ம்;

மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க

யா

ேபான

(iii) எவ்வாறாயி ம், எதிர்வ ம் காலத்திேல ம் வ சக்தி பற்றிய ேதசிய
ெகாள்ைகையத் தயாாிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
755/ ’18
ெகளரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) விய வ ேதர்தல் ெதாகுதியில் மீகஹகி ல கல்விக் ேகாட்டத்தி ள்
ப/கரந்தகஹமட வித்தியாலயம் என்ற ெபயாில் ஒ பாடசாைல உள்ளைத
அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
பாடசாைலயில் கல்வி பயில்கின்ற மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா
என்பைத ம்;
(iii) நிரந்தரமான விைளயாட் ைமதானம் இல்லாைம காரணமாக, அண்ைமயில்
ேமற்ப
பாடசாைலயின் விைளயாட் ப் ேபாட்
அ ேக உள்ள
திெயான்றில் நடாத்தப்பட்டைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(iv) பின்தங்கிய
பிரேதசத்தில்
அைமந் ள்ள
குைறபா கைள
நிவர்த்தி
ெசய்வதற்கு
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ேமற்ப
அைமச்சு

பாடசாைலயின்
ேமற்ெகாள் ம்
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1123/ ’18
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— அரச ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

யற்சிகள் கண்

நகர அபிவி த்தி

(அ) (i) பாகிஸ்தான் சர்வேதச விமான நி வனத்திற்கு நீண்டகால குத்தைகயின்
(Wet lease)
கீழ்
விமானெமான்
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், ேமற்ப
விமானம் மணித்தியாலெமான் க்கு
விடப்பட்ட ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) இவ்ெவாப்பந்தம் எவ்வள
(iv) இதற்கு அறவிடப்பட
என்பைத ம்;

காலத்திற்கு ெசல்
ேவண் ய

குத்தைகக்கு

ப யாகும் என்பைத ம்;

ெமாத்த

ெதாைக

கிைடத் ள்ளதா

(v) இன்ேறல், கிைடத் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப குத்தைகயின் ைறயின் ப ேம
ஒப்பந்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா;

ம் விமானங்கள் வழங்குவதற்கு

(ii) இன்ேறல், ஒப்பந்தம் ெசய்வதற்கு தயாராக இ க்கின்றாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1291/ '18
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கமத்ெதாழில் அைமச்சு இயங்கிவ ம் இராஜகிாியவில் அைமந் ள்ள 288
ஆம் இலக்க டீ.பீ.ேஜ.டவர் கட்டடம் வாடைகக்கு / குத்தைகக்கு
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ஒப்பந்தத்தின் பிரதிகைள சமர்ப்பிப்பாரா;
(ii) ேமற்ப ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் இதன் மாதாந்த வாடைக கூ / குத்தைகக்
காலம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி மற் ம் அக்காலம்
ம் திகதி யா ;
(iii) கட்டடம் வாடைகக்கு / குத்தைகக்கு ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்
படா ள்ள காலப்பகுதி யா ;
(iv) குறிப்பிட்ட காலத் க்கான ெகா ப்பன

பயன்ப த்தப்

ெசய்யப்பட் ள்ளதா;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட
கட்டடத்தைதப்
ெபற் க்ெகாள்ைகயில்,
ைறயான
ேகள்விப் பத்திரம் ேகா ம் நைட ைற பின்பற்றப்பட்
ப்பின், அதற்காக
ன்ைவக்கப்பட் ள்ள விைலகள் யாைவ;
(ii) கட்டடத்ைத வாடைகக்கு ெப வதற்காக அைமச்சரைவ
கிைடக்கப்ெபற்றி ப்பின், அதன் பிரதிைய ன்ைவப்பாரா;

அங்கீகாரம்

(iii) அைமச்சு
ன்னர் இயங்கிய "ெகாவிஜன மந்திரய" மீளப்ெப வதற்காக
பாரா மன்றத்தினால் ன்ைவக்கப்பட்ட ேகாாிக்ைகக்கு கிைடக்கப்ெபற் ள்ள
பதி
ப் யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
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1277/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில்
அரச
ம த் வமைனகளில்
பணியாற் ம்
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

தாதி

(ii) தாதியர் பற்றாக்குைற நில ம் ம த் வமைனகள் யாெதன்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா

நில ம் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iv) அவ்ெவற்றிடங்கள் ஏற்ப வதற்கான காரணம் யாைவெயன்பைத ம்;
(v) ம த் வமைனகளில்
நில ம்
தாதியர்
பற்றாக்குைற
காரணமாக
ேநாயாளர்கள் அெசகளாியத்திற்கு உள்ளாவைத இயன்றள குைறப்பதற்கு
தற்ேபா ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) சம்பந்தப்பட்ட
ெவற்றிடங்க க்கு
விண்ணப்பங்கைள
ேகா வதற்கு
ஏற்கனேவ வர்த்தமானி அறிவித்தல் ெவளியிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) தாதியர் பதவிக்கான ஆட்ேசர்ப்

தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii) ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு ஏற்கனேவ நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படாமல்
இ ப்பின் அவ்ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் ம்
திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாாரா?
(இ) இன்ேறல்,ஏன்?
1295/ ’18
ெகளரவ
தாரக
பாலசூாிய,— மாகாண
சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) (i) ெவற்றிடமாக உள்ள மாவெனல்ைல பிரேதச சைபயின் ெசயலாளர் பதவிக்கு
அதில் ன்னர் கடைமயாற்றி ஊழல் குற்றச்சாட் க்க க்கு ஆளான தி மதி
எம்.பத்மினி ெசெனெஹலதா நியமனம் ெசய்யப்பட்டார் என்பைத ம்;
(ii) இவ க்கு எதிராக மாகாண ஆ நாிடம் ெசய்யப்பட்ட
ைறப்பாட் ன்
ேபாில் நடாத்தப்பட்ட விசாரைணயின் பின்னர், இவர் பதவி நீக்கம்
ெசய்யப்பட் , அதற்குப் பதிலாக மாகாண அரசாங்க ேசைவகள்
ஆைணக்கு வினால் ேமற்ப
பதவிக்கு பதில் கடைமயாற் வதன்
அ ப்பைடயில் பதவிக்குாிய தைகைமகைளப்
ர்த்தி ெசய் ள்ள தி
டபிள் . .ேக.ஏக்கநாயக்க நியமனம் ெசய்யப்பட் ள்ளார் என்பைத ம்;
(iii) பிரேதச சைபயின் தற்ேபாைதய தவிசாளர், தி ஏக்கநாயக்க க்கு பிரேதச
சைபயின் ெசயலாளர் பதவியின் கடைம நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள
இடமளிப்பதில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) எனேவ தவிசாளாின் இந்த சட்டவிேராதமான மற் ம் தார்மீகமற்ற நடவ க்ைக
ெதாடர்பில் சபரக வா மாகாண ஆ நைர அறி
த்தி தகுந்த நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

