
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

3 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 ேம 23 திங்கட்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 3(2).] பாரா மன்றம் 

2016 ன் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
இலங்ைக ேதசிய ஆராய்ச்சி ேபரைவ  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2016 ன் 10, ெவள்ளிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

பா.177/’15 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— ஹஜ் யாத்திைர சட்டெமான்ைற அறி கப்ப த் தல்,— 

இலங்ைகயி ந்  வ டம்ேதா ம் ஹஜ் யாத்திைரயில் ஈ ப கின்ற ஹஜ் யாத்திாிகர்கள் 
கங்ெகா க்கின்ற பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதற்காக ம், அ  ெதாடர்பாக நி வனக் 

கட்டைமப்ெபான்ைற தாபித்  சட்ட ஏற்பா கைள வகுப்பதற்காக ம் அரசாங்கத்தினால்
“ஹஜ் யாத்திைரச் சட்டம்” ஒன்  அறி கப்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

 
பா. 178/15 

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

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



( 2 ) 

 

2016 ன் 22, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

9/ '15 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) 2015.08.18 ஆம் திகதி கா  ைற கப் ெபா சாாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
லனாய்வின் ேபா  நி த்திைவக்கப்பட் ந்த 'மஹ வர' எ ம் கப்ப ள் ம் 

இலங்ைக ெதன்னக கப்பல் வளாகத்தி ள் ம் மற் ம் அதன் ேசவா வனிதா 
அலகுக்குச் ெசாந்தமான கட்டடத்தி ள் ம் ஆ தங்கள் மற் ம் ரைவகள் 
இ ந்  கண் பி க்கப்பட்டைமயிைன அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெபா சாாினால் கண் பி க்கப்பட்ட ஆ தங்கள் மற் ம் ரைவகளின் சட்ட 
ாீதியான உாிைமைய எவேர ம் நபர் ஒ வர் அல்ல  நி வனம் ஒன்  
ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆ தங்கள் எவேர ெமா  ஆ க்கு அல்ல  ஏேத ெமா  
நி வனத்திற்கு எச்சட்டத்தின் கீழ் ைகயளிக்கப்பட் ந்தன என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இதற்கு அதிகாரம் வழங்கிய அதிகாாி யார் என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆ தங்கைள உற்பத்தி ெசய்த நா , ஆண்  மற் ம் ெபற் க் 
ெகாண் ள்ள உாிமப்பத்திரம் ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ஆ தங்கள் எந்த வழி ைறயின் கீழ் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம் அதற்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மிதக்கும் ஆ தக் களஞ்சியத்ைத ைற க வளாகத்தில் ேபணிச் 
ெசல்வதற்கு அ மதி ள்ளதா; 

 (ii) இதற்கான அ மதிைய வழங்கி ள்ள அதிகாாி யார்; 

 (iii) இதன் சார்பில் அெவன்கார்ட் நி வனம் ஏேத ம் பணத்ெதாைகைய 
ெச த் கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், அப்பணத் ெதாைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  சம்பவங்கள் ெதாடர்பில் சட்ட மாஅதிபர் வழங்கி ள்ள கைள 
விடயத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற வைகயில் நீர் ஏற் க்ெகாள் ரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் பாரா மன்றக் கு ெவான்ைற  நியமிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

102/ ’ 15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) நில்வள கங்ைகயின ம் ஜின் கங்ைகயின ம் நீைர பாாிய அம்பாந்ேதாட்ைட 
அபிவி த்தி வலயத் க்குக் ெகாண்  ெசல்வதற்கான க த்திட்டத்தின் 
பிரகாரம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்திற்குக் ெகாண்  ெசல்வதற்காக 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் நீாின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அக்க த்திட்டத்தின் திட்டவைரைவ சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அக்க த்திட்டத்தின் காரணமாக கா  மற் ம் மாத்தைற மாவட்டங்களின் 
சுற்றாட க்கு ஏற்ப ம் தாக்கம் ெதாடர்பாக சுற்றாடல் அறிக்ைகெயான்  
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அவ்வறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) அக்க த்திட்டத்தின் லம் நில்வலா கங்ைகயில் உவர் நீர் கலக்கும் ஆபத்ைத 
கட் ப்ப த் வதற்காக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

333/ ’15 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) பல்கைலக்கழகங்களில் கல்விசாரா உப பாிபாலகர்க க்ெகன பல்கைலக்கழக 
மானியங்கள் ஆைணக்கு வினால் ன்ெமாழியப்பட் ள்ள அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
லீ களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வின் 912/1 ஆம் இலக்கச் 
சுற்றறிக்ைகயின்ப  90 நாட்களாகவி ந்த வ டாந்த லீ கள் 45 ஆகக் 
குைறக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) மீண் ம் 04/2003 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைகயின்ப , சாதாரண அரசாங்க 
வி ைறகள், சனிக்கிழைம, ஞாயிற் க்கிழைம மற் ம்  ேநான்மதித் 
தினம் அடங்கலாக 90 நாட்கள் வைர ேமற்ப  லீ களின் எண்ணிக்ைக 
மாற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், ஏன் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 



( 4 ) 

 

(ஆ) (i) அரசாங்க ஊழியர்க க்குாிய லீ க ம் இவர்க க்குாிய 90 நாட்களில் 
உள்ளடக்கப்பட் ள்ளதாக க தப்பட் ள்ளதன் லம் ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு 
ஏைனய சாதாரண ஊழியர்க க்குக் கிைடக்கும் வரப்பிரசாதம் இழக்கச் 
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) சாதாரண அரசாங்க ஊழியர்க க்குாிய லீ கைளக் குைறக்கா , 
பல்கைலக்கழக கல்விசாரா உப பாிபாலகர்க க்கு லீ  வழங்குவதற்காக 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ைறைமெயான்ைறத் தயாாிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

351/ ’ 15 

ெகௗரவ எஸ். எம். மாிக்கார்,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகற்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியினால் ட்ரய்ஸ்டார் அப்பரல் எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் 

(தனியார்) கம்பனிக்கு பா 530 மில் யன் கடன் ெதாைகெயான்  
வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எந்த அ ப்பைடயில்; 

 (iii) இக்கடன் ெதாைக வழங்கப்பட்டதன் லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேநாக்கங்கள் 
நிைறேவறி ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், அைவ யாைவ; 

 (v) இன்ேறல், இத்ெதாைகைய அக்கம்பனியிடமி ந்  அறவி வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (vi) இ வைர ெச த்தப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள ; 

 (vii) ெச த்தப்படா ள்ள ெதாைகைய அறவி வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த சனாதிபதித் ேதர்தல் காலகட்டத்தில் லங்கா த்ர அபிவி த்தி 
வங்கியினால் பா 700 இலட்சம் ெதாைக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 

ைறயிய க்கு றம்பாக வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெதாைகைய அறவி வதற்கான  ெசயல் ைறெயான்  
உள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அச்ெசயல் ைற  யா ; 

 (iv) அதன் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

392/ ’15 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட எாிெபா ளாக 

ஈ யம், ஐதரசன் மற் ம் மின்சாரம் ஆகியவற்ைற ைமயாக 

பயன்ப த் கின்ற மான வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஈ யத்தைத மாத்திரம் பயன்ப த் கின்ற வாகனங்கைள வர்த்தக ேநாக்கில் 

சந்ைதக்கு அறி கப்ப த்தி ள்ள கம்பனிகள் மற் ம் அத்தைகய வாகனங்கள்  

சந்ைதக்கு அறி கப்ப த்தப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஐதரசைன மாத்திரம் பயன்ப த் கின்ற வாகனங்கைள வர்த்தக ேநாக்கில் 

சந்ைதக்கு அறி கப்ப த்தி ள்ள கம்பனிகள் மற் ம் அத்தைகய வாகனங்கள்  

சந்ைதக்கு அறி கப்ப த்தப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஐதரசன் மற் ம் ஈ யத்ைத மாத்திரம் பயன்ப த் கின்ற வாகனங்களின் 

ஆகக்குைறந்த விைல ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

408/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ)  உயர் நீதி மன்றத்தின் S/C 2008 ஆம் இலக்க மற் ம் 2008.10.24 ஆம் திகதிய 

வழக்குத் தீர்ப்பின்ப  திைறேசாி நானாவித ெசல  விடயம் (TMV) லம் 

வழங்கப்ப கின்ற விேசட நிதி ஏற்பா கள் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கான 

ேமலதிக நிதி ஏற்பா களாகும். 2008 ஆம் ஆண் ன் ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் பிாி  

6(1) அதன்ப  தி த்தப்பட் ள்ள  என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேம ள்ள விடயத்தின்ப  2015 ஆம் ஆண் ல் ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் 

வழங்கப்பட்ட அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் ஒவ்ேவார் 

அைமச்சுக்ேகற்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  வழங்கப்பட்ட ேமலதிக நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைக ஒவ்ேவார் 

அைமச்சின்ப  தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 



( 6 ) 

 

(இ) (i) விேசட ெசல  அலகுகளான அதிேமதகு சனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர் 
அ வலகம் மற் ம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ேபான்றவற் க்கு 2015 ஆம் 
ஆண் ல் ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ெதாைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

422/ ’16 

ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2015 சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  அரச ஊழியர்க க்கு வழங்குவதாக 
வாக்கு தியளிக்கப்பட்ட பா 10,000/- பணத் ெதாைகயில் ெபா  நி வாக 
சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 5/2015 இன் பிரகாரம் அரசாங்க, கூட் த்தாபனங்கள், 
சைபகள், உள் ராட்சி நி வனங்கள் மற் ம் அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான 
கம்பனிகள் என்பவற் க்கு ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட பா 8000/- 
ெதாைகயான  அரச க த்திட்டங்களின் பணியாட்ெடாகுதியின க்கு 
கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) ன்ைனய சம்பள அதிகாிப் க்களின்ேபா  க த்திட்டங்களின் 
ஊழியர்க க்கும் அச்சம்பள அதிகாிப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நிதி 
அைமச்சு நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்டெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ (i) இன் பிரகாரம் சம்பள அதிகாிப்  வழங்கப்பட்  10 மாதங்கள் 
கடந் ள்ள நிைலயி ம், க த்திட்ட பணியாட்ெடாகுதியின க்கு அ  
வழங்கப்படாைம ெதாடர்பில் ஏ வாயைமந்த காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சம்பள அதிகாிப்ைப க த்திட்ட ஊழியர்க க்குப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு தற்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) உாிய சம்பள அதிகாிப்ைப அரச க த்திட்டப் பணியாட்ெடாகுதியின க்கு 
ாிதமாகப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  02 வ டங்களாக இைடநி த்தப்பட் ள்ள க த்திட்டங்க க்குாியதாக 
தயாாிக்கப்பட் ள்ள உத்ேதச காைமத் வச் ேசைவகள் திைணக்கள 
சுற்றறிக்ைக நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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476/ ’16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆரம்பித்த திகதியில் இ ந்  இலங்ைக 

ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் ஒ சில ப்ேபாக்களில் ேசைவயாற் கின்ற 
பல்ேவ  பதவிகைள வகிக்கின்ற உத்திேயாகத்தர்க ம் ஊழியர்க ம் 
பலவிதமான அநீதிகள், ன்பங்கள் மற் ம் பாதிப் க க்கு இலக்காகி 
உள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (ii) ஒ சில ஊழியர்கள் வகித்த பதவிகளி ந்  நீக்கப்பட் ள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (iii) அத்தைகய ஊழியர்கள் பிற ஏற் ைடத்தாகாத ேசைவகளில் ஈ ப த்தப் 
பட் ள்ளனெரன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இச்ெசயற்பா  நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகக க்கு 
ரணானெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அநீதிக்கு, ன்பங்க க்கு மற் ம் பாதிப் க க்கு இலக்காகிய 
அத்தைகய ஊழியர்க க்கு நியாயத்ைத வழங்குவதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

507/ ’16 

ெகௗரவ எம். எச்.எம். சல்மான்,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தில், ெதஹியத்தகண் ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய 
பின்வ ம் கவாிகளில் கு யி ப்பவர்கள் மிக ம் குைறந்த வ மானம் ெப ம் 
விவசாயக் கு ம்பங்க க்குாிய அங்கத்தவர்கள் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (i) தி . ேக.ஜீ. சந்திரேசன 18, ாிதீ எல   

 (ii) தி . எச்.எம். ஆாியதாச       12, மகாவ  க க்கு அ கில், சந்தனகம 

  (iii) தி மதி. எம்.எம்.ேக. ேஹமமா  128/1, வாரகல 

 (iv) தி மதி. ேக.எம்..எம். மேனாரன்ஜனீ   பம்பரவான 

 (v) தி மதி. ஏ. இந்திராணி மல்காந்தி  பம்பரவான 

 (vi) தி மதி. ேக.எம். க ணாரத்ன   209, ரன்ெஹலகம 

 (vii) தி மதி. .ஜீ. சுபாசினீ  299/2, வாரகல 

(ஆ)  ஆெமனில், பாடசாைலயில் கல்வி கற்கும் பிள்ைளக டன் பல சிரமங்க க்கு 
மத்தியில் வா ம் இவர்களின் கு ைச கைள ம சீரைமத் க்ெகாள்வதற்காக 

டைமப்  உதவிகைள வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 (இ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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549/ ’16 

ெகௗரவ விமல்  ரவங்ச,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) கடந்த அரசாங்கம்   60 வய க்கு ேமற்பட்ட சிேரஷ்ட பிரைசகளின் பா  01 

மில் யன் வைரயிலான நிரந்தர ைவப் க க்கு 15 சத த வட் ைய 
வழங்கியெதன்பைத  அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இச்ச ைகையப் ெப ம் வயெதல்ைலைய  60 
இல் இ ந்   55 வைர குைறப்பதற்கும்; 

 (ii) ைவப் த் ெதாைகைய பா 1.5 மில் யன் வைர அதிகாிப்பதற்கும் ; 

 (iii) இவ்வசதிைய வழங்கும் உாிமம் ெபற்ற கம்பனிக க்கு 1.5 சத த வட்  
நிவாரணத்ைத வழங்குவதற்கும்; 

 (iv) இதற்ெகன பா  1,500 மில் யன் ெதாைகைய ஒ க்குவதற்கும்; 

இவ்வ ட வர  ெசல த்திட்டத்தில் அவர் பிேராித் ள்ளார் என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) இ  ெதாடர்பிலான சுற்றறிக்ைக நிதி அைமச்சினால் தற்ேபா  
ெவளியிடப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட ச ைகையப் ெப ம் சிேரஷ்ட பிரைசகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) இவ்வசதிகைள வழங்கும் உாிமம் ெபற்ற நிதிக் கம்பனிகள் யாைவ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

559/ ’16 
ெகௗரவ எஸ். ஸ்ரீதரன்,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் ெபா  விைளயாட்  ைமதானெமான்ைற 
அைமக்க ன்ெமாழியப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், விையாட்  ைமதானத்ைத அைமக்க நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) விைளயாட்  ைமதானத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் தாமதமைடவதற்கான 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

        (v) விைல ம க்கைள ேகாரல்   உாிய ைறயிய க்கைமய நைடெபற் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நிதி ஒ க்கீட் ன்ேபா  ைறேக கள் இடம்ெபற் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக வழங்கும் தீர் கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 9 ) 

 

565/ ’16 
ெகௗரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  
(அ) (i) ெஹாரண ேராயல் கல் ாி தல் தடைவயாக க.ெபா.த.(சா.தர) பாீட்ைசயில் 

ேதாற்றி கணித பாடத்தில் சித்தியைடயாத நிைலயில் 2016 க.ெபா.த. (உ.தர) 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற ள்ள சுமார் 30 மாணவர்கள் சுற் நி ப 
அறி த்தல்க க்கு ரணான விதத்தில் அதிபாினால் பாடசாைலயி ந்  
நீக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) மாணவர்கள் சில க்கு வழங்கப்பட்ட நற்சான்றிதழ்கைள 
ெசல் ப யற்றதாக்குதல் ேபான்ற, மாணவர்கைள உளாீதியாக 

ழ்ச்சியைடயச் ெசய்கின்ற ெசயல்களின் லம் அந்த மாணவர்க ம் 
ெபற்ேறா ம் மிகுந்த சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி உள்ளனரா என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) க.ெபா.த. (உ.தரப்) பாீட்ைச நைடெப வதற்குள்ள அ த்த ஆ  மாதங்கள் 

வைரயான காலப்பகுதியில் ெவற்றிகரமாக பாீட்ைசைய எதிர்ெகாள்ள மாணவர்கள் 
தயார்ப த்தப்ப ம் நிைலயில் குறித்த மாணவர்க க்கு பாடசாைலயில் 
கற்பதற்குள்ள வாய்ப்பிைன இழக்கச் ெசய்தல் இலவச கல்விக்கான வாய்ப்பிைன 
இழக்கச் ெசய் ம் ெசயலாகும் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) இலங்ைகயின் எதிர்காலத்ைதப் ெபா ப்ேபற்க ள்ள மாணவர்கைள உள 
ாீதியாக ழ்ச்சியைடயச் ெசய்தல் ஓர் அதிபாின் கடைமயா என்பைத ம்; 

 (ii) அதிபாின் இந்த ெசயற்பா  காரணமாக எ ந் ள்ள பிரச்சிைனைய 
தீர்ப்பதற்கு எ க்க ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

571/ ’16 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ம லானா,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் 

வனசீவராசிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ)  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில், ெகாக்கட் ச்ேசாைல, ெவல்லாெவளி, கிரான், 

ெசங்கல , வாகைர, வ ணதீ  ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் த்த 
சூழ்நிைல ற்றைதத் ெதாடர்ந்  மீள் கு யமர்த்தப்பட்ட மக்களால் ெபா ளாதார 
ெந க்க யின் மத்தியில் கட்டப்பட்ட பல கு ைசகள் காட்  யாைனகளின் 
தாக்குதல் காரணமாக அழிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

 (ஆ) (i) காட்  யாைனகளால் அழிக்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) காட்  யாைனகளின் தாக்குதலால் உயிாிழந்த மற் ம் உடற் காயங்க க்கு 
உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) காட்  யாைனகள் ஊ வியதன் விைளவால் வயல்கள் உட்பட ேசைனப் 
பயிர்ச்ெசய்ைக அழிவைடந்ததன் லம் ெதாழில்கைள இழந் ள்ள ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) (i) கைள இழந்தவர்கள் கைள நிர்மாணித் க்ெகாள்வதற்கும், உயிாிழந்த, 

உடற் காயங்க க்கு உள்ளான மற் ம் ெதாழில்கைள இழந்த ஆட்க க்கு 
இழப்பீ  வழங்குவதற்குமான ேவைலத்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், உயிாிழந்த மற் ம் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இழப்பீ  
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்கு ஏற்ப வழங்கப்பட் ள்ள 
இழப்பீட் த் ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 10 ) 

 

590/ ’16 
ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) இலங்ைகயி ள் காணப்ப ம் செதாச விற்பைன நிைலயங்களின் ெமாத்த 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  நிைலயங்களில் அரச கட் டங்களில் இயங்கும் செதாச விற்பைன 

நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ம் வாடைக அ ப்பைடயில் இயங்கி வ ம் 
செதாச விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட்ட கட்டடங்க க்கு வாடைகத் ெதாைகைய 

ெச த் வதற்கு செதாசவினால் வ டாந்தம் ெசலவிடப்ப ம் பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) வாடைகக்கு ெபறப்பட்ட நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; அவற்றின் உாிைமயாளர்கள் யாவர் என்பைத ம்; இவர்க க்கு 
மாதாந்தம் ெச த்தப்ப ம் வாடைகத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  இயங்கிவ கின்ற மற் ம் டப்பட் ள்ள 
செதாச நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம், 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ ) (i) செதாச விற்பைன நிைலயங்கைள தாபிப்பதற்கு வாடைக அ ப்பைடயில் 

கட்டடங்கைள ெப ைகயில் ைறசார்ந்த ெசயன் ைற பின்பற்றப்ப கின்றதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அச் ெசயன் ைற யாெதன்பைத ம், 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ)  இன்ேறல், ஏன்? 

103/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 ஆம் திகதி வைரயிலான 

காலப்பகுதியில் கனடாவி ம் அெமாிக்காவி ம் மரணித்த இலங்ைகப் 
பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த கவாி மற் ம் ேமற்ப  
நா களில் ாிந்த ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஆட்களின் மரணங்க க்கான அண்மித்த காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 ஆம் திகதி வைரயிலான 

காலப்பகுதியில் கனடாவி ம் அெமாிக்காவி ம் ைமயாக மற் ம் 
பகுதியளவில் அங்க ன நிைலைமக்கு உள்ளாகிய இலங்ைகப் பிரைசகளின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த கவாி மற் ம் ேமற்ப  
நா களில் ேமற்ெகாண்ட ெதாழில்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

2016 ன் 23, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

104/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 ஆம் திகதி வைரயிலான 

காலப் பகுதியில் அ ஸ்திேர யாவி ம் யப்பானி ம் மரணித்த 
இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த கவாி மற் ம் ேமற்ப  
நா களில் ாிந்த ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஆட்களின் மரணங்க க்கான அண்மித்த காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள நிவாரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 ஆம் திகதி வைரயிலான 

காலப்பகுதியில் அ ஸ்திேர யாவி ம் யப்பானி ம் ைமயாக அல்ல  
பகுதியளவில் அங்க ன நிைலைமக்கு உள்ளாகிய இலங்ைகப் 
பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த கவாி மற் ம் ேமற்ப  
நா களில் ேமற்ெகாண்ட ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள நிவாரணங்கள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

375/ ’15 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) 2005-2015 ஆம் ஆண் களில் ஐக்கிய நா கள் சைபயின் ெபா க் கூட்டத்தில் 

(General Assembly) கலந்  ெகாண்ட இலங்ைகப் பிரதிநிதிகள் கு க்க க்கு, 

 (i) தைலைம வகித்தவர்கள் யார் என்பைத ம்; 
 (ii) பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) இவர்களிைடேய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இ ந்தி ப்பார்களாயின், 

அவர்க ைடய ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  ெசல  விமானப் பயணங்கள், ேஹாட்டல் மற் ம் தங்குமிட ெசல கள் 

என்றவா  ஒவ்ெவா  தைலப் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

428/ ’16 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட திைறேசாி உண் யல்களின் ெப மதி 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக மத்திய வங்கி திைறேசாி உண் யல்கைள ெகாள்வன  ெசய்கின்ற 
ேபா  திய நாணயத்தாள்கள் நிதிச் சுற்ேறாட்டத்தில் ேசர்க்கப்ப வதன் லம் 
பண க்கம் அதிகாிக்கும் என்பைத அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

475/ ‘16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,—  ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட கராம் , க வா, மிளகு, 
சாதிக்கா, ஏலம் ஆகியவற்றின் அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்ெவா  ெபா ளி ந் ம் கிைடத்த 
வ மானம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2014 ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில், 2015 ஆம் ஆண் ல் கிைடத்த 
வ மானத்தில் குைற  அல்ல  அதிகாிப்  காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அவற்றின் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாண் ள்ள ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

508/ ’16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஸ் ம் சமய மற் ம் கலாசார அ வல்கள் திைணக்களத்தின், இலங்ைக 
வகுப் சைபயில் இலக்கம் R/0682/T/036 இன் கீழ் பதி ெசய்யப்பட்ட 
தி ேகாணமைல, N.C. தியில், 154 ஆம் இலக்க இடத்தில் அைமந் ள்ள 

ஹியித்தீன் ஜும்மா பள்ளிவாச க்குச் ெசாந்தமான அைசயா ஆதனங்களின் 
(காணிகள், கள் மற் ம் வர்த்தக நிைலயங்கள்) எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ஆதனங்கள் அைமந் ள்ள ஒவ்ேவார் இடத்தின ம் கவாி யா ; 
 (iii) ஒவ்ேவார் ஆதனத்தி ந் ம் மாதாந்தம் கிைடக்கின்ற வ மானம் 

தனித்தனியாக யா ; 
 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வகுப் ஆதனங்க க்கு ாிய உ திகளில் குறிப்பிடப் 

பட் ள்ள ெபயர்கள் தனித்தனியாக யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 (ஆ) (i) ேமற்ப  வகுப் ஆதனங்களின் பாவைனயின்ேபா  திைணக்களத்தின் 
அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ேமற்ப  ஆதனங்களில் ஒ சில ஆதனங்கள் அ தி திகள் லமாக 
எவேர ம் ஆட்களின் ெபயர்க க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில், இ  சம்பந்தமாக இலங்ைக வகுப் சைபயினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

561/ ’16 
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— கல்விஅைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) பலா  பிரேதசத்தில் ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாிெயான்  அைமந் ள்ளைத 
அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாியின் இயங்கு நிைல திட்டமிடப்பட்ட 
ைறயில் த க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாி அைமந் ள்ள காணிைய 
ைகயகப்ப த்தியி ப்ேபார் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காணிைய வி வித்  அதைன பயிற்சிக் கல் ாிக்கு 
ெபற் க்ெகா க்க எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பயிற்சிக் கல் ாி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்  யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) இ வைர ஆசிாியர் பயிற்சிகைள நிைற  ெசய்  ெவளிேயறிய 

ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) கடந்த காலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக் கல் ாியில் ன்ென க்கப்பட்  வந்த 

கற்ைக ெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) இன்றளவில் ன்ென க்கப்ப கின்ற கற்ைக ெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாிைய மீண் ம் இயங்கு நிைலக்குக் 

ெகாண் வர எ க்கும் காலம் யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

567/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ெனத்தி,— டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அக்மீமன, அமல்கம அரசுக்கு ெசாந்தமான 174 ெவற் க் காணித் 

ண் க க்கு 2007 ஆம் ஆண் ல் ெப ைக அறிவித்தெலான்  
ெவளியிடப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட காணிகைள விற்பைன ெசய்கின்றேபா  டைமப்  
அதிகாரசைப ெப ைகச் ெசயற்பாட் க்கைமய நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அக்மீமன, அமல்கம 21 ஆம் இலக்க காணித் ண்  ெதாி  
ெசய்யப்பட்டவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணித் ண் கைள பகிர்ந்தளிப்பதற்கு 
ெதாி  ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்,- 

 (ii) அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 21 ஆம் இலக்க காணித் ண் க்குாிய 
ெமாத்தக் காணியின் பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்,- 

 (iii) ேமற்ப  காணிக க்கு ெதாி  ெசய்யப்பட்ட ஆட்க க்கு இ வைர காணி 
வழங்கப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்,- 

 (iv) ெதாி  ெசய்யப்பட் வர்க க்கு காணிகள் வழங்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

573/ ’16 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ம லானா,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகா ம்  –  கண்   தியில், தியவத்த ெதாடக்கம் நிட்டம் வ வைரயான 
பகுதிைய விஸ்தாிக்கும் க த்திட்டத்திற்கு கல்எ ய, மஸ்ஜித் மாவத்ைத, 
இலக்கம் 5/1, என்ற கவாியில் வசிக்கும் தி . எம்.ஆர்.எம். மிம்சியாட் 
என்பவ க்கு ெசாந்தமான 392 கிராமம், 164 இலக்க காணித் ண்  
அரசாங்கத்தினால் சு காிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிக்கு இற்ைறவைர இழப்பீ  வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெகா ம்  –  கண்  பிரதான திக்கு ேநராக அைமந் ள்ள, வர்த்தக 
ாீதியான பிரேதசத் டன் இைணந் ள்ள இக்காணித் ண்  குைறந்த 
ெப மதிக்கு விைலமதிப்பிடப்பட் ள்ளைமயின் லம் அநீதிக்கு உள்ளாகி ள்ள 
தி . மிம்சியாட் க்கு, தற்ேபாைதய விைலமதிப்பீட்  ெப மதிைய 
க த்திற்ெகாண்  இழப்பீட் த் ெதாைகைய வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

592/ ’16 
 ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,—  காணி  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i)  காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு விற்கு ெசாந்தமாக இ ந்  1994.12.31 
ஆம் திகதி ெதாடக்கம் இன்  வைரயிலான காலத்தி ள் பல்ேவ  
ஆட்க க்கும் மற் ம் நி வனங்க க்கும் வழங்கப்பட் ள்ள கண்  
மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள காணிகளின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

   (ii ) ேமற்ப  காணிகள் வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்கள்; 
அைமந் ள்ள இடங்கள்; காணியின் அள கள் மற் ம் ெப மதி ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகைள வழங்கியதன் லம் காணி ம சீரைமப்  
ஆைணக்கு விற்கு கிைடத் ள்ள  வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  காணிகளில் இன்றளவில் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள மற் ம் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்படாத காணிகளின் அள  ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேதசிய ெபா ளாதாரத் க்கு பங்களிப் ச் ெசய்யக்கூ ய நிைலயில் இ ந் ம் 
உாிய அபிவி த்தி ேமற்ெகாள்ளப்படாத காணிகைள மீள காணி சீர்தி த்த 
ஆைணக்கு வினால் சு காிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

607/ '16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,—  பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) பா காப்  பைடகளில் கடைமயாற் ம் தி மணமான அங்கத்தவர்க க்கு 
ன்றாவ  குழந்ைத பிறப்பின்ேபா   இதற்கு ந்திய அரசாங்கத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட பா ஓர் இலட்சம் ெகா ப்பன  தற்ேபா ம் வழங்கப்ப கின்றதா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

623/ ’16 
ெகளரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) பண்டாரவைள மாநகர சைபயினால் சிவி  தியில் வர்த்தகத் 
ெதாகுதிெயான்ைற நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த  என்பைத ம்; 

 (ii) பின்னர், ேமற்ப  காணி மண்சாிவில் பாதிக்கப்பட்டதனால் மதிைல நிர்மாணிக்க 
மாத்திரம் பா 4 மில் யன் ெதாைக ெசலவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள மதிைல நிர்மாணிக்க அ மதி வழங்கிய அரசியல் 
தைலைமத் வம் மற் ம் அ வலர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

632/ '16 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1948 ஆம் ஆண்  தல் 2015 சனவாி மாதம் 08ஆந் திகதி வைரயிலான 
காலப்பகுதியி ள் சந்ேதகத்தின் ேபாில் விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட 
மற் ம் குற்றச்சாட் க்கள் நி பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் தவறாளிகளாக 
சிைறயில் அைடக்கப்பட்ட ெபௗத்த பிக்குமார்களின் எண்ணிக்ைக 
ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட அல்ல  சிைறயில் அைடக்கப்பட்ட 
பிக்குமார்கள், அவ்வா  விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்ப வதற்கு அல்ல  
சிைறயில் அைடக்கப்ப வதற்கு காரணமான குற்றச்சாட்  அல்ல  தவ , 
ஒவ்ெவா  பிக்கு க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  

 (iii) விளக்க மறிய ல் ைவக்கப்பட்ட அல்ல  சிைறயில் அைடக்கப்பட்ட 
பிக்குமார்கள் விளக்க மறிய ல் ைவக்கப்பட் ந்த அல்ல  சிைறயில் 
அைடக்கப்பட் ந்த காலப்பகுதி ஒவ்ெவா  பிக்கு க்கும் ஏற்ப 
ெவவ்ேவறாக யா ;  

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015.01.08 ஆந் திகதி தல் 2016.03.31ஆந் திகதி வைரயிலான 
காலப்பகுதியி ள் விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட பிக்குமார்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ii) விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட பிக்குமார்க க்கு  எதிராக சாட்டப்பட்ட 
குற்றச்சாட் க்கள் ஒவ்ெவா  பிக்கு க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  

 (iii) ேமற்ப  பிக்குமார்கள் விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட் ந்த காலப்பகுதி 
ஒவ்ெவா  பிக்கு க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  

என்பைத அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 16 ) 

 

656/ ’16 

ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் 
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015.01.08 ஆந் திகதி ெதாடக்கம் இன்  வைரயான கால எல்ைலயில் 
ன்னாள் மற் ம் தற்ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு, மாகாண 

சைப உ ப்பினர்க க்கு, மற் ம் பிரேதச சைப, நகர சைப மற் ம் மாநகர 
சைப உ ப்பினர்க க்கு எதிராக விேசட லனாய் ப் பிாி க்கு (SIU) 
கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இன் பிரகாரம் குற்றச்சாட் க்கு இலக்காகி ள்ள ன்னாள் 
மற் ம் தற்ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள் மற் ம் பிரேதச சைப, நகர சைப மற் ம் மாநகர சைப 
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) விேசட லனாய் ப் பிாிவினால் லனாய் கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள 
ன்னாள் மற் ம் தற்ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் 

மாகாண சைப  உ ப்பினர்கள், பிரேதச சைப, நகர சைப மற் ம் மாநாகர 
சைப உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iv) இப் லனாய் களின் ன்ேனற்றம் தனத்தனியாக யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

108/ ’ 15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) இலங்ைகயில் தற்ேபா  ேபணிவரப்ப கின்ற சினிமா மண்டபங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இலங்ைகயில் தற்ேபா  இயங்கி வ கின்ற சினிமா சைபகளின் 
எண்ணிக்ைக யா ; அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  சைபக்கும் உாிய சினிமா மண்டபங்களின் எண்ணிக்ைக  
தனித்தனியாக யா ; 

 (iv) திைரப்படம் எச்சைபக்கு உாியதாக அைமதல் ேவண் ெமனத் தீர்மானிக்கின்ற 
ைறயியல் யா ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) திைரப்படெமான்  திைரயிடப்பட ேவண் ய சினிமா மண்டபங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்ப  பற்றிய திட்டவட்டமான ெப மானெமான்  
உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அப்பிரதிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (iii) ேமற்ப  திட்டவட்டமான வைரயைறயிைன மீறிச்ெசல்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் 

உள்ளனவா; 
 (iv) ஆெமனில், அவ்விதமாக திட்டவட்டமான பிரதிகளின் எண்ணிக்ைகைய 

விஞ்சியதாக திைரப்படெமான்ைற திைரயிடக்கூ ய ைறயியல் யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஒ  தயாாிப்பாள க்கு அதிக வாய்ப்பிைன வழங்குவதனால் மற் ெமா  
தயாாிப்பாள க்கு அநீதி ஏற்ப கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (ii) ஆெமனில், தயாாிப்பாளர்கள் அைனவ க்கும் நியாயமான பிரதிகளின் 
எண்ணிக்ைகைய திைரயி வதற்கு அ மதி வழங்க ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 17 ) 

 

357/ ’15 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) அகதிகளாக ெவௗிநா களில் பிரசா ாிைமக்கு விண்ணப்பித் ள்ள 
இலங்ைகயர்கள், இலங்ைகயர்களாக ஏற் க்ெகாள்ளப்ப கின்றனரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வாறானவர்க க்கு தரகங்களால் ேசைவகள் வழங்கப்பட 
ேவண் ய அவசியமில்ைலெய ம் சுற்றறிக்ைகெயான்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சுற்றறிக்ைகைய நீக்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், சுற்றறிக்ைகைய நீக்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி 

யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 ன் 24, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

111/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தின் ெபாம்பெகேல ஒ க்கத்தின் பரப்பள  யா ; 
 (ii) அங்குள்ள ஓாிடஞ்சார்ந்த தாவரங்கள் யாைவ; 
 (iii) ெபாம்பெகேல ஒ க்கத்தில் வசிக்கின்ற ஓாிடஞ்சார்ந்த விலங்கு வைககள் 

யாைவ; 
 (iv) இந்த வனம் ஓர் ஒ க்கமாக ெபயாிடப்பட்ட திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014.04.14 ஆந் திகதிக்குப் பிந்திய தினெமான்றில் ெபாம்பெகேல ஒ க்கத்தில் 
ஓர் ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட பகுதி ெவட் த் ப் ர  ெசய்யப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ஒ க்கத்தில் உயிர்சார் க்கியத் வம் வகிக்கின்ற ேமற்பகுதியிேலேய 
அவ்விதமாக ெவட் த் ப் ர  ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதனால் பாாிய சுற்றாடல் ேசதம் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) ெபாம்பெகேல ஒ க்கத்தில் இந்த அழி  எவரால் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள ; 
 (ii) அ  எக்குறிக்ேகா க்காக; 
 (iii) இந்த காடழிப் க்கு அ மதி வழங்கிய உத்திேயாகத்தர்கள் இ ப்பின் 

அவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் மற் ம் 
பதவிகள் யாைவ; 

 (iv) ெபாம்பெகேல ஒ க்கத்தின் அழிவிைன த த் நி த்த ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 18 ) 

 

473/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— சுகாதார, ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1998 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் கராப்பிட் ய ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் 

ஒ  நாைளக்கு 15-20 க்கு இைடயிலான அளவில் இ தய சத்திர சிகிச்ைசகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன என்பைத ம்; 

 (ii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் இ தய சத்திர 
சிகிச்ைசகளின் எண்ணிக்ைக  2 வைர ழ்ச்சியைடந் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) இந்நிைலைமயில் ேநாயாளர்கள் நீண்ட காலம் காத்தி ப்ேபார் பட் ய ல் 
காத்தி க்க ேவண்  ஏற்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) இக்காரணத்தினால் ெப ந்ெதாைகயான ேநாயாளர்கள் மரணிக்கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) நாெளான் க்கு நைடெப ம் இ தய சத்திர சிகிச்ைசகளின் எண்ணிக்ைக 
ழ்ச்சியைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (ii) நாெளான் க்கு நைடெப ம் இ தய சத்திர சிகிச்ைசகளின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிப்பதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் ம் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

477/ ’16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேககாைல மாவட்டத்தின் மாவெனல்ல ேதசிய நீர்வழங்கல் மற் ம் 

வ காலைமப் ச் சைபயின் அ வலகம் லமாக தற்ேபா  
கர்ேவா க்கான நீர் ேசைவகள் இைணப் க ம் நீர்க்குழாய் ேசைவக ம் 

நீ க்கப்ப வதில்ைல என்பைத அவர் அறிவாரா; 
 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 
 (iii) இதன் காரணமாக மாவெனல்ல பிரேதசத்தில் நீைரப் ெபற் க்ெகாள்ள 

எதிர்பார்த் ள்ள மக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iv) ஆெமனில், சிரமத்திற்கு உள்ளாகிய மக்க க்கு நீர் இைணப் கைளப் 
ெபற் க் ெகா க்கக்கூ ய  காலப்பகுதிையக் குறிப்பி வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

509/ ’16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) சுனாமி அனர்த்தம் காரணமாக நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளி ம் கள் மற் ம் 

ெசாத் க்கைள இழந்த பல கு ம்பங்கள் தற்ேபா கூட அநாதரவாக உள்ளனர் 
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அவ்வா  கைள இழந் ள்ளவர்கைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
மட்டத்தில் ெதாி  ெசய்  இவர்க க்கு நிரந்தர கைள வழங்கும் 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற ெசயற்ப த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சும் டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 
அைமச்சும் ஒன்றிைணந்  இவ்ேவைலத்திட்டத்ைத ெசயற்ப த் வ  
ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்தப்ப மா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 19 ) 

 

562/ ’16 
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் இடம்ெபற் ள்ள நிதி ைறேக  
பற்றி அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இ வைர அ  ெதாடர்பாக நடவ க்ைக எ க்காைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெதாழில் ட்பக் கல் ாியின் பணிப்பாளர் ாிந் ள்ள நிதி ேமாச  
நி பிக்கப்பட்ட பின்னர் இவ க்கு இடமாற் ம் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், குறித்த இடமாற்றம் இ வைர நைட ைறப்ப த்தப்படாைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 (v) ேமற்ப  இடமாற்றம் இைடநி த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) யாழ்ப்பாணம் ெதாழில் ட்பக் கல் ாியின் பிற கிைளகள் அந்த 
மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அந்த மாவட்டத்தில் வசிக்கும் 650,000 மக்க க்கு ேமற்ப  
ெதாழில் ட்பக் கல் ாி ேபா மானதாக என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அ  ெதாடர்பாக எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

574/ ’16 

ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ம லானா,— கல்வி, அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகக்கிராவ கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட, அ/ப கம ஸ் ம் 
வித்தியாலயத்தின் அதிபராக கடைமயாற்றிய  தி . ஏ.எச். ச ன் என்பவைர, 
ஏேத ம் ஒ க்காற்  கட்டைளயின் ேபாில் ஓய் திய பிரமாணக் குறிப்பின் 
2:17 பிாிவிற்கு அைமவாக (ெதாடர்  இலக்கம் வமமா/கதி/07/02/001) ஓய்  
ெபறச் ெசய்வதற்கு விதந் ைரக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அ  எத்திகதியில் இ ந்  என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கு அைமவாக, இவர  ஓய் ப் பணிக்ெகாைட ம் ஓய் திய ம் 
ெபற் க்ெகா க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 20 ) 

 

593/ ’16 
 ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ரப் பயணச் ேசைவ ைகயிரதங்களில் இயங்கி வந்த உணவகச் ேசைவ 
இன்றளவில் இயங்குவதில்ைல என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) உணவகம் டப்பட் ள்ளதால் ரப் பயணச் ேசைவ ைகயிரதங்களில் 
பயணிக்கும் பயணிகள் சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 
உணவகங்களின் லம் அரசாங்கத் க்கு கிைடத்த வ மானம் இழக்கச் 
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) உணவகச் ேசைவைய மீள இயங்கைவத்தல் தாமதமைடவதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) டப்பட் ள்ள உணவகச் ேசைவைய ாிதமாக இயங்கச் ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

616/ ’16 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ைகபி ப்பதினால் ற் ேநாய், பாாிசவாதம் மற் ம் சி நீரக ேநாய்கள் 
பரவலாக ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  நாட்  மக்களின் சுகாதார நிைலைம மற் ம் ெபா ளாதாரத்ைத 
பாதிக்கின்றெதன்பைத ம்;  

 (iii) ைகயிைலயின் லம் நாட் க்கு கிைடக்கும் வ மானத்ைத விட ெபா  
மக்களின் சுகாதார நிைலைம சீர்குைலதல் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
பாதிப்பாகுெமன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ைகபி த்தைல ற்றாக நி த்த யாதா என்பைத ம்; 

 (ii) பாடசாைலக க்கு பக்கத்தில் சிகெரட் விற்பைன ெசய்யப்ப வைத ற்றாக 
நி த்த யாதா என்பைத ம்; 

 (iii) சிகெரட் ன் விைலைய தாங்க யாத அளவிற்கு உயர்த் வதற்கு 
யா ள்ள  ஏன் என்பைத ம்; 

 (iv) இரசாயன உரப் பாவைனயின் லம் சி நீரக ேநாய் ஏற்ப ம் ேபாக்கு 
அதிகாிப்பதால் உரம் ெதாடர்பில் க ைமயான தீர்மானங்கைள 
ேமற்ெகாண்ட அரசாங்கம், ைகயிைல ெதாடர்பில் க ம் நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளாதி ப்ப  ஏன் என்பைத ம்; 

 (v) இதற்கான காரணம் பல்ேதசிய கம்பனிகளின் அ த்தங்களா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 21 ) 

 

620/ ’16 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி அைமச்சின் கீழ் உள்ள 

நி வனங்களில், 

 (i) இலவசமாக நடத்தப்ப ம் பாடெநறிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; மற் ம் 
அந்தப் பாடெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) பணம் அறவிட்  நடத்தப்ப ம் பாடெநறிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
மற் ம் அந்தப் பாடெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) விண்ணப்பிக்கும் தைகைம ள்ள அைனத்  மாணவர்க ம் 
பாடெநறிக க்கு ேசா்த் க் ெகாள்ளப்ப கின்றார்களா என்பைத ம்; 

 (iv) வசதிகள் ேபாதியளவில் இல்லாத பாடெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வசதிகள் அதிகாிக்கப்ப ெமனில், ேசா்த் க்ெகாள்ளப்ப ம் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக அதிகாிக்கும் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாளவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அபிவி த்தித் ேதைவகைள இனங்கண்  அந்த ேதைவகைள ர்த்தி 
ெசய்வதற்காக வசதிகள் அதிகாிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) “ெமன் திறைமகளின் அபிவி த்தித் ேதைவகைள இனங்கண்  அந்தத் 
ேதைவகைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக நடவ க்ைக எ க்கப்பட் வ கின்ற ” 
என்பதன் லம் க தப்ப ம் ெபௗதீக ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

624/ ’16 
ெகளரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அப்பதவிக்கு நியமனம் 
ெசய்யப்பட்ட பின்னர் இ வைர ேமற்ெகாண் ள்ள ெவளிநாட்  விஜயங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஊவா மாகாண சைபயின் தலைமச்சாின் கட்டைளயின் ேபாில் இ வைர 
ெவளிநாட்  விஜயங்க க்கு அ ப்பப்பட் ள்ள அ வலர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (i) மற் ம் (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெவளிநாட்  விஜயங்களின் 
ேநாக்கங்கள் மற் ம் அவற் க்குச் ெசலவான பணத்ெதாைககள் தனித்தனிேய 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 22 ) 

 

630/ ’16 
ெகளரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2001 - 2004 ஆம் ஆண்  வைர ஆட்சியி ந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அரசாங்கத்தினால் நீண்டகால குத்தைக அ ப்பைடயில் தனியார் கம்பனி 
அல்ல  நபர்க க்கு வழங்கி ள்ள மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபக்குச் 
ெசாந்தமான ெகா ம்  ெவாக் ேஷால் தியில் அைமந் ள்ள களஞ்சியசாைல 
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) குத்தைகக்கு வழங்கி ள்ள களஞ்சியசாைலயின் ெபயர், ச ர அ , குத்தைகத் 
ெதாைக மற் ம் குத்தைகக்கு வழங்கிய கம்பனி அல்ல  நபாின் ெபயர் 
ெவவ்ேவறாக  யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  களஞ்சியசாைலகள் அைமச்சரைவ அங்கீகாரத்திற்கு அல்ல  
பகிரங்க ேகள்விப்பத்திர நைட ைறக்கு அல்ல  அரசாங்க விைல 
மதிப்பீட் ற்கு உட்பட்டதாக குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிபந்தைனகள் எ மின்றி இந்த களஞ்சியசாைலகள் குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட் ப்பின், அைவ மீண் ம் அரசாங்கத்தினால் சு காிக்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

631/ ’16 
ெகௗரவ தாரக்க பாலசூாிய,— உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண் ல் மாகாண திகைள காப்பட் இட்  அபிவி த்தி ெசய் ம் 
ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் ேககாைல ேதர்தல் ெதாகுதியில் 12 திகைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) உத்ேதச திகளில் ேககாைல, நில்வக்க ஊடாக அந்திரமட தி, (6.9 கி.மீ), 
உந் ெகாட, கிாிபட் ய சந்தியில் தி ம்பி ஓவிட் க வ ஊடாக நிக்கபி ய 
வைரயான தி (4.20 கி.மீ.), அம்பவல, உ மாகம, பன்ெதனிய தி (2 கி.மீ) 
ஆகிய திகளின் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேபாதி ம் அப்பணிகள் நிைற  
ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திகளின் பணிகைள நிைற  ெசய்வதற்கு ாிதமாக நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 23 ) 

 

633/ ’16 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1948 ெபப்ரவாி 04 ஆம் திகதி ெதாடக்கம்  2016 மார்ச் 24 ஆம் திகதி 
வைரயான காலத்தி ள் மரண தண்டைன அல்ல  ஆ ள் தண்டைன 
விதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக, ஆண்  அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) மரண தண்டைன அல்ல  ஆ ள் தண்டைன விதிக்கப்பட்ட ைகதிகளின் 
ெபயர், கவாி மற் ம் இத்தைகய தண்டைன விதிக்கப்ப வதற்கு இவர்கள் 
ெசய்த குற்றம் ஒவ்ெவா  ைகதியின் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மரண தண்டைன அல்ல  ஆ ள் தண்டைன விதிக்கப்பட் ந்த சிைறக் 
ைகதிக க்கு விேஷட மன்னிப்  வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், விேஷட மன்னிப்பான  யாரால்; எத்திகதியில்; எத்தைகய 
தண்டைனக்கு உள்ளாகியி ந்த எந்த சிைறக் ைகதிக க்கு 
அளிக்கப்பட்டெதன்பைத தனித்தனிேய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

114/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ரணவி  ேசவா அதிகாரசைபயில் பணியாற் ம் நிரந்தர மற் ம் ஒப்பந்த 
பணியாட் ெதாகுதியினர் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) 2013 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில் இவ்வதிகாரசைபயின் நிரந்தர மற் ம் 
ஒப்பந்த பணியாட் ெதாகுதியின க்கு சீ ைட வழங்குவதற்கு ெசல   
ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) சீ ைட வழங்கப்பட்ட நிரந்தர மற் ம் ஒப்பந்த பணியாட் ெதாகுதியினைர, 
ஆண், ெபண் என வைகப்ப த்தினால் ஒவ்ெவா  வைகயி ள்ள  
ஒவ்ெவா வ க்கும் சீ ைடக்காக ெசல  ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சீ ைடக்காக ெதாி  ெசய்யப்பட்ட ணி தரம் குைறந்தெதன்பைத ம்; 
 (ii) இதன் காரணமாக உத்திேயாகத்தர்கள் இவ் ைடகைள நிராகாித் ள்ளனர் 

என்பைத ம்; 
 (iii) அதிகாரசைபயின் தைலவி எேதச்சாதிகாரமாக ெசயற்பட் ள்ளார் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) ரணவி  ேசவா அதிகாரசைபயின் சீ ைடப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

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

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 


