(எட்டாவ

பாரா

மன்றம் - இரண்டாவ

பாரா

இல. 2(4).]

2 ஆம் ஒ

ங்குப்

கூட்டத்ெதாடர்)

மன்றம்

த்தகத்

க்கான அ

பந்தம்

2018 ஒக்ேடாபர் 12 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட
2018 ஒக்ேடாபர் 25, வியாழக்கிழைம

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

*
இரசாயன ஆ தங்கள் சமவாயம் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

லம் (2018) — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

*
பயங்கரவாத எதிர்ப் ச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
ஆெளா வாின் இறப் க்கான ேசத
மதிப்பீ .

கைள அறவி தல் சட்ட

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்,— குற்றவியல் க மங்களில்
பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2002 ஆம் ஆண் ன் 25 ஆம்
இலக்க, குற்றவியல் க மங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின்
கீழ், நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2018
ெசப்ெடம்பர் 11 ஆம் திகதிய 2088/28
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைககளில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.10.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்ற .

(2)

2018 நவம்பர் 16, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
20/ ’18

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண்
மாவட்டத்தி ள்ள உள்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

உள்

ராட்சி

மற் ம்

ராட்சி நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக

(ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
உள் ராட்சி நி வனத்திற்குாிய கிராம அ வலர்
பிாி களின்
எண்ணிக்ைக
மற் ம்
கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) கண்
உள்

மாவட்டத்திற்கு
திதாக நி
வதற்கு
ராட்சி நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள

(v) கண்
மாவட்டத்தின் உள் ராட்சி நி வனங்கைள வ
ட் வதற்கு
அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
133/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவா ேதர்தல் ஆ ைகப் பிரேதசத்தி
ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப

ள்ள

ேதசிய பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ;

(iii) மாத்தைள மாவட்டத்தில் ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய
அதிகாிப்பதற்கும்
தற்ேபா ள்ள
ேதசிய
பாடசாைலகைள
ேம ம்
ன்ேனற் வதற்கும் அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
198/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச நி வாக
ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம்

(அ) 2013 தல் 2017 ஆம் ஆண் வைர ெபா ஸ் திைணக்களத்தின் பயன்பாட் க்காக
கண்ணீர் ைகயிைன ெகாள்வன ெசய்வதற்காக ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்
ெதாைக ஒவ்ெவா
வ டத்திற்கும் ஏற்ப தனித் தனியாக எவ்வளெவன்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
256/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) சப்ரக வ மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப ம் ைவத்தியசாைலகளின ம்
சுேதச ம த் வ நிைலயங்களின ம் ெபயர்கள் மற் ம்

கவாிகள் யாைவ

என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

ஒவ்ெவா

எண்ணிக்ைக,

ைவத்தியசாைலயி

பதவிப்

ெபயர்களின்

ம் பணியாற் ம் ஊழியர்களின்
அ ப்பைடயில்

தனித்

தனியாக

யாெதன்பைத ம்;
(iii) 2010

ஆம்

ஆண்

தல்

இற்ைறவைர

இந்த

ைவத்தியசாைலகைள

அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு மாகாண சைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) நல்லாட்சி

அரசாங்கத்தின்

மாவட்டத்தின்

கீழ்

ைவத்தியசாைல

எதிர்வ ம்

காலத்தில்

ைறைமகைள

இரத்தின ாி

ன்ேனற் வதற்கு

அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
384/ ’18
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெப ந்ேதாட்டங்களில் வா ம் ஏறத்தாழ 08 இலட்சம் மக்களின் சுகாதார
நிைலைமைய ேமம்ப த் ம் ேநாக்கத்தில் ெப ந்ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகைள
அரசாங்கம்

ெபா ப்ேபற்கும்

நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்

கடந்த

அரசாங்கத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்ேகற்ப 2014 ஆம் ஆண்

அவ்வா

அரசிற்கு

நிைற ெப ம் ேபா

ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட

ெப ந்ேதாட்ட

ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைக, ைவத்தியசாைலயின் ெபயர் மற் ம்
ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட காலகட்டம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா

இக்க த்திட்டம் நைட ைறயி ல்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா

என்பைத ம்;
(iv) இக்க த்திட்டத்திற்காக

அைமச்சினால்

ெசலவிடப்பட்ட

பணத்ெதாைக

வ டாந்தம் எவ்வளெவன்பைத சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) ெப ந்ேதாட்ட சுகாதார நிைலைமைய ேமம்ப த் வதற்கு இக்க த்திட்டம்
ெப ம் உந் சக்தியாக இ ந்ததால் அதைன
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ாிதமாக மீள ஆரம்பிப்பாரா

(4)
394/ ’18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ேபாக்குவரத்

மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக ேபாக்குவரத்
ேப ந் களில்

சைபக்கு ெசாந்தமான பயணிகள் ேபாக்குவரத்

அதிேவக

திகளில்

ேசைவயில்

ஈ ப த்தப்பட் ள்ள

ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கத்தினால் இலங்ைக
ேபாக்குவரத்

சைபக்கு

வழங்கப்பட்ட

ேப ந் களின்

எண்ணிக்ைக

தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iii) 2014

ஆம்

சைபயி

ந்

ஆண்

தல்

இற்ைறவைர

இலங்ைக

ேபாக்குவரத்

அரசு ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம் மற் ம் அதற்காக

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெசல கள் தனித் தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iv) 2014 ஆம் ஆண்

தல் இற்ைறவைர அதிேவக

ஈ ப த்தப்பட் ள்ள ேப ந் களின்
மற் ம்

அதற்காக

திகளில் ேசைவயில்

லம் அரசு ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம்

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள

ெசல கள்

தனித்தனியாக

யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இலங்ைக

ேபாக்குவரத்

சைபயில்

ேசைவயில்

ஈ பட் ள்ள

ெமாத்த

ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) அந்த

எண்ணிக்ைக

ஒவ்ெவா

தரத்திற்கும்

ஏற்ப

தனித்தனியாக

எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
441/ ’18
ெகளரவ ஜயந்த சமர ர,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த

காைமத் வ

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017 ேம 27 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி
அனர்த்தம்

காரணமாக

க

த் ைற

மாவட்டத்தில்

ைமயாக,

பகுதியளவில் மற் ம் சிறியளவில் ேசதம் ஏற்பட் ள்ள ெதாழில் யற்சிகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள
(ii) ேமற்ப
பிாி க
(iii) ேமற்ப

ெதாழில் யற்சி இடங்களின் எண்ணிக்ைக, பிரேதச ெசயலாளர்
க்கு அைமய தனித்தனிேய எவ்வள
ெதாழில் யற்சிகள்

ெதாழில் யற்சிகள்
தனித்தனிேய எவ்வள
(iv) ேமற்ப

என்பைத ம்;

மற் ம்

சிறிய

என்பைத ம்;

மற் ம்

ந த்தர

சுயெதாழில்வாய்ப் க்கள்

அளவிலான

என்ற

வைகயில்

என்பைத ம்;

ெதாழில் யற்சிகள் விலங்கு வளர்ப் , ெதாழில் ட்பம், வர்த்தகம்

மற் ம் ஏைனயைவ என்ற வைகயில் தனித்தனிேய எவ்வள
அவர் குறிப்பி வாரா?

என்பைத ம்;

(5)
(ஆ) (i) அவ்வா

ெவள்ளப்ெப க்கு

மற் ம்

மண்சாிவினால்

ெதாழில் யற்சிகள் உாித்தான ஆட்களின் ெபயர்,
மதிப்பீட் ப் ெப மதி, ேமற்ப
அ

வலர்

பிாி

மற் ம்

அழிவைடந்த

கவாி, ேசததத்தின்

ெதாழில் யற்சி அைமந் ள்ள கிராம

பிரேதச

ெசயலாளர்

பிாி

ஆகியவற்ைற

தனித்தனிேய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) க

த் ைற மாவட்டத்தில் அவ்வா

இன்றளவில் அரசு நட்டஈ
(iii) ஆெமனில், நட்டஈ

ெச

(iv) க

க்கு

த்தி ள்ளதா என்பைத ம்;

கிைடத்த ெதாழில் யற்சியாளாின் ெபயர்,

ெதாழில் யற்சி மற் ம் ெச
யா

ேசதமைடந்த ெதாழில் யற்சிக

கவாி

த்தப்பட்ட நட்டஈட் த் ெதாைக தனித்தனிேய

என்பைத ம்;
த் ைற

மாவட்டத்தில்

தற்ேபா

நட்டஈ

ெச

த்தப்பட் ள்ள

ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ெமாத்த நட்டஈட் த் ெதாைக
யா

என்பைத ம்;

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
467/ ’18
ெகளரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள க.ெபா.த. (உ./த.) ெதாழில் ட்பப்
பிாி க்கான வகுப் க்கள் நைடெப கின்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக
யா

என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப

பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) தற்ேபா

ப ைள

மாவட்டத்தில்

உள்ள

கற்பிக்கின்ற ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக யா
(iv) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் தற்ேபா

ெதாழில் ட்பப்

பாடத்ைதக்

என்பைத ம்;

ேசைவயாற் கின்ற பாடசாைலகள்

யாைவ என்பைத ம்;
(v) எதிர்வ ம் காலத்தில் ப ைள மாவட்டத்தில் மாணவர்க

க்கு மத்தியில்

ெதாழில் ட்பப் பாடத்ைத பிரபல்யப்ப த் வதற்காக அைமச்சு ேமற்ெகாள்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ம்

(6)

2018 நவம்பர் 17, சனிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
57/ ’18

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ன்ெமாழிவின்ப , பா காப்
ெசய்யப்பட்டதா;

ெசல த்திட்டத்தின் 208 ஆம் இலக்க
தலீட் க் கணக்கு
ைற இரத் ச்

(ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ;
(iii) ேமற்ப
ன்ெமாழிவின்
லம் இலங்ைகக்கு ெவளிேய தம
நிதிைய
ைவத்தி க்கும்
இலங்ைகயர்க க்கு
அந்நிதிைய
தாய்
நாட் க்கு
எ த் வ ம் ப ெசய்யப்பட்ட ேவண் ேகா க்கு இ வைர கிைடத் ள்ள
பிரதிப ப் கள் யாைவ;
(iv) ேமற்ப
வர
ெசல த்திட்ட
ன்ெமாழிவின் ப , வங்கிக் கணக்கு
ைறயி டாக ெவளிநாட் ல் ைவத்தி க்கும் பணத்ைத இந்நாட் ற்கு
அ ப் ம் எந்தெவா ஆ க்கும் எதிராக அரசாங்கத்தினால் சட்ட நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல என திட்டவட்டமாகக் குறிப்பி வதற்கு நிதி
அைமச்சர் சட்ட ாீதியான அதிகாரத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட ைற யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
142/ '18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற

(அ) (i) தி . எஸ்.சீ.பீ. ெசனவிரத்ன (ெபயர்வழிப் பதி க்ேகாப்
இலக்கம்
3/2/3/3/1/18/-ெதாகுதி 11) ேதசிய டைமப் அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின்
ேசைவயி
ந் நீங்கிய திகதி யா ;
(ii) ெதாழி

ந்

நீங்கும்ேபா

அவர் வகித்த பதவி யா ;

(iii) தி . ெசனவிரத்ன தன
உாிைமகள் மீறப்பட்டைம ெதாடர்பில் ேதசிய
டைமப்
அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு எதிராக இலங்ைக மனித
உாிைமகள் ஆைணக்கு
க்கு ைறப்பா ெசய் ள்ளாரா;
(iv) ஆெமனில், அத்திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட பழிவாங்கல் ெதாடர்பிலான ைறப்பா , ேமற்ப
ைறப்பா
ெதாடர்பில் மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் அவதானிப் கள் மற் ம்
வழங்கப்பட்ட கட்டைள ஆகியவற்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;
(ii) இவ க்கு வழங்கப்பட்ட நிவாரணங்கள் மற் ம் ேமற்ப
கிைடக்கப்ெபற்ற திகதி யா ;
(iii) இவ க்கு நஷ்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்பட் ள்ளதா;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

நிவாரணங்கள்

(7)

ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— மின்வ
ேகட்பதற்கு,— (1)

276/ ’18
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்

மற் ம்

(அ) (i) இலங்ைகயில் மின்சார
ைறைமைய கூர்திறன்ெகாண்ட
ைறைமயாக
(Smart Grid) மாற் தல் சம்பந்தமான அரசின் ெகாள்ைகைய நைட ைறப்
ப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) கூர்திறன்ெகாண்ட ைறைமக்கான வழிகாட்டல் திட்டத்ைத (Road Map to
Smart Grid) தயாாிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ேவைலத்திட்டத்தின்
தி ப்தியைடகின்றாரா என்பைத ம்;

ெவற்றிகரத்தன்ைம

சம்பந்தமாக

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
501/ '18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) பண்டாரவைள உள்ளிட்ட விவசாய நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம் ப ைள
மாவட்ட மக்க க்கு, உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் பாாிய பாதிப்ைப
ஏற்ப த்தி ள்ளைமைய ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;
(ii) ேமற்ப
க த்திட்டத்தின் காரணமாக பயிர்ச்ெசய்ைகச் ேசதம் ஏற்பட் ள்ள
மக்க க்கு நட்டஈ வழங்குவதற்கு அைமச்சு நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ காமினி ெலாக்குேக,— ேபாக்குவரத்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

1110/ ’18
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்

(அ) (i) 1978.12.01 ஆம் திகதியன்
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத்
சைபயில்
ேசைவக்கு இைணந்த தி ேக. விமலேசன 2016.11.24 ஆம் திகதியன்
ேசைவயி
ந் ஓய் ெபற்றார் என்பைத ம்;
(ii) இவ க்கு உாித்தான பணிக்ெகாைடத் ெதாைக மற் ம் மிைக விதிப் க்
கட்டணத்தின் கூட் த்ெதாைக 2,047,425.25 என்பைத ம்;
(iii) அத் ெதாைக 2016.12.24 ஆம் திகதிக்கு
ேவண் ெமன்பைத ம்;

ன்னதாக ெச

த்தப்பட்

க்க

(iv) தி . விமலேசன ற் ேநாயால் பாதிக்கப்பட் ள்ளதால் இவர் க ம் நிர்க்கதி
நிைலக்கு தள்ளப்பட் ள்ளார் என்பைத ம்;
(v) இ வைர தி . விமலேசனக்குாிய பணிக்ெகாைட மற் ம் மிைக விதிப் க்
கூட் த்ெதாைக ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) தி . விமலேசன க்கு உாித்தான பணிக் ெகாைட மற் ம் மிைக விதிப் க்
கூட் த்ெதாைக ெச த்தப்ப மா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)
1113/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கும்,— (1)

உயர்

கல்வி

மற் ம்

கலாசார

அ

வல்கள்

(அ) (i) அ ராத ர மாவட்டத் க்கு ெசாந்தமான இப்பேலாகம பிரேதச ெசயலகப்
பிாி க்குாிய ெகால்லாகம, ப ம்கல பிரேதசத்தின் வரலாற் ச் சிறப் மிக்க
ெதால் யல்
காணிெயான்
ெபாறித்ெதாகுதிகைள
ெகாண்
அழிக்கப்ப கிறதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இக்காணியில் ராதன அழி ச் சின்னங்கள் காணப்ப கின்றனவா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப அழி ச் சின்னங்கள் எந்த காலத் க்குாியெதன ஊகிக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப

காணியின் உாிைமயாளர்கள் யாவர் என்பைத ம்;

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப

நடவ க்ைகக்கு அ

மதி அளித்த உத்திேயாகத்தர் யார் என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
நடவ க்ைகக்கு
ெதால் யல்
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

திைணக்களத்தின்

அ

மதி

(iii) ெபாறித் ெதாகுதிகைள பயன்ப த்தி இத் ெதால் யல் காணிைய
அழிப்பதற்கு பங்களிப்
ெசய்தவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1125/ ’18
ெகளரவ விமல்

ரவன்ச,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) எதிாிசிங்க ரஸ்ட் இன்ெவஸ்ட்மன்ட் (ETI) என்ற ெபயாில் அைழக்கப்ப கின்ற
நிதிக் கம்பனி இலங்ைக மத்திய வங்கியில் பதி
ெசய்யப்பட் , அதன்
கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்கி வந்த நிதிக் கம்பனியா என்பைத ம்;
(ii) ைவப் ச் ெசய்யப்பட்ட பணம் ேமற்ப நிதிக் கம்பனியினால்
ைறயாக
தி ப்பிச் ெச த்தப்படாைம காரணமாக ைவப்பாளர்கள் க ம் அெசௗகாியங்கைள
எதிர்ேநாக்கி ள்ளார்கள் என்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
(iii) இலங்ைக மத்திய வங்கியின் கண்காணிப் இல்லாத நிதி நி வனங்களில்
பணத்ைத ைவப் ச் ெசய்ய ேவண்டாெமன்
அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள
அறி ைரக்கு அைமயச் ெசயற்பட் , இலங்ைக மத்திய வங்கியின்
கண்காணிப்பின் கீழ் காணப்பட்ட நி வனெமான்றில் பணத்ைத ைவப் ச்
ெசய்த, ETI ைவப்பாளர்களின் பணத்ைத மீளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு
தற்ேபா அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள ேவைலத்திட்டம் யா என்பைத ம்;
(iv) இலங்ைக மத்திய வங்கியின் கண்காணிப்பின் கீழ் காணப்ப கின்ற ஏைனய
நிதி நி வனங்களின் ைவப்பாளர்க க்கு இவ்வாறான சிக்கல்கள் ஏற்ப வைத
த ப்பதற்காக ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(9)
ெகௗரவ சுசந்த
ேகட்பதற்கு,— (1)

ஞ்சிநிலேம,—

டைமப் ,

நிர்மாணத்

ைற

1356/ ’18
அைமச்சைரக்

(அ) (i) ேதசிய டைமப் அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் சி நீரக ேநாயாளர்கள்
உள்ள கு ம்பங்களின்
கைள தி த் வதற்கு உதவித் ெதாைக
வழங்கப்ப கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப அ கூலத்ைத ெபற விண்ணப்பிப்பதற்கு ேதைவயான தைகைமக
சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண் ய ஆவணங்க ம் யாைவ என்பைத ம்;

ம்

(iii) அதன் கீழ்
ெடான்ைற தி த் வதற்கு வழங்கப்ப ம் ெதாைக எவ்வள
என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இன்றளவில் ேமற்ப
டைமப்
உதவித் ெதாைகைய ெப வதற்கு
விண்ணப்பித் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா மாவட்டத் க்கைமய
ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
விண்ணப்பதாாிக ள்
டைமப்
வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
எவ்வள என்பைத ம்;

உதவித்
ெதாைக
மாவட்டத் க்கைமய

(iii) தைகைமகைள ர்த்தி ெசய் ள்ள விண்ணப்பதாாிகள் அைனவ க்கும் அத்
ெதாைக வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;
(iv) தி த் மள க்குக் கூட
இல்லாத, கு ைசகளில் வசிக்கின்ற சி நீரக
ேநாயாளர்க ம் காணப்ப வதால், இவர்க க்கு ெடான்ைற அைமத் க்
ெகா க்கும்
ேவைலத்திட்டெமான்ைற
ஆரம்பிப்பதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்கப்ப மா என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

2018 நவம்பர் 19, திங்கட்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

70/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச
ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நிதி அைமச்சாின் 100 நாள் ரட்சி பற்றிய கூற்றில் குறிப்பிடப்பட்டவா
கர்ப்பிணி தாய்மா க்கு
பா 20,000/- ெகா ப்பன
வழங்கப்பட்டதா
என்பைத ம்;
(ii) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ேமற்ப நலைன ெபற் க்ெகாண்ட
கர்ப்பிணி தாய்மாாின் ெபயா் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் கர்ப்பிணி தாய்மா க்கு பா 20,000/தம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்த ெசலவினம்
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கூற்றின் 7.29 இல் காட்டப்பட் ள்ளவா
ெவௗியிடப்பட்ட அறி
த்தல் சுற்றறிக்ைகயின் பிரதிெயான்ைற சைபயில்
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 10 )
187/ ’18
ெகளரவ (டாகடர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரமதம அைமச்ச ம் ேதசியக் ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

எஸ்ெபஸ்ேராஸ் பாவைனைய தைடெசய்ய அரசாங்கம்
யா என்பைத ம்;

(ii) அதில் தாக்கம் ெச

ெசய்த திகதி

த்திய விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப தைடக்ெகன அரசாங்கம் அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட நி ணர் கு
அல்ல நி ணத் வ அறிக்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) அரசாங்கம் ேமற்ப

தைடைய நீக்க

ெசய்த திகதி யா

(v) அதில் தாக்கம் ெச

த்திய காரணிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(vi) எஸ்ெபஸ்ேராஸ் பாவைனக்கு உகந்தெதன மீண் ம்
வல் நர்கள் அல்ல நி ணர்கள் யாவர் என்பைத ம்;

என்பைத ம்;
சிபாாிசு

ெசய்த

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

ெகளரவ ேஹஷா விதானேக,— மின்வ
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

மற் ம்

277/ ’18
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்

10 மில் யன் LED மின்குமிழ்கைள வா க்ைகயாளர்க க்கு மத்தியில்
பகிர்ந்தளிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
என்பைத ம்;

க த்திட்டத்திற்கு ெசலவான பணத் ெதாைக எவ்வள

(iii) ேமற்ப
க த்திட்டத்திற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைகைய மின்
வா க்ைகயாளர்களிடமி ந்
மீளஅறவிட் க் ெகாள்வற்கு நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வ அநீதியான என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

க த்திட்டத்ைத வழிப்ப த்திய நி வனம் யா

(v) ேமற்ப க த்திட்டம் ேதால்வியைடந் ள்ள
என்பைத ம்;

என்பைத ம்;

என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
393/ ’18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i)

இலங்ைகயில் மாகாண அபிவி த்திக்காக மத்திய அரசாங்கத்தினால்
வழங்கப்பட் ள்ள திய அைமச்சுப் பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யா ;

(ii) ேமற்ப

அைமச்சுக்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ;

(iii) ேமற்ப அைமச்சுக்க க்கு 2017 ஆம் ஆண் க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி
ஏற்பாட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

சப்ரக வ அபிவி த்தி அைமச்சினால் க த்திட்ட அபிவி த்திக்காக நிதி
ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட்
ந்ததா;

(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
(iii) ேமற்ப

நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைக எவ்வள ;

க த்திட்டங்கள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 11 )
479/ ’18
ெகளரவ எஸ்.சீ.
த் குமாரண,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயி ள்
ஏற் மதிக்கான
விவசாயப்
பயிர்ச்ெசய்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற அள ஏக்கர்களில் யா என்பைத ம்;
(ii) ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்ற பயிர்ெசய்ைக வைககள் (மரக்கறி/பழம்) யாைவ
என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப ஏற் மதிகளின் லம் நாட் க்கு கிைடக்கின்ற வ டாந்த அந்நியச்
ெசலாவணியின் அள
ஒவ்ெவா
பயிர்ச்ெசய்ைகயின் அ ப்பைடயில்
தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப , ஏற் மதி பயிர்ச்ெசய்ைக வைககைள ேமம்ப த் வதற்கு
அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
490/ ’18
ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக செதாச கம்பனியின் அைமப் அகவிதியின்
பிரகாரம் பணிப்பாளர் சைபயில் ெதாழிற்பாட் ப் பணிப்பாளர் ஒ வர்
உள்ளடங்குகின்றாரா என்பைத ம்;
(ii) அக்கம்பனிக்கான அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியணியில் ெதாழிற்பாட் ப்
பணிப்பாளர் பதவிெயான் காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(iii) 2010.01.10 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.01.10 ஆம் திகதி வைர ேமற்ப
கம்பனியின் ெதாழிற்பாட் ப் பணிப்பாளராக ஒ வர் பணியாற்றி ள்ளாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக செதாச கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில்
காணப்பட்ட அதன் பங்குதாரர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன ம்;
(ii) அக்கம்பனியின் ஆரம்பம் ெதாடக்கம் 2015.01.10 ஆம் திகதி வைரயிலான
காலப்பகுதியில் ெபா த் திைறேசாியின் ெசயலாளைரப் பிரதிநிதித் வம்
ெசய்
பணிப்பாளர்
சைபயின்
அங்கத்தவர்களாகப்
பணியாற்றிய
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
604/ ’18
ெகளரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வனாத்தவில் வ
கம மீனவக் கிராமத்தி
ந்
ெறட்பானா மீனவக்
கிராமம் வைர “இெபரணி அம்பலம்” கிராமிய தி என்ற ெபயாில் திெயான்
உள்ள என்பைத ம்;
(ii) அந்த
தி இன்றளவில் பாாியளவில் ேசதமைடந்
காணப்ப கிற
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ேமற்ப மீனவக் கிராமத்தில் வா ம் மக்களின் வசதி க தி குறித்த
திைய
அபிவி த்தி ெசய்ய அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யா
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 12 )
756/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் “
ைறயின்
கவனத்ைத
இ க்கின்றெதன்பைத ம்;

கல ேபசம்வல” எ ம் ெபயாில் சுற் லாத்
ஈட் க்ெகாண் ள்ள
பிரேதசெமான்

(ii) ேமற்ப இட ம் அவ்விடத்ைதச் சுற்றி அைமந் ள்ள பிரேதச ம் பாாிய
சூழல் மாசைடத க்கு உள்ளாகி ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ேமற்ப இடத்தில் நைடெப ம் சுற்றாடல் மாசைடதைல குைறப்பதற்கு அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

2018 நவம்பர் 21,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்

71/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நிதி அைமச்சாினால் 100 நாள்
ரட்சி பற்றிய பிரகடனத்தின்
லம்
ெதாிவிக்கப்பட்டவா
விவசாயிகளால் வர்த்தக வங்கிக க்குச் ெச த்த
ேவண்
ள்ள பா 100,000/- வைரயிலான கடன் லதனத்தி
ந் 50%
தம் ெவட்டப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) விவசாயக் கடன்கள் ெவட் விடப்பட்டதன் விைளவாக அரசாங்கத்திற்கு
ஏற்பட்ட ெசலவினச் சுைமயின் அள யாெதன்பைத ம்;
(iii) கடன் ெவட் விடப்பட்ட விவசாயிகளின் ெபயர்ப் பட் யல்கைள ம்
ேமற்ப ஒவ்ெவா விவசாயின ெபய க்கு ன்னா ம் ெவட் விடப்பட்ட
கடனின் ெதாைக குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒ ஆவணத்ைத ம் சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
(iv) விவசாயிகளின் ெவட் விடப்பட்ட கடன் சார்பாக வர்த்தக வங்கிக க்கு
அரசாங்கத்தினால்
இ வைர
ெச த்தப்பட் ள்ள
பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
278/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தற்சமயம் இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் பதிவாகி ள்ள ெடங்கு ேநாயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) மாவட்டம்
வ ம் ெடங்கு
அறிவாரா என்பைத ம்;

ேநாய்

அபாயம்

நில கின்றெதன்பைத

(iii) ேமற்ப
நிைலைமைய கட் ப்ப த் வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ம்

( 13 )
424/ ’18
ெகளரவ இஷாக் ரஹுமான்,— வ வாதார அபிவி த்தி, வனசீவராசிகள் மற் ம்
பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

2012 ஆம் ஆண் பலாகல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், பலாகல-ேநகம்பஹ
தியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட “விஜயகம” பைட ரர் கிராமம் 2013 ஆம் ஆண்
ேதசிய
டைமப்
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் ெபா மக்க க்கு
ைகயளிக்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப கிராமத்தில் காட் யாைனகள் அ க்க நடமா வதன் காரணமாக
கிராமத்தில் வசிப்பவர்களின் அன்றாட நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வ
கூட மிக ம் அபாயகரமான நிைலயில் காணப்ப கின்ற என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
கிராமத்ைதச் சுற்றி யாைன ேவ ெயான்ைற நிர்மாணிக்க
பிேராிக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம், இ வைர அ ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

கிராமவாசிகளின் பா காப் க்காக
ாிதமாக யாைன ேவ ெயான்ைற
நிர்மாணிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
757/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின் லம் நீர் விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற
ப ைள மாவட்டத்தி ள்ள கிராமங்களின் ெபயர்கள் பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி களின் பிரகாரம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;

(ii) உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின் காரணமாக ப ைள மாவட்டத்தில்
பயிர்ச் ெசய்ைகச் ேசதங்கள் மற் ம் ஏைனய ேசதங்க க்கு உள்ளான
கிராமங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1002/ ’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 மாத்தைற 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;

( 14 )
(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
அல்ல

னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப
, மண்
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?
1112/ ’ 18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம்
கிராமிய ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்
தல் இ வைரயில் இலங்ைகக்கு பசுமா கைள இறக்குமதி
ெசய்ைகயில் ஒ பசுமாட் க்காக மதிப்பீ ெசய்யப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக
ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்ப ம் பசுமா கைள இறக்குமதி ெசய்ைகயில்
ெகா ப்பன
ெசய்யப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா வ டத் க்கும்
ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;
(iii) இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட பசுமா களில் பயனைடய
மரணித் ள்ள பசுமா களின் எண்ணிக்ைக யா ;

யாத மற் ம்

(iv) இறக்குமதி ெசய்யப்பட் ள்ள பசுமா க க்கான உட்கட்டைமப் வசதிகைள
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா ;
(v) தனிப்பட்ட ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு விற்பைன ெசய்ைகயில் ஒ
மாட் க்காக அறவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா ;

பசு

(vi) பசுமா கைள வழங்குவதற்கான தனிப்பட்ட ெதாழில் யற்சியாளர்கைள
ெதாி ெசய்ைகயில் க த்தில் ெகாள்ளப்பட் ள்ள அள ேகால்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
1141/ ’ 18
ெகௗரவ ஹம்ம நசீர்,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு அபிவி த்தி
மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) பயங்கரவாத வன் ைறேயா அல்ல
இனப்பிரச்சிைன காரணமாக
இடம்ெபயர்ந் ள்ள மற் ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள நபர்க க்கு அரசாங்கத்தின்
னர்வாழ்வளிப்
மற் ம் மீள்கு ேயற் ம் ேவைலத்திட்டங்களின் கீழ்
வழங்கப்ப கின்ற நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) அதற்கைமய, 2009 ஆம் ஆண்
தல் இ வைர அவ்வா நிவாரணங்கள்
வழங்கப்பட் ள்ள நபர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா மாவட்ட வாாியாக ம்
பிரேதச ெசயலக வாாியாக ம் தனித்தனியாக குறிப்பி வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 15 )
1357/ '18
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத் க்கு உாித்தான குைறந்தளவான வசதிகைளக்
ெகாண்ட கஷ்டப் பிரேதசமான பதவி ஸ்ரீ ர பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில்
அைமந் ள்ள
பாடசாைலகளில்,
மஹிந்ேதாதய
ஆய் கூடெமான்
காணப்பட்ட ஒேரெயா பாடசாைல தி ேகாணமைல/வடக்கு வலத்தியத்தின்
பதவி ப கஹவங்குவ மகா வித்தியாலயம் என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
கல் ாியில் நிர்மாணிக்கப்பட்
ந்த மஹிந்ேதாதய ஆய் கூம்
2014.11.08 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட திடீர் தீப்பற்ற னால் அழிவைடந் ள்ள
என்பைத ம்;
(iii) 2017.09.14 ஆம் திகதி கிழக்கு மாகாண கல்வி அைமச்சு இதன் னரைமப்
நடவ க்ைகக க்காக
. 5.4 மில் யன் பணத்ெதாைகைய ஒ க்கீ
ெசய் ள்ளதாக அறிவித் ள்ள என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ஆய் கூடம் தீக்கிைரயாகி தற்ேபா சுமார் 3 1/2 வ டங்கள் கடந் ள்ள
ேபாதி ம் ந னமயப்ப த் ம் நடவ க்ைககைள ஆரம்பிக்க
யாமற்
ேபானைமக்கான காரணங்கள் யாைவ;
(ii) னரைமப்
நடவ க்ைகக க்காக நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளேபாதி ம்,
இ வைரயில் அப்பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படாைமக்கான காரணம் யா ;
(iii) ேமற்ப
(அ) (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒ க்கீ க க்கு என்ன
நடந் ள்ள என்பைத ம்;
(iv) ந னமயப்ப த்தல் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

2018 நவம்பர் 23, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

72/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 294 மற் ம் 295 என்பவற்றின்
பிரகாரம் ெகா ம் பங்குச் சந்ைதயில் ெடாலர் பட் ய டப்ப வதற்காக
ெவளிநாட் க் கம்பனிகைள ஊக்குவிப்பதன் ெபா ட் பின்பற்றப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii)
ன்ெமாழி இலக்கம் 295 இன் பிரகாரம் ெகா ம் பங்குச் சந்ைதயின்
லதனமாக்கம் பா 28 பில் யன் ெதாடக்கம் பா 50 பில் யன் வைர
உயர்த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) பிரதம அைமச்சர் பல தடைவகளில் குறிப்பிட் ள்ளவா “ லதன இலாப
வாிைய”
அறி கப்ப த்தி
நைட ைறப்ப த் வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்
ப கின்றதா என்பைத ம்;
(iv) 2015 ஆம் ஆண் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட உயர் அ கூல வாி பங்குச் சந்ைத
அபிவி த்திக்கு பாாிய தைடயாக அைமந்த என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா
என்பைத ம்;
(v) கடந்த காலத் க்கு ஏற் ைடயவா
வாி விதிப்பதற்கு க தி ள்ளாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 16 )
279/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ெபல்ம ல்ல ேதர்தல் ெதாகுதியில், ெதாம்பகஸ்வத்த என்ற பின்தங்கிய
கிராமத்தில் ெப ம் கு நீர் பிரச்சிைன காணப்ப கின்றெதன்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
மக்க க்கு
கு நீைரப்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

அைமச்சு

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
548/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— அரச நி வாக
ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம்

8 வ டங்க க்கும் அதிகமான காலம் பணியாற்றி ள்ள உப ெபா ஸ்
பாிேசாதகர்க க்கு ெபாலீஸ் பாிேசாதகர் பதவி வழங்கப்ப வதாக
விடயத் க்குப் ெபா ப்பான
ன்னாள் அைமச்சர் ஊடகங்க க்குத்
ெதாிவித்தார் என்பதைன ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii) அப்பதவி உயர் கள் இ வைர வழங்கப்படாதைமயின் காரணமாக ேமற்ப
உத்திேயாகத்தர்கள் மன உைளச்ச க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத
அறிவாரா என்பைத ம்;
(iii) எனேவ
வாக்கு தியளிக்கப்பட்டவா
அப்பதவி
உயர் கைளப்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அப்பதவி உயர் கள் வ

க்கு வ ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
758/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

விேஜசிறி,—

ெப ந்ேதாட்டக்

ைகத்ெதாழில்

அைமச்சைரக்

ப ைள மாவட்டத்தில் ெதாழிற்ப கின்ற ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகளின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

(ii) அக்கம்பனிகளின் ெபயர்கள் மற் ம்

கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii) ஒவ்ெவா
கம்பனி ம் ெகாண் ள்ள ெமாத்த நிலப்பரப்
யாெதன்பைத ம்;

ெவவ்ேவறாக

(iv) ஒவ்ெவா கம்பனியி ம் பயிர்ச் ெசய்ைக நடவ க்ைககளில் ஈ ப கின்ற
ெமாத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக, பதவிகளின் பிரகாரம் ெவவ்ேவறாக
யாெதன்பைத ம்;
(v) ெப ந்ேதாட்டத்
ைறயில் ஈ பட் ள்ளவர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்திைன
உயர்த் வதற்காக
ெப ந்ேதாட்டக்
கம்பனிகள்
ேமற்ெகாண் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 17 )
956/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

(அ) (i) சூாிய
மின்வ
உற்பத்திக்கு
அரசாங்கத்தினால்
திட்டெமான் ெசயற்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
கடன்க

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
ச

ைக

கடன்

ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் வா க்ைகயாளர்க க்கு வழங்கப்ப ம்
க்கு ெச த்த ேவண் ய வட்
தம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii) இந்த ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்ெவா வங்கியினா ம் வா க்ைகயாளர்
க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள கடன் ெதாைக மற் ம் அக் கடன் ெதாைகயின்
ெமாத்தம் எவ்வள என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1326/ ’18
ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2019 ஆம் ஆண்
உயிாியல் பாடத்
ைறயில் க.ெபா.த.(உயர் தரம்)
பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற ள்ள மாணவர்க க்கு திய பாடத்திட்டெமான்
அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) ஒ வ ட காலம் கடந் ள்ளேபாதி ம் இ வைர 5 அலகுகைளக் ெகாண்ட
பாடத்திட்டம் மட் ேம வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) அைவகூட ஆங்கில ெமாழியில் மட் ேம வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iv)

திய பாடத்திட்டத்திற்காக நைட ைறப் பாிேசாதைனகள் மற் ம் ஆசிாியர்
ைகேய கள் வழங்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
பாடத்திட்டம் அறி கப்ப த்தப்ப ம்ேபா
ஆசிாியர்க க்கு
ஆசிாியர் பயிற்சி மற் ம்
திய பாடத்திட்டம் பற்றிய விழிப் ட்டல்
வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) இன்ேறல், அ
(iii)

ஏன் என்பைத ம்;

ப் பாடத்திட்டத்ைத ம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்
திகதி யாெதன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் என்?
1329/ ’18
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் தமிழ்ச் ேசாைல என்ற ெபயாில் பாடசாைலெயான்
இயங்கியெதன்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அப்பாடசாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iii) அப்பாடசாைலயில் கல்வி கற்ற மாணவர்கள் இ தியாக தரம் ஐந்
லைமப்
பாிசில் பாீட்ைசக்கும் க.ெபா.த.(சா/த) பாீட்ைசக்கும் ேதாற்றி ெப ேப கள்
ெவளியிடப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவாரா?

( 18 )
(ஆ) (i) தற்ெபா

இப்பாடசாைல அைழக்கப்ப ம் ெபயர் யாெதன்பைத ம்;

(ii) இப்பாடசாைலக்கு யாாினால் ெபயாிடப்பட்ட
(iii) அவ்வா

என்பைத ம்;

ெபயர் மாற்றப்பட்ட தினம் யாெதன்பைத ம்;

(iv) பாடசாைலயின்
ஸ்தாபகர்

ெபயாிைன

அல்ல

நி

ெபற் க்ெகாள்ள

மாற் வதன்

னர்

என்ற

லம்

இப்பாடசாைலயின்

அந்தஸ்த்திைன

ேவ

யா ம்

மா என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1344/ ’ 1 8
ெகௗரவ

நிஹால்

கலப்பத்தி,—

நிதி

ெவகுசன

ஊடகத் ைற

அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அைமச்சரைவத்

தீர்மானத்தின்ப

கடைமயாற் வதற்காக ம
உற்பத்தி

வாிப்

பாிேசாதகர்களின்

உற்பத்தி

வாிச்

சட்டத்தின்

கீழ்

வாிப் பாிேசாதகர் பதவிக்கு ேமலதிகமாக

பாிேசாதகர்
பதவிப்

பதவிக்கு

ெபயர்

நியமிக்கப்பட்ட

உற்பத்தி

வாிப்

ம

பாிேசாதகர்

வாிப்
என

மாற்றப்பட் ள்ளைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) உற்பத்தி

வாிப்

பாிேசாதகர்களின்

1995.09.19 ஆம் திகதி பாரா
பாரா

ேசைவப்

பிரச்சிைன

ெதாடர்பாக

மன்ற உ ப்பினர் சரத் ரணவக்கவினால்

மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விக

க்கு வழங்கிய பதில்கைள

நிராகாிக்கின்றாரா என்பைத ம்;
(iii) 231/98 ஆம் இலக்க உயர் நீதிமன்றத்தின் வழக்கு இணக்கப்பாட் க்கு
வந்ததன் பின்னர் இந்த உத்திேயாகத்தர்கைள சுங்கத்திைணக்களத்தின்
உற்பத்தி

வாிப்

பிாி க்கு

க தத்தின் ஏழாவ

உள்ளீர்க்கப்

பந்திக்கைமய ம

நியமன நிபந்தைனகள் மற் ம் ம

ப வதற்காக

வழங்கப்பட்ட

வாி ேமற்பார்ைவயாளர் பதவியின்
வாி பாிேசாதகர் தரத்தின் (உற்பத்தி

பாிேசாதகர் தரத்தின்) நிபந்தைனகள் அேதவா

நட ைறயில் இ ப்பைத

ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iv)

திய பதவிெயான் க்கு நியமிக்காமல் அரச விதி
திைணக்களத்தி
மாத்திரம்

ந்

ெசய்யப்பட்

மற் ேமார்
ப்பதாக

ைறக

திைணக்களத் க்கு

அரசாங்க

ேசைவகள்

ெசய் ள்ள சிபாாிசிைன ஏற் க்ெகாள்வார என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா ?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

க்கைமய ஓர்
உள்ளீர்த்தல்
ஆைணக்கு

( 19 )

2018 நவம்பர் 24, சனிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

டைமப்

73/ ’18
மற் ம் நிர்மாணத் ைற

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி இல. 240 லம்
கட்டட மற் ம் நிர்மாணத் ைறயில் ஊழியர்கைளப் பயிற் விப்பதற்காக
ஒ க்கப்பட்ட
பா 500 மில் யன் எவ்வா
உபேயாகிக்கப்பட்ட
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்கூறிய வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி க்கைமய ன் மாதங்க
இைளஞர்கள் 7500 ேபா் தம் வ டெமான் க்கு 30,000 இைளஞர்க
பயிற்சி வழங்கும் இலக்கு ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii)

க்கு
க்கு

ப்பதாயிரம் வைரயிலான ெப மள இைளஞர்க க்கு பயிற்சி வழங்கும்
ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு உதவிய நி வனங்கள் மற் ம் அைமப் கள்
யாைவ என்பைத ம் அந்த ஒவ்ெவா
நி வனத் க்கும் ெச த்தப்பட்ட
பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
150/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம்
நீர்வழங்கல் அைமச்சாிடம் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) “விசல் தம் ல்ல” நீர் விநிேயாகத்திட்டம்
நிைற ெசய்யப்பட்ட திகதிகள் யாைவ;

ஆரம்பிக்கப்பட்ட

மற் ம்

(ii) அதற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள ;
(iii) அதன் கீழ் வழங்கப்பட் ள்ள நீர் இைணப் களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(iv) ேமற்ப நீர் இைணப் கள் வழங்கப்பட் ள்ள கிராம அ
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ;

வலர் பிாி களின்

(v) நீர் வசதியீனங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்ற மாத்தைள மாவட்டத்தின் ஏைனய
மக்க க்கும்
நீர் இைணப் கைள வழங்க அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
188/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,--- பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக இரா வத்தில், இலங்ைகக் கடற்பைடயில் மற் ம் இலங்ைக
விமானப் பைடயில் பணியாற் ம் ம த் வர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக
யாெதன்பைத ம்;
(ii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் இவர்களின் இலங்ைக ம த் வ சங்கப் பதி
இலக்கங்கள்
ஒவ்ெவா
பைடக க்கும்
ஏற்ப
தனித்தனியாக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 20 )
280/ '18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— மாகாண
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகாடக்கெவல நகர விைளயாட்
யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

விைளயாட்

சைபகள்,

உள்

ராட்சி

மற் ம்

ைமதானம் உாித்தாகின்ற அரச நி வனம்

ைமதானத்தின் பரப்பள

யா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
விைளயாட்
ைமதானமான
பல்ேவ பட்ட விைளயாட் ப்
ேபாட் கைள, மாகாண / ேதசிய மட்டத்தில் நடத் வதற்குத் ேதைவயான
இடவசதிையக் ெகாண் ள்ள என்பைத ம்;
(ii) ெகாடக்கெவல பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ள் ம் ரக்வான
ேதர்தல் ெதாகுதியி ள் ம் அைமந் ள்ள 400 மீற்றர் ஓ
பாைதைய
அைமக்கக் கூ ய ஒேரெயா விைளயாட் ைமதானம் இ என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) (i) இந்த விைளயாட் ைமதானத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான ஏற் ைடய
மதிப்பீ கள் மற் ம் திட்டத் டன்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சுக்கு
ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ேபாதி ம், இ வைரயில் உாிய நிதி ஏற்பா கள்
ஒ க்கப்படவில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) இப்பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்காக
யாைவ என்பைத ம்;

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

நடவ க்ைககள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
452/ ’18

ெகௗரவ
பிமல்
ரத்நாயக்க,— மாகாண
சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சாின்
பிரத்திேயக பதவியணிக்கு இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள்
வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள
வாகனத்தின் வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம்
வழங்கிய யார் என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
759/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இன்
வைர பகிரங்க அரங்காட் ைகச்
சைபயி
ந்த அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களின் ேசைவக்
கால எல்ைலகள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
அங்கீகாிக்கப்பட்ட
யாைவெயன்பைத ம்;

காலப்பகுதியி ம் காட்சிப்ப த் ம்
சிங்களத்
திைரப்படங்களின்

ெபா ட்
ெபயர்கள்

(iii) ேமற்ப ஒவ்ெவா
காலப்பகுதியி ம் தணிக்ைகக்கு உள்ளான சிங்களத்
திைரப்படங்கள்
மற் ம்
அவற்றின்
இயக்குநர்களின்
ெபயர்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

( 21 )
(iv) குறிப்பிட்ட திைரப்படங்கைளத் தணிக்ைக ெசய் ம் ெபா ட்
பகிரங்க
அரங்காட் ைகச் சைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானங்க க்கான
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(v) நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் தணிக்ைககளற்ற தரமான சிங்களத்
திைரப்படக் கைலைய உ வாக்குவதற்கு எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
967/ '18
ெகௗரவ இஷாக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ரஹுமான்,— நிதி

மற் ம்

ெவகுசன

ஊடக

அைமச்சைரக்

தற்ேபா
ெசய ழந்த நிைலைமக்கு மாறி ள்ள இலங்ைக வாெனா க்
கூட் த்தாபனத்தின் "ரஜரட்ட ேசைவைய" ெசயற்ப ம் நிைலைமக்கு
மாற் வதற்கு க
கின்றாரா;

(ii) ஆெமனில், இதைன ேமற்ெகாள்

ம் திகதி யா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1003/ ’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 ெபாலன்ன ைவ 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;
(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 சாத்தியவள ஆய் , சுற்றாடல்
மற் ம் ெபாறியியல் அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப
அல்ல

னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப
, மண்
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?

( 22 )

2018 நவம்பர் 26, திங்கட்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

281/ ’18
வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் ல் ஆரம்பப் பட்டப் ப ப் மற் ம் பட்டப் பின்ப ப்ைப
கற்பதற்காக இலங்ைகயின் பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ மதிக்கப்பட் ள்ள
ெவளிநாட் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ஆரம்பப் பட்டப் ப ப்
மற் ம் பட்டப் பின்ப ப்ைப கற்பதற்காக
அ மதிக்கப்பட் ள்ள ேமற்ப மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா
பல்கைலக்கழம் மற் ம் பட்டப் ப ப்பிற்கு ஏற்ப தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
(iii) 2017 ஆம் ஆண் ல் ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட மாணவர்கள் அ
பட்டைமயால் கிைடத்த வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

மதிக்கப்

(iv) இலங்ைகயின் பல்கைலக்கழகங்க க்கு ேம ம் கூ தலான ெவளிநாட்
மாணவர்கைள
அ மதிப்பதற்கு
ேதைவயான
நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
549/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில்,
(i) இலங்ைகக்கான ெவளிநாட்
தலீ களி
ந்
ஈட் க்ெகாள்ளப்பட்
நாட்
ந் ெவளியில் ெகாண் ெசல்லப்பட் ள்ள இலாபத்தின் அளவான
ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர்களில் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அவ்வா
பணம் ெவளியில் ெகாண்
ெசல்லப்பட்டதன் காணரமாக
பாயின் ெப மதி மீ ஏற்பட் ள்ள தாக்கம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ஒவ்ெவா
தலீட் ன்
ல ம் இலங்ைகக்கு ெதாழில் ாீதியாக
கிைடக்கப்ெபற்ற அ கூலம் மற் ம் ேவ
அ கூலங்கள் தனித்தனியாக
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி, —
மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

760/ ’ 18
ராட்சி மற் ம்

(அ) (i) மகியங்கைண ெபா க்கூட்ட மண்டபம் நி வப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா அந்த ெபா க்கூட்ட மண்டபத்தில் பல குைறபா கள் இ ப்பதைன
அறிவாரா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அந்தக் குைறபா கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) அந்தக் குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்ய அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 23 )
1118/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசக்கர,— உயர் கல்வி மற் ம் கலாச்சார அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத்தினால் நி வகிக்கக்பப ம் ெதால்ெபா ளியல்
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அந்த இடங்களின் ெபயர்கைள ஒவ்ெவா மாவட்டங்களின் ப குறிப்பிட
மா;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) அந்த இடங்க க்கு 2015 ெதாடக்கம் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட,
(i) நிரந்தர ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக;
(ii) அைமய ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) ஒப்பந்த அ ப்பைடயிலான ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக;
(iv) அைமய
ஊழியர்களி
ந்
நிரந்தர
ேசைவக்கு
உள்வாங்கப்பட்ட
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக;
(v) ஒப்பந்த
அ ப்பைடயி
ந்த
ஊழியர்களில்
நிரந்தர
ேசைவக்கு
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக;
என்பவற்ைற ஒவ்ெவா
மாவட்டங்க க்கைமய
என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

ெவவ்ேவறாக

எவ்வள

(இ) (i) இந்த ஆட்ேசர்ப் க்கள் அரசின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட விதி ைறக க்கைமய
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா;
(ii) தற்ேபா ள்ள ஊழியர்களின் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
மாவட்டங்களின் ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா ?
(ஈ)

இன்ேறல் ஏன்?

1124/ ’18
ெகளரவ கனக ேஹரத்,—
டைமப்
மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் தற்ேபா
ட் த் ேதைவப்பா உள்ளவர்களாக இ ந் ம்,
டற்ற கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) 2015 ஆம் ஆண்
தல் இ வைர ேதசிய டைமப் அபிவி த்தி அதிகார
சைபயினால் கடன் வழங்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்;
(iii) 2018 ஆம் ஆண் ல்
டைமப் க் கடன் வழங்கத் திட்டமிடப்பட் ள்ள
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
(i), (ii) மற் ம் (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா மாவட்டத்தின் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இந்த
டைமப் க் கடன் வழங்குவதற்கு தகுதிவாய்ந்தவர்கைள
ெசய் ெகாள் ம் ைறயியல் யா என்பைத ம்;
(ii) இ ெதாடர்பிலான அள ேகால்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப ெதாி ெசய் ெகாள் ம் ைறயியல் ஊடாக டைமப் த்
க ைமயாக காணப்ப கின்ற அநாதரவான கு ம்பங்க க்கு
இைழக்கப்ப கின்ற என்பைத அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெதாி

ேதைவ
அநீதி
ம்;

( 24 )
1153/ ’18
ெகளரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரகவள ல அபிவி த்தி
மற் ம் கிராமிய ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண் மாவட்டத்தின் கால்நைட வளர்ப்
நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
மாவட்டத்தில் கால்நைட வளர்ப்ைப ேமம்ப த் வதற்காக
தற்ேபா ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) கால்நைட
ேமம்பாட் ல்
ஈ பட் ள்ள
அ வலர்கள்
கடைமகைள
ேமற்ெகாள் ம் ேபா
பல்ேவ
தைடகைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள்
என்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
(iv) கண்
மாவட்டத்தில்
கால்நைட
வளர்ப்ைப
ேமம்ப த் வதற்காக
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1156/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கடந்த 3-4 மாத காலமாக
த்தளம் மாவட்டம் க ம் வறட்சிைய
எதிர்ேநாக்கியெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப வறட்சியின் காரணமாக த்தளம் மாவட்ட ெதன்ைனச் ெசய்ைக
ெப மளவில் பாதிக்கப்பட்டெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்;
(iii) வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட த்தளம் மாவட்ட ெதங்குச் ெசய்ைகயாளர்
க க்கு ஏேத ம் நிவாரணம் அல்ல
உதவிகைள வழங்குவதற்கு
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1401/ ’18
ெகளரவ ெமாஹம்ம
நசீர்,— அரச நி வாக
காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம்,
ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கம்பஹா ெபா ஸ் நிைலயத்தின் 248/177/MOIB ஆம் இலக்க மற் ம்
2017.02.13 ஆம் திகதிய ைறப்பா ெதாடர்பிலான சந்ேதக நப டன், EPJA-7555 ஆம் இலக்க Toyota Noah வைகயிலான ேமாட்டார் வாகனம்,
Samsung வைகயிலான இரண்
ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிகள், Nokia
வைகயிலான ஒ ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி, ேதசிய அைடயாள அட்ைட
மற் ம் சாரதி அ மதிபத்திரங்கள் சில மற் ம் பணம் அடங்கிய பயணப்
ெபாதிெயான் சிவில் பிரைசகள் சிலாினால் 2017.05.01 ஆம் திகதி க த் ைற
மாவட்ட குற்றவியல் பிாிவிடம் ைகயளிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்;
(ii) சட்ட ஏற்பா க க்கு ரணாக ேமற்ப சந்ேதக நபர் 2017.05.01 ஆம் திகதி
தல் 2017.05.06 ஆம் திகதி வைர பாணந் ைற ெபா ஸ் நிைலயத்தில்
த த் ைவக்கப்பட்
ந்தார் என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
சம்பவம் ெதாடர்பாக விசாரைண நடாத் மா
அப்ேபாைதய
சட்ட ம், ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சின் ெசயலாளாினால்
MLO/MO/OUT/147/17 ஆம் இலக்க 2017.08.29 ஆம் திகதிய க தம்
லம்
ெபா ஸ் மாஅதிப க்கு அறிவிக்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
ேமற்ப
சம்பவம் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள்
மற் ம் அவற்றின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யா என்பைத ம்;
(ii) பாதிக்கப்பட் ள்ள
ைறப்பாட்டாளர்களான தரப்பின க்கு நியாயம்
வழங்குவதற்காக ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?

(ஆ) (i)

(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 25 )
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74/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம்
கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 243
இன் ப , சுற் லாக் ைகத்ெதாழில்
ைற ெதாடர்பான பயிற்சிப்
பாடெநறிக க்கு
ஒ க்கப்பட்ட
பா
100
மில் யன்
எவ்வா
உபேயாகிக்கப்பட்ட என்பைத ம்;
(ii) ேமற்கூறிய
ன்ெமாழிவில் குறிப்பிடப்பட்டவா
காலாண்
ஒன் க்கு
3000
ேபா்
தம்
வ டெமான் க்கு
12,000
ேப க்கு
பயிற்சி
அளிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(iii) இந்த பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்திய நி வனங்கள்
அல்ல அைமப் கள் யாைவ என்பைத ம்; அந்த நி வனங்கள் அல்ல
அைமப் க க்கு வ டத்தி ள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்த ெகா ப்பன த்
ெதாைகையக் குறிப்பி வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
153/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கடந்ெறாழில், நீரக வள ல
அபிவி த்தி மற் ம் கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தம் ள்ள ெபா ளாதார நிைலயத்திற்குள் வாகனங்கள் பிரேவசிக்கும் ேபா ம்
அந்நிைலயத்தின் மலசலகூடங்கைள பயன்ப த் ம் ேபா ம் கட்டணங்கள்
அறவிடப்ப ைகயில் பலதரப்பட்ட
ைறேக க ம் நிதி ேமாச க ம்
இடம்ெப வதாக
விவசாயிகள்
குற்றம்சாட் கின்றார்கள்
என்பைத
அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், தம் ள்ள ெபா ளாதார நிைலயத்தில் நைடெப ம் இவ்வாறான
ைறேக கைள கட் ப்ப த் வதற்கு அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச நி வாக
சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்சாிடம் ேகட்பதற்கு,— (1)

189/ ’18
காைமத் வ மற் ம்

(அ) (i) இலங்ைக ெபா ஸ் ேசைவயில் உப ெபா ஸ் பாிேசாதகர் பதவியில்
தற்ேபா ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ஆட்ேசர்ப்
நைட ைறக க்ேகற்ப இவர்க க்கு ெபா ஸ் பாிேசாதகர்
பதவி வைரயிலான பதவி யர் கள் எவ்வள
காலத்திற்கு பின்னர்
வழங்கப்பட ேவண் ம் என்பைத ம்;
(iii) இந்த உாிய காலத்திைன ர்த்திெசய் ள்ள உப ெபா ஸ் பாிேசாதகர்க
பதவி யர் வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

க்கு

( 26 )
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— ேபாக்குவரத்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

979/ ’ 18
மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்

(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் ேப ந் தாிப்பிடத்தில் பயணிகள் கூடங்களில்
ெப ம் குைறப்பா உள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) மைழக் காலங்களில் ெப ந்ெதாைகயான பாடசாைல மாணவர்கள் ேமற்ப
பயணிகள் கூடங்கைள பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா ள்ள பயணிகள் கூடங்கள் உாிய தரத்தில் தயாாிக்கப்படாைமயினால்
சீர்குைலந்த நிைலைமக்கு உள்ளாகி ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ேமற்ப
விடயங்கள் ெதாடர்பாக கவனம் ெச த்தி அத்தியவசியமான
இடங்களில் பயணிகள் கூடங்கைள அைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1004/ ’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 அ ராத ரம் 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;
(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
அல்ல

னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப
, மண்
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?

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

நீதி

மற் ம்

சிைறச்சாைலகள்

1191/ ’18
ம சீரைமப்

(அ) நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
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?

( 27 )
1327/ ’18
ெகளரவ சிசிர ஜயெகா ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ேதசிய பாடசாைல ஒன்றில் 08 வ டங்க க்கு ேமலாக ேசைவயாற்றிய
அதிபர்க க்கு இடமாற்றம் வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்ைற கல்வி
அைமச்சு 2018 ஆம் ஆண்
ந் நைட ைறப்ப த் கிறதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அதன் கீழ் இடமாற்றம் ெசய்வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள
ேதசிய பாடசாைலகள் மற் ம் அவற்றி ள்ள அதிபர்களின் ெபயர்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இந்த இடமாற்றம் வழங்கல் காரணமாக ேதசிய பாடசாைலக் கட்டைமப்
ைமயாக சீர்குைலதல் மற் ம் குறித்த பாடசாைலகளின் கல்வித் தரம்
ழ்ச்சியைடயா என்பதற்கு உத்தரவாதமளிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
பாடசாைலக க்கு
பின்பற்றப்ப ம் நடவ க்ைக யா

திய
அதிபர்கைள
என்பைத ம்;

நியமிப்பதற்காக

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
1330/ ’ 18
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில்
னகாி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் கிளி/
ழங்காவில் மகா வித்தியாலயம் என்ற ெபயாில் ேதசிய பாடசாைலெயான்
இ க்கின்றெதன்பைத ம்;

(ii) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற இரண்
ேதசிய பாடசாைலகளில்
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற, பதவியணி பற்றாக்குைற, ேமைச கதிைர தட் ப்பா
மற் ம் ேவ
வளக் குைறபா கைளக் ெகாண்ட பாடசாைலயாக கிளி/
ழங்காவில் மகா வித்தியாலயம் காணப்ப கின்ற என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

கிளி/ ழங்காவில் மகா வித்தியாலயத்தின் அதிபர், பிரதி அதிபர், ஆசிாியர்கள்
மற் ம் கல்வி சாரா பணியாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
பாடசாைலயில் நில கின்ற சிற் ழியர் ெவற்றிடத்திைன
நிரப் வதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்காைமக்கான
காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) இந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்காைமயின்
லம்
மாணவர்களின் கல்வி நடவ க்ைககைள ேமம்ப த்த
மாெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

இந்தப் பாடசாைலயின் கட் டத் ேதைவகள்
யாெதன்பைத ம்;

ர்த்திெசய்யப்ப ம் தினம்

(ii) கதிைரகள் மற் ம் ேமைசகளின் தட் ப்பாட் ைனப்
யாெதன்பைத ம்;

ர்த்தி ெசய் ம் திகதி

(iii) இப்பாடசாைலயின்
பதவியணியினர்
ெவற்றிடங்கைள
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் தினம் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

நிரப் வதற்கு

( 28 )

2018 நவம்பர் 28,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்
282/ ’18

ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

நீதி

மற் ம்

(அ) (i) சட்ட
மாஅதிபர்
திைணக்களத்தி
எண்ணிக்ைக
மற் ம்
அரசாங்க
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;

சிைறச்சாைலகள்

ம சீரைமப்

ள்ள
அரசாங்க
சட்டவாதிகளின்
சட்டத்தரணிகளின்
எண்ணிக்ைக

(ii) சட்ட
மாஅதிபர்
திைணக்களத்தின்
ெபா ப் க்கைள
தாமதமின்றி
விைனத்திற டன் நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு ேதைவயான அரசாங்க
சட்டவாதிகள்
மற் ம்
அரசாங்க
சட்டத்தரணிகளின்
எண்ணிக்ைக
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத்தில் நில ம் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ெதற்கு அதிேவக

399/ ’18
தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்

தியின் ெமாத்த நீளம் எவ்வள

(ii) ேமற்ப
திைய
எவ்வளெவன்பைத ம்;

நிர்மாணிப்பதற்கான

என்பைத ம்;
மதிப்பீட் ச்

ெசல

(iii) ேமற்ப
திைய நிர்மாணிக்கின்றேபா காணி மற் ம் ஏைனய ெசாத் க்கைள
இழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) இவர்க க்கு வழங்குவதற்குள்ள இழப்பீட் த்
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனின்,
ெச த்தப்பட் ள்ள
எவ்வளெவன்பைத ம்;

ெமாத்த

ெதாைக
இழப்பீட் த்

ஏற்கனேவ
ெதாைக

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் ெதற்கு அதிேவக
தியின்
லமாக அரசாங்கம் ஈட் ய ெமாத்த வ மானம் ஆண்
வாாியாக
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ஆண் களில்
தியின் தி த்த ேவைலக
ெமாத்த பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

க்காக ஒ க்கப்பட்ட

( 29 )
761/ ’18
ெகௗரவ
சமிந்த
விேஜசிறி,— மாகாண
சைபகள்,
உள் ராட்சி
மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊவா மாகாண கமத்ெதாழில் திைணக்களத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்ப ம்
விவசாயப் பண்ைணகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) அந்த விவசாயப் பண்ைணகளின் ெபயர்கள் மற் ம்
கவாிகள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iii) அந்த ஒவ்ெவா விவசாயப் பண்ைணயி ம் பணி ாி ம் ெதாழிலாளர்களின்
ெபயர்கள், கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) அந்த ெதாழிலாளர்களில் தற்ேபா நிரந்தரமாக்கப்பட் ள்ள ஊழியர்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;
(v) ஏைனய ெதாழிலாளர்கைள ம் நிரந்தரமாக்க அைமச்சு நடவ க்ைக
எ க்குமா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
957/ '18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபயினால் மதஸ்தலங்க க்கு
சூாிய மின்வ த் ெதாகுதிகைள வழங்கும் க த்திட்டத்தின் கீழ் மின்சாரம்
வழங்கப்பட் ள்ள மதஸ்தலங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ஒவ்ெவா
மதஸ்தலத்திற்கும் வழங்கப்பட் ள்ள மின்வ
ைறைமயின்
இயலளைவ ெவவ்ேவறாக ன்ைவப்பாரா;
(iii) 2017.06.01 ஆம் திகதியளவில் ேமற்ப க த்திட்டத் க்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள
பணத் ெதாைக யா ;
(iv) ேமற்ப மின்வ ெதாகுதிகள் லம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் மின்சாரத்தின்
அள யா ;
(v) மதஸ்தலங்க க்கு சூாிய மின்வ ெதாகுதிகைள இலவசமாக வழங்குவதற்கான
காரணம் யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1138/ '18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2018 ேம மாதம் இடம்ெபற்ற திடீர் ெவள்ளப்ெப க்கினால் பாதிக்கப்பட்ட
மக்களின்
எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தின்
அ ப்பைடயில்
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ஏற்பட்ட மரணங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) பாதிக்கப்பட்ட கு யி ப் க்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) அனர்த்த நிவாரண நடவ க்ைகக க்கு அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) இழப்பீடாக ெச த்தப்பட்ட ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vi) இழப்பீ
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட
கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vii) இற்ைறவைரயில் இழப்பீ
ெபற் க்ெகா க்கப்படாத கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(viii) இழப்பீ
ெபற் க்ெகா க்கப்படாைமக்கான
காரணங்கள்
யாைவ
என்பைத ம்;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 30 )
1157/ ’18
ெகௗரவ
அேசாக்க
பிாியந்த,—
உள் ராட்சி,
மாகாணசைபகள்
மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) இந்த ஒவ்ேவார் உள் ராட்சி நி வனத்தினா ம் நிர்வகிக்கப்ப கின்ற
சி வர் ங்காக்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ;
(v) 2010 ஆம் ஆண்
ந் இற்ைறவைர இந்த ஒவ்ெவா சி வர் ங்காைவ ம்
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக அைமச்சினால் வழங்கப்பட் ள்ள வ டாந்த
ஏற்பா கள் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(vi) இந்த சி வர்
ங்காக்கைள ெதாடர்ந் ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக
அைமச்சு தற்ேபா
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைகக ம் எதிர்காலத்தில்
ேமற்ெகாள்ள உள்ள நடவ க்ைகக ம் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
1193/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண் நகர 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?
1345/ ’18
ெகௗரவ நிஹால் கலப்பத்தி,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடகத் ைற அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ேசைவ அவசியத்தின் அ ப்பைடயில் நிதிப்பிரமாணம் 71 கீழ் ஏற்ப த்தப்பட்ட
ம வாி பாிேசாதகர் பதவிக்குாிய சம்பளம் அைமச்சரைவ தீர்மானத் க்கைமய
உற்பத்தி வாிச்சட்டத்தின் கீழ் கடைமைய ேமற்ெகாளவதற்காக ஏற்ப த்தப்பட்ட
உற்பத்திவாி பாிேசாதகர் பதவிக்குாிய சம்பளத் க்கு சமனான என்பைத ம்;
(ii) அைமச்சரைவ, உயர் நீதிமன்றம் மற் ம் ேமன் ைறயீட்
நீதி மன்றம்
என்பவற்றின் இணக்கப்பாட் டன் கலால் வாி பாிேசாதகர்க க்கு
வழங்கப்பட்ட சம்பளத்ைத சுங்கவாி திைணக்களத்தில் பணியாற் ம் கலால்
வாி பாிேசாதகர்க க்கும் 1992 ெதாடக்கம் 2006 வைர வழங்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா ?
(ஆ) (i) அரசாங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு வின் கட்டைளப்ப
பதவிப்ெபயைர
மாற்றாமல் திய நியமனங்கைள வழங்காமல் திைணக்களெமான்றி
ந்
மற் ெமா
திைணக்களத் க்கு உள்ளீர்ப்பதன்
லம் அந்தப் பதவியின்
ேசைவப் பிாி , சம்பளத் ெதாகுதி, சம்பள குறியீட் இலக்கம் மற் ம் சம்பள
அள த் திட்டத்ைத குைறத்தல் மாற் தல் அல்ல ேவ ஏேத ம் பாதகத்
தன்ைமைய ஏற்ப த்தல் தற்ேபாைதய சட்டவிதி ைறக க்கு ஏற் ைடயதா
என்பைத ம்;
(ii) அவ்வாெறனின் அைனவைர ம் சமனாக மதித்தல் என்ற ேகாட்பாட்ைட
அ மீ கின்ற என்பைத ம் ஏற் க்ெகாள் ரா?
என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா ?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

( 31 )
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75/ ’ 18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம்
கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 245
இன் ப , ெகா ம்
திய நகர மண்டபத்திற்கு அ கில் 7000
இ க்ைககைளக் ெகாண்ட மாநாட் மண்டபெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்காக
ஒ க்கப்பட்ட பா 3000 மில் யன் பயன்ப த்தப்பட்ட விதம் ெதாடர்பான
விபரமான அறிக்ைக ஒன்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப க த்திட்டத்தில் கூட் ச்ேச ம் தனியார் ைற
தலீட்டாளர்கள்
யாவர் என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப வர
ெசல த் திட்ட
ன்ெமாழி க்குப் பிரதிப ப் க் காட் ய
உள்நாட்
மற் ம் ெவளிநாட்
தலீட்டாளர்களின் ெபயர் பட் யல்
ஒன்ைற ம் இவர்கள
தலீ களின் ெப மதிகள் அடங்கிய அட்டவைண
ஒன்ைற ம் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
152/ ’18
ெகௗரவ ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மகாவ
கங்ைகயில்
மணல்
அகழ் க்காக
வில்க வ
பிரேதச
ெசயலகத்தினால் அ மதி பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள நபர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப நபர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கியைம காரணமாக வில்க வ
பிரேதசத்தில்
மகாவ
நதிக்கு
பாாிய
சுற்றாடல்சார்
பாதிப்
ஏற்ப கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அப் பாதிப்ைப நி த்த அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
190/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) பாடசாைல மாணவர்க க்காக ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள “சுரக்ஷா” காப்
தித்
திட்டத்தின் லம் உள்வாங்கப்ப கின்ற ேநாய்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) கடந்த 05 ஆண் களில் ேமற்ப
ேநாய்களால் பாதிக்கப்பட்டதாக
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள பாடசாைல மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
ேநாயின் பிரகாரம் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப காப்
தித் திட்டம் எத்திகதியி
ந் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட
என்பைத ம்;
(iv) இ வைர இக் காப்
த்திட்டத்தினால் அ கூலங்கைள ெபற் க்ெகாண் ள்ள
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப ஒவ்ெவா மாணவாின ம் ெபயர், பாடசாைல, கல்வி கற்கின்ற
தரம், பீ க்கப்பட்ட ேநாய் மற் ம் காப்
தித் ெதாைக ஆகியைவ
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 32 )
283/ ’18
ெகளரவ ேஹஷா விதானேக,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்
வசதிகள் மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2005 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர,
ட் ப் பணிப்ெபண்களாக ெவளிநா ெசன் ள்ள ெபண்களின் எண்ணிக்ைக;
ட் ப் பணிப்ெபண்களாக ெவளிநா ெசன் ள்ள ெபண்களில் தாய்மாாின்
எண்ணிக்ைக;
(iii) ட் ப்
பணிப்ெபண்களாக
ெவளிநா
ெசன்
பல்ேவ
ன்
த்தல்க க்கு ஆளாகி இலங்ைகக்கு மீள வ ைகதந் ள்ள மற் ம்
உயிாிழந் ள்ள ெபண்களின் எண்ணிக்ைக;
ஒவ்ெவா
வ ட ாீதியாக தனித்தனிேய யா
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(i)
(ii)

(ஆ) (i) பராயமைடயாத பிள்ைளகள் உள்ள தாய்மார் ெவளிநா
ெசல்வதன்
காரணமாக அவர்களின் பிள்ைளக க்கு பாதகமான தாக்கம் ஏற்ப கின்ற
என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், பராயமைடயாத பிள்ைளகள் உள்ள ெபண்கள்
ட் ப்
பணிப்ெபண்களாக ெவளிநா ெசல்வைதத் த க்க அைமச்சு நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள் மா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
762/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர ஊவா மாகாண கல்வித்
திைணக்களத்தினால் ப ைள மாவட்டத்தி ள்ள பாடசாைலக க்காக
நிர்மாணிப்பட்ட இரண்
மா
மற் ம்
ன்
மா க் கட் டங்களின்
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
கட்டடங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பாடசாைலகளின் ெபயர்,
கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இக்கட்டடங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட
ஆட்கள்/நி வனங்களின் ெபயர் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப நிர்மாணப் பணிக க்காக ஒவ்ெவா ஆ க்கும்/நி வனத்திற்கும்
ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
நிர்மாணப் பணிக க்கான ஒப்பந்தங்கைள ெபற் க்ெகா க்கும்
ேபா
மாகாண
கல்வித்
திைணக்களம்
பின்பற்றிய
ைறயியல்
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
980/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம்
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் வாவிகைளத் த வியதாக நன்னீர் மீன்பி த்
ெதாழி ல் ஈ ப கின்ற ெப ம் ெதாைகயான மீனவர்க க்கு இற்ைறவைர
நிரந்தர
கள் இல்ைலெயன்பைத அறிவார என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
கள் ெதாடர்பான பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்கு
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) இதற்கான
டைமப் க்
க த்திட்டெமான்ைற
நைட ைறப்ப த்த
எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 33 )
1005/ ’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 மாத்தைள மாவட்டத்தில்
னரைமக்கப்பட்ட சிறிய, மத்திய மற் ம் பாாிய அளவிலான நீர்ப்பாசனக்
க த்திட்டங்கள் 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
(vi) ேமற்ப

ன்ேனற்றம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;

னரைமப் ப் பணிக

க்கான சாத்தியவள ஆய் , சுற்றாடல் மற் ம்

ெபாறியியல் அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப
அல்ல

னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா
மண

அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப

, மண்

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?
1256/ ’18
ெகௗரவ

ஆனந்த

அ

த்கமேக,—

நகரத்

திட்டமிடல்

மற் ம்

நீர்

வழங்கல்

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண்

மாவட்டத்தில் ேபாகஹகந்த சீவ கந்த மற் ம்

கிராமங்க

லத்ெகால்ல ஆகிய

க்கு குழாய் நீர் இல்லாைமயினால் அந்த கிராம மக்கள் மிக ம்

பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) அவ்வாெறனின் அக்கிராம மக்க
அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

க்கு குழாய் நீாிைன வழங்குவதற்காக
என்பைத ம்;

( 34 )

2018 நவம்பர் 30, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

76/ ’ 18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம்
கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 246
இன் ப , இலங்ைகயில் ெசாகுசு அங்கா களின் ெசார்க்க ாி (Shopping Paradise) ஒன்ைற உ வாக்குவதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பிரதானமான வாித்
தி த்தங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
வாித் தி த்தங்கள் காரணமாக ஆைடகள், பாதணிகள்,
இலத்திரனியல் மற் ம் மின் சாதனங்களின் விைலயி ம்,
ரள்வி ம்
ஏற்பட் ள்ள தாக்கம் எவ்வாறான என்பைத ம்;
(iii) 1994 ஆம் ஆண்
ந் இன் வைர இலங்ைகக்கு வ ைகதந்த சுற் லாப்
பயணிகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அந்தந்த ஆண் ல் ேமற்ப சுற் லாப்
பயணிகளிடமி ந்
ஈட் ய ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணித் ெதாைகையக்
காட் கின்ற அட்டவைணையச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
284/ ’18
ெகளரவ ேஹஷா விதானேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) எம்பி ப்பிட் ய ஆதார ைவத்தியசாைலயில் உள்ள,
(i) வாட் க்களின் எண்ணிக்ைக;
(ii) ேநாயாளர்க க்கான கட் ல்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) சத்திரசிகிச்ைசக்கூடங்களின் எண்ணிக்ைக;
யா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) பாாியளவிலான பிரேதசத்ைத உள்ளடக்கியதாக இந்த ைவத்தியசாைலயினால்
ேசைவ வழங்கப்பட் வ கின்ற ேபாதி ம், அதற்கு உகந்தவா ேபாதியளவில்
வசதிகள் இல்ைல என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதற்காக ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
550/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அைமச்சரைவ நியமித்த நிைலயியற் ெப ைகக் கு
ெதாழில் ட்ப
மதிப்பீட் க் கு வின் தீர்மானத்ைத றத்ெதா க்கி தலாவ சந்தர்ப்பத்தில்
நிராகாிக்கப்பட்ட ெகாள்கலன்களில் ெபா த்தப்பட்ட 50 மின் பிறப்பாக்கிகைள
நி
வதற்கான இரண்
விைலகூ னர்கைள மீண் ம் மீள்மதிப்பீ
ெசய் மா
ெதாழில் ட்ப மதிப்பீட் க் கு ைவ ேவண் க்ெகாண்டதா
என்பைத ம்;
(ii) ெதாழில் ட்ப மதிப்பீட் க் கு அதன் 2017.07.12 ஆந் ேததிய அறிக்ைகயில்
Senok Trade Combine Pvt. Ltd மிகப் ெபா த்தமான மற் ம் பதில்
நடவ க்ைகக்குாிய ஆகக் குைறந்த விைலகூ னர் என்
இரண்டாம்
தடைவயாக ம் விதந் ைரத்ததா என்பைத ம்;

( 35 )
(iii) அைமச்சரைவ அங்கீகாரத்தி டாக அைமச்சரைவ நியமித்த நிைலயியற்
ெப ைகக் கு ெதாழில் ட்ப மதிப்பீட் க் கு ைவ றத்ெதா க்கி ேகள்விப்
பத்திரத்ைத 2017.07.31 ஆந் திகதி இந்தியாவின் Sterling & Wilson என்ற
நி வனத் க்கு வழங்கியதா என்பைத ம்;
(iv) சனாதிபதி ெசயலகத்தி ள்ள ெப ைக ேமன் ைறயீட் ச் சைபக்கு Senok
Trade Combine Pvt. Ltd ேமன் ைறயீெடான்ைற ெசய்ததா என்பைத ம்;
(v) Senok கம்பனியான
ஏற்கனேவ நி
வதற்கான ஆகுெசலைவ அதன்
ேகள்விப்பத்திரத்தில் உள்ளடக்கி ள்ள அேதேவைள, நி
வதற்கான
ச்சிய ஆகுெசலைவக் க த்தில்ெகாண்
Sterling & Wilson
மற் ம்
ெகாாியா நி வனம் ஆகியவற்றின் விைலக்ேகள்விைய மீள்பாிசீலைன
ெசய் மா அைமச்சும் ெப ைக ேமன் ைறயீட் ச் சைப ம் ெதாழில் ட்ப
மதிப்பீட் க் கு ைவ ேவண் க்ெகாண்டதற்கான காரணத்ைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச

கவ

763/ ’18
ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) ச ர்த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் குைறந்த வ மானம் ெப ம் கு ம்பங்க க்கு
டைமப் உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டெமான் ெசயற்ப த்தப்ப கின்றதா;
(ii) ஆெமனில், தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின் ,
இவ் டைமப் உதவி ெபற்ற ப ைள மாவட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
கவாிகள் ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் ப ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(iii) எதிர்வ ம் காலத்தில் இக்க த்திட்டத்தின் கீழ் அதிக அளவிலான டைமப்
உதவிகைள ப ைள மாவட்ட மக்க க்கு வழங்க அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைகககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
958/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கடந்த தினங்களில் நிலவிய க ம் வறட்சி காரணமாக கு நாகல்
மாவட்டத்தில் பாதிப் க்குள்ளான கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) பாதிப் க்குள்ளான இக்கு ம்பங்கள் பற்றி அறிக்ைகயிடப்பட்ட பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(iii) வறட்சி காரணமாக பாதிப் க்குள்ளான மக்களின் கு நீர்ப் பிரச்சிைனையத்
தீர்ப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1195/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ 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?

( 36 )
1268/ ’18
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்
தல் இன் வைர இலங்ைகயில் அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள
ேதங்காய் உற்பத்தி;
(ii) ேமற்ப
காலப்பகுதியில் வ டாந்தம் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட ேதங்காய்
எண்ணிக்ைக;
(iii) ேமற்ப காலப்பகுதியில் வ டாந்தம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேதங்காய்
எண்ணிக்ைக;
ஒவ்ெவா
ஆண் ன் அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யா
என்பைத அவர்
குறிப்பி வாரா?
கடந்த காலத்தில் சீரற்ற காலநிைல காரணமாக ெதன்ைன விைளச்சல்
குைறவைடந்தைம
ெதாடர்பில்
தீர்
வழங்குவதற்கு
அரசாங்கம்
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) விவசாயிக க்கு நிவாரண உதவி அ ப்பைடயில் உரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், வழங்கப்பட்ட உரத்தின் அள மற் ம் உரம் வழங்கப்பட் ள்ள
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iv) இதன் கீழ் உள்ளடங்கும் ெதன்ைன ஏக்கர்களின் அள யா என்பைத ம்;
(v) இ வைர,
உர
நிவாரணம்
வழங்கப்படவில்ைல
எனின்,
அைவ
வழங்கப்ப ம் திகதி யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஆ) (i)

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1331/ ’18
ெகௗரவ சி. சிறீதரன்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், கரச்சி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் கிளி/
கிளிெநாச்சி மத்திய மகா வித்தியாலயம் எ ம் ெபயாில் ேதசிய
பாடசாைலெயான் ள்ள என்பைத ம்;
(ii) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள ேதசிய பாடசாைலகள் இரண் ல் ஒன்றாகிய
இப்பாடசாைலயில்
ஆசியாியர்
பற்றாக்குைற,
பணியாட்ெடாகுதி
உ ப்பினர்களின் பற்றாக்குைற, ேமைச கதிைரகளின் பற்றாக்குைற மற் ம்
ஏைனய
வளங்களின்
பற்றாக்குைற டன்
இப்பாடசாைலயான
ெசயற்ப கின்ற என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப
பாடசாைலயின் அதிபர், பிரதி அதிபர், ஆசிாியர்கள் மற் ம்
கல்விசாரா பணியாட்ெடாகுதியினாின் ெபயர்கள் என்னெவன்பைத ம்;
(ii) இப்பாடசாைலயில்
நில ம்
கல்விசாரா
பணியாட்ெடாகுதியினாின்
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு இ வைர நடவ க்ைக எ க்காைமக்கான
காரணம் என்னெவன்பைத ம்;
(iii) இவ்ெவற்றிடங்கைள
நிரப் வதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்காைமயினால்
மாணவர்களின் கல்வி நடவ க்ைககைள
ன்ேனற்ற
யா
என்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) (i) இப்பாடசாைலயின் கட்டடத் ேதைவகள் ர்த்தி ெசய்யப்ப ம் திகதி யா ;
(ii) ேமைச கதிைரகளின் பற்றாக்குைற
ைமயாகப் ர்த்தி ெசய்யப்ப ம் திகதி
யா ;
(iii) இப்பாடசாைலப் பணியாட்ெடாகுதியினாின் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் திகதி யா ;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

( 37 )

2019 சனவாி 11, ெவள்ளிக்கிழைம

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்
பா. 3/ ’18

ெகௗரவ

(டாக்டர்)

நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,—

ெமாறட் வ

பல்கைலக்கழகத்திற்காக

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள ம த் வ பீடத்திற்கான ேபாதனா ைவத்தியாசாைலயாக நாெகாைட
ெபா

ைவத்தியசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்தல்,— 2018 ஆம் ஆண் க்கான வர

ெசல த்திட்டம்
நிர்மாணிக்க

லம் ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத் டன் இைணந்த ம த் வ பீடெமான்ைற
ன்ெமாழியப்பட் ள்ளேதா

ேமற்ப

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள ம த் வ

பீடத்திற்கான ேபாதனா ைவத்தியாசாைலயாக நாெகாைட ெபா
அபிவி த்தி ெசய்யப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா

ைவத்தியசாைலைய

ன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 4/ '18

ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விைய கட்டாயப்ப த்தல்,—
நாகாீகமான ஒ

ச

கத் க்கு ஒவ்வாத வைகயில் நாட்

ள் பரவி வ கின்ற குற்றச்

ெசயல்கள் மற் ம் சி வர் குற்றச்ெசயல்கைள ஒழிப்பதற்கும் சுய ஒ க்கக் கட் ப்பாட்ைட
ஏற்ப த் வதற்குமாக சகல பிள்ைளக

க்கும் 9 ஆம் தரம் வைர அவர்கள

சமயங்களின்

அ ப்பைடயில் ஞாயிற் க்கிழைம அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விையக் கட்டாயப்ப த்தல்
உகந்தெதன இப்பாரா

மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 16/ ’18

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகளில்
தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
அைமத்தல்,— இலங்ைகயின் அேநகமான கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகள்
மிகக்

குைறந்த

ெபா ளாதார

நிைலயி

ள்ளதால்,

அத்தைகய

விஹாைரகளில்

தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா

மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 21/ ’18

ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— இைணயத் தளங்களில் ஆபாச
காெனாளிகள் உலா வைத த க்கும் ெபா ட்
தற்ேபா

சிறப்

நி வனெமான்ைற தாபித்தல்,—

அதிகளவில் இைணயத் தளங்கள் ஊடாக பல்ேவ

காட்சிகள் உலா வதன்

ஆபாச காெனாளிக்

லம் ஆட்களின் அந்தரங்கத் க்கு பாதிப்ேபற்ப வேதா

குறிப்பாக ெபண்கள் அதன்

லம் ெப ம் அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்வதால்,

இவ்வாறான காெனாளிக் காட்சிகைள தன் வசம் ைவத் ள்ள, விநிேயாகிக்கின்ற மற் ம்
உ வாக்குகின்ற ஆட்கள் ெதாடர்பாக
பிாிெவான்
இப்பாரா

குற்றப்

லனாய்

ெசய்வதற்கு பயன்மிக்க சிறப்

லனாய் த் திைணக்களத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட ேவண் ெமன

மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற .

( 38 )
பா. 22/ ‘18
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ஏைனய
அைனத் உயர்கல்வி நி வனங்க க்கும் சிறப் ப் பயிற்சி ெபற்ற உளநல ஆேலாகர்கைள
அல்ல
ேபாசகர்கைள நியமித்தல்,— தற்ேபா
பரவலாக காணக்கூ யதாக உள்ள
இைளஞர் வதிகள், மாணவ மாணவியர்கள் தற்ெகாைல ெசய் ெகாள் ம் ேபாக்கிைன
த ப்பதற்கு அைனத்
அரச கல்வி நி வனங்க க்கும் பயிற்சி ெபற்ற உளநல
ஆேலாசகர்கள், ேபாசகர்கள் நியமிப்பட ேவண் ெமன அல்ல
ேமற்ப
கல்வி
நி வனங்களில் தற்ேபா
பணியாற் கின்ற ஆசிாியர்க க்கு உளநல ஆேலாசைன
ெதாடர்பான சிறப் ப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற .
பா. 24/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத் க்குாித்தாக இ ந்த கரப்பந்தாட்ட
விைளயாட் ன் ெப ைமைய மீண் ம் கட் ெய ப் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
நைட ைறப்ப த்தல்,— இற்ைறக்கு ஏறத்தாழ ஒ
தசாப்தத் க்கு
ன்னர்
த்தளம்
மாவட்டத்தின் பாடசாைலகளி
ந்
உ வாகிய திறைமவாய்ந்த கரப்பந்தாட்ட
விைளயாட்
ரர்க ம்
ராங்கைனக ம் ேதசிய மற் ம் சர்வேதச ேபாட் களில்
ெவளிப்ப த்திய திைறைமகளின் காரணமாக த்தளம் மாவட்டத் க்கு கரப்பந்தாட்ட
விைளயாட்
லம் ெப ைமயானேதார் இடம் கிைடத்தி ந்த ேபாதி ம், இன்றளவில்
அந்த நிைலைமயில் ஓரள
ழ்ச்சி ஏற்பட் ள்ளதனால், மீண் ம் அந்தப் ெப ைமைய
த்தளம் மாவட்டத் க்கு ெகாண் வ வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான் நைட ைறப்
ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 25/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தில் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைல
ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— மக்களின் ேபாஷாக்குத் ேதைவகைள
ர்த்தி ெசய்வதற்குத்
ேதைவயான ரதச்சத்ைத ெபற் க் ெகா க்க ம், வ டாந்தம் ாின் மீன் இறக்குமதிக்காக
ெவௗிநாட் க்கு பாய்ச்சப்ப கின்ற ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய பா காத் க்
ெகாள்வதற்காக ம், ேம ம் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்கத் ேதைவயான
அைனத் வளங்க ம் த்தளம் மாவட்டத்தில் இ ப்பதா ம், அம்மாவட்டத்தில் ாின் மீன்
ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 26/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ெகா ம் –கட் நாயக்க அதிேவக ெந ஞ்சாைலைய
சிலாபம் வைர நீ த்தல்,— ஒ நாட் ன் அபிவி த்தியில் அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் மிக
க்கியமானைவயாக உள்ளதா ம், தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் த்தளம்
மாவட்டம் மிக
ாிதமாக அபிவி த்தியைடந்
வ வதா ம், அந்த அபிவி த்தி
ேவகத்ைத ேம ம் அதிகாிக்கச் ெசய் ம் ெபா ட்
தற்ேபா
ெகா ம்பி
ந்
கட் நாயக்க வைர ள்ள அதிேவக ெந ஞ்சாைல சிலாபம் வைர நீ க்கப்பட
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா 27/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வடேமல் மாகாணத்தில் குளங்கள், ஆ கள் மற் ம்
கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ம த மர ந ைகக் க த்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,—
மண்ணில் உள்ள நீைரப் பா காக்கும் ஆற்றைலப்ேபான்ேற மண்ணாிப்பிைன குைறக்கும்
பண் ைடய நீண்ட ஆ ட்காலத்ைதக்ெகாண்ட ம த மரத்ைத வடேமல் மாகாணத்தின்
குளங்கள், ஆ கள் மற் ம் கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ந ைகெசய் ம் க த்திட்டெமான்
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .
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பா 28/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— பத்தலங்குண் தீ வாசிகளான மீனவர்களின் அ ப்பைடத்
ேதைவப்பா கைள நிைறேவற் வதற்கான
ாித நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல்,—
வடேமல் மாகாணத்தின் த்தளம் மாவட்டத்தின் கற்பிட் க் குடாநாட் க்கு அ கில் உள்ள
பிரதான தீ களிெலான்றான பத்தலங்குண் தீைவச்ேசர்ந்த மீனவர்களின் அ ப்பைடத்
ேதைவப்பா கள் இற்ைறவைர
ைறயான கவனத்திற்கு இலக்காகவில்ைல என்பதால்,
நிகழ்கால நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் அம்மக்களின் அ ப்பைடத் ேதைவப்பா கைள
நிைற ெசய் அவர்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதற்கான ாித நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.29/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— ேகாழிப் பண்ைண உாிைமயாளர்களினால்
பயன்ப த்தப்ப கின்ற ‘பற்றாி ேகஜ்’ ைறைமைய நி த் தல்,— இலங்ைக பண்ைடய
காலந்ெதாட்
உயிாினங்கள் மீ
அன் ெச த் கின்ற ெபௗத்த நாடாக விளங்கிய
ேபாதி ம், இன்றளவில் சில ேகாழிப் பண்ைணயாளர்கள் பயன்ப த் கின்ற பற்றாி ேகஜ்
ைறைம காரணமாக விலங்குகள் ெப ம் சித்திரவைதக்குள்ளாவதனா ம், அதிக ட்ைட
உற்பத்தியின்
லம் சிறிய அளவிலான ேகாழிப் பண்ைணயாளர்களின் ெதாழில்கள்
ஆபத்தான நிைலக்கு உள்ளாகி ள்ளதன் காரணத்தினா ம், ேமற்ப மனிதாபிமானமற்ற
ைறைமைய நி த் வதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன
இப் பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற .
பா.30/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள
உள்நாட் ப் பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ாித நிகழ்ச்சித்
திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல்,— வ டாந்தம் எம
நாட் ற்கான பால் மா
இறக்குமதிக்காக ெப ந்ெதாைகப் பணம் ெசலவிடப்ப வ டன், இப்பணத்ைத எம
நாட் ற்குள்ேளேய ேசமித் க்ெகாள்ள
ெமனில் அ நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு
ெப ம் உந் சக்தியாக அைம ெமன்பதால் பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள
உள்நாட்
பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு
ாிதமான
நிகழ்ச்சித் திட்டெமான் நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 31/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தி ள் அைமந் ள்ள
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த இடங்கைள ேப வதற்காக
ாிதமான
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல்,— வடேமல் மாகாணத்தி ள்ள
கு ணாகல் மாவட்டம் மிக ம் ெப ைமவாய்ந்த வரலாற்றிக்கு உாிைம ேகா ம்
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த பல இடங்கைளக் ெகாண்டெதா
மாவட்டமாக இ ப்ப டன், பண்ைடய காலத்தில் கு ணாகல், தம்பெதனிய மற் ம்
யாப்பகுவ ேபான்ற இராச்சியங்க ம் இம்மாவட்டத்திேலேய அைமந்தி ந்தெதனி ம்
தற்ேபா
இந்த ராதன இடங்களின் பா காப் சம்பந்தமாக பாாிய பிரச்சிைனகள்
ேதான்றி ள்ளதால் ேமற்ப ெதால்ெபா ளியல் இடங்கைள ேப வதற்காக ாிதமான
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 32/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— சகல
ைறகைள ம் உள்ளடக்கும்
வைகயில் விாிவான ச க பா காப் வைலயைமப்ெபான்ைற நைட ைறப்ப த்தல்,—
எந்தெவா
நாட்
ம் ெவற்றிகரமான ச க பா காப்
வைலயைமப்ெபான்
காணப்ப வ
அந்த நாட் ல் வா ம் பிரைசக க்கு
க்கியமாகும் என்ப டன்,
இலங்ைகயில் அரச ைற மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்காக ஓய் திய
ைறெயான்
அல்ல
ேசமலாப நிதிய
ைறெயான்
நைட ைறயில் இ ந்த
ேபாதி ம், நாட் ல்
ைறசாரா
ைறயி ள்ள ஊழியர்க க்காக அத்தைகய ச க
பா காப்
ைறெயான் நைட ைறயில் இல்லாைமயால், அைனத்
ைறகைள ம்
உள்ளடக்கும்
வைகயில்
விாிவான
ச க
பா காப்
வைலயைமப்ெபான்
நைட ைறப்ப த்தப்படல்
ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண
நிைறேவற் கிற .

( 40 )
பா. 33/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கண்
மாவட்டத்தில் நன்னீர் மீன் வளர்ப் க்
ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த்தல்,— கண் மாவட்டத்ைத வியியல் ாீதியில் ேநாக்குைகயில்
கடல் பிரேதசத்தி
ந்
ரமாக அைமந்தி ப்பதனால் இம்மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற
மக்களின் ரதத் ேதைவைய நிைற ெசய்வதற்காக கண் மாவட்டத்தி ள்ள அைனத்
குளங்கள் மற் ம் நீர்த்ேதக்கங்களில் நன்னீர் மீன் வளர்ப் க் ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த்த
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 34/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கண் மாவட்டத்தில் ைபனஸ் மர வளர்ப்பினால்
ஏற்பட் ள்ள சுற்றாடல் பாதிப்ைபக் குைறத்தல்,— கண் மாவட்டத்தில் ைபனஸ் மர
வளர்ப் காரணமாக சூழ க்கு பலத்த ேசதம் ஏற்பட் ள்ளைமயால் இந்த சூழல் பாதிப்ைப
குைறப்பதற்கான
ாித
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
ன்ென க்க
ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.35/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கண் ைவத்தியசாைல வளவில் உள்ள அங்கீகாரமற்ற
நிர்மாணிப் கைள அகற் தல்,— தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் கண்
ைவத்தியசாைலைய இரண்டாவ ேதசிய ைவத்தியசாைலயாக ன்ேனற்ற நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ வதால், ேமற்ப ைவத்தியசாைல வளவில் உள்ள அங்கீகாரமற்ற
நிர்மாணிப் கள் அைனத்ைத ம் அகற்றத் ாித நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 36/ ’18
ெகளரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிராந்திய ஊடகவியலாளர்களின் ெதாழில்கள்
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான ெபாறி ைற ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— ஒ
நாட் ன்
அபிவி த்திக்கு தகவல்கள் க்கிய காரணிகளாக இ ப்ப டன் இவ்வாறான தகவல்கைள
அளிப்பதில் க்கிய பங்காற்றி வ ம் பிராந்திய ஊடகவியலாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத்
தீர்ப்பதற்கான ெபாறி ைற ஒன்ைற தாபிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேராிக்கின்ற .
பா.37/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தில் நீர்வாழ் தாவர வளர்ப்
க த்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— தற்ெபா
உலகில் நீர்வாழ் தாவரங்க க்கு
ெப ங் ேகள்வி நில வேதா , அதன்
லம் எம நாட் க்கு ெப மளவில் அன்னிய
ெசலாவணிைய ஈட்டக்கூ ய பரந் பட்ட வாய்ப் உ வாகி ள்ளேதா , அண்ைமயில்
ஜப்பான் நாட்
நி ணர்களால் தம
ஆராய்ச்சி அறிக்ைகெயான்றில் நீர்வாழ் தாவர
வளர்ப் க்கு த்தளம் மாவட்டத்தின் கைரேயாரம் சார்ந்த பிரேதசம் மிக ம் உகந்தெதனச்
சுட் காட்
ள்ள பின்னணியில் நீர் வாழ் தாவர வளர்ப் க த்திட்டெமான்ைற த்தளம்
மாவட்டத்தில் ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.38/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வட ேமல் மாகாணத்தில் ற் ேநாய் ைவத்தியசாைல
ஒன்ைற நி
தல்,— வடேமல் மாகாணத்தில் தற்ேபா
ற் ேநாயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக ெப மள அதிகாித் ள்ளைமயினால் அந்த ேநாயாளிக க்காக வடேமல்
மாகாணத்தில்
ற் ேநாய் ைவத்தியசாைலெயான்ைற நி வ ேவண் ெமன இப்
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
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பா 39/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வட ேமல் மாகாணத்தில் சி வர் ைவத்தியசாைல
ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— இலங்ைகயின் பிரதான சி வர் ைவத்தியசாைலயாகிய றிட்ஜ்ேவ
சீமாட்
சி வர் ைவத்தியசாைலயில் காணப்ப கின்ற பாாிய இட ெந க்க ையக்
குைறப்பதற்காக ம் வட ேமல், வட மத்திய மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்த மக்க க்குப்
பயன்த ம் வைகயி ம் வட ேமல் மாகாணத்தில் சி வர் ைவத்தியசாைலெயான்
தாபிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா 40/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,—
த்தளம் மாவட்டத்தில் ேஹாட்டல் பாடசாைல
ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் த்தளம் மாவட்டத்திைன
ஒ
சுற் லா வலயமாக
ன்ேனற் வதற்கு எதிர்பார்ப்பதால் இக்ைகத்ெதாழி ன்
ன்ேனற்றத்திற்கு ேதைவயான மனித வளத்ைத பயிற் விப்பதற்காக த்தளம் மாவட்டத்தில்
ேஹாட்டல்
பாடசாைலெயான்ைறத்
தாபிக்க
ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம்
பிேராிக்கின்ற .
பா. 41/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தில் சி நீரக
ேநாயாளிக க்காக ைவத்தியசாைலெயான்ைற நிர்மாணித்தல்,— வடேமல் மாகாணத்தில்,
கு ணாகைல மாவட்டத்தில் அண்ைமக்காலமாக சி நீரக ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக
பாாியளவில் அதிகாித் ள்ளைமயால், சி நீரக ேநாயாளர்க க்காக வடேமல் மாகாணத்தில்
ைவத்தியசாைலெயான்ைற நிர்மாணிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 42/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தின் கு நாகல்
மாவட்டத்தில் தலசீமியா ேநாயாளர்க க்ெகன ைவத்தியசாைலெயான்ைறத் தாபித்தல்,—
அண்ைமக் காலத்தில் இலங்ைகயில் அதிக எண்ணிக்ைகயான தலசீமியா ேநாயாளர்கள்
அறிக்ைகயிடப்பட்
ப்ப கு நாகல் மாவட்டத்திலாகும் என்ப டன் இ வைர ேமற்ப
ேநாயாளிக க்கு சிகிச்ைச ெபற் க் ெகாள்வதற்கான தனியான ைவத்தியசாைலெயான்ைற
தாபிக்கப்படாைமயினால் ேமற்ப ேநாயாளிக க்கு தனியான ைவத்தியசாைலெயான்ைற
கு நாகல் மாவட்டத்தில் தாபிக்க ேவண் ம் என் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.43/ ’18
ெகௗரவ எஸ்.எம்.மாிக்கார்,— ெகாெலான்னாவ மாநகரசைபைய நி
தல்,—
ெகா ம் நகரத்ைத ம் அண் ய நகரங்கைள ம் நிர்வகிப்பதற்காக ெகா ம் , க ெவல
மற் ம் ேகாட்ேட
எ ம்
ன்
மாநகரசைபகள் நிலவியேபாதி ம், இந்த
ன்
மாநகரசைப ஆ ைகப் பிரேதசங்களின ம் எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெகாெலான்னாவ
ேதர்தல் ெதாகுதி இரண்
நிர்வாக அலகுகளான ெகாெலான்னாவ நகரசைப மற் ம்
ெகாட் காவத்த –
ல்ேலாியாவ பிரேதச சைபயினால் நி்ர்வகிக்கப்பட்
வ வதால்
ஒட் ெமாத்த ெகாெலான்னாவ ேதர்தல் ெதாகுதியின ம் ெபா ளாதார, ச க மற் ம்
கலாசார ேவ பா கைளத் ேதாற் விக்க இ
காரணமாக அைமந் ள்ளேதா
சுற் ப் றத்தில் நில கின்ற மாநகரசைபகள் நிர்வாகத்தின் விைனத்திறனின்ேபாில் ாித
அபிவி த்திைய இன்றளவில் அைடந் ள்ளைமயால், ஒட் ெமாத்த ெகாெலான்னாவ
ேதர்தல் ெதாகுதியின ம் அபிவி த்திைய ேநாக்கமாகக்ெகாண்
ெகாெலான்னாவ
நகரசைபைய ம் ெகாட் காவத்த – ல்ேலாியா பிரேதச சைபைய ம் ஒ ங்கிைணத்
ெகாெலான்னாவ
மாநகரசைப
நி வப்படல்
ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம்
பிேராிக்கின்ற .
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பா.44/ ’18
ெகௗரவ ஹம்ம நசீர்,— ஹஜ் யாத்திைரச் சட்டெமான்ைற அறி கப்ப த்தல்,—
வ டாந்தம் ஹஜ் யாத்திைரயில் ஈ ப கின்ற பக்தர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனக க்கு
தீர் காண்பதற்காக ம், அ ெதாடர்பான நி வாக அைமப்ெபான்ைற தாபித் சட்ட
ைறயான ஏற்பா கைள வகுக்க ம், அரசாங்கத்தால் “ஹஜ் யாத்திைரச் சட்டெமான் ”
அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.45/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— உமா ஒய அபிவி த்தி க த்திட்டத்தின் விைளவாக
பண்டாரவைள,
யன்கஹெவல பிரேதசத்தில்
கள், காணிகள் உள்ளிட்ட
ெசாத் க்கைள இழந் ள்ள கு ம்பங்க க்கு நிவாரணம் வழங்குதல்,— உமா ஒய
அபிவி த்தி க த்திட்டத்திற்காக நிலக்கீழ் சுரங்கங்கள் அகழப்ப வதால் பண்டாவைள,
யன்கஹெவல பிரேதசத்தி ள்ள மக்கள் தங்கள
கைள ம் காணிகைள ம் இழந்
தற்ேபா
ன் வ ட காலம் கடந் ள்ள நிைலயில், இடம்ெபயர்ந் ள்ள இம்மக்க க்கு
இற்ைறவைர எவ்வித இழப்பீட் த் ெதாைகேயா அல்ல
ேவ
நிவாரணேமா
கிைடக்கவில்ைல என்பதால் இம்மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 46/’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— ைகயிரதம் லம் காய்கறிகைள எ த் ச்ெசல்வதற்கான
திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— ப ைள மாவட்டம் உள்ளிட்ட காய்கறி உற்பத்தி
ெசய்யப்ப ம் மாவட்டங்களி
ந்
காய்கறி உற்பத்தியாளர்களின் உற்பத்திகைள
குைறந்த ெசலவி ம் விரயத்திைன இயன்றள
குைறக்கும் வைகயி ம் ைகயிரதம்
லமாக நாட் ன் ஏைனய பிரேதசங்க க்கு எ த்
ெசல்வதற்கான திட்டெமான்ைற
ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 47/18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— உமா ஓயா அபிவி த்தித்திட்டம் காரணமாக நீர்த்
தட் ப்பாட்ைட எதிர்ேநாக்கி ள்ள மக்க க்கு வசதிகைளச் ெசய் ெகா த்தல்,— உமா
ஓயா அபிவி த்தித்திட்டம் காரணமாக தற்ேபா ஏ
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில்
உள்ள 8394 கு ம்பங்கள் நீர் பற்றாக்குைறைய எதிர்ேநாக்கி ள்ளதனால் அந்த
மக்க க்கான நீர் வசதிைய வழங்குவதற்காக
ாித ேவைலத்திட்டெமான்ைற
நட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 48/18
ெகளரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தில்
ழ்ச்சியைடந்
ெசல் ம் விகாைரகைள அபிவி த்தி ெசய்தல்,— இலங்ைகயில் அதிக எண்ணிக்ைகயிலான
விகாைரகள் காணப்ப வ ம், அதிகப யான பிக்குமார் வசிப்ப ம், கூ தலான ெபளத்தர்கள்
வாழ்வ ம் மற் ம் அதிகளவான சாசன பா காப் அதிகார மன்றங்கள் நைட ைறயில்
உள்ள மான வடேமல் மாகாணத்தில்
ழ்ச்சியைடந்
ெசல் ம் விகாைரகைள
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு
ாித நிகழ்ச்சித் திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்த
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கிற .
பா. 49/’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்பிட்
சார்ந்த பிரேதசங்களில் பைனக்
ைகத்ெதாழிைல ஊக்குவித்தல்,— வட ேமல் மாகாணத்தின் கல்பிட் பிரேதசத்தில் பைன
சார்ந்த ைகத்ெதாழில் கடந்த சில வ டங்களாக ெப ம் சாிைவ சந்தித் ள்ளதால்,
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைககளின் பிரகாரம், எதிர்காலத்தில் கல்பிட்
பிரேதசத்ைத சுற் லா நகரமாக அபிவி த்தி
ெசய் ம் ேவைலத்திட்டத்திற்கு ேநர்
ஒத்ததாக அப்பிரேதசத்தில் பைனக் ைகத்ெதாழிைல ஊக்குவிக்கும் ேவைலத்திட்டெமான் ம்
ன்ென க்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
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பா.51/ '18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— பாதகமான காலநிைல காரணமாக ஏற்ப ம்
ெப வாாியாகப் பர ம் ேநாய்கைளத் த த்தல்,— பாதகமான காலநிைல காரணமாக
ஏற்ப ம் ெவௗ்ளப்ெப க்குக்குப் பின்னர் அனர்த்தத் க்கு உட்பட்ட பிரேதசங்களில் நீர்
வ ந்ேதா யதன் பின்னர், எ க்காய்ச்சல், வயிற்ேறாட்டம் உள்ளிட்ட ெதாற் ேநாய்கள்
பர ம் அபாயம்
காணப்ப வதாக குறிப்பிட்ட பிரேதசங்களில் ெபா
சுகாதார
பாிேசாதகர்களினால் சுட் க் காட்டப்பட் ள்ளதனால், அத்தைகய ெப வாாியாகப் பர ம்
ேநாய் நிைலைம ஏற்ப வைத தவிர்ப்பதற்காக
ாித ேவைலத்திட்டெமான்ைற
ன்ென க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.52/ '18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— ஆற் ப்பள்ளத்தாக்குகளி
ந்
உச்ச பயன்
ெப தல்,— ஒ
விவசாய நாடான எம
நாட் ன் ஆற் ப்பள்ளத்தாக்குகளி
ந்
விவசாய ைகத்ெதாழி க்கு பாாிய ேசைவயாற்றப்ப கின்ற ேபாதி ம், இந்த ஆற் நீர்
பாாியள பயன்ப த்தப்படா கட டன் கலப்பதாக அறிவியல்சார் ஆராய்ச்சிகள் லம்
ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளைமயால், மகா பராக்கிரமபாகு மன்ன ைடய காலத்ைதப் ேபான்
இந்த நீர் வளத்ைதக் ெகாண் நாட் ன் அபிவி த்திக்கு உச்ச பயன் ெபறக்கூ யவா
ேவைலத்திட்டெமான்ைற ன்ென க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.53/ '18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ெவௗ்ளப் ெப க்ைகக்
கட் ப்ப த்தல்,— பாதகமான காலநிைல காரணமாக ெதாடர்ச்சியாக ெவௗ்ளப்ெப க்கினால்
அனர்த்தத் க்கு
உட்ப ம்
இரத்தின ாி
மாவட்டத்தின்
ெவௗ்ளப்ெப க்ைக
கட் ப்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயார் ெசய்ய ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.54/ ’18
ெகளரவ ேஹஷா விதானேக,— எதிர்கால சந்ததியின க்காக சப்ரக வா க்குத்
தனித் வமான மர ாிைமகைளப் பா காத்தல்,— கைல, விைளயாட் ேபான்ற பல்ேவ
ைறகளில் சப்ரக வா க்கு உாித்தான தனித் வமிக்க பண் கள் காணப்ப வ டன்,
இன்
வர்த்தகமயமாக்கல்
காரணமாக
ேமற்ப
தனித் வமிக்க
பண் கள்
அழிவைடகின்ற
அச்சு த்தல்
காணப்ப வதனால்
எதிர்கால
சந்ததியின க்காக
சப்ரக வா க்கு தனித் வமிக்க மர ாிைமகைள பா காக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
தயார் ெசய்ய ேவண் ெமன் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.55/ ’18
ெகளரவ ேஹஷா விதானேக,— இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் இயற்ைக அனர்த்தங்கைள
குைறக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைறத் தயார் ெசய்தல்,— ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி
அைமப்பினால்
ெவளியிடப்பட் ள்ள
அறிக்ைகக க்கு
அைமய
இரத்தின ாி
மாவட்டத்தில் இயற்ைக அனர்த்தங்க க்கு உட்ப கின்ற அச்சு த்தைலக் ெகாண்ட பல
இடங்கள் காணப்ப வதாக சுட் க்காட்டப்பட் ள்ளதனால் ேமற்ப
நிைலைமகைள
குைறப்பதற்காக ஏேத ெமா
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத தயார் ெசய்ய ேவண் ெமன்
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.56/ ’18
ெகளரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கண்
மாவட்டத்தில் ஜூேடா விைளயாட்ைட
அபிவி த்தி ெசய்தல்,— கண் மாவட்டத்தில் ஜூேடா விைளயாட் க்கு திறைமையக்
ெகாண் ள்ள ெப ம் எண்ணிக்ைகயாேனார் இ ப்பதனால் ேமற்ப ஆட்கைள சர்வேதச
மட்டத்திற்குக் ெகாண் ெசல்லக் கூ யவைகயில் கண்
மாவட்டத்தில் ஜூேடா
விைளயாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ெமன் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .

