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*
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
இ ப்பிடக்கூ
மதிப்பீ .

ெசாத்தாண்ைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ெபப்ரவாி 15 ஆம் திகதிய
2058/33 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.06.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ெபப்ரவாி 15 ஆம் திகதிய
2058/34 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.06.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம்
(இல.1),— (235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் கீழ்
இறக்குமதித் தீர்ைவக் கட்டணங்கள் ெதாடர்பில் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(2018 மார்ச் 16 ஆம் திகதிய 2062/45 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக.)
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(2)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம்
(இல.2),— (235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் கீழ்
இறக்குமதித் தீர்ைவக் கட்டணங்கள் ெதாடர்பில் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(2018 ஏப்ரல் 17 ஆம் திகதிய 2067/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக.)
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம்
(இல.3),— (235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் கீழ்
இறக்குமதித் தீர்ைவக் கட்டணங்கள் ெதாடர்பில் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(2018 ேம 01 ஆம் திகதிய 2069/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக.)
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம்
(இல.4),— (235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் கீழ்
இறக்குமதித் தீர்ைவக் கட்டணங்கள் ெதாடர்பில் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(2018 ேம 02 ஆம் திகதிய 2069/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக.)
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம்
(இல.5),— (235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் கீழ்
இறக்குமதித் தீர்ைவக் கட்டணங்கள் ெதாடர்பில் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(2018 ேம 15 ஆம் திகதிய 2071/15 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக.)
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018
ெபப்ரவாி 23 ஆம் திகதிய 2059/52 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 மார்ச்
07 ஆம் திகதிய 2061/22 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(3)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 மார்ச்
19 ஆம் திகதிய 2063/13 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.4),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ஏப்ரல்
01 ஆம் திகதிய 2064/49 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.5),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ேம 01
ஆம் திகதிய 2069/18 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.6),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ேம 08
ஆம் திகதிய 2070/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.7),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ேம 09
ஆம் திகதிய 2070/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(4)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.8),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ேம 20
ஆம் திகதிய 2071/85 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்,— அஞ்சல்
அ வலகக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— (190 ஆவ அத்தியாயமான)
அஞ்சல் அ வலகக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிாிவின் கீழ் தபால் கட்டணங்கள்
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாின் இணக்கப்பாட் டன் தபால், தபால்
ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018
ன் 07
ஆம் திகதிய 2074/32
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்ற .

2018 ஆகஸ்ட் 09, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
25/ ’18

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண்
மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள மத்திய மாகாண சைபயின் கீழ்
நிர்வகிக்கப்ப கின்ற ைவத்தியசாைலகளின ம் மத்திய ம ந்தகங்களின ம்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அவற்றின் ெபயர்கள் மற் ம்

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப ஒவ்ெவா ைவத்தியசாைலயி ம் தற்ேபா ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக, பதவிப் ெபயர்களின் ப
தனித்தனியாக
யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் கண்
மாவட்டத்தில்
அைமந் ள்ள
ைவத்தியசாைலகைள ம்
மத்திய
ம ந்தகங்கைள ம்
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக இ வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள மற் ம்
எதிர்காலத்தில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள
நடவ க்ைககள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

(5)
53/ ‘18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 159 இன்
பிரகாரம், இறப்பர் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழில் பற்றிய பிரதான திட்டெமான்
(Master Plan ) தயாாிக்கப்பட்
ந்ததா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்திட்டத்ைத சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப திட்டதைத ெசயற்ப த் வதற்காக, ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சுக்கு பா 100 மில் யன் வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், ேமற்ப
என்பைத ம்;

நிதி ஏற்பா கள் பயன்ப த்தப்பட்ட விதம் எவ்வா

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
139/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கிராமிய ெபா ளாதார அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

வல்கள்

(அ) (i) தம் ள்ள விேசட ெபா ளாதார நிைலயம் தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா
ேமற்ப ெபா ளாதார நிைலயத்தில் கைடகைள நடாத் கின்ற
உாிைமயாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா
ேமற்ப
ெபா ளாதார நிைலயம் சார்ந்ததாக உ வாகி ள்ள
பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதற்கும் மற் ம் ெபா ளாதார நிைலயத்தின் நி வாக
நடவ க்ைககைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கும் தங்க ைடய அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
169/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெப ந்ேதாட்ட ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக ேதயிைலச் சைபக்கு ெசாந்தமான பிரேதச அ
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

அ

வலகங்களின்

வலகங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப அ வலகங்களில் தற்ேபா நியமனம் ெபற் ள்ள உதவி ேதயிைல
ஆைணயாளர்களின் தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) இவர்கள்
இப்பதவிக க்குத்
ெசய் ள்ளார்களா என்பைத ம்;

ேதைவயான

தைகைமகைள

ர்த்தி

(v) க த் ைற மாவட்டத்தின் பிரேதச அ வலகத்திற்கு நிரந்தர உதவி ேதயிைல
ஆைணயாளர் ஒ வர் நியமிக்கப்படாதைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(6)
206/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017.07.31
ஆம்
திகதியளவில்
அரசாங்கத்தின்,
பத்
இலட்சம்
ெதாழில்வாய்ப் கள் க த்திட்டத்தின் கீழ் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட ெமாத்த
ெதாழில்வாய்ப் க்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா
மாவட்டத்திற்கைமய தனித்தனிேய
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

224/ ’18

(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தில், மத் கம கல்வி வலயத்தில் அைமந் ள்ள கைலமகள்
தமிழ் வித்தி்யாலயத்தில் நா
க்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்கள் கல்விப்
ெபா த் தராதரம் (சாதாரண தரம்) வைர கல்வி பயில்கின்றனர் என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
பாடசாைலைய “அண்மித்த பாடசாைல சிறந்த
பாடசாைல”
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் அபிவி த்தி ெசய்ய அ க்கல் நாட்டப்பட்ட
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அபிவி த்திப் பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பாடசாைலயில் கல்விப் ெபா த் தராதர (உயர் தர) வகுப் கைள
ஆரம்பிக்க திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனின், குறித்த வகுப் கள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— ச க வ

251/ ’17
ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்திற்காக அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள ச ர்த்தி அபிவி த்தி
அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா ேசைவயி ள்ள ச ர்த்தி அபிவி த்தி அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக
யா என்பைத ம்;
(iii) ச ர்த்தி அபிவி த்தி அ வலர்க க்கான ெவற்றிடங்கள் காணப்ப ம்
கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக
யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
398/ ’18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் க வா ெசய்ைகபண்ணப்பட் ள்ள ெமாத்த நிலப்பரப் எவ்வள ;
(ii) இலங்ைகயின் வ டாந்த க வா உற்பத்தி எத்தைன ெமட்றிக் ெதான்கள்;
(iii) உலக க வா ேதைவயில் இலங்ைக எத்தைன சத தத்ைத உற்பத்தி ெசய்கின்ற ;
(iv) க வா ஏற் மதியில் இ ந் கிைடக்கின்ற வ டாந்த வ மானம் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(7)
(ஆ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ந் இற்ைறவைர திதாக ெசய்ைகபண்ணப்பட் ள்ள
க வாச் ெசய்ைகயின் ஏக்கரள வ டவாாியாக எவ்வள ;
(ii) க வா விைளநிலங்களின் அள

ப ப்ப யாக குைறவைடந் ள்ளதா;

(iii) அவ்விதமாக விைளநிலங்களின் அள
தாக்கேமற்ப த்திய காரணங்கள் யாைவ;

குைறவைடந்தி ப்பின்

அதில்

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

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

மாநகர

மற் ம்

ேமல்

432/ ’18
அபிவி த்தி

மாகாண

(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தின், ெகக்கிராவ நகர எல்ைலயில் அைமந் ள்ள
நகரசைப கட்டடத்திற்கு பின் றமாக உள்ள பிரேதசத்தில் ெப ம்
எண்ணிக்ைகயான கு ம்பங்கள் வசிக்கின்றன என்பைத ம்;
(ii) இவர்கள் உாிய தரமற்ற கு ைசகள் மற் ம்
அவற்றில் வசித் வ கின்றார்கள் என்பைத ம்;

கைள நிர்மாணித்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) நகர அபிவி த்திையப் ெபா த்தவைர
க்கியமான நகர எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள ேமற்ப பகுதிைய உாிய ஒ ங்கு ைறப்ப அைமப்பதற்கு
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
458/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2004.12.26 ஆம் திகதியில் ஏற்பட்ட சுனாமி அனர்த்தத்ைத எதிர்ேநாக்கிய
அம்பாந்ேதாட்ைட நகர சைப
கள் தியின் 3/19 ஆம் இலக்க ைடய
ட் ல் வசித்த தி . ாீ.என். அமீர் உள்ளிட்ட 68 ேபர்களின் காணிகள்
2010.03.17 ஆம் திகதி கைரேயாரப் ங்காெவான்றிைன நிர்மாணிப்பதற்காக
சு காிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) சு காிக்கப்பட்ட காணிக க்காக ேமேல குறிப்பிட்ட
இற்ைறவைர நட்டஈ ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்;

கு வின க்கு

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த கு வின க்கு நட்டஈ

ெச

த்த நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

(ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

500/ ’18
நகர அபிவி த்தி

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட வ டம்
யாெதன்பைத ம்;
(ii) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா
ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(தனியார்)

கம்பனியின்

ஆரம்ப

(iii) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட திகதி
ெதாடக்கம் இ தி பணிப்பாளர் சைப வைர அதன் பணிப்பாளர் சைபயி
ந்த
ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், கல்வித் தைகைமகள் மற் ம் ெபற் ள்ள
சம்பளங்கள் மற் ம் ஏைனய அ கூலங்கள் தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்;
(iv) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி ஆரம்பம் ெதாடக்கம்
அைடந் ள்ள நட்டமான வ டாந்தம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியான
கடன்
ெபற் ள்ள மற் ம் கடன் ெச த்த ள்ள அரச நி வனங்கள் மற் ம்
அக்கடன் ெதாைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(vi) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியின் எதிர்காலம்
ெதாடர்பாக அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் நடவ க்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ இந்திக அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

522/ ’18
த்த ேஹரத்,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகயின் வர்த்தக நி
யாெதன்பைத ம்;

ைவயின் பற்றாக்குைற

(ii) ெபற்ேறா யம் மற் ம் தங்கம் இறக்குமதிக்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்
ெதாைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேதயிைல மற் ம் வாசைனத் திரவியங்கள் ஏற் மதி
வ மானம் யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேதயிைல மற் ம் வாசைனத் திரவியங்கள் வ மானத்ைத அதிகாித் க்
ெகாள்வதற்காக சம்பந்தப்பட்ட
ைறகைள ஊக்குவிப்பதற்கு அரசாங்கம்
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) நைட ைறக்
என்பைத ம்;

கணக்கின்

பற்றாக்குைற

எத்தைன

மில் யன்

பாய்

(ii) பணிகள் கணக்கு மற் ம் இரண்டாம் நிைல வ மானம் மீதான ேதறிய
ெப ைககளின் நி ைவ யாெதன்பைத ம்;
(iii) பணிகள் கணக்கின் ேமம்பாட் க்காக சுற் லாக் ைகத்ெதாழிைல ஊக்குவிப்பதன்
ெபா ட் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) ெவளிநாட் த் ெதாழில்களில் ஈ பட் ள்ளவர்களிடமி ந்
கிைடக்கின்ற
பண அ ப்பல்கைள ஊக்குவிப்பதற்கான உத்ேதச நடவ க்ைககள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(9)
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

533/ ’18
வல்கள்

(அ) (i) கண்
மாவட்டத்தில் “நீலவல கிராமம்” பாரம்பாிய ஆபரணங்கள்
ைகத்ெதாழிைல மிக ம்
ன்ேனற்றகரமான விதத்தில் ேமற்ெகாண் வந்த
ஒ பண்ைடய கிராமம் என்பைத அறிவாரா;
(ii) தங்கம் மற் ம் ெவள்ளிக் ைகத்ெதாழி ன்
லம் வாழ்க்ைக நடத்திய இக்
கிராமத்தின் கு ம்பங்களில் இன்றளவில் 03 கு ம்பங்கள் மட் ேம இக்
ைகத்ெதாழி ல் ஈ ப கின்றன என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(iii) உள்நாட் க் ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு ைகெகா ப்பதற்காக அன் லக்சல
தைலயீ
ெசய்ததன் காரணமாக நீலவல கிராமத்தின் தங்க, ெவௗ்ளிப்
பண்டங்க க்கு பாாிய ேகள்வி நிலவிய ேபாதி ம், இன்றளவில் லக்சல,
ஒ சில வர்த்தகர்களின் நி வனமாக மாறி ள்ளைமயின் காரணமாக இக்
ைகத்ெதாழில் க ம்
ழ்ச்சிக்கு உள்ளாகி ள்ளெதன்ப
அக் கிராமத்தின்
ைகத்ெதாழிலாளர்கள க த்தாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(iv) ஆகேவ, நீலவல கிராமத்திற்ேக தனித் வமான பண்ைடய ெச க்கல்
ேவைலப்பா க டனான தங்கம் மற் ம் ெவள்ளிக் ைகத்ெதாழிைல
ன்ேனற் வதற்கு அரசாங்கம் தைலயீ ெசய் நடவ க்ைக எ க்குமா;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

558/ ’18
மற் ம்

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் த்தளம் மாவட்டத்தில் இயங்கி வ ம்
உள் ராட்சி நி வனங்களால் கழி ப் ெபா ட்க ம் குப்ைப கூளங்க ம்
அகற்றப்ப கின்ற இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) திண்மக் கழி ப்ெபா ள் காைமத் வத் க்கான க த்திட்டெமான் ேமற்ப
உள் ராட்சி நி வனங்க க்காக அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இன்
வைர ேமற்ப
க த்திட்டத்திற்ெகன, உள் ராட்சி நி வனம் ஒவ்ெவான் க்கும் வழங்கி ள்ள
வசதிகள் மற் ம் பணத்ெதாைக தனித்தனியாக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2018 ஆகஸ்ட் 10, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

54/ ’18
ெகளரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 161 இன்
பிரகாரம் ேதயிைல மற் ம் இறப்பர் ைகத்ெதாழிைல ஊக்குவிப்பதற்காக
ேமற்ப
ெசய்ைககளில்
ஈ பட் ள்ள
கம்ெபனிக க்கு
இரண்
வ டங்க க்கான வாி வி விப் வழங்கப்பட் ள்ளதா;
(ii) ேமற்ப
ன்ெமாழி க்கிணங்க
அத்தைகய
வாி
வி விப்பிைனப்
ெபற் க்ெகாண்ட கம்ெபனிகளின் பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா;
(iii) ேமற்ப வாிவி விப் வழங்கப்பட்டதன்
லம் அரசாங்கம் இழந்த வாி
வ மானம் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 10 )

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

170/ ’18
காைமத் வ மற் ம்

(அ) (i) 27/88 ஆம் இலக்க மற் ம் 01/99 ஆம் இலக்க ெபா நி வாக சுற்றறிக்ைககளின்
பிரகாரம் அரச ேசைவயி ம், அரச கூட் த்தாபனங்களி ம் ெவற்றிடங்கைள
நிரப் ம்ேபா அவற்றில் 3% சத தம் தைகைமெபற்ற மற் ம் அங்க னத்
தன்ைமயான
அவர்கள
பணிக க்குத் தைடகைள ஏற்ப த்தாத
அங்க ன ற்றவர்கைளக்ெகாண் நிரப்பப்பட ேவண் ெமன்பைத ம்;
(ii) இலங்ைக நிர்வாக ேசைவக்கு உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய்வதற்கான 2004 (2005) திறந்த ேபாட் ப் பாீட்ைசக்கு பாீட்ைச இலக்கம்
0087548 இன் கீழ் ேதாற்றி 135 ள்ளிகைளப் ெபற் சித்தியைடந் ள்ள 1¼
ஆம் கட்ைட, அம்பாைற தி, சியம்பலாண் ைவ என்ற கவாியில் வதி ம்
உடல் ாீதியில் அங்க ன ற்ற ஒ வராகிய தி . டபிள் .எல்.ஆர்.என்.
யனேக
தம்ைம
இலங்ைக
நிர்வாக
ேசைவக்கு
ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய் ெகாள்வதைனப் பாிசீ க்குமா
ேகாாி ள்ள ேமன் ைறயீடான ,
அங்க ன ற்றவர்கைள இலங்ைக நிர்வாக ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்ய
யாெதனக் குறிப்பிட்
ெபா
நிர்வாக மற் ம்
காைமத் வ
அைமச்சினால் நிராகாிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) இலங்ைக நிர்வாக ேசைவக்கு அங்க ன ற்றவர்கைள ஆட்ேசர்க்கலாகாெதன
ஏற்பா கள் உள்ளனவா என்பைத ம்;
(ii) இன்ேறல், தி . டபிள் .எல்.ஆர்.என். யனேகக்கு நீதிைய நிைறேவற் வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
207/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2015.08.18 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.07.31 ஆம் திகதி வைரயான காலத்தில்
நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஆேலாசகர்களின்,
இைணப்பாளர்களின் மற் ம் க த்திட்ட பணிப்பாளர்களின்,
(i) ெபயர்கள்;
(ii) கல்வித் தைகைமகள்;
(iii) ெதாழில்சார் தைகைமகள்;
(iv) சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள்;
(v) பணியாட்ெடாகுதி வசதிகள்;
(vi) வாகனங்கள் உள்ளிட்ட ேவ

வசதிகள்;

யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 11 )
225/ ’18
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) யாழ்ப்பாணம், ேகாப்பாய் ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாியில் சுமார் 600
மாணவர்க க்கு
தங்கியி ந்
தம
கற்ைக
நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்வதற்கான வசதிகள் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்;
(ii) எனி ம், மாணவர் வி தி சுமார் 25 வ டங்களாக ம சீரைமக்கப்படாைமயின்
காரணமாக சிைத ற்ற நிைலயில் காணப்ப கின்ற என்பைத ம்;
(iii) இதன் காரணத்தினால் ஆசிாியர் உதவியாளர் நியமனம் ெபற்
பா பத்தாயிரம்
ஊக்குவிப் க் ெகா ப்பன டன் பயிற்சி ெப கின்ற மாணவர்க க்கு,
ெவளிவாாியான தங்குமிடங்க க்கு ெப மள பணத்ெதாைகைய ெசலவிட
ேவண் ஏற்ப வதன் லம் சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப மாணவர்களின் வசதிையக் க தி ேகாப்பாய் ஆசிாியர் பயிற்சிக்
கல் ாியின் வி திைய ம சீரைமக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) ஆெமனில், இம்ம சீரைமப் நடவ க்ைககள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
399/ ’18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெதற்கு அதிேவக

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 வைர, ெ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

( 12 )
433/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இப்பேலாகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், 492 – அம்
ெவட் ய கிராம
அ வலர் பிாிவில், கலாெவவ வயல்ெவளிக்கு கு க்ேக அலஹப்ெப மகம
வைர அைமந் ள்ள விவசாய ேதைவக க்காக பயன்ப த்தப்ப ம் கமத்ெதாழில்
தி மிக ம் சீர்குைலந்த நிைலயில் காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) சுமார் 1000 விவாசாயிகள் தம அன்றாட நடவ க்ைகக க்கு இவ் திைய
பயன்ப த் வேதா
அ வைட காலத்தில் இவர்கள் இக் கமத்ெதாழில்
தி டாக அ வைடகைள ஏற்றிச் ெசல்ைகயில் பல்ேவ
சிரமங்கைள
எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்;
(iii) இவ்

தி சுமார் 30 ஆண் களாக னரைமக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இவ்

தி இ வைர னரைமக்கப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;

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

திைய னரைமப்பதற்கு ேதைவயான நிதிைய வழங்குவாரா என்பைத ம்;

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
459/ ‘18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.04.30 ஆம் திகதி வைர
சனாதிபதியினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெவளிநாட்
விஜயங்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) விஜயங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நா களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ஒவ்ெவா
விஜயத் க்காக ம்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

ஏற்கப்பட்ட

ெசல

ெவவ்ேவறாக

(iv) சனாதிபதி டன் ஒவ்ெவா விஜயத்தின்ேபா ம் பங்ேகற்ற அைமச்சர்கள்,
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் உள்ளடங்களாக
ெமாத்த எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
(v) சனாதிபதி டன் ெவளிநாட் விஜயங்களில் பங்ேகற்ற ஏைனய ஆட்களின்
பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
501/ '18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(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?

( 13 )
523/ ’18
ெகௗரவ இந்திக அ

த்த ேஹரத்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் பிரேதச ெசயலகங்க
தகவல்கைளப்
அ

ெபற் க்ெகாள்

ம்

விேசட

க்ெகன

க த்திட்டத்தின்

ட் த்

ெபா ட்

வலர்கள் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனின், ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட அத்தைகய அ
ெபயர்,

கவாி, கிராம அ

வலர் பிாி

வலர் ஒவ்ெவா வாின ம்
மற் ம் பிரேதச ெசயலகம்

யாெதன்பைத ம்;
(iii) இவர்கள்

ஆட்ேசர்ப்

ெசய்யப்பட்

ப்ப

நிரந்தர

அைமய அ ப்பைடயிலா, விேசட க த்திட்டங்க

அ ப்பைடயிலா,

க்கு மட் மா என்பைத

குறிப்பி வாரா என்பைத ம்;
(iv) இவர்களின் மாதாந்தச் சம்பளம் / நாளாந்த ெகா ப்பன
(v) விேசட அல்ல

அைமய அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்ப்

இவர்களின் ேசைவக் காலம் எவ்வள
(vi) இவ்வா

ஆட்ேசர்ப்

யா

என்பைத ம்;

ெசய்யப்பட்

ப்பின்

என்பைத ம்;

ெசய்வதற்கு நிதி ஏற்பா

ஒ க்கப்பட் ள்ளதா

என்பைத ம்;
(vii) ஆெமனின், அ

எவ்வள

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
534/ ’18
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெபல்ம ல்ல, கிாிபத்கல மைலயில் ஏற்பட்ட மண்சாி
கிராமத்தில்

சுமார்

30

கு ம்பங்கள்

காரணமாக ேமற்ப

இ ப்பிடங்கைள

இழந் ள்ளனர்

என்பைத ம்;
(ii) அனர்த்தத் க்கு ஆளான கு ம்பங்க
ெகா ப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்

க்கு மாற் க் காணிகைளப் ெபற் க்

ப்ப

ரத்தில் அைமந் ள்ள ெதாம்பகம்மன எ

கிராமத்தி

ந்

சுமார் 20 கி.மீ.

ம் பிரேதசத்திலாகும் என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இவ்வா
ேமற்ப

ரப் பிரேதசங்களில் வழங்கப்பட் ள்ள காணிக
கிராமத்திற்கு

ெப ந்ேதாட்டத்தி

ந்

அ ேக

அைமந் ள்ள

க்குப் பதிலாக

கிாிபத்கல

காணிகைளப் ெபற் க் ெகா க்குமா

அரச

இவர்கள்

ேகாாி ள்ளார்கள் என்பைத ஏற் க் ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், இவர்க

க்கு கிாிபத்கல அரச ெப ந்ேதாட்டத்தி

வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ந்

காணிகைள

( 14 )
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

559/ ’18
மற் ம்

(அ) (i) மாதம்ேபயில் அைமந் ள்ள வரலாற்
ாீதியில்
க்கியத் வம் வாய்ந்த
தனிெவல்ல ேகாயி க்கு அ கில் கினிப்பிட் ய வாவி என்ற ெபயாில் ஒ
வாவி உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அவ்வாவியின் நீைரக்ெகாண்
பயிாிடப்ப ம் வயல்களின்
அள யாெதன்பைத ம்;
(iii) அதன்
லம்
நன்ைம
ெப கின்ற
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iv) தற்ேபா
குறித்த வாவியில் பல்ேவ
நீாியில் தாவரங்கள் வளர்ந்
வாவியான சீர்குைலந்த நிைலைமக்கு உள்ளாகி ள்ளெதன்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட வாவிைய
ாிதமாக ம சீரைமப்பதற்கு அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
580/ ’18
ெகளரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச
ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
சனவாி மாதம்
தல் இன்
வைர கு நாகல்
மாவட்டத்தில் பதிவாகி ள்ள ெடங்கு ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
எண்ணிக்ைகயான , ஒவ்ெவா
சுகாதார ம த் வ அ வலர்
பிாி க்கும் அைமய தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
காலப்பகுதிக்குள் ெடங்கு ேநாயினால் உயிாிழந்த ஆட்களின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) கு நாகல் மாவட்டத்தில் ெடங்கு அபாய வலயங்களாக ெபயாிடப்பட் ள்ள
சுகாதார ேசைவ ஆ ைகப் பிரேதசங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) கு நாகல் மாவட்டத்தில் ெடங்கு ேநாையக் கட் ப்ப த் வதற்காக சுகாதார
அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

987/ ’18
வல்கள்

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

( 15 )

2018 ஆகஸ்ட் 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

26/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர நகர அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயினால் கண்
மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின ம் ெபயர், ெசலவிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக, ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட கம்ெபனியின் ெபயர், அந்தக்
கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக, திறந் ைவப்பதற்காக ெசலவிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ;
(iii) அைமச்சினால் கண் மாவட்டத்தில் எதிர்வ ம் காலத்தில் நைட ைறப்ப த்த
எதிர்பார்க்கும் அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

55/ ’18
நகர

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல திட்டப் பிேரரைண இலக்கம் 206
இன் ப , 2011 ஆம் ஆண் ன் 43 ஆம் இலக்க, ெசயற்பா குைறவாக ள்ள
ெதாழில் யற்சிக க்கும் அல்ல
குைறவாகப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற
ெசாத் க்க க்கும் த் யிரளித்தல் சட்டத்தின்
லம் அெசௗகாியத்திற்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட
தலீட்டாளர்கள் மற் ம் ெதாழில் யற்சிகளின் ெபயர்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) 2011 ஆம் ஆண் ன் 43 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் லம் அெசௗகாியத் க்கு
உள்ளான ெதாழில் யற்சிக க்கு நிவாரணங்கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
அல்ல
வசதியளிப்பதற்கு அரசாங்கத்தினால் பின்பற்றப்பட்ட ெசயன்
ைறகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப வர ெசல த் திட்ட பிேரரைணக்கு அைமவாக, உள்நாட் மற் ம்
உலகளாவிய
தலீட்டாளர்கைள பா காப்பதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
அல்ல
சமர்ப்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம்
திய சட்ட விதிகள் யாைவ
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

140/ ’18
தி அபிவி த்தி

(அ) (i) கு நாகல் ெதாடக்கம் தம் ள்ைள வைரயில் நிர்மாணிக்கப்ப ம் மத்திய
அதிேவக ெந ஞ்சாைல காரணமாக தம் ள்ைள பிரேதசத்தில் காணிகைள
இழப்பவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ஆட்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இவர்க க்கு
இழப்பீ
ெபற் க்ெகா ப்பதில்
ெப ம்
பிரச்சிைன
ேதான்றி ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனின், ேமற்ப பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 16 )
171/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி
மற் ம் கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ேப யெகாட மத்திய மீன் விற்பைனச் சந்ைதத் ெதாகுதி திறக்கப்பட்ட திகதி
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப சந்ைதத் ெதாகுதியின் வாகனத் தாிப்பிடம் திறந் ைவக்கப்பட்ட
திகதி
தல் அதன்
லமாக இலங்ைக கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனம்
வ டாந்தம் ெபற்ற வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
வாகன தாிப்பிடத்தின் வ மானத்தின்
கம்பனிெயான் க்கு கிைடக்கின்றதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், ேமற்ப

ஒ

பகுதி

தனியார்

பணத்ெதாைக வ டாந்தம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

(v) ேமற்ப பணத்ெதாைகைய வசூ த்தலான ேமற்ப தனியார் கம்பனிக்கு
ேகள்விப்பத்திர ைறயியெலான்றின்ப வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், அதற்கு ேகள்விப்பத்திரங்கைள சமர்ப்பித்த ஏைனய கம்பனிகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
208/ ’18
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் அரச கடன் ெதாைக ெமாத்த
உள்நாட் உற்பத்தியின் சத தமாக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் தலா அரச கடன் ெதாைக
எவ்வள என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
253/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வ சக்தி காைமத் வம் பற்றிய சனாதிபதி ெசயலணி தாபிக்கப்பட்ட சட்ட
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்;
(ii) அந்நி வனம் தாபிக்கப்பட்டதன் பின்னர் நிைறேவற்றப்பட்ட பிரதான பணி
யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப நி வனம் சார்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தலீட் க்கு ஒப்பீட்டளவில்
ெப ேப கிைடக்கப்ெபறவில்ைலெயன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
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434/ ’18
ெகளரவ

இஷாக்

ரஹுமான்,—

மாகாண

சைபகள்,

உள்

ராட்சி

மற் ம்

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகக்கிராவ நகரத்தில் அைமந் ள்ள பஸ் தாிப்
தல் இ வைர

ைறயாக

நிைலயில் காணப்ப கின்ற

நிைலயம் 1977 ஆம் ஆண்

ப்பிக்கப்படாைமயினால், மிக ம் சீரழிந்த
என்பைத ம்;

(ii) இதன் காரணமாக பயணிகள் ெப ம் அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்வ டன்,
பஸ் தாிப்

நிைலயத்தில் பஸ் வண் கைள ஓட்

சிரமம் காணப்ப கின்ற

நி த் வதில் மிக ம்

என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப

பஸ் தாிப்

நிைலயத்ைத எதிர்வ ம் காலத்தில் ம சீரைமப் ச்

ெசய்ய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ;
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
460/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணிக்கு
இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார்
உத்திேயாத்தர ம்

ெபயர்,

பதவி,

ஒ க்கப்பட் ள்ள

வாகனத்தின்

வைக,

பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய

யார்

என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
502/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊவா

மாகாணத்தில்

ப ைள

மாவட்டத்தி

ள்ள

பாடசாைலகளில்

ெதாழில் ட்ப விஞ்ஞானகூட வசதி உள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அந்தப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ப ைள

மாவட்டத்தில்

மாணவர்களின்

ெதாழில் ட்ப

அறிவிைன

ேமம்ப த் வதற்கு அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
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535/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ)

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

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

த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள
எத்தைனெயன்பைத ம்;

ஸ் ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக

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

க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
தல் 2014 ஆம் ஆண் வைர மற் ம் 2017 ஆம் ஆண்
சனவாி
தல் இன்
வைர இலங்ைக ெவற்றிைல ஏற் மதி
லம்
ஈட் க்ெகாண் ள்ள வ மானம் யா என்பைத ம்;
(ii)

கு நாகல் மாவட்டத்தில் ெவற்றிைல பயிர்ெசய்ைகயில்
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

ஈ பட் ள்ள

(iii) எம பிரதான ெவற்றிைலக் ெகாள்வனவாளரான பாகிஸ்தான் ெவற்றிைலக்கு
அதிக வாி விதித் ள்ளைம காரணமாக தற்ேபா விவசாயிகள் ெவற்றிைலைய
விற்பைன ெசய்ய
யாத நிைல காணப்ப கின்ற என்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(iv) இதில் தைலயீ ெசய் ெவற்றிைல பயிர்ெசய்ைகயாளர்களின் வாழ்க்ைகத்
தரத்ைத ேமம்ப
வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
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964/ ’18
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் ல், இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயின் 3(1) தரத்திற்கு
பட்டதாாிகைள ஆட்ேசர்ப் ெசய்வதற்காக பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட திகதி
யா என்பைத ம்;
(ii) ேதசிய பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக
மாவட்ட மட்டத்தில் நடாத்தப்பட்ட இப்பாீட்ைச சிங்களம், தமிழ் மற் ம்
ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில் நைடெபற்ற என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(iii) எனேவ, பாீட்சார்த்திக க்கு ேமற்ப எந்த ெமாழியி ம் விைடயளிக்கக்
கூ யதாக இ ந்த என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iv) ஆங்கில ெமாழி ஆசிாியர் ெவற்றிடங்க க்காக சிங்கள ெமாழியில்
விைடயளித்த விண்ணப்பதாாிக க்கு ெதாி ெசய்யப்ப வதற்கான வாய்ப்
ம க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், சிங்கள ெமாழி ல வினாத்தா க்கும் ஆங்கில ெமாழியில்
விைடயளிக்க ேவண் ெமன குறித்த பாீட்ைசக்காக விண்ணப்பங்கள்
ேகாரப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் அல்ல
ேவ
வைகயில்
ன்னறிவித்தல் ெகா க்கப்பட்
ந்ததா என்பைத ம்;
(vi) ஆங்கில ஆசிாியர் பற்றாக்குைறக்காக சிங்கள ெமாழி லம் விைடயளித்தல்
தைகைமயீனமாகுெமன ன்னறிவித்தல் ெகா க்கப்படாத நிைலயில், சிங்கள
ெமாழி லம் விைடயளித்த பாீட்சார்த்திகள் ெதாி ெசய்யப்படாததன் லம்
அநீதி ேநர்ந் ள்ள என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(vii) ஆெமனில், அதற்காக எ க்கும் நடவ க்ைக யா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
988/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

வல்கள்

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

( 20 )
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வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

56/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 207
இல் “கடந்த அரசாங்கத்தின் கீழ்
ைறயற்ற அ சரைண ெபற் , அதிக
இலாபம் ஈட் ய கம்ெபனிக க்கு நாங்கள் உச்ச அ கூல வாிைய
விதித்ேதாம்” எனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதால், அவ்விதமாக
ைறயற்ற
அ சரைணகைளப் ெபற் அதிக இலாபத்ைத ஈட் உச்ச அ கூல வாிைய
ெச த்திய கம்ெபனிகளின் ெபயர்ப்பட் ய ம் அந்தந்த கம்ெபனிகளால்
ெச த்தப்பட்ட வாியின் அள ம் யா ;
(ii) உச்ச அ கூல வாிையச் ெச த்திய கம்ெபனிகள், தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின்
கீழ் அரசாங்க க த்திட்டங்க க்கு பங்களிப் ெசய்கின்றனவா;
(iii) அக்கம்ெபனிகளால் உச்ச அ கூல வாி ெச த்தப்பட்ட பின்னர்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
திய
தலீட் க் க த்திட்டங்கள் சம்பந்தமாக நிதி
அைமச்சின் லம் தனித் வமான அ சரைண வழங்கப்பட் ள்ளதா;
(iv) உச்ச அ கூல வாி ெச த்திய கம்ெபனிகளில் ெபா ஸ் நிதிசார்
குற்றப்பிாி க்கு அைழக்கப்பட் விசாாிக்கப்பட்ட கட்ெபனிகள் யாைவ;
(v) நிதிசார் குற்ற விசாரைணக்கிணங்க உச்ச அ கூல வாி ெச த்திய மற் ம்
அதற்கு ேமலதிகமாக ேவ அபராதத்ைத ெச த்திய கம்ெபனிகள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
141/ ’18
ெகளரவ ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ரத்ேதாட்ைட, ெஹல்வத்த கந்த, தம்பெகால்ல பிரேதசத்தில், மி நிலத்தில்
அமிழ்ந் ள்ளைமைய அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) அவ்வா
நிலத்தில் அமிழ்ந் ள்ளதன் காரணமாக ேசதம் ஏற்பட் ள்ள
களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப பிரேதச மக்களின் உயிைரப் பா காப்பதற்காக அைமச்சு தைலயீ
ெசய் ம் ைற யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
173/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஐக்கிய இராச்சியத்தின் டாற்ம த் (Dartmouth) ேறாயல் கடற்பைடக்
கல் ாியில் பயிற்சிக்காக இலங்ைக கடற்பைடயினால் ெதாி ெசய்
அ ப்பப்பட்ட கடற்பைட உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
(ii) அந்தப் பயிற்சியின் பின்னர் ஒவ்ெவா உத்திேயாகத்த ம் கடற்பைடயில்
பணியாற்றிய காலம் மற் ம் ேசைவைய
க்கும் ேபா வகித்த பதவிைய
ெவவ்ேவறாக குறிப்பி வாரா;
(iii) இலங்ைக கடற்பைட உத்திேயாகத்தர்க க்கு ேமற்ப பயிற்சி வாய்ப் கள்
ெதாடர்ந் ம் வழங்கப்ப கின்றனவா;
(iv) இன்ேறல், அதற்கான காரணம் யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 21 )
191/ ’18
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்
ேகட்பதற்கு,— (2)

தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் தி ேகாணமைல – மட்டக்களப்
னரைமக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;

A15

தி

(ii) இந்த
தி னரைமக்கப்ப ைகயில் உப்பா
பிரேதசத்திற்கு பக்கத்தில்
அைமந் ள்ள
றிஞ்சா
பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்படவி ந்த
மதகு
நிர்மாணிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iii) இதனால் ெவள்ளம் வழிந்ேதாட இயலாமல்
ெவள்ளத்தில் ழ்குகின்றெதன்பைத ம்;

கிண்ணியா

பிரேதசம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த இடத்தில் ஒ

மதகிைன நிர்மாணிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

(ii) ஆெமனில், மதகிைன நிர்மாணிக்க எ க்கின்ற காலம் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
194/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண் வைரயிலான காலத்தில்,
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின் பங்கு உாிைமயாளர்
ஒ வராக தி . ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ெசயற்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், இக்காலப்பகுதியில் வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின்
தைலவராக இவர் ெபற் க்ெகாண்ட சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள்
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண் வைரயிலான காலத்தில்,
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைல ஈட் ய வ டாந்த இலாபம்
ஒவ்ெவா ஆண் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
239/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— ச க வ

ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் கு ம்பங்களில் வ ைமக் ேகாட் க்கு
கீழ் வாழ்கின்ற கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அக் கு ம்பங்களின் வாழக்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கு அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 22 )
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ச க வ
(அ) (i) தற்ேபா
நாட்
ள் ச ர்த்தி
எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

390/ ’18
ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
நிவாரணம்

ெப ம்

(ii) இதற்காக 2017 ஆம் ஆண் க்கான வர
ஒ க்கப்பட் ள்ள ெமாத்த நிதித் ெதாைக எவ்வள ;

பயனாளிகளின்

ெசல த்

திட்டத்தில்

(iii) ேமற்ப பயனாளிகள் ெதாடர்பாக நாடளாவிய ாீதியிலான மதிப்பாய்ெவான்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா;
(iv) ேமற்ப மதிப்பாய்வில் கலந் ெகாண்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கு ஏேத
ெகா ப்பன வழங்கப்பட்
ப்பின் அ எந்த அ ப்பைடயில்;

ம்

(v) ேமற்ப

மதிப்பாய்வின் ேநாக்கம் யா ;

(vi) ேமற்ப

மதிப்பாய் க்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த நிதித் ெதாைக எவ்வள ;

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

ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

காணி

மற் ம்

பாரா

மன்ற

422/ ’18
ம சீரைமப்

(அ) (i) தாத் ேசன ர, கலாெவவ, மஹஅக்கரய வத்த மற் ம் களணிவத்த ஆகிய
பிரேதசங்களில் ஏறத்தாழ 100 ஏக்கர் வயற் காணி கு நாகல் ெப ந்ேதாட்ட
கம்பனிக்கு குத்தைகக்கு விடப்படப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப காணியில் குத்தைக விவசாயிகளாக, விவசாயிகள் நீண்டகாமாக
விவசாயத்தில் ஈ பட் வ கின்றைமயால், ெப ந்ேதாட்ட கம்பனியி
ந்
இக்காணிகைள வி வித் வாரக்கு விவசாயிக க்கு அ தி
தி உாிைமைய
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ க்குமா
இப்பேலாகம பிரேதச
ெசயலாள க்கும் காணி அைமச்சுக்கும் அறி
த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
காணிகளின் அ தி
தி உாிைமைய இவ்விவசாயிக
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

க்கு

(ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
461/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) பாாிய ேமாச கள் மற் ம் ஊழல்கள் பற்றி விசாரைண ெசய்வதற்கான
ஜனாதிபதி ஆைணக்கு விற்கு 2015 ெதாடக்கம் 2017 ன் 30 ஆம் திகதி வைர
கிைடத்த
ைறப்பா களின்
எண்ணிக்ைக
வ டாந்த
அ ப்பைடயில்
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) 2015 ஆம் ஆண்

ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்

ன் 30 ஆம் திகதி வைர,

(i) விசாாித்
க்கப்பட்ட, விசாாிக்கப்பட் வ கின்ற மற் ம் விசாரைணகள்
ஆரம்பிக்கப்படாத ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) நீதிமன்றத்தில்
வழக்குத்
தாக்கல்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

ெசய்யப்பட்ட

ைறப்பா களின்

(iii) வழக்குத் ெதாடர அல்ல சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதியின் ஆேலாசைனக்காக
ஆற் ப்ப த்தப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

( 23 )
(iv) இ வைர சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதியின் ஆேலாசைன கிைடக்காத
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(v) தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக்குகளில் அரசியல்வாதிகள்
வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
ஒவ்ெவா
வ டங்க
குறிப்பி வாரா?

க்கைமய

ெவவ்ேவறாக

ெதாடர் பட்ட

யாைவெயன்பைத

அவர்

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
475/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற

(அ) ஊவா மாகாணசைபயில் இடம்ெபற் ள்ள மற் ம் இடம்ெபற்
வ கின்ற
ைறேக கள் சம்பந்தமாக கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியால் SIN/B/AG/
லனாய்
அறிக்ைக
KI/2017/02 இலக்க ம் 2017.04.20 திகதி ம் ெகாண்ட
ஒன் ஊவா மாகாண பிரதம ெசயலாள க்கு அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத
அவர் றிவாரா?
(ஆ) (i) அவ்வறிக்ைகயில் ஊவா மாகாணசைபயின் பிரதான அைமச்சாின்
ஆேலாசகர்கைள நியமித்தல் சம்பந்தமாக ெவளிக்ெகாணரப்பட் ள்ள, பந்தி
இலக்கம் 2 (அ)(i) ெதாடக்கம் (x) வைரயான விடயங்கைள இச்சைபக்கு
சமர்ப்பிப்பாரா;
(ii) ேமற்ப ெவளிக்ெகாணரல்கள் ெதாடர்பாக 2 (ஆ) (i) ெதாடக்கம் (xiii) வைர
ேமற்ெகாண் ள்ள அவதானிப் கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
524/ ’18
ெகௗரவ இந்திக அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

த்த ேஹரத்,—

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்

(அ) (i) ேதசிய
டைமப்
அதிகார சைபயினால் “பங்ேகற்
அபிவி த்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்” கீழ் 2015 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைற வைர
அ வலர் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப

அ

வலர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப
அ வலர்க க்கு மாதாந்த சம்பளம் அல்ல
வழங்கப்ப வதாயின், அ எவ்வளெவன்பைத ம்;

ெகா ப்பன

(iv) அவ்வா
ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஒவ்ெவா
அ வலர ம் ெபயர்,
கவாி,
ேதசிய அைடயாள அட்ைட இலக்கம், உாித்தாகின்ற கிராம அ வலர் பிாி
மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
ஆகிய தகவல்கள் அடங்கிய
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) குறித்த க த்திட்டத்ைத ெசயற்ப த் வதற்காக ஒ க்கி ள்ள பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப க த்திட்டத்தின்
யாைவெயன்பைத ம்;

லமாக எதிர்பார்க்கப்ப ம் பய

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ள்ள ெப ேப கள்

( 24 )
536/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ன்
ெசய்ைகக்காக ம்

ற்பகுதியி
ேவ

பயன்ப த் கின்ற பல்ேவ

ம் 2017 ஆம் ஆண்

ம் சந்ைதயில் ெநற்

ெப ந்ேதாட்டச்

ெசய்ைகக்காக ம்

உர வைககளின் விைலகள் தனித்தனியாக

யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) 2016 ஆம் ஆண் ன்

ற்பகுதியில் காணப்பட்ட உரத்தின் விைல டன்

ஒப்பி ைகயில், அப்ேபாைதக்கு உரத்தின் விைல அதிகாித் ள்ளெதன்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iii) 2016 ஆம் ஆண்

ஆரம்பத்தில் சந்ைதயில்

பா 1300/- ஆக

கிேலா கிறாம் உரப் ைபெயான்றின் விைல 2017 இல்

இ ந்த 50

பா 2900/- வைர

அதிகாித் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) உரத்தின் விைலைய கட் ப்ப த்தா வி ன் அல்ல

சந்ைத விைலக்ேகற்ப

உர மானியம் அதிகாிக்கப்படாவி ன், ெப ந்ேதாட்டச் ெசய்ைக உள்ளிட்ட
கமத்ெதாழிைல சார்ந்

வாழ்கின்ற மக்களின் வாழ்க்ைக பாாிய

ழ்ச்சிக்கு

உள்ளாகுெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், அதற்காக

ன்ெமாழியப்ப ம் தீர் கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
989/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ

வல்கள்

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

மாவட்டத்தின்

ெமதகம

பிரேதச

ெசயலாளர்

அைமந் ள்ள அைடயாளம் காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல்

பிாிவில்

இடங்களின்

எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ;
(ii) அப்பிாிவில்

அகழ் கள்

ேமற்ெகாள்ளப்படாத

எனி

ம்,

அைடயாளம்

காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் இடங்கள் அைமந் ள்ளனவா;
(iii) ஆெமனில், அைவ யாைவ;
(iv) ேமற்ப
ரஜமகா

பிாிவில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல்
விகாைரகளின்

எண்ணிக்ைக

க்கியத் வம் வாய்ந்த

எவ்வள ;

அ

பற்றிய

அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா;
(v) ேமற்ப

ெதால்ெபா ளியல் இடங்களின் ேபணல் நடவ க்ைகக

ஒ க்கப்பட் ள்ள ஏற்பா கள் பற்றிய
இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

க்காக

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற

( 25 )

2018 ஆகஸ்ட் 24, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
16/ ’18

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) (i) கண் மாவட்டத்தி ள்ள மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சின்
கீழ் நிர்வாகிக்கப்ப ம் ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அவற்றின் ெபயர்கள் மற் ம்

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப ஒவ்ெவா
ன்பள்ளியின ம் ெபௗதீக மற் ம் மானிட வளங்கைள
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக அைமச்சு வழங்கிய உதவித் ெதாைக
யாெதன்பைத ம்;
(iv) கண் மாவட்டத்தில்
ன்பள்ளி
ைறைமயின் அபிவி த்திக்கு அைமச்சு
எ த் ள்ள மற் ம் எதிர்காலத்தில் எ க்க ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
37/ ’18
ெகளரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்த்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 வர ெசல த்திட்டத்தின் 174 ஆம் ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், ேதசிய
சுற்றாடல் பா காப் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ேமலதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங்
க க்கு ஒ க்கப்பட்ட பா 2000 மில் யன் நிதி ஏற்பா 2016 ஆம் ஆண் ல்
ெசலவிடப்பட்ட ைறைய ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்ட “ேமலதிக
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்” யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ேமலதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங்க
யாைவ என்பைத ம்;

க்குப் ெபா ப்பான நி வனங்கள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ேமற்ப

வர

ெசல த்திட்ட

ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 2016 ஆம் ஆண் ல்,

(i) சுற்றாடல் சமநிைலைம பா காத்தல், நிைலேபறான காணி

காைமத் வம்;

(ii) உயிர் வளங்களின் பா காப் ;
(iii) சுற்றாடல் மாசைடவைதக் கட் ப்ப த்தல்;
(iv) வன வளங்களின் பா காப் ;
ஆகியவற் க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைககள் தனித்தனிேய யாைவெயன்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 26 )
158/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதியி
ந் இன் வைர அைமச்சரைவ அைமச்சர்கள்,
இராஜாங்க அைமச்சர்கள் மற் ம் பிரதி அைமச்சர்க க்ெகன வாகனங்கள்
ெகாள்வன ெசய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ஒவ்ெவா

வாகனத்தின ம் வைக மற் ம் விைல யா

(iii) ேமற்ப வாகனங்க
என்பைத ம்;

என்பைத ம்;

க்ெகன ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத் ெதாைக யா

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
195/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) 2016 ஆம் ஆண் ல்
ெவ த்தைமயினால்,

ெகாஸ்கம,

சாலாவ

இரா

வ

ஆ த

களஞ்சியம்

(i) உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அங்க ன ற்றவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு அரசாங்கத்தின் சார்பில் ெச
இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

த்தப்பட்ட ெமாத்த

(iv) உயிாிழந்த ஆெளா வ க்காக அரசாங்கத்தின் சார்பில் ெச
இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

த்தப்பட்ட

(v) ேசதமைடந்த
க க்காக ெச த்தப்பட்ட கூ யபட்ச மற் ம் குைறந்தபட்ச
இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vi) இடம்ெபயர்ந்த சகல க்கும் நிரந்தர
என்பைத ம்;

கள் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா

(vii) இடம்ெபயர்ந்த
கு ம்பெமான்றிற்கு
நிரந்தர
ெகா க்கப்பட்ட அண்மித்த திகதி யாெதன்பைத ம்;

ெடான்

ெபற் க்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
216/ ’18
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம்
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் நகாி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் வைலப்பா
கிராமத்தில் 300 இற்கும் ேமற்பட்ட மீனவக் கு ம்பங்கள் வாழ்ந் வ கின்றன
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
கு ம்பங்களில் சுமார் 100 கு ம்பங்கள் ேநர யாக மீன்பி க்
ைகத்ெதாழி
ம், ஏைனய கு ம்பங்கள் ேவ ெதாழில்களி ம் ஈ ப கின்ற
ேபாதி ம், ேபாதியள வ மானம் இன்றி வாழ்ந் வ கின்றனர் என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப மீன்பி த் ெதாழிலாளர்கள் நாளாந்தம் 1000 கிேலா கிறா க்கும்
அதிகமான நண் கள் மற் ம் கடல் உண கைள பி த் அவற்ைற ேவ
இடங்க க்கு அ ப்பி பதனிட் ெவளி மாகாணங்க க்கு அ ப் கின்றனர்
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

( 27 )
(ஆ) (i) ேமற்ப
மக்களின் வாழ்வாதாரம் பற்றிக் கவனம் ெச த்தி, ேமற்ப
பிரேதசத்தில் கடல் உண கைளப் பதனி ம் ெதாழில்சாைலெயான்ைற
நிர்மாணிக்கத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

240/ ’18

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்திற்காக அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள, இலங்ைக கல்வி
நிர்வாகச் ேசைவயின், இலங்ைக பாடசாைல அதிபர் ேசைவயின் மற் ம்
இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயின் அ வலர் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா
ேமற்ப
ேசைவகளில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள எண்ணிக்ைக
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ேசைவயி ம் உள்ள
ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ெவற்றிடங்ைள நிரப்ப அைமச்சு எ க்கின்ற நடவ க்ைககள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
400/ ’18
ெகளரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் சராசாியாக வ டாந்தம் இடம்ெப ம் குற்றச் ெசயல்களில்
உள்ளடங்கும் சம்பவங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) குற்றவியல் வழக்குகளின் ேபா
நீதிமன்ற நடவ க்ைககள்
லம்
குற்றவாளிகளாகத் தீர்மானிக்கப்ப பவர்களின் சத தம் என்னெவன்பைத ம்;
(iii) அந்தப் ெப மானம் ஆசியாவின் ஏைனய நா க டன் ஒப்பி ம் ேபா
விகிதாசாரப்ப அதிக ெப மானத்ைதக் ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அ
சம்பந்தமாக அரசு பிரேயாகிக்கும் வழி ைறகள் யாைவ
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
435/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கலாவாவியி
ந்
திசாவாவி வைர தண்ணீைர ெகாண்
ெசல் ம்
ேயாதஎல கால்வாய்க்கட் டன் இைணந்
காணப்ப ம்
தி மகாவ
அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சுக்கு ெசாந்தமான என்பைத ம்;
(ii) இந்த திைய 6 கிராமங்கைளச் ேசர்ந்த கு யி ப்பாளர்கள் பயன்ப த் வேதா ,
குறித்த தி சுமார் 30 வ ட காலமாக னரைமக்கப்படாததன் காரணமாக
மிக ம் சீர்குைலந்த நிைலயில் காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த தி இ வைர னரைமக்கப்படாததற்கான காரணம் யா
(ii) இந்த தி னரைமக்கப்ப ம் திகதி யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

என்பைத ம்;

( 28 )

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

உள்

ராட்சி

472/ ’18
மற் ம்

ஊவா மாகாண சைபயில் நைடெபற் ள்ள மற் ம் நைடெபற் க் ெகாண் க்கும்
ைறேக கள் ெதாடர்பாக கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியினால் SIN/
B/AG/KI/2017/02 ஆம் இலக்க மற் ம் 2017.04.20 ஆம் திகதிய லனாய்
அறிக்ைக ஊவா மாகாண பிரதான ெசயலாள க்கு அ ப்பப்பட் ள்ள டன்
இவ்வறிக்ைகயில் ஊவா மாகாண கல்வி அைமச்சினால் பாடசாைல த்தகப்
ைபகள் வழங்கப்பட்டைம ெதாடர்பாக ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள 4 (ஆ) (i)
ெதாடக்கம் (vii) வைரயான பந்திகளில் எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள விடயங்கைள
இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;

(ii) இந்த ெவௗிப்ப த்தல்கள் ெதாடர்பில் (ஆ) (i) ெதாடக்கம் (v) வைர
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள அவதானிப் கைள சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
537/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்
இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவ பாீட்ைசயின்
ெப ேப கள் ெவளியிடப்பட்டதாகக் கூறி 980 ெவற்றிடங்க க்கு
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(ii) எனி ம், இற்ைறவைர பாீட்ைசக்கு ேதாற்றிய ஏைனய பாிட்சார்த்திக க்கு
ெப ேபற்
அட்டவைண கூட அ ப்பப்படவில்ைலெயன்பைத ம்;
இைணயதளத்தில் கூட ெபற் க்ெகாள்ள வாய்ப்பில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) இ பற்றி ஆராய்ந் எஞ்சிய ெப ேப கைள ெவளியி வதற்கு நடவ க்ைக
ேமற்ெகாண் , இதற்கு அைமவாக தைகைம ெபற்றவர்கைள ெவற்றிடங்க க்கு
அைமய ஆட்ேசர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர்
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

561/ ’18
மற் ம்

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் இயங்கிவ ம், த்தளம் மாவட்டத்தில்
அைமந் ள்ள ைவத்தியசாைலகள், மத்திய ம ந் ச்சாைலகள் மற் ம்
ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப ஒவ்ேவார் இடத்தின ம் ெபயர் யா ;
(iii) ேமற்ப ஒவ்ெவா சுகாதார நிைலயத்தி ம் ேசைவயிலீ பட் ள்ள ெமாத்த
ஊழியர் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா ;
(iv) ேமற்ப சுகாதார நிைலயங்களில் ஊழியர் ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்றனவா;
(v) ஆெமனில், அ பற்றிய விபரங்கள் யாைவ;
(vi) ேமற்ப
சுகாதார
நிைலயங்கைள
ேமம்ப த் வதற்கும்
ஊழியர்
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கும் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 29 )
582/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி
மற் ம் கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இற்ைறவைர இலங்ைகக்கு ெகாண் வரப்பட்ட
பசு மா களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பசு மா கள் ெகாண் வரப்பட்ட நா கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) பசு மா கைள இறக்குமதி ெசய்வதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) இன்றளவில்
எம
வ டாந்த
பால்
உற்பத்தியின்
ன்ேனற்றம்
யாெதன்பைத ம்;
(v) உள்நாட்
பால் உற்பத்திைய அதிகாிப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— உள்நாட்ட

966/ ’18
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சில், இலங்ைக ெதாழில் ட்ப ேசைவயின்
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர் (iii ஆம் தரம்) பதவிக்கு 2016.12.31 ஆம் திகதி
ேபாட் ப் பாீட்ைச நடத்தப்பட் 2017.03.13 மற் ம் 14 ஆகிய இரண்
நாட்களி ள் ேநர் கப் பாீட்ைச ம் நடத்தப்பட் , 2017.06.09 ஆம் திகதி
ஆட்ேசர்ப் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) இதற்கு அைமவாக, ெசல்வி. ஆர்.ேக.எஸ். பிரசங்கா க்கு மாத்தைற
பிரேதசத்திற்கு நியமனம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்
2 மாதங்கள் சம்பளம்
ெச த்தப்பட்ட பின்னர் உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சின் ெசயலாளாின்
2017.07.31 ஆம் திகதிய க தம்
லம் ேமற்ப
நியமனம் இரத் ச்
ெசய்யப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
விடயங்கள்
நியமனம்
வழங்கப்பட்ட
ேவைளயில்
க த்திற்ெகாள்ளப்படாதி ந்த ஏன் என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

990/ ’18
வல்கள்

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

