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To

The District Educational Officer
THOOTHUKUDI
Sir,
Sub: Representation against School Management located in Thoothukudi functions under different names without having minority right Recognition granted to schools under minority right is liable to be
cancelled – appropriate action requested - reg
Ref:

1. My representation dated 23.10.2014
2. Management’s reply dated 09.03.2015
3. My representation dated 31.03.2015
4. Management’s reply dated nil

In my representation first cited above I clearly explained how the management
namely “The Tuticorin Diocesan Association” has been functioning in different
unregistered and unauthorized names without having minority right and proper
documents of land for the schools under its management. I also explained how
the Education Department, particularly your office, is giving approvals to
various aspects of the schools and teachers without verification.
After several requests under RTI Act you got item-wise reply from the Manager
Dr.YvonAmbroise (2015/38 dated 09.03.2015). This was sent to me through your
letter O.Mu.No.1563/A3/15 dated 24.03.2015.
Further, I sent my detailed representation 3rd cited above. You got another reply
from Dr.YvonAmbroise. You sent it to me through your letter
O.Mu.No.4242/A3/15 dated 18.08.2015. In spite of my specific request, the reply
letter of the management (please vide the 4th letter cited above) was sent to me
without the copy of its covering letter.
The following important points can be extracted from replies of the
management.

1. My contention is that this management has no minority right. In this case It is
the duty of the management to prove that it has minority right by submitting valid
document. But it says as follows.
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ங்கதுசிறுான்மநஉரிமநீதிநன்தீர்ப்புமூம்கடந்த(W.P.570/1975)
ஆண்டுகாக

அபசு

ற்றுக்ககாள்ப்ட்டு

நற்றும்

கல்யித்தும

மடமுமனில்

அலுயர்கால்

இருந்துயபக்கூடினதாகும்.

மநற்டி

ிர்யாகத்திற்கு சிறுான்மந உரிமந இல்ம ன்தற்கு ஆயண ஆதாபம்
மதமம்
மயண்டும்,

மநற்டிநனுதாபர்

தாக்கல்

சம்நந்தப்ட்டயர்களுக்கு

கசய்னாது,

குமப்த்மத

நஉமச்சம

ற்டுத்த

ககாடுக்கமயண்டும்,

ன் ண்ணத்தில் இவ்யாறு ழுதிமள்ார்.

Dr.YvonAmbroise can simply put an end to this problem by sending the copy of
the court order passed in WP.570/1975 highlighting his educational agency and
its minority right in the order. He justifies that the government and department
has accepted their minority right. In fact you have no proof for its minority right.
My intention is not to give troubles to the management but to get justice.
Management under question has no valid document for the minority right. But
the department shows extraordinary privileges to the schools run by
Dr.YvonAmbroise.
2. My contention is that the management functions in different names without
permission or approvals from court or government.
ிர்யாகம்

தாக்கல்

கசய்துள்

W.P

570/1975

ன்து

ங்கது

The

Tuticorin Diocesan Association கனரில் திவு கசய்னப்ட்டு The Roman
Catholic Diocese of Tuticorin ன் கனரில் கசனற்ட்டு யரும் ங்கது
நமநாயட்ட ள்ிக்குரினதாகும். இந்த யமக்கின் நனுதாபர் Rev.Fr. Rosario
Fernando, Superintent of Roman Catholic Schools Tuticorin. ஆயார் ன்று
ிர்யாகம் அித்துள் தில் நனுதாபருக்கு ற்புமடனதாக இல்ம ன்
காபணத்திற்காக

ிர்யாத்தின்

யிக்கத்மத

ிபாகரிக்க

இனாது. ிர்யாக

யசதிக்காக, மநார், ஆர்.சி ள்ிகள்; தூத்துக்குடி நமநாயட்டம்
(Manager,

R.C.

Schools

Tuticorin

Diocese)

ன் தியிம

ற்டுத்தினிருப்து உள் ிர்யாக டயடிக்மகனாகும். நனுதாபர் குிப்ிடுயது
மால் யிதிகளுக்கு நாாக ினந ஒப்புதல்கம கயில்ம வும்
உறுதி அிக்கிமாம்.

Dr.Yvon Ambroise confirms that the WP 570/75 is his. If it is true, he can prove it
immediately by showing it in the order. He has not sent it to the department so
far. You also have not asked him to send the copy of court order so far. Also he
states that the educational agency was registered as The Tuticorin Diocesan
Association and functions as The Roman Catholic Diocese of Tuticorin. Is it legal
to register his educational agency in one name and functions in other name? To
his utter dismay the Registrar, Thoothukudi, has confirmed that there is no
registered body in the name The Roman Catholic Diocese of Tuticorin.
Dr.YvonAmbroise has gone to the extent of stating that he is functioning as the
Manager of R.C.Schools, Tuticorin Diocese. It is pertinent to state here that
R.C.Schools, Thoothukudi or Tuticorin Diocese is not registered bodies.
Dr.YvonAmbroise has given strange and childish statements. While there is no
registered body in the name Roman Catholic Schools Tuticorinthere is no
chance for Fr. Rosario Fernando to file a case in this name. Even if it was filed
so, it would become a crime and illegal filing. Moreover, Dr.YvonAmbroise,
instead of giving childish statements, can show the name of the above petitioner
in the order passed on 17.12.1975 in 570/75. My contention is that he cannot
show such document. How can he show a document which does not exist?
3. My contention is that no court has declared the educational agency of
Dr.Yvon Ambroiseas minority. He has manufactured a document of his own and
sent it to the department in a believable manner.
ீதிநன்ம் சிறுான்மந உரிமநமன யிம்புமக கசய்த ின், தும
தினாக சிறுான்மந உரிமநமன உறுதி கசய்ன மயண்டினதில்ம.
ட்டினம சுனநாக தனாரிக்க மயண்டின அயசினம் துநில்ம. இயர்
குிப்ிடுயது முற்ிலும் கற்மமன.

No verification has been made on the declaration of minority right of the
management under question. The reply of Dr.Yvon Ambroise is not acceptable.
Showing the relevant documents is better than writing like this.
4. My contention is that the educational agency of Dr.Yvon Ambroise is
functioning in different unauthorized names.
ள்ி ிர்யாகம் அதன் திவு கசய்னப்ட்ட கனமப நட்டும் கடித
மாக்குயபத்தில் னன்டுத்தாநல், அதன் கனமப  யிதங்கில்
குிப்ிட்டுள்தாக நனுதாபர் குிப்ிட்டுள்ார். ிர்யாகம் தநது யசதிக்காக
மூப்கனமப ஒட்டின யமகனில் தது முகயரிமன குிப்ிட்டிருப்மத

நனுதாபர் ஆட்மசிக்க முடினாது.

R.C. Schools, Tuticorin; R.C. Mission,

Tuticorin ன் The Tuticorin Diocesan Association,Tuticorinன் ஒமப
கல்யி முகமநனின் கீ ழ் தான் யருகின் ன் யிக்கம் ற்கமய
நனுதாபருக்கு ககாடுக்கப்ட்டு யிட்டது.

Dr.Yvon Ambroise states that the imaginary organization namely “R.C.Schools,
Tuticorin” and “R.C.Mission, Tuticorin” come under his educational agency “The
Tuticorin Diocesan Association, Tuticorin”. He states that the above names are
close to the original name of his educational agency. There is no provision to use
such names under Tamilnadu Private Schools Regulation Act 1973. Hence it is
not acceptable under law. If there is provision to use such names close to the
original names, he can send those details of approvals for using them in lieu of
the original name. The education department should have already taken action
against this erring management. Further, the Registrar, Thoothukudi, has
clearly confirmed that the above are not registered. I take this opportunity to
give the fact that with his grand permission one Mr. Esakki is functioning as
Father Dominic Arul Valan and he is signing in different style in different names
in various documents.
Also it is pertinent to state here that this Dr.YvonAmbroise affirms in para 5 of
the counter affidavit signed by him on 14.08.2015 and filed by his advocate on
18.08.2015 before the Hon’ble Supreme Court in the IAs 4,5 and 6,7 connected
to the C.A 1868 and 1869 the name of his Educational Agency is The Tuticorin
Diocesan Association and it is a registered body under the Societies
Registration Act 1860.
5. My contention is that the department should take appropriate action against
the erring management.
சிறுான்மந ள்ிகின் உள்ிர்யாக டயடிக்மகனில் தும தமனிட
இனாது ன் சட்ட ிம நனுதாபருக்கு கதரியிக்கப்ட்டிருக்கிது.
நனுதாபர் காதுயாக குமகூாநல் குிப்ிட்டு கதரியித்தால் நட்டும் அது
நாயட்ட கல்யி அலுயர் அயர்கின் யபம்ிற்குட்ட்டிருப்ின்
ரிசீிக்கப்டக் கூடினதாக இருக்கும். ாதிக்கப்ட்ட ஆசிரினர்கள் இருந்தால்
அயர்கள் தான் சட்டமுமப்டினா மநல்முமனீட்டின் மூம் ரிகாபம்
மகாப இனலும். நனுதாபருக்கு ள்ி ிர்யாகத்தின் நீ துள் யிமபாதம்
காபணநாக புகார் ழுதினமதப் மான் மதாற்த்மத ற்டுத்துகிது.
நனுதாபர் தநது புகார்களுக்கு சட்டரீதினாக ரிகாபம் மகாபமயண்டும். இயபது

புகார்கில் ஆதாபநற் முமகில் துமனின் கசனல்ாடுகம
யிருப்த்திற்மகற் நனுதாபர் கும கூினிருப்து யருந்தத்தக்கது.

If the management can do anything in the matter of administration of minority
schools, the department need not inspect the schools and verify the documents
that it sends to the department. It can get approvals and salary directly from the
government. The Manager is not scot free under the law. Even if it is to be taken
in the sense of affected teachers I could state that I am affected teacher. I was
dismissed from service by the order of the management under question dated
22.08.1998. In fact I submitted my appeal before the department. But the DEO
and CEO of Thoothukudi sent a report in favour of the management by simply
telling that the school is minority. Only by the blessing of RTI Act 2005 I was able
to get all the documents and understand the false documents given by the
management and department. I do not blame the department without proof.
Further, it is to be noted here that any one is entitled to question the department,
when it deviates from law. The statements of Dr.YvonAmbroiseseemto confirm
his relationship with the department in doing illegalities. Dr.YvonAmbroise does
not know the fact that no one is free to do anything in the name of minority right.
In fact this right is limited. This has been clearly explained by the Hon’ble High
Court of Madras in its order dated 03.09.2010 passed in WA 606 of 2009. In para
32 of this order it is held as follows.
“The right given to the minority institution is to administer the institution.
Administration does not mean mal-administration.”
When there is maladministration, any one is entitled to ask question. Because
the schools administered by Dr.YvonAmbroise are getting cent per cent grant
from the public exchequer. Every citizen has obligation to see clean
administration. Hence it is not a fault to ask questions relating to justice under
law. Since the department is responsible for approvals and salary, I ask the
department in a legal way. We need not file cases for each and every thing. One
can go to the court as a last resort.
6. My contention is that the DEO, Toothukudi, has given another name for the
management under question. It is pity that you too do not know the name of the
management.
மநற்டி ிர்யகத்தின் கனமபமம் திகயண்மணமம் தகயாகக் மகட்டதற்கு
தாங்கள் தங்கள் கடிதம் .க.ண்.2677/ஆ2/2013 ாள் 15.05.2013ல்

Educational

Council

குிப்ிட்டுள் ீர்கள்.

of

அமத

Tamilnadu

கடிதத்தில்

(Reg.No.MS.1/1937.38)

மநற்கண்ட

ிர்யாகம்

Catholic

க்
தது

ள்ிகளுக்கு ிங்கம ஆர் .சி.நிரன் ன் கனரில் திவு கசய்யதாகக்
கூிமள் ீர்கள்.

தங்கது கடிதம்

ஓ.மு.ண்.

1241ஆ4/14

ாள்

18.03.2014ல்

Educational Agency னின் கனமப மபாநன் கத்மதாிக்க திருச்சம க்

குிப்ிட்டுள் ீர்கள். மநாரிட்டி உரிமந கற்தற்கா ஆதாபநாக மநம
த்தி

2ல்

கூப்ட்டுள் கடிதங்கம அனுப்ி ீதிநன் ஆமண ன்று

குிப்ிட்டிருக்கிீர்கள்.

The department also uses different names as Dr. YvonAmbroise does.
7. My contention is that the management did not give answer to the letter sent by
the DEO. DEO addresses his letter to Manager, R.C.Schools, Sinnakoil Valagam,
Thoothukudi. It is to be noted that R.C.Schools is not a registered body.
ிர்யாகம் கல்யித்துமமன சுனநாக தனார் கசய்துள் தயா
ஆயணங்கம ககாண்டு தயாக யமிடத்தி யருயதாக, நனுதாபர்
குிப்ிடுயமத முற்ிலும் நறுக்கிமாம். நனுதாபர் திர்ார்க்கும் தகயல்கள்
ள்ி ிர்யாகத்தின் உள் அமநப்பு சம்நந்தப்ட்டமய ஆகும். மநற்டி
ிர்யாகம்

(Agency) அபசிடநிருந்து ிர்யாக யமகக்காக வ்யித ிதி

உதயிமம் கயில்ம. அபசு ற்டுத்திமள் ணினிடங்கில் ிர்யாகம்
ினநித்துள் ஆசிரினர்கள் நற்றும் இதப ணினார்கள் தான் அபசு
ிதினிிருந்து ஊதினம் கறுகிார்கள். மநற்டி ிர்யாகம் ற்டுத்திமள்
தயிகள் அயற்ிற்கா ணிகள் அதன் உள்ிர்யாக டயடிக்மக ன்தால்
அயற்ம தகயல் அிமம் உரிமநச் சட்டத்தின் கீ ழ் மகாரி க இனாது.
ள்ி ிர்யாகம், ள்ிப் ணிகளுக்கு ினநித்துள் தாார்கின் கடிதப்
மாக்குயபத்துக்கள் நீ து உரின ஆமணகள்/டயடிக்மககள்
டுக்கப்டுகின். நனுதாபர் தநது யிருப்ப்டி ிர்யாக டயடிக்மககில்
யிநர்சித்துள்ார். அமதாடு, கல்யித்தும டயடிக்மககமப் ற்ிமம்
தன்ிச்மசனாக காது யிநர்சம் கசய்துள்ார்.

I gave the facts only. It is not my comment. The papers that Dr.
YvonAmbroiseshow are manufactured. Since they have no signature of the
office of the secretary or director I have stated like this. Moreover, the above
offices do not have such copies. Hence it is obvious to state that the documents
are manufactured by the management.
8. My contention is that the schools under the management of Dr.Yvon Ambroise
have no proper land for schools registered in the legal names.

ிர்யாகப் ள்ிகள் அமத்திற்கும் ிமும், அயற்ிற்குரின ஆயணமும்
உள். இயற்ின் அடிப்மடனில் அங்கீ காபம் யமங்கப்ட்டுள்து.
ள்ினின் கனரில் ிங்கள் த்திப திவு கசய்னப்டாநல் ிர்யாகத்தின்
கனரில் ிங்கள் உள்மத புகாபாக நனுதாபர் கதரியித்துள்ார்.
முந்மதன த்திகில் கதரியித்துள்டி The Tuticorin Diocesan Association,
Tuticorin

ன் திவு கசய்னப்ட்ட ங்கது ிர்யாக கல்யி முகமந

ன்து, R.C. Schools, R.C. Missionஆகினயற்ம உள்டக்கினதாகும்.
சாத்தான்கும் புித ம ாசப் நகிர் மநல்ிமப்ள்ிக்கும், திருஇருதன
மநல்ிமப்ள்ிக்கும் ிமும் யிமனாட்டு இடமும் மாதின அவு
உள்தாக நனுதாபரின் நனுயின் யானிாகமய கதரிகிது.
காத்தக்கான்யிம, புித நரினன்ம மநல்ிமப்ள்ிக்கும் ிமும்
யிமனாட்டு இடமும் உள். இயற்ிற்கா ஆயணங்கள் கல்யி
முகமநனின் கனரில் உள். சாத்தான்கும், திருஇருதன
மநல்ிமப்ள்ினில் மதாட்டத்திற்கக ிம் இல்ம ன்து தயா
தகயல் ஆகும். மதாட்டம் அமநப்தற்குரின இடம் ள்ினிமமன உள்து.
சாத்தான்கும், நமம நிகவும் குமயாக கய்மம் குதினாகும். குடிீருக்மக
கக்ஷ்டப்டும் ிமனில் மதாட்டம் அமநத்து பாநரிப்து ன்து கடிநா
காரினநாக உள்து.

Instead of accepting the fact Dr.Yvon Ambroise once again gives a childish reply
stating that I have accepted that the 2 schools in Satankulam have land. It is
strange that he has not understood the problems.
9. My contention is that the department joins hands with the above management
under question in its illegalities.
கல்யித்தும அலுயர்கள் உரின யிதிமுமகம ின்ற்ி
சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்ட்டு தநது ணிகம கசய்து யருகிார்கள்.
ிர்யாகம் தயறு கசய்யதாகவும், ிர்யாகத்தின் தயா டயடிக்மககளுக்கு
அலுயர்கள் துமண மாயதாகவும் ம்னுதாபர் கதரியிப்தில் உண்மந
துவும் கிமடனாது.

ங்கள் ிர்யாக சங்கத்தின் திவு, ற்ின யியபங்கள், ீதிநன்த்தில்
ிர்யாகத்தின் சார்ில்

W.P

570/1975தாக்கல் கசய்து

24.09.1976-ல்

“சிறுான்மநனிர்”  கற் தீர்ப்பு ஆகின யியபங்கம கதியாக
கதரியித்த ின்ரும் மநற்டி தீர்ப்பு கயினாகி

40 ஆண்டுகள் கடந்த

ிமனில், அபசு அலுயகங்கில் தீர்ப்ின் கல் இல்ாதமத தநக்கு
சாதகநாக்கிக் ககாண்டு

W.P

17.12.1975ாிட்ட தீர்ப்ம சுட்டிக்காட்டி அதில்

570/1975தாக்கல் கசய்னப்ட்டிருப்தற்கு வ்யித ஆதாபமும் இல்ம
வும் அபமசமம் கல்யித்துமமனமம் நாற்றும் யிதத்தில் மநாரிட்டி
ிறுயங்கின் கனர்ட்டினம ிர்யாகம் சுனநாக தனார் கசய்து

made

paper)

கல்யித்துமக்கு அனுப்ி, கடந்த

40

(self

ஆண்டுகாக

அபமசமம், காதுநக்கமமம் நாற்ி யருயதாக காய்னா
குற்ச்சாட்மட கதரியித்து யருகிார். இயபது இச்கசனல், தம்மந ணிீக்கம்
கசய்த ிர்யாகத்திற்கும், அதற்கு ஒப்புதம அித்த கல்யி
அலுயர்களுக்கும் கதாடர்ந்து ந உமச்சம ககாடுக்க மயண்டும் ன்
ண்ணத்தில் உள்து. ங்கது ிர்யாகம் சிறுான்மந உரிமந
கயில்ம  யாதிடுகிார். இதன் மூம் ீதிநன்ம் ிப்ித்துள்
தீர்ப்ம ற்க நறுக்கிார். அபசு உனர் அலுயர்கின் ஆமணகள்
காய்னாமய  ழுதுகிார். ஆகமய, இப்காருள் கதாடர்ாக அன்ார்
நீ து யமக்கு கதாடர்யது குித்து ிர்யாகம் ஆமாசம கசய்து யருகிது.

I have stated the fact and the real situation. You have not objected it so far. It
means that you have understood the mistake committed by your office in
respect of the above management. Thanks to RTI Act 2005, after 40 years the
mistakes of the department have been found out. Our law does not allow a
mistake to continue. If there is law for continuing the mistakes,
Dr.YvonAmbroise can send the copy of it. The management’s statement is
wrong.
Further, I welcome the wonderful idea of Dr. Yvon Ambroise’s ிர்யாகம் to file a
case against me. It will be good opportunity for me to seek justice. He can do it
soon. In case if his ிர்யாகம்needs help from me, I can provide it free of cost.
10. My contention is that the management runs schools by showing false and
forgery documents. The department supports the management in its illegalities.

நனுதாபரின் குற்ச்சாட்டில் உண்மந கிமடனாது. ிர்யாகத்தின் நீ து
ககாண்ட யிமபாதத்தின் காபணநாக திவு கசய்னப்டாத காய்னா
ிறுயம்  கதாடர்ந்து கதரியித்து யருகிார். ஒரு காய்மன 
முமகள் கசான்ால் அது உண்மந ஆகியிடும் ன்து அயரின் ம்ிக்மக.
அபசு ஆமண யமங்கினதில் ிர்யாகம் மாி ஆயணங்கம
னன்டுத்திமள்து ன்து அயபது யாதநாக இருப்ின், உரின ீதிநன்ம்
மூம் ிரூித்து ரிகாபம் மதடுயமத யிட்டுயிட்டு, கதாடர்ந்து ழுதி
யருயதில் இருந்து, நனுதாபருக்கு தயா உள்மாக்கம் உள்து
கதியாகிது.

Dr. Yvon Ambroise has stated that I am telling a lie repeatedly believing that it
will become truth. I have no ulterior motive in writing this again and again. If
proper action is taken by you under law, I will immediately stop writing this. I
would like to state here that by mistake Dr. YvonAmbroise has registered his
character in the above passage. Everyone knows that he is a liar. You can get
proofs from his letters and affidavits and also from the priests of this diocese.
He says common seniority list is maintained for all employees working under his
management and every year it is updated – Does the DEO, Thoothukudi, know
this truth?
He says that his educational agency is having many names - Does the DEO,
Thoothukudi, know this truth?
He says his educational agency got minority right through the court order
passed in WP 570/75 dated 17.12.1975 - Does the DEO, Thoothukudi, know this
truth?
He says the above order was communicated by the Deputy Secretary, School
Education Department, Tamilnadu Government through his letter 51559/RD2/76
dated 21.10.1976 to the Director of School Education, Chennai - Does the DEO,
Thoothukudi, know this truth?
He says that through Proceedings Na.Ka.No. 24541/G3/76 dated 20.11.1976 the
Director of School Education, Chennai, has communicated the minority right to
him? - Does the DEO, Thoothukudi, know this truth?
He states in the affidavit filed by him that Fr. Rosario Fernando is deceased Does the DEO, Thoothukudi, know this truth?

He filed the writ petition on behalf of the Diocese of Tuticorin as if it is a
registered body - Does the DEO, Thoothukudi, know this truth?
Luckily Jesus Christ and Gandhi are not living on the earth.
11. My contention is that the management under question is using false and
untrue documents for getting recognition and grant for the schools. It is highly
illegal and it is deadly against the RTE Act which gives protection to children.
ற்கமய முந்மதன இங்கில் குிப்ிட்டயற்மமன நனுதாபர் இதிலும்
கதரியித்துள்ார். தநது புகார்களுக்கு சட்டமுமப்டி உரின ீதிநன்ம்
மூம் ரிகாபம் மதடிட நனுதாபருக்கு கதரியிக்கப்டாம். உரின
கல்யித்தகுதி கற்யர்கள் ினநநாகி உள்ார்கா? ாட்த்திட்ட்த்தின்டி
கல்யிப்ணிகள் மடகறுகிதா? ன் மான்மய நட்டுமந
கல்யித்துமனின் ஆய்யிற்கு உட்ட்டமய ன்றும், ள்ி ிர்யாகத்தின் நீ து
நனுதாபர் கூறும் புகார்களுக்கு சட்டமுமப்டி உரின ீதிநன்த்தில்
ரிகாபம் மதடாம் ன்றும் அன்ாருக்கு கதரியிக்காம் ன்று அன்புடன்
மகட்டுக்ககாள்கிமன்.

In this connection I would like to state that he is insisting me on filing cases in
the court of law. Because he thinks that it is very easy for him to tell lies before
the court and escape. In that hope only he is pushing me to go to the court. Also
he can continuously do the mistakes in the name of cases pending before the
courts of law. In this case I would like to be more generous to give chance to Dr.
YvonAmbroise to go to the court first, since he has already planned to do so.
Any way by all means I need justice.
To sum up here the following are the charges leveled against the management
under question which is headed by Dr. YvonAmbroise.
1. The management has no minority right. In this case it is the duty of the
management to prove that it has minority right by submitting valid document. It
has not proved it so far.
2. The management functions in different names without permission or
approvals. It is highly illegal and amounts to criminal actions.
3. No court has declared the educational agency functioning under Dr.Yvon
Ambroiseas minority. He has manufactured documents of his own and sent it to
the department in a believable manner.

4. The educational agency under question is functioning in different
unauthorized names.
5. The department already should have taken appropriate action against this
erring management. But you did not take action so far.
6. The DEO, Toothukudi, has given another name for the management under
question. The DEO does not know the name of the management.
7. Even the DEO, Thoothukudi, has sent his letter addressed to Manager,
R.C.Schools, SinnakoilValagam, Thoothukudi. DEO does not know the correct
name of the educational agency.
8. The schools run by the management under question have no land for schools.
The lands have not been registered properly as per law.
9. The department joins hands with the above management under question in its
illegalities.
10. The management under question enjoys recognition for its schools by
showing false and forgery documents.
I state that you have got sufficient evidences for the illegalities of the
management under question. I request your immediate action.
PRAYER:-1.Send your recommendation to the Government through your higher
authorities to declare this management under question and its schools as nonminority and send orders for remitting endowments as other non-minority
schools do.
2. Inspect all the schools of this management under your jurisdiction and verify
the documents of land and other records in accordance with law and if they are
not in agreement with law, please recommend for cancellation of recognition of
those schools as per the condition laid down in the recognition order.
3. Stop grants immediately to such schools and send orders for remitting back
the grants received already by showing false documents.
Thank you.
Copy
1. ThirumathiSabitha, Secretary, School Education
Department, T.N.Goverment, Chennai – 600 009
2. The CM’s Cell, Chennai – For taking immediate action

With kind regards,

