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To 

 

பபொதுத் தகலல் அலுலயர்  

ொலட்டக் கல்லி அலுலயர் அலுலயகம் 

சேர்ொசதலி 

 

அய்ொ,  

 

பபொருள்: தகலல் அமியும் உொிம ேட்டத்தின் கீழ் தகலல் சலண்டுதல் –  

  ேொர்பொக  

பொர்மல:தங்கரின் கடிதம் ந.க. எண்: 2241/B3/2015நொள்01.09.2015 

  

பொர்மலில் கொண் தங்கரின் கடிதத்சதொடு 36 தொள்கரில் லிலங்கமர 

இமைத்து 300 கிொம் எமட என குமிப்பிட்ட  சலுமமின் பயம் பதிவுக் 

கட்டு அடிப்பமடில் எனக்கு அனுப்பியுள்ரீர்கள். 

 

சற்படி கடிதத்தில் இமைக்கப்பட்டுள்ர ஆலைங்கரின் அடிப்பமடில் 

கீழ்கொணும் தகலல்கமர தருொர அன்புடன் சலண்டுகிசமன். அதற்கொக 

பத்து ரூபொய் திப்புள்ர நீதின்ம லில்மய ஒட்டியுள்சரன்.  

 

1. பேல்லி பு. ிக்சகல் ச ொஸ்பின் என்பொருமட நின ஒப்புதல் 

கருத்துருலில் அேல் ேொன்ரகமரயும் அதன் உண்மத்தன்ம 

ஆமைகமரயும் ஒப்பிட்டு ேொிபொர்த்த பிமகுதொன் அக்கருத்துருமல 

பொிேீயமன பேய்துள்ரீர்கள். அப்படி இருக்க தொங்கள் எந்த 

அடிப்பமடில்2014/01நொள் 04.01.2014 என்ர Rev.Fr.படொினிக் என்ம 

பபருள்ர ஒருலர் அரித்துள்ர உரதிபொறிம அதன் 

உண்மத்தன்மம பொிசேொதிக்கொலும் ேொிபொர்க்கொலும் அந்த ஒரு 



தொரிமன ட்டும் சற்படி பள்ரிின் மனொொிட்டி உொிமக்கொன ேொன்மொக 

ஏற்ரக்பகொண்டு சற்படி பேல்லி பு. ிக்சகல் ச ொஸ்பின் என்பொொின் 

நினத்திற்கு ஒப்புதல் அரித்துள்ரீர்கள் என்ம லிலத்திமன தகலயொகத் 

தருக. அதன் உண்மத்தன்மக்கொன ஆலைங்கள் ஏபதனும் இருந்தொல் 

தகலயொகத் தருக.  

 

2. சற்படி உரதி பொறிில் Rev.Fr.படொினிக் என மகபழுத்திட்டிருக்கும் 

படொினிக் என்பொர் சற்படி பள்ரிக்கு கண்கொைிப்பொரர் என்பதற்கொன 

ஆதொத்திமன தகலயொகத் தருக. Rev.Fr.படொினிக் என்பது அன்னொொின் 

ேட்டப்பூர்லொன பபர்தொன் என்பதற்கு ஆதொத்திமன தகலயொகத் தருக. 

 

3. சற்படி பள்ரி The Roman Catholic Diocese of Tuticorinஎன்ம கல்லி 

பகமொல் நடத்தப்படுலதொகவும் அது ொிட் னு 570/1975 என்ம லறக்கின் 

பயம் 24.09.1976 அன்ர ொிலி ிஸ் மனொிட்டி என்ர லிரம்புமக 

பபற்ரள்ரதொகவும் Rev.Fr.படொினிக் என்பொர் லிரம்புமக பேய்துள்ரொர். 

உரதியும் அரித்துள்ரொர். சற்படி ொிட் னுலின் நகலிமனயும் அந்த ொிட் 

னுலின் ீது நீதின்மம் பகொடுத்துள்ர  24.09.1976நொரிட்ட ஆமைின் 

நகலிமனயும் அேல் ேொன்மிமன ஒப்பிட்டு அட்படஸ்ட் பேய்து அனுப்பிட 

சலண்டுகிபமன்.  

 

4. சற்படி Rev.Fr.படொினிக் என்பொர் சற்படி பள்ரிின் 

கண்கொைிப்பொரர் என்பதற்கொன ஆதொத்தின் நகலிமன அேல் ேொன்மிமன 

ஒப்பிட்டு அட்படஸ்ட் பேய்து அனுப்பிட சலண்டுகிபமன்.  

 

5. சற்படி Rev.Fr.படொினிக் என்பொர் 04.01.2014சததிில் Declaration 

என்கிம பபொில் அரித்துள்ர ேொன்மின் இண்டொலது பத்திில், 

24.09.1976ல் நீதின்மம் சற்படி The Roman Catholic Diocese of Tuticorinஎன்ம 

கல்லி பகமம மனொொிட்டி நிரலனம் என லிரம்புமக பேய்துள்ர 

லிலத்திமன பள்ரிக்கல்லி இக்குநர் தனது R.c.No.24541/G3/76 dated 

20.11.1976 என்ம பேல்பமமகரின் பயம் பதொிலித்துள்ரதொக 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது. பள்ரிக்கல்லி இகுநர் அவ்லொர அனுப்பி 

கடிதத்தின் உண்ம நகலிமன மனொொிட்டி உொிம அடிப்பமடில் 



சற்படி நினத்திற்கு ஒப்புதல் அரிக்குபன்னர் ஒப்பிட்டுப்பொர்த்து 

உண்மத்தன்மம ேொிபொர்த்தீகரொ என்ம லிலத்திமன தகலயொகத் தருக. 

பள்ரிக்கல்லி இக்குநொின்  சற்படி  R.c.No.24541/G3/76 dated 20.11.1976 

என்ம கடிதத்தின் நகலிமன தொங்கள் அட்படஸ்ட் பேய்து அனுப்பிட 

சலண்டுகிசமன்.  

 

6. சற்படி நித்திற்கு ஒப்புதல் பபம 04.06.2014 நொரிட்டுஅனுப்பி 

தொரொரொின் பகப்பு கடிதத்தில் 17 இமைப்புகள் உள்ரதொக 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது. கருத்துருலிய குமிப்பிடப்படொத திருதி எஸ்தர் 

என்பொொின் இமப்பு ேொன்ர நகல் ஒன்ரம் அன்னொின் லொொிசு ேொன்ர நகல் 

இண்டும் எனக்கு இமைத்து அனுப்பியுள்ரீர்கள். அதற்கொன 

கொைத்திமன தகலயொகத் தருக. இச்ேொன்ரகமர தொங்கள் கூடுதல் 

லிலங்கரொக பள்ரிில் சகட்டு அமலகள் அனுப்பப்பட்டிருந்தொல் 

அதற்கொன ஆதொங்கள் அடங்கி கடிதங்கரின் நகலிமன தகலயொக 

அனுப்பித் தருக.  

 

7. சலும் தகுதி கொண் பருல நின ஆமை நகலிமன 3 படிகரிலும்  

தொரொரர் பொிந்துமயுடன் கூடி நகலிமன 2 படிகரிலும் இமைத்து 

அனுப்பியுள்ரீர்கள். அதன் நகல்கமர அதிக படிகரில் அனுப்பிதின் 

கொைத்திமன தகலயொகத் தருக.  

 

8. சற்படி நித்திற்கு ஒப்புதல் பபம 04.06.2014 நொரிட்டு தங்களுக்கு 

அனுப்பி தொரொரொின் பகப்பு கடிதத்தில் இமைப்பு 16ல் “ேிரபொன்மப் 

பள்ரி என்பதற்கொன ஆமை” என குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது. ஆனொல் தொங்கள் 

அவ்லொமொன ஆமை எமதயும் அனுப்பொததற்கு கொைத்திமன தகலயொகத் 

தருக. சலும் தங்களுக்கு அனுப்பி கருத்துருலில் அவ்லொமைம 

தொரொரர் இமைத்து அனுப்பினொொ இல்மயொ என்ம தகலலிமன தருக. 

 

9. சற்படி பள்ரி ேிரபொன்மப் பள்ரி என்பதொல் கல்லி இயொகொ தமயிட 

இயொது என அலுலயக குமிப்புகரில் எழுதி 13.06.2014ல் ஒப்புதல் அரித்த 

பிமகு 8 ொதங்கள் கறித்து தொங்கள் தங்கரின் கடிதம் த.அ.உ.ே.ப.எண். 

1369/அ3/2015 நொள் 26.03.2015 என்ம கடிதம் பயம் கண்கொைிப்பொரர், 



பேல்லி பு. ிக்சகல் ச ொஸ்பின், தமயம ஆேிொிர் ற்ரம் 

கடிதத்பதொடர்பொரர் ஆகிசொொிடம் கருத்துருலின் நகல், சற்படி நொல்லரும் 

அரித்துள்ர லிலங்கள் ற்ரம் உரதிபொறிகரின் நகல்கள், ேம்ந்தப்பட்ட 

சகொப்பில் உள்ர அலுலயக குமிப்புகள், கூடுதல் லிலங்கள் சகட்ட கடித 

நகல்கள், நிர்லொகம் அரித்த லிலங்கள், சற்படி பள்ரி ேிரபொன்மப்பள்ரி 

என்பதற்கொன ஆதொம் ற்ரம் அந்த ஆதொத்தில் எந்த பக்கத்தில் எந்த 

பொொலில் பள்ரி நிர்லொகம் ேிரபொன்ம உொிம உரதி பேய்ப்பட்டுள்ரது 

என்ம லிலம் ஆகிலற்மிமன அனுப்புொர சலண்டியுள்ரீர்கள். 

ேிரபொன்ம உொிம இருப்பதொகக் கூமி சற்படி ஆேிொிமக்கு நின 

ஒப்புதல் பந்தி சததிில் அரித்துலிட்டு தொங்கள் சற்படி கடிதம் பயம் 8 

ொதம் கறித்து சற்படி நொல்லொிடபம் ஆதொங்கள் சகட்டுள்ரதின் 

சநொக்கத்திமனயும் கொைத்திமனயும் தகலயொகத் தருக. சலும் தங்கள் 

அலுலயக சகொப்பில் உள்ர தொங்கள் அமிந்த அலுலயக குமிப்புகமர 

சற்படி நொல்லொிடபம் சகட்டுள்ர கொைத்திமன தகலயொகத் தருக.  

 

10. ந.க.எண் 2017/அ3/2014 நொள் 13.06.2014 என்ம தங்கரது அலுலயகக் 

குமிப்பில் 8 இடங்கரில் சற்படி பள்ரி ேிரபொன்மப் பள்ரி என்ர 

குமிப்பிட்டு அப்பள்ரி நின லிலங்கரில் தொங்கள் தமயிட படிொது 

எனக் கூமி சற்படி நினத்திற்கு ஒப்புதல் அரித்துள்ர தொங்கள் தங்கரின் 

கடிதம் த.அ.உ.ே.ப.எண். 1369/அ3/2015 நொள் 26.03.2015 என்ம கடிதம் பயம் 

அதற்கொன ஆதொங்கமர சகட்டுள்ரீர்கள். தங்கள் அலுலயகத்தில் சற்படி 

பள்ரிின் ேிரபொன்ம உொிமக்கொன ஆதொம் இல்யொதசபொது 

அவ்வுண்மம மமத்து தொங்கள் ஏன் சற்படி பேல்லி பு. ிக்சகல் 

ச ொஸ்பின் என்பொொின் நித்திற்கு ேிரபொன்ம உொிம அடிப்பமடில் 

ஒப்புதல் அரித்துள்ரீர்கள் என்ம லிலத்திமன தகலயொகத் தருக.  

 

11. ந.க.எண் 2017/அ3/2014 நொள் 13.06.2014 என்ம தங்கரது அலுலயகக் 

குமிப்மப எழுதி சுருக்பகொப்பம் இட்டுள்ர அலுலயக பைிொரர்கரின் 

பபர் ற்ரம் அன்மம பதலி லிலங்கமர தகலயொகத் தருக. அலர்கள் 

தற்சபொது தங்கள் அலுலயகத்தில்தொன் பைிபுொிகிமொர்கரொ அல்யது சலர 

அலுலயகத்திற்கு ொமிச்பேன்மிருக்கிமொர்கரொ என்ம லிலத்திமனயும் 

அவ்லொமிருப்பின்அலர்கள் பைிபுொியும் தற்சபொமத அலுலயகம் ற்ரம் 

பைி, பதலி லிலத்திமனயும் தகலயொகத் தருக.  



 

12. சற்படி நின ஒப்புதலில் மகபழுத்திட்டுள்ர ொலட்டகல்லி 

அலுலயர் பபர் ற்ரம் அன்னொொின் தற்சபொத பைி, பதலி லிலத்திமன 

தகலயொகத் தருக. சற்படி அலுலயகக் குமிப்பின் 4-லது பக்கத்தின் 

கமடேிில் “ஏற்பரித்து ஆமை லறங்கப் படுகிமது” என எழுதி அதன் கீசற 

மகபழுத்திட்டுள்ர அலுலயொின் பபர் ற்ரம் அன்னொொின் அன்மம 

பதலி ஆகி லிலங்கமர தகலயொகத் தருக.  

 

13. அலுலயகக் குமிப்பின் கமடேி பகுதிில் ொலட்டக் கல்லி அலுலயொின் 

மகபழுத்து 16.06.2014ல் இடப்பட்டுள்ரது. அதன் கீசற பலர் 

சுருக்பகொப்பிட்டுள்ரனர். அலர்கரின்  பபர் ற்ரம் அன்னலர்கரின் 

அன்மம பதலி லிலங்கமர தகலயொகத் தருக.  

 

14. சற்படி ந.க.எண் 2017/அ3/2014 நொள் 13.06.2014 என்ம தங்கரது 

அலுலயகக் குமிப்பின் பதல் பக்கத்தில் கமடேி பத்திில் பள்ரி நிர்லொகம் 

13.06.2014 ல் கடிதம் அனுப்பிதொகவும் அதில் அசு கடிதம் 46873/பி2/85/2 

நொள் 05.09.1995ல் ேிரபொன்ம பள்ரி நிர்லொகத்தின் நினத்தில் அசு 

தமயிட லறிில்மய என குமிப்பிட்டுள்ரதொக எழுதியுள்ரீர்கள். சற்படி 

கடிதத்திமன நிர்லொகம் ேொர்பில் ொர் மகபழுத்திட்டு அனுப்பியுள்ரொர் 

என்ம லிலத்திமன தகலயொகத் தருக. இக்கடிதத்தின் நகல் ற்ரம் இது 

கருத்துருலில் இடம் பபற்ம லிதம் ஆகி லிலத்திமன தகலயொகத் தருக. 

சலும் அக்கடிதத்தில் குமிப்பிட்டுள்ர அசு கடிதத்தின் நகலிமன தொங்கள் 

அட்படஸ்ட் பேய்து தகலயொகத் தருக. 

 

15. இக்கருத்துருலில் இடம் பபற்ரள்ர Rev.Fr.படொினிக் என்பொர் 

மகபழுத்திட்டுள்ர 06.06.2014நொரிட்ட ேொன்ர ற்ரம் 13.06.2014 நொரிட்டு 

உரதிபொறி என்ம பபொில் அனுபப்பட்டுள்ர கடிதம் ஆகிமல கூடுதல் 

லிலங்கரொக தங்கரின் எந்த கடிதத்தின் அடிப்பமடில் எவ்லொர ொொல் 

பகப்பு கடிதத்தின் லறிொக அனுப்பப்பட்டது என்ம லிலத்திமன 

நகல்களுடன் தகலயொகத் தருக. சற்படி ஆலைங்கள் இபில் பயம் 

அனுப்பப்பட்டிருந்தொல் ொர் அனுப்பினொர் என்ம லிலம் அடங்கி அந்த 

இபில் நகலிமன தகலயொகத் தருக.   



 

16.  தங்கரது அலுலயக குமிப்பின்படி சற்படி பேல்லி பு. ிக்சகல் 

ச ொஸ்பின் என்பொொின் நித்திற்கு ொலட்ட கல்லி அலுலயர் 16.06.2014 

அன்ரதொன் மகபழுத்திட்டு ஒப்புதல் அரித்துள்ரொர். ஆனொல் 13.06.2014 

அன்சம மகபழுத்திட்ட ஆமை ஒன்மிமன தொரொரருக்கு 

அனுப்பியுள்ரதின் கொைத்மதயும் இண்டு ஒப்புதல் ஆமைகளும் 

ஒன்ரக்பகொன்ர ொரபட்டிருப்பதின் கொைத்திமனயும் தகலயொகத் தருக.  

 

17. தகலல் அமியும் உொிம ேட்டத்தின் கீழ் இது ேொர்பொக த.நொ.தகலல் 

ஆமைத்திலிருந்து SA 9761/D/2015 dated 12.08.2015என்ம ஆமை தொங்கள் 

இத்தகலல்கமர எனக்கு அனுப்புலதற்கு பன்சப லந்துள்ரது. நொனும் அதன் 

நகலிமன 29.08.2015 அன்ர அனுப்பிசனன். அமததொங்கள் 31.08.2015 

பபற்மதற்கொன ஒப்புமக ேொன்ரம் அரித்துள்ரீர்கள். இருப்பினும் தொங்கள் 

அமத தங்கரது கடிதத்தில் குமிப்பிடொலும் தொங்கள் அரித்திருக்கும் 

தகலல்கரின் நகலிமன ஆமைத்திற்கு  அனுப்பொலும் இருப்பதற்கு 

கொைத்திமன தகலயொகத் தருக.    

 

18. சற்படி பள்ரி The Roman Catholic Diocese of Tuticorinஎன்ம கல்லி 

பகமொல் நடத்தப்படுலதொகவும் அது ொிட் னு 570/1975 என்ம லறக்கின் 

பயம் 24.09.1976 அன்ர ொிலி ிஸ் மனொிட்டி என்ர லிரம்புமக 

பபற்ரள்ரதொகவும் Rev.Fr.படொினிக் என்பொர் நீதிபதி சபொய லிரம்புமக 

பேய்துள்ரொர். சற்படி The Roman Catholic Diocese of Tuticorinஎன்ம கல்லி 

பகமின் பதிவு, சததி, இடம், அதன் லியொேம் சபொன்ம லிலங்கள், 

லிதிகள், துமை லிதிகள், பதிவு ேொன்ர ஆகி அமனத்து இனங்கரின்  பழு 

லடில நகலிமன தொங்கள் அட்படஸ்ட் பேய்து அனுப்பிட சலண்டுகிசமன்.  

 

தகலல்கள் அமனத்மதயும் பழு லடிலில் பபம கூடுதயொக பைம் சதமல 

எனில் அனுப்ப தொொக இருக்கிசமன் என்பமத பதொிலித்துக்பகொள்கிசமன்.   

 

நன்மி.         இப்படிக்கு,  

         Signed by S.Peter Raj 

 


