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To 

 

The Public Information Officer 
Office of the District Educational Officer 
Thoothukudi 
 
Sir, 
 
Sub: Information requested under RTI Act 2005 - Regarding 
 
Ref: 1.Your letter O.Mu.No.1563/B3/15 dated 24.03.2015 
 2. Report signed by Bishop YvonAmbroise 2015/38 dated 09.03.2015.   
 
Along with the first letter cited above you sent the report of Bishop 
YvonAmbroise signed in the capacity of Manager R.C.Schools, Thoothukudi 
(ref.2).  You have accepted the report as it is. On the basis of this report I 
request you to give the following information and copy of documents under RTI 
Act 2005 for which I have affixed a court fee stamp to the value of Rs 10.00. 
 
In the first paragraph his statement goes as follows:- 

ி தூத்துக்குடி டயோசீசன் அயசோசியசன் ன்ந பதரில் 14.04.1937-ல் திவு        
பசய்ப்தட்ட தூத்துக்குடி ஆர். சி. டயோசிஸ் ( The Roman Catholic Diocese ofTutucorin) 

இங்கி ருகிநது. யற்தடி டயோசிஸ்-ன் சிறுதோன்ம உரிம 24.9.76-ல்  
பபிோண ீின்ந ீர்ப்பு W.P. 570/1975 – தடி உறுி பசய்ப்தட்டுள்பது. இந் 
ீர்ப்தின் கல் அசு க்கநிஞரிடம் இருந்து தள்பிக்கல்ி இக்குர் ிோக 
சம்ந்ப்தட்ட அமணத்து ோட்டக்கல்ி அலுனர்களுக்கும் அனுப்தப்தட்டுள்பண.  

Item1:-Please send the copy of the court order mentioned in the above 
paragraph in complete shape.  
 
In the 2nd paragraph the following statement is given:- 

ரிட் னு 570/1975 ன்தது ங்கபது The Tuticorin Diocesan Associationபதரில் திவு 
பசய்ப்தட்டு The Roman Catholic Diocese of Tuticorin ன்ந பதரில் பசற்தட்டு ரும் 
ங்கபது ிர்ோகத்ிற்குநிோகும். இந் க்கின் னுோர் Rev. Fr. Rosario 

Fernando, Superintendent of Roman Catholic Schools, Tutuicorinஆோர். 
Item2:-Please send the copy of court order or government rules on which this 
management is functioning in the name other than the registered one. 



 
Item3:-Please give the copy of permission given to this school management to 
function under the name other than the registered one. 
 
Item4:-If The Roman Catholic Diocese of Tuticorin is a registered body, please 
send the copy of registration and bylaws of it.  
 
Item5:-Please give information as to whether the Tuticorin Diocesan Association 
and Tuticorin Diocese are same or different? If they are same, please give 
information as to which one is registered and which one is not registered. 
 
Item6:-  Please give information as to why this management has chosen another 
name to function while it has a registered name The Tuticorin Diocesan 
Association. 
 

In the 6th paragraph he states as follows:- 

ிடுப்புக்கு ிண்ப்திக்கும் எரு ஆசிரிருக்கு ிடுப்பு அனுிப்தது பற்நிலும் 
ிர்ோகத்ின் பழு உரிம . இில் அசுக்குக் கூட மனிட ந் உரிமபம் 
இல்மன ன்று சீதத்ில் கூட ோண்புிகு பசன்மண உர்ீின்ந தும கிமப 
உத்வு திநப்தித்துள்பது. (Thirumathi G. ViijayaLakshmiVsThe Director of Elementary 

Education and others in W.P. No.18040 of 2014, ீர்ப்தோம ோள்: 08.12.2014) ணய, தத்ி 
6-ல் கூநிபள்ப குற்நச்சோட்டுக்கமப பற்நிலுோக றுக்கியநோம்.இய தத்ி 6-
ல்னுோர் குநிப்திட்டுள்ப ரிட் னு ண்:9944/2014 –ன் அடிப்தமடில் மடபதற்ந 
ிசோமில் னுோரின் குற்நச்சோட்டுகள் அமணத்தும் ிோகரிக்கப்தட்டுள்பண 
ன்தமபம் ோங்கள் அநிரீ்கள்.  
Item7:-The Manager states that an enquiry was conducted on the basis of 
W.P(MD) No.9944/2014 and the charges leveled by the petitioner were 

rejected(ிோகரிக்கப்தட்டுள்பண). Please send the date, time and place of the 

above enquiry conducted. 
 
Item8:-Please send the details of persons and officers participated in the above 
enquiry. Please send the copy of official minutes and other remarks of the 
enquiry. Please send information about the whole report which ended in 
rejection of charges. 
 
Item 9:-Please send the copy of court order mentioned in the same paragraph. 
(ThirumathiG.Vijaya Lakshmi VsThe Director of Elementary Education and 
others in W.P.No.18040 of 2014 order dated 08.12.2014) 
 
Item 10:- If there is a law or rule to convert the duty period of a teacher into 
leave period, please send the copy of it.  

 

In the 7th paragraph the statement goes as follows:- 



Tuticorin Diocesan Associationன்தய கல்ி பகமோகும். திவு S1/1937 – 38,ோள் 
14.04.1937 W.P.. 570/1975 –இல் பதற்ந ீின்ந ஆம அடிப்தமடில், ோினக் 
கல்ித் துமநின் துமச்பசனர், டல் ண் 51559/RD2/76-14, ோள் 21.10.1976 
பனம் சிறுதோன்ம அந்ஸ்ம உறுிதடுத்ிபள்போர்.  
Item 11:-Please send the official copy of the above letter of Deputy Secretary of 
School Education Department -  No. 51559/RD2/76-14 dated 21.10.1976. Please 
send the copy with your attestation. 
 
In the 9th paragraph it has been stated as follows:- 

ii) புகோர் னுோர், “சம்ந்ப்தட்ட தள்பிகளுக்கு ினம், கட்டடம் ஆகிற்நிற்கு 
பமநோண சட்டப்பூர்ோண திவு இல்மன ” ண பரிிக்கிநோர். ந் தள்பி 
ன்தம குநிப்திட்டு பரிிக்கோத்ோல் உரி ிபக்கம்  இனில்மன.  

iii) ஆர்.சி.ிக்ஷன் ன்தது “ி தூத்துக்குடி டியோக்ஷயசன் அயசோக்ஷியக்ஷணின் ” 

ம்திற்கு உட்தட்ட்து. ஆகய, அன் பதரில் உள்ப ினங்கமப, தள்பிகபில் 
தன்தடுத்துில் ீங்கு துில்மன. 
 
Item 12:-The manager states that he would supply information about the land for 
the schools if I specifically mention the name of the schools. In this connection I 
request the copy of land documents registered for St. Mary’s Higher Secondary 
School, Pothakalanvilai. Please take note that I do not need patta available in the 
name of R.C.Mission. I request you to send the copy of registered documents 
available in the name of school or educational agency. 
 
Item 13:-In the same paragraph it is stated that R.C.Mission is under the limit of 
The Tuticorin Diocesan Association. Please send the copy of government orders 
or court orders or approvals obtained from the education department to the 
effect that R.C.Mission is under the limit of the Tuticorin Diocesan Association.  
 

In the 10th paragraph the statement goes as follows:- 

உர்ீின்நம் ஆம திநப்தித்து அது மடபமநதடுத்ப்தட்டு 40 ஆண்டுகள் 
கடந் தின்ணர் அம ீபவும் ீின்நம் ோன் ஆய்வு பசய் இலும். னுோர்ர் 
ோம் பசோல்ன யண்டி திச்சமணகமப ழுத்து டிில் பரிிக்கனோம். 
யனிகோரி யதோல் ஆமிடும ிர்க்க யண்டும். அசின் ிி உி சட்ட 
ியோோக ங்கப்தட்டு ருகிநது ண குநிப்திடுது சரில்ன. அங்கீகோம் உள்ப 
தள்பிகபில் திபுரிபம் குிோண ஆசிரிர்களுக்கு ட்டுய ஊிம் 
ிடுிக்கப்தட்டு ருகிநது. 
Item 14:- Please send the copy of court order passed and implemented for 40 
years. If there are rules to the effect that we should not ask question if a mistake 
is implemented and followed for 40 years, please send the copy of it.  
 



Item 15:-“யனிகோரி யதோல் ஆமிடும ிர்க்க யண்டும் ”ண 
குநிப்திடப்தட்டுள்பது. Pleasepoint out the lines or sentences in my representation 

to prove that I have ordered the as if I am the higher authority. 
 
In the 11th paragraph it has been stated as follows:- 

யதோனிோண ஆங்கமப தன்தடுத்ி தள்பிகமப டத்ில்மன. அசின் ிி 
உி கல்ித்துமநின் சட்ட ிட்டங்களுக்கு உட்தட்டு பதநப்தடுகின்நண. ினம், 
கட்டிடம் போடர்தோக அசு பரிிக்கும் பநிபமநகமப கமடதிடிக்க ிர்ோகம் 
ோோக உள்பது. 
Item 16:-BishopYvonAmbroise in his report addressed to your office states that 
the management is prepared to follow the principles of the government in 
respect of land and buildings of the schools, if it is informed by the government. 
Please give information as to whether you have sent instructions to the schools 
regarding land and building. Is so, please send the copies of your official letters 
sent to schools in this regard.  
 
The District Educational Officer did not take any action against the school 
management after getting this report. It indicates his acceptance of this report 
as it is. Hence it is clearly understood that the above items of information are 
available in the office of the PIO.   
 
I have requested information from you under 16 items. I request you to send all 
information in full shape. Please take note that the Manager or Superintendent of 
this management are not public authority. You have already informed me about 
this. It is for your kind information.  
 
Finally I state that I am prepared to remit money additionally for obtaining the 
information sought for in full shape.  
 
Thanking you. 
         With kind regards, 
         Signed by  
         S. Peter Raj 
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To 

 

The Tamilnadu Information Commission 
Chennai – 600 018 
 
Respected Sir, 
 
Sub: Appeal under RTI Act 2005 - Regarding 
 
Ref: 1. My RTI Petition dated 22.12.2014 
 2. PIO’s letter ஏ.ப.No.103482/ஜி2/இ2/2015 dated 06.01.2015 

 3. ஏ.ப.No.125/B3/2015 dated 02.02.2015 of PIO, O/o the CEO, Thoothukudi 

 4. Thoothukudi DEO’s letterபோ.ஏ.ப.ண்.809/ஆ3/15 ோள் 26.03.15 
 5. Manager’s letter 2015/53 dated 19.03.2015 
 6. My appeal to the appellate authority dated 27.07.2015 
 

கீழ்கண்ட இரு கடிங்கபின் அடிப்தமடில் ோன் பசன்மண தள்பிக்கல்ி அலுனர் 
அலுனகத்ின் பதோதுத்கல் அலுனரிடம் தோர்ம 1ல் கோணும் னு பனம் 
கல் யண்டியணன்.   

 

1.Letter Na.Ka.No.82412/டி/இ3/07 dated 25.03.2008 of DSE, Chennai 

2.  Letter Na.Ka.No.82412/டி/இ3/07 dated 03.11.2008 of DSE, Chennai  

  

இக்கடிங்கள் இண்மடபம்பசன்மண தள்பிக் கல்ி இக்குர் மகபழுத்ிட்டு 
அனுப்திபள்போர். இக்கடிங்கபில் யற்தடி அலுனகம் குநிப்திட்டுள்ப ிங்கபின் 
அடிப்தமடிலும் அன்ணோரின் O.Mu.No.101077/G2/E3/2007 dated 28.01.2008 ன்ந 
கடித்ின் அடிப்தமடிலும் 11 இணங்கபில் கல்கள் யண்டியணன்.  

கல்கமப அன்ணோரின் அலுனகத்ில் உள்ப சம்ந்ப்தட்ட யகோப்தில் இருந்து 
ருற்குப்தில் பதோதுத் கல் அலுனர் ணது னும திரிவு 6(3)ன் தடி 
தூத்துக்குடி பன்மக் கல்ி அலுனருக்கு தோர்ம 2ன் பனம் ோற்நிணோர்.  



அன்தின் தூத்துக்குடி பன்மக் கல்ி அலுனர் தோர்ம 3ல் கண்ட கடித்ில் 
ணது னும தூத்துக்குடி ோட்டக் கல்ி அலுனருக்கு அனுப்தி கல் 
ங்கிட உத்ிட்டோர். இக்கடித்ின் அசல் கல்கள் 2 ணக்கு அனுப்திபள்போர் 
ன்தது குநிப்திடத்க்கது.  

அன்திநகு தூத்துக்குடி ோட்டக் கல்ி அலுனர் தோர்ம 4ல் கோண் கடிம் 
பனம் சம்ந்ப்தட்ட தள்பிகபின் யனோபரிடிருந்து பதற்ந எரு 
கடித்ிமண(தோர்ம.5) அனுப்தி கனநிபம் உரிமச் சட்டம் 2005ன் தடி னுோர் 
யகோரிபள்ப கல்களுக்கு ஆர்.சி.தள்பிகள் யனோபரிடிருந்து பதநப்தட்ட கடி 
கல் இத்துடன் இமத்து அனுப்தப்தடுகிநது ன்று தில் ந்துள்போர். தகவல்களை 
விதிகைின்படி அனுப்பிட இயலவில்ளல  ண குநிப்திட்டுள்ப யனோபரின் 
கடிம்ோன் 11 இணங்களுக்கும் இறுிில் ோன் பதற்றுள்ப கல்.  

அன்தின்ணர்ோன்தோர்ம 
6ல்கோணும்யல்பமநடீ்டிமணஅனுப்திகல்யண்டியணன் .இதுமகல்கி
மடக்கில்மன. 

கனநிபம் உரிமச் சட்டத்ம யற்தடி அலுனகம் ிக்கில்மன.  

யற்தடி பதோதுத் கல் அலுனர் அலுனகத்ில் உள்ப கமன மநப்தற்கோக 
ிட்டிட்டு யண்டுயன்யந திரிவு 6(3)ன் தடி அனுப்புதுயதோன அனுப்தி 
ிர்ோகத்துடன் யசர்ந்து கூட்டு சி பசய்து கல் பதநிடோல் டுத்துள்போர். 
ணது னுக்கள் அமணத்தும் இவ்ோறு போடர்ந்து உோசீணம் பசய்ப்தடுகின்நண.  

ணய உரி டடிக்மக டுத்து உிட இம்யல்பமநடீ்டின் பனம் திந்து 
யண்டுகியநன். ன்நி.  

          உண்மபள்ப,  

 

இளைப்பு 

தோர்மில் கண்ட அமணத்து கடிங்கபின் கல்கள்  
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To 

 

பொதுத் தகயல் அலுயர் 

புித நொினன்ன மநல் ினப் ள்ி 

பொத்தக்கொன்யின 

 

அம்நொ,  

 

பொருள்: தகயல் அியும் உொினந சட்ட்த்தின் கீழ் தகயல் மயண்டுதல் - சொர்ொக 

 

ொர்னய:- 1.Thoothukudi DEO’s letter Na.Ka.No.7594/B4/15 dated 28.08.2015 

 2. Thoothukudi DEO’s letter Na.Ka.No.4967/B4/15 dated 01.09.2015 
 

ொர்னயனில் கொண் கடிதங்கள் தூத்துக்குடி நொயட்டக்கல்யி அலுயர் தங்களுக்கு 

அனுப்ினனய. அனயகின் அடிப்னடனில் கீழ்கண்ட யியபங்கன தகயல் அியும் 

உொினந சட்டத்தின் கீழ் மயண்டுகிமன். அதற்கொக ரூொய் 10க்கொ ீதிநன் யில்ன 

ஒட்டியுள்மன்.  

 

1. ொர்னய 1ல் கண்ட கடிதத்திற்கிணங்க தொங்கள் நொயட்டக் கல்யி அலுயருக்கு 

அனுப்ின யியபங்கின் கல் ஒன்ின தகயொக அனுப்ிடுக.  

 

2. ொர்னய 2ல் கண்ட கடிதத்திற்கிணங்க தொங்கள் நொயட்டக் கல்யி அலுயருக்கு 

அனுப்ின யியபங்கின் கல் ஒன்ின முழு யடியில் தகயொக அனுப்ிடுக.  

 

3.  மநலும் ொர்னய 2ல் கொண் கடிதத்த்துடன் தங்களுக்கு நொயட்டக் கல்யி அலுயர் 

அனுப்ின அனத்து இனணப்புகின் கலினயும் தகயொக அனுப்ி உதயிடுக.  

 

ன்ி. 

 

          இப்டிக்கு,  

இனணப்பு:- 

 



ொர்னயனில் கொண் கடிதங்கின் கல்கள் 

 
 
Registered Post with A/D 

07.09.2015 
From 
 

S. Peter Raj M.A(His), M.A(Eco), M.A(Eng), M.A(Psy), M.A(Soc), M.A(Pol), M.A(Pub.Admin), M.A(GT), M.A(Ind.Cul), M.Ed, B.G.L.,  

AVE MARIA -9, Rice Shop Street,SATANKULAM– 628 704, Thoothukudi District 

Email:sssavemaria@gmail.com 
Mobile:94425 29442 
 
To 

 

பொதுத் தகயல் அலுயர் 

நொயட்டக் கல்யி அலுயர் அலுயகம்,தூத்துக்குடி 

 

அய்னொ,  

 

பொருள்:-தகயல் அியும் உொினந சட்ட்த்தின் கீழ் தகயல் மயண்டுதல் - சொர்ொக 

ொர்னய:- தங்கின் கடிதம் ஓ.மு.எண். 3513/ஆ4/15 ொள் 24.07.2015 

  

ொர்னயனில் கொண் கடிதம் மூம் தொங்கள் தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி மபொநன் கத்மதொலிக்க 

னடமனொசிஸ்-ன் ீதிநன் யமக்கு எண். W.P.No.570/1975 சொர்ொ அலுயக 

ஆயணங்கின் பெபொக்ஸ் கலில் கீழ்கண்ட யொினன Highlight பசய்து இனணத்து 

அனுப்ியுள்ீர்கள். The Roman Catholic Diocese of TuticorinW.P.No.570 of 1975  

 

மநற்டி யியபத்தின னநொொிட்டி உொினந பற்தற்கொ ஆதொபநொக 

அனுப்ியுள்ீர்கள். அதடிப்னடனில் கீழ்கண்ட யியபங்கன தகயல் அியும் உொினந 

சட்டத்தின் கீழ் மயண்டுகிமன். அதற்கொக ரூொய் 10க்கொ ீதிநன் யில்ன 

ஒட்டியுள்மன்.  

 

1.தொங்கள் குிப்ிட்டுள் கல்யி முகனநனின் திவு யியபங்கள் அடங்கின ஆயணத்தின் 

கலின தகயொக முழு யடியில் அனுப்ிடுக.  

 

2. மநற்டி W.P.No.570/1975-ல் ீதிநன்ம் எந்த மததினில் தது ஆனணனன 

பயினிட்டது என் யியபத்தின தகயொகத் தருக. மநற்டி கல்யி முகனந 

W.P.No.570/1975 யொனிொக னநொொிட்டி உொினந பற்ரள்தொகக் கூி  

அதடிப்னடனில் தங்கள் ஆளுனகனின்கீழ் உள் ஆர்.சி. ள்ிகளுக்கு அங்கீகொபம், 

ிதி உதயி, ினந ஒப்புதல்கள், தயி உனர்வு ஒப்புதல்கள் யமங்குகிீர்கள். மநற்டி 

ொிட் நனுயில் பயினிடப்ட்ட ீதிநன் ஆனணனின் உண்னந கல் தங்கள் 

அலுயகத்தில் உள்தொ இல்னனொ என் யியபத்தின தகயொகத் தருக. தங்கள் 

அலுயகத்தில் உள்து என்ொல் அந்த உண்னந கலின அனுப்ி உதயிடுக. கல் 



இல்ன என்ொல் தொங்கள் மநற்டி முகனந னநொொிட்டி உொினந பற்ரள்து என்னத 

எவ்யொர உரதி பசய்தீர்கள் என் யியபத்தின தகயொகத் தருக.  

 

3. தொங்கள் Highlight பசய்து அனுப்ியுள் தொில் மநலிருந்து மூன்ொயது யொினில் 

ள்ிக் கல்யி இனக்குர் மநற்டி னநொொிட்டி உொினநக்கொ ஒப்புதன 

R.C.No.24541-G3/76DT20.11.1966 மூம் பதொியித்த்தொகக் குிப்ிடப்ட்டுள்து.  

இந்த ஆயணம்தொன் மநற்டி கல்யி முகனநனின் னநொொிட்டி உொினநக்கொ ஆதொபநொ 

மயர ஏமதனும் ஆதொபங்கள் உள்யொ எ யியபத்தின தகயொகத் தருக. மயர 

ஏமதனும் ஆதொபங்கள் இருந்தொல் அதன் கலின அனுப்ி உதயிடுக.  மநலும் 1975ல் 

பதொடபப்ட்ட யமக்கின் முடினய 1966-ஆம் யருடமந அனுப்ியுள்தொகக் 

குிப்ிடப்ட்டுள்து. அதன் கொபணத்தின தகயொகத் தருக.  

 

4. தொங்கள் அனுப்ியுள் மநற்டி கல்யி முகனநனின் னநொொிட்டி உொினந சொர்ொ 

ஆதொபங்கன தங்களுக்கு தங்கள் மநல் அதிகொொிகள் அலுயக ொீதினொக அனுப்ி மததி, 

அலுயொின் தயிப் பனர் நற்ரம் அன்ொொின் அலுயக கடிதத்தின் யியபங்கன 

தகயொகத் தருக. மநலும் தங்கின் மநதிகொொிகள் மநற்டி ஆதொபங்கன இனணத்து 

அனுப்ின அலுயக கடிதத்தின் கலின அனுப்ி உதயிடுக. 

 

5. மநற்டி தொங்கள் அனுப்ின ஆயணத்தின தொங்கம மநற்டி கல்யி முகனநக்கு 

ஆதபயொக அச்சிட்டு னயத்துள்ீர்கள் என்ொல் அனத எந்த ஆண்டு அச்சிட்டீர்கள் என் 

யியபத்தின தகயொகத் தருக.  

 

6. தங்கின் ஆளுனகனின் கீழ் பசனல்டும் மநற்டி கல்யி முகனநனின் கீழ் இனங்கும் 

உனர்ின நற்ரம் மநல்ினப் ள்ிகின் அங்கீகொகொபக் கருத்துருக்கில் 

குிப்ிடப்ட்டிருக்கும் கல்யி முகனநனின் பனனப தகயொகத் தருக.  

 

7. தொங்கள் எப்மொதொயது மநற்டி கல்யி முகனநனிடம் அம்முகனந னநொொிட்டி உொினந 

பற்ரள்தற்கு ஆதொபநொகக் கூரம் W.P.No.570/1975 என் யமக்கில் பயினொ 

ீதிநன் ஆனணனின் உண்னந கலின அனுப்ி னயக்கும்டி மயண்டியுள்ீர்கொ 

என் யியபத்தின தகயொகத் தருக. அவ்யொர மயண்டினிருப்ின் அக்கடித கலின 

தகயொகத் தருக.  

 

8. ஆசிொினர்கின் சொன்ிதழ்கள், ணிப்திமயடுகன துருயிப் ொர்த்து சொினொ 

ஒப்புதல்கனயும் தயபக்கூரம் தங்கள் அலுயகம் முழுக்க முழுக்க தயொ 

ஆயணங்கன கொட்டி ள்ிகளுக்கு அங்கீகொபம், ிதி உதயி நற்ரம் ல்மயர 

ஒப்புதல்கன யருடக்கணக்கில் பற்ரயரும் மநற்டி கல்யி முகனந சொர்ொ  

ஆயணங்கின் உண்னநத்தன்னநனன ஆபொனொநல் இருப்தன் கொபணத்தின 

தகயொகத் தருக. ஆபொய்ந்து அினப்ட்டிருந்தொல் ஆதொபத்தின தகயொகத் தருக.  

 



மநற்கண்ட தகயல்கன முழுனநனொகப் பரயதற்கு கூடுதொகப் ணம் மதனய எில் 

தனவு பசய்து பதொியிக்கவும். தொங்கள் பதொியிக்கும் பதொனகனின அனுப்புயத்ற்குத் 

தனொபொக உள்மன் என்னத பதொியித்துக்பகொள்கிமன். ன்ி. 

          அன்புடன்,  

           


