Reply sent by Dr. Yvon Ambroise on 09.03.2015
1. தி தூத்துக்குடி டயேோசீசன் அயசோசியேசன் என்ற பெேரில் 14.04.1937-ல் ெதிவு
பசய்ேப்ெட்ட தூத்துக்குடி ஆர். சி. டயேோசிஸ்

இேங்கி வருகிறது. யேற்ெடி டயேோசிஸ்-ன் சிறுெோன்மே உரிமே

Tutucorin)
24.9.76-ல்

(The Romabn Catholic Diocese of

பவளிேோன

பசய்ேப்ெட்டுள்ளது.

நீதிேன்ற

இந்த

தீர்ப்பு

தீர்ப்ெின்

W.P.

நகல்

570/1975

அரசு

ெடி

–

வழக்கறிஞரிடம்

உறுதி
இருந்து

ெள்ளிக்கல்வி இேக்குநர் வழிேோக சம்ேந்தப்ெட்ட அமனத்து ேோவட்டக்கல்வி
அலுவலர்களுக்கும் அனுப்ெப்ெட்டுள்ளன. ஆமை இதுவமரக்கும் ேோருக்பகௌம்
கோட்டப்ெடவில்மல

என்ெதும்,

என்ெதும்,

எங்களது

சரிேல்ல.

வழங்கப்ெட்ட்டுள்ள்து. இது

சம்ெந்தப்ெட்ட
ரிட்

on

the

basis

பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.

570/1975-ன்

ேீ து

இல்மல

24.9.1976-ல்

தீர்ப்பு

Annexure ‘A’-ல் அரசு வழக்கறிஞர் அரசு துமைச்

பசேலருக்கு எழுதியுள்ள கடிட்தத்தில்

24.09.1976

ேனு

நிர்வோகத்திடமும்

that

“ case in Annexure ‘A’ were allowed on

they

are

Minority

Institutions”

–

என

N.P. 7748/1974 நோள் 17.12.1975 நோளிட்ட வழக்கிற்கும்

எங்களுக்கும் எவ்வித சம்ேந்தமும் கிமடேோது.

2. ரிட் ேனு 570/1975 என்ெது எங்களது The Tuticorin Diocesan Association பெேரில்
ெதிவு பசய்ேப்ெட்டு
பசேற்ெட்டு
ேனுதோரர்

வரும்

The Roman Catholic Diocese of Tuticorin என்ற பெேரில்
எங்களது

நிர்வோகத்திற்குறிேதோகும்.

இந்த

வழக்கின்

Rev. Fr. Rosario Fernando, Superintendent of Roman Catholic Schools,

Tutuicorin ஆவோர்.
3. தூத்துக்குடி கத்யதோலிக்க ேமறேோவட்டம் (The Roman Catholic Diocese of
Tutucorin)

நிர்வகிக்கும்

யகோேில்களும்

‘The

அமனத்து

Tuticorin

ெள்ளிகளுக்கும்,

Diocesan

நிறுவனங்களுக்கும்,

Association’-ன்

நிர்வோகத்திற்கும்

உட்ெட்டமவேோகும். இதன் தமலவர் ேமறேோவட்ட ஆேர் ஆவோர். யேற்ெடி
ேமறேோவட்ட்த்தின் ஆேயர (ெிக்ஷப்) அமனத்து ெள்ளிகள்/ நிறுவனங்களுக்கும்
யேயனஜர் (Manager) ஆவோர். ஆகயவ, அன்னோர்

Manager R.C. Schools Tuticorin

Diocese என்று ஆமைகளில் மகபேழுத்திடுவது வழக்கம். யேற்ெடி சங்கத்தின்
சோர்ெில் அவ்வோறு மகபேழுத்திடுகிறோர் என்ெது தோன் இதன் பெோருள் ஆகும்.

4. இப்ெகுதிக்கோன விளக்கம் வரிமச எண்:1 ேற்றும் வரிமச எண்:2 –ல் உள்ளது
5. The

Tuticorin

Diocesan

ேமறேோவட்ட்த்தின்

சங்கம்,

Association
14.04.1937

என்ற

தூத்துக்குடி

அன்று

ெதிவு

கத்யதோலிக்க

பசய்ேப்ெட்டுள்ளது.

ஆனோல்

அதற்கு

முன்யெ

ெள்ளிகள்

பசேல்ெட்டு

நடத்தும்

நிறுவனத்தின்

வருகின்றன.

ெேன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன.
எல்லோ ெள்ளிகளும்

தூத்துக்குடி

பெேரோக

ேமறேோவட்ட்த்தில்

அக்கோலக்

ேனுவில்

ஆவைங்களில்

இேங்கும்

கட்டத்தில்

அப்ெள்ளிகமள

குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள

இப்பெேர்கள்

ெல

இடம்

பெேர்கள்

பெற்றோலும்,

The Tuticorin Diocesan Association என்ற கல்வி முகமேேின்

கீ ழ் தோன் வருகின்றன.(Ref: Society By – Laws)

6. (ேோவட்ட கல்வி அலுவலர் அவர்களின் ெதில்) ‘தி தூத்துக்குடி டயேோசீசன்
அயசோசியேசன்’ என்ற

பெேரில்

ெதிவு

பசய்ேப்ெட்ட

யரோேன்

கத்யதோலிக்க

டயேோக்ஷிஸ், தூத்துக்குடி– 1 என்ெது நிர்வோகத்தின் பெேர். ெதிபவண்

S.1./1937-

38, நோள் 14.04.1937 ஆகும்.
விடுப்புக்கு

விண்ைப்ெிக்கும்

ஒரு

ஆசிரிேருக்கு

விடுப்பு

அனுேதிப்ெது

முற்றிலும் நிர்வோகத்தின் முழு உரிமே. இதில் அரசுக்குக் கூட தமலேிட எந்த
உரிமேயும்

இல்மல

என்று

சேீ ெத்தில்

கூட

ேோண்புேிகு

உேர்நீதிேன்ற ேதுமர கிமள உத்தரவு ெிறப்ெித்துள்ளது.

பசன்மன

( Thirumathi G. Viijaya

Lakshmi Vs The Director of Elementary Education and others in W.P. No.18040 of 2014,
தீர்ப்ெோமை நோள்: 08.12.2014) எனயவ, ெத்தி 6-ல் கூறியுள்ள குற்றச்சோட்டுக்கமள
முற்றிலுேோக ேறுக்கியறோம். இயத ெத்தி 6-ல் ேனுதோரர் குறிப்ெிட்டுள்ள ரிட்
ேனு

எண்:

9944/2014

–ன்

அடிப்ெமடேில்

நமடபெற்ற

விசோரமைேில்

ேனுதோரரின் குற்றச்சோட்டுகள் அமனத்தும் நிரோகரிக்கப்ெட்டுள்ளன என்ெமதயும்
தோங்கள் அறிவர்கள்.
ீ

7. Tuticorin Diocesan Association என்ெயத கல்வி முகமேேோகும். ெதிவு S1/1937 – 38,
நோள் 14.04.1937

W.P.. 570/1975 –இல் பெற்ற நீதிேன்ற ஆமை அடிப்ெமடேில்,

ேோநிலக் கல்வித் துமறேின் துமைச்பசேலர், ேடல் எண்

51559/RD2/76-14,

நோள் 21.10.1976 மூலம் சிறுெோன்மே அந்தஸ்மத உறுதிெடுத்தியுள்ளோர்.

8. சிறுெோன்மேப் ெள்ளி நிர்வோகங்களின் உள் நடவடிக்மககளில் கல்வித்துமற
அலுவலர்கள் தமலேிட இேலோது. ஆகயவ, ெள்ளி யேலோளர், கண்கோைிப்ெோளர்
ஆகியேோரின்
பெற்று

நிேேனம்,

அனுப்ெிட

கடிதத்தில்

அதிகோரங்கள்,

இேலவில்மல.

பதரிவித்தவோறு

ஆர்.சி.

ேற்றும்
ஆகயவ,

ெள்ளி

ஆவைங்கமள பெற்றுக் பகோள்ளலோம்.

அதற்கோன

ஆவைங்கமள

ஏற்கனயவ

இவ்வலுவலக

யேலோளர்

இடேிருந்து

யேற்ெடி

9. i) வரிமச எண் 1,2 ேற்றும் 3ல் பதரிவிக்கப்ெட்ட விவரங்கள் இப்ெகுதிக்கும்
பெோருந்தும்.
ii)

புகோர்

ேனுதோரர்,

ஆகிேவற்றிற்கு
பதரிவிக்கிறோர்.

“சம்ேந்தப்ெட்ட

முமறேோன
எந்த

ெள்ளி

ெள்ளிகளுக்கு

சட்டப்பூர்வேோன

என்ெமத

நிலம்,

ெதிவு

குறிப்ெிட்டு

கட்டடம்

இல்மல”

பதரிவிக்கோத்தோல்

என
உரிே

விளக்கம் தர இேலவில்மல.
iii)

ஆர்.சி.ேிக்ஷன்

என்ெது

“தி

தூத்துக்குடி

டியேோக்ஷயேசன்

அயசோக்ஷியேக்ஷனின்” வரம்ெிற்கு உட்ெட்ட்து. ஆகயவ, அதன் பெேரில் உள்ள
நிலங்கமள, ெள்ளிகளில் ெேன்ெடுத்துவதில் தீங்கு ஏதுேில்மல.

10. உேர்நீதிேன்றம்

ஆமை

ெிறப்ெித்து

அது

நமடமுமறெடுத்தப்ெட்டு

40

ஆண்டுகள் கடந்த ெின்னர் அமத ேீ ளவும் நீதிேன்றம் தோன் ஆய்வு பசய்ே
இேலும். ேனுதோர்ர் தோம் பசோல்ல யவண்டிே ெிரச்சமனகமள எழுத்து வடிவில்
பதரிவிக்கலோம்.
அரசின்

நிதி

யேலதிகோரி
உதவி

சட்ட

யெோல்

ஆமைேிடுவமத

வியரோதேோக

தவிர்க்க

வழங்கப்ெட்டு

யவண்டும்.

வருகிறது

என

குறிப்ெிடுவது சரிேல்ல. அங்கீ கோரம் உள்ள ெள்ளிகளில் ெைிபுரியும் தகுதிேோன
ஆசிரிேர்களுக்கு ேட்டுயே ஊதிேம் விடுவிக்கப்ெட்டு வருகிறது.

11. யெோலிேோன ஆவைங்கமள ெேன்ெடுத்தி ெள்ளிகமள நடத்தவில்மல. அரசின்
நிதி

உதவி

பெறப்ெடுகின்றன.

கல்வித்துமறேின்
நிலம்,

சட்ட

கட்டிடம்

திட்டங்களுக்கு

பதோடர்ெோக

அரசு

உட்ெட்டு
பதரிவிக்கும்

பநறிமுமறகமள கமடெிடிக்க நிர்வோகம் தேோரோக உள்ளது.

12. எங்களது நிர்வோகத்த்ல் ஆவை ஆள் ேோறோட்டங்கள். யெோலி நிறுவனங்களின்
பெேரில் நிேேனங்கள், ேோறுதல்கள் ேற்றும் தவறோன கருத்துக்கள் தேோரித்தல்
இமவ

எதுவும்

நிகழவில்மல

எனவும்

அமனத்து

ஆவைங்களும்

முமறேோகவும் சரிேோகவும் ெரோேரிக்கப்ெடுகின்றன என்ெமதயும் பதரிவித்துக்
பகோள்கியறன். 19 ெள்ளிகளில் நடந்துள்ள சட்ட வியரோதங்கமள பதரிவித்தோல்
உரிே நடவடிக்மககமள எடுக்க தேோரோக உள்யளன்.

