
Reply sent by Dr. Yvon Ambroise on 23.06.2015 

1.  இனம்:1 எங்களது சிறுபான்மை உரிமை நீதிைன்ற தீர்ப்பு மூலம் கடந்த 
(W.P 570/1975) 40 ஆண்டுகளாக அரசு ைற்றும் கல்வித்துமற 
அலுவலர்களால் ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டு நமடமுமறயில் இருந்து வரக் 
கூடியதாகும். மைற்படி நிர்வாகத்திற்கு சிறுபான்மை உரிமை இல்மல 
என்பதற்கு ஆவண ஆதாரம் எமதயும் மைற்படி ைனுதாரர் தாக்கல் கசய்யாது, 
குழப்பத்மத எற்படுத்த மவண்டும், சம்ைந்தப்பட்டவர்களுக்கு ைன 
உமளச்சமல ககாடுக்க மவண்டும், என்ற எண்ணத்தில் இவ்வாறு 
எழுதியுள்ளார். 

2.   இனம்:2,3 நிர்வாகம் தாக்கல் கசய்துள்ள W.P 570/1975 என்பது 
எங்களது The Tuticorin Diocesan Association  கபயரில் பதிவு கசய்யப்பட்டு 
The Roman Catholic Diocese of Tuticorin என்ற  கபயரில் கசயற்பட்டு வரும் 
எங்களது ைமறைாவட்ட பள்ளிக்குரியதாகும். இந்த வழக்கின் ைனுதாரர் 
Rev.Fr. Rosario Fernando, Superintent of Roman Catholic Schools Tuticorin. 

ஆவார் என்று நிர்வாகம் அளித்துள்ள பதில் ைனுதாரருக்கு ஏற்புமடயதாக 
இல்மல என்ற காரணத்திற்காக நிர்வாத்தின் விளக்கத்மத நிராகரிக்க 
இயலாது. நிர்வாக வசதிக்காக, மைலாளர், ஆர்.சி பள்ளிகள்; தூத்துக்குடி 
ைமறைாவட்டம் (Manager, R.C. Schools Tuticorin Diocese) என்ற பதிவிமன 
ஏற்படுத்தியிருப்பது உள்நிர்வாக நடவடிக்மகயாகும். ைனுதாரர் குறிப்பிடுவது 
மபால் விதிகளுக்கு ைாறாக நியைன ஒப்புதல்கமள கபறவில்மல எனவும் 
உறுதி அளிக்கிமறாம். 

3.  இனம்:4 நீதிைன்றம் சிறுபான்மை உரிமைமய விளம்புமக கசய்த பின், 
துமற தனியாக சிறுபான்மை உரிமைமய உறுதி கசய்ய மவண்டியதில்மல. 
பட்டியமல சுயைாக தயாரிக்க மவண்டிய அவசியம் ஏதுைில்மல. இவர் 
குறிப்பிடுவது முற்றிலும் கற்பமனமய. 

4. இனம்:5 பள்ளி நிர்வாகம் அதன் பதிவு கசய்யப்பட்ட கபயமர ைட்டும் 
கடித மபாக்குவரத்தில் பயன்படுத்தாைல், அதன் கபயமர பல விதங்களில் 
குறிப்பிட்டுள்ளதாக ைனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ளார். நிர்வாகம் தைது வசதிக்காக 
மூலப்கபயமர ஒட்டிய வமகயில் தனது முகவரிமய குறிப்பிட்டிருப்பமத 



ைனுதாரர் ஆட்மசபிக்க முடியாது. R.C. Schools, Tuticorin; R.C. Mission, 

Tuticorin  என்பன The Tuticorin Diocesan Association, Tuticorin என்ற ஒமர 
கல்வி முகமையின் கீழ் தான் வருகின்றன என்ற விளக்கம் ஏற்கனமவ 
ைனுதாரருக்கு ககாடுக்கப்பட்டு விட்டது. 

5.  இனம்:6 சிறுபான்மை பள்ளிகளின் உள்நிர்வாக நடவடிக்மகயில் துமற 
தமலயிட இயலாது என்ற சட்ட நிமல ைனுதாரருக்கு 
கதரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ைனுதாரர் கபாதுவாக குமறகூறாைல் குறிப்பிட்டு 
கதரிவித்தால் ைட்டும் அது ைாவட்ட கல்வி அலுவலர் அவர்களின் 
வரம்பிற்குட்பட்டிருப்பின் பரிசீலிக்கப்படக் கூடியதாக இருக்கும். பாதிக்கப்பட்ட 
ஆசிரியர்கள் இருந்தால் அவர்கள் தான் சட்டமுமறப்படியான 
மைல்முமறயடீ்டின் மூலம் பரிகாரம் மகார இயலும். ைனுதாரருக்கு பள்ளி 
நிர்வாகத்தின் ைீதுள்ள விமராதம் காரணைாக புகார் எழுதியமதப் மபான்ற 
மதாற்றத்மத ஏற்படுத்துகிறது. ைனுதாரர் தைது புகார்களுக்கு சட்டரீதியாக 
பரிகாரம் மகாரமவண்டும். இவரது புகார்களில் ஆதாரைற்ற முமறகளில் 
துமறயின் கசயல்பாடுகமள விருப்பத்திற்மகற்ப ைனுதாரர் குமற 
கூறியிருப்பது வருந்தத்தக்கது. 

6. இனம்:7 ைாவட்டக் கல்வி அலுவலகம் சம்ைந்தப்பட்டது. 

7.  இனம்:8 நிர்வாகம் கல்வித்துமறமய சுயைாக தயார் கசய்துள்ள 
தவறான ஆவணங்கமள ககாண்டு தவறாக வழிநடத்தி வருவதாக, ைனுதாரர் 
குறிப்பிடுவமத முற்றிலும் ைறுக்கிமறாம். ைனுதாரர் எதிர்பார்க்கும் தகவல்கள் 
பள்ளி நிர்வாகத்தின் உள் அமைப்பு சம்ைந்தப்பட்டமவ ஆகும். மைற்படி 
நிர்வாகம் (Agency) அரசிடைிருந்து நிர்வாக வமகக்காக எவ்வித நிதி 
உதவியும் கபறவில்மல. அரசு ஏற்படுத்தியுள்ள பணியிடங்களில் நிர்வாகம் 
நியைித்துள்ள ஆசிரியர்கள் ைற்றும் இதர பணியாளர்கள் தான் அரசு 
நிதியிலிருந்து ஊதியம் கபறுகிறார்கள். மைற்படி நிர்வாகம் ஏற்படுத்தியுள்ள 
பதவிகள் அவற்றிற்கான பணிகள் அதன் உள்நிர்வாக நடவடிக்மக என்பதால் 
அவற்மற தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் மகாரி கபற இயலாது. 
பள்ளி நிர்வாகம், பள்ளிப் பணிகளுக்கு நியைித்துள்ள தாளாளர்களின் கடிதப் 
மபாக்குவரத்துக்கள் ைீது உரிய ஆமணகள்/நடவடிக்மககள் 



எடுக்கப்படுகின்றன. ைனுதாரர் தைது விருப்பப்படி நிர்வாக நடவடிக்மககளில் 
விைர்சித்துள்ளார். அமதாடு, கல்வித்துமற நடவடிக்மககமளப் பற்றியும் 
தன்னிச்மசயாக கபாது விைர்சனம் கசய்துள்ளார். 

8. இனம்:9 நிர்வாகப் பள்ளிகள் அமனத்திற்கும் நிலமும், அவற்றிற்குரிய 
ஆவணமும் உள்ளன. இவற்றின் அடிப்பமடயில் அங்கீகாரம் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளியின் கபயரில் நிலங்கள் பத்திர பதிவு 
கசய்யப்படாைல் நிர்வாகத்தின் கபயரில் நிலங்கள் உள்ளமத புகாராக 
ைனுதாரர் கதரிவித்துள்ளார்.  

முந்மதய பத்திகளில் கதரிவித்துள்ளபடி The Tuticorin Diocesan Association, 
Tuticorin என்ற பதிவு கசய்யப்பட்ட எங்களது நிர்வாக கல்வி முகமை 
என்பது, R.C. Schools, R.C. Mission ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியதாகும். 

சாத்தான்குளம் புனித ம ாசப் ைகளிர் மைல்நிமலப்பள்ளிக்கும், திருஇருதய 
மைல்நிமலப்பள்ளிக்கும் நிலமும் விமளயாட்டு இடமும் மபாதிய அளவு 
உள்ளதாக ைனுதாரரின் ைனுவின் வாயிலாகமவ கதரிகிறது. 
கபாத்தக்காலன்விமள, புனித ைரியன்மன மைல்நிமலப்பள்ளிக்கும் நிலமும் 
விமளயாட்டு இடமும் உள்ளன. இவற்றிற்கான ஆவணங்கள் கல்வி 
முகமையின் கபயரில் உள்ளன. சாத்தான்குளம், திரு இருதய மைல் நிமலப் 

பள்ளியில் மதாட்டத்திற்ககன நிலம் இல்மல என்பது தவறான தகவல் 
ஆகும். மதாட்டம் அமைப்பதற்குரிய இடம் பள்ளியிமலமய உள்ளது. 
சாத்தான்குளம், ைமழ ைிகவும் குமறவாக கபய்யும் பகுதியாகும். குடிநீருக்மக 
கக்ஷ்டப்படும் நிமலயில் மதாட்டம் அமைத்து பராைரிப்பது என்பது கடினைான 
காரியைாக உள்ளது. 

9. இனம்:10 கல்வித்துமற அலுவலர்கள் உரிய விதிமுமறகமள பின்பற்றி 
சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தைது பணிகமள கசய்து வருகிறார்கள். 
நிர்வாகம் தவறு கசய்வதாகவும், நிர்வாகத்தின் தவறான நடவடிக்மககளுக்கு 
அலுவலர்கள் துமண மபாவதாகவும் ம்னுதாரர் கதரிவிப்பதில் உண்மை 
எதுவும் கிமடயாது. 

 



எங்கள் நிர்வாக சங்கத்தின் பதிவு, பற்றிய விவரங்கள், நீதிைன்றத்தில் 
நிர்வாகத்தின் சார்பில் W.P 570/1975 தாக்கல் கசய்து 24.09.1976-ல் 
“சிறுபான்மையினர்” என கபற்ற தீர்ப்பு ஆகிய விவரங்கமள கதளிவாக 
கதரிவித்த பின்னரும் மைற்படி தீர்ப்பு கவளியாகி 40 ஆண்டுகள் கடந்த 
நிமலயில், அரசு அலுவலகங்களில் தீர்ப்பின் நகல் இல்லாதமத தைக்கு 
சாதகைாக்கிக் ககாண்டு 17.12.1975 நாளிட்ட தீர்ப்மப சுட்டிக்காட்டி அதில் W.P 

570/1975 தாக்கல் கசய்யப்பட்டிருப்பதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்மல 
எனவும் அரமசயும் கல்வித்துமறமயயும் ஏைாற்றும் விதத்தில் மைனாரிட்டி 
நிறுவனங்களின் கபயர்பட்டியமல நிர்வாகம் சுயைாக தயார் கசய்து (self 

made paper) கல்வித்துமறக்கு அனுப்பி, கடந்த 40 ஆண்டுகளாக 
அரமசயும், கபாதுைக்கமளயும் ஏைாற்றி வருவதாக கபாய்யான 
குற்றச்சாட்மட கதரிவித்து வருகிறார். இவரது இச்கசயல், தம்மை பணிநீக்கம் 
கசய்த நிர்வாகத்திற்கும், அதற்கு ஒப்புதமல அளித்த கல்வி 
அலுவலர்களுக்கும் கதாடர்ந்து ைன உமளச்சமல ககாடுக்க மவண்டும் என்ற 
எண்ணத்தில் உள்ளது. எங்களது நிர்வாகம் சிறுபான்மை உரிமை 
கபறவில்மல என வாதிடுகிறார். இதன் மூலம் நீதிைன்றம் பிறப்பித்துள்ள 
தீர்ப்மப ஏற்க ைறுக்கிறார். அரசு உயர் அலுவலர்களின் ஆமணகள்  
கபாய்யானமவ என எழுதுகிறார். ஆகமவ, இப்கபாருள் கதாடர்பாக அன்னார் 
ைீது வழக்கு கதாடர்வது குறித்து நிர்வாகம் ஆமலாசமன கசய்து வருகிறது. 

10. இனம்:11 ைனுதாரரின் குற்றச்சாட்டில் உண்மை கிமடயாது. 
நிர்வாகத்தின் ைீது ககாண்ட விமராதத்தின் காரணைாக பதிவு கசய்யப்படாத 
கபாய்யான நிறுவனம் என கதாடர்ந்து கதரிவித்து வருகிறார். ஒரு கபாய்மய 
பல முமறகள் கசான்னால் அது உண்மை ஆகிவிடும் என்பது அவரின் 
நம்பிக்மக. அரசு ஆமண வழங்கியதில் நிர்வாகம் மபாலி ஆவணங்கமள 
பயன்படுத்தியுள்ளது என்பது அவரது வாதைாக இருப்பின், உரிய நீதிைன்றம் 
மூலம் நிரூபித்து பரிகாரம் மதடுவமத விட்டுவிட்டு, கதாடர்ந்து எழுதி 
வருவதில் இருந்து, ைனுதாரருக்கு தவறான உள்மநாக்கம் உள்ளது 
கதளிவாகிறது. 

 



11. இனம்:12 ஏற்கனமவ முந்மதய இனங்களில் குறிப்பிட்டவற்மறமய 
ைனுதாரர் இதிலும் கதரிவித்துள்ளார். தைது புகார்களுக்கு சட்டமுமறப்படி 
உரிய நீதிைன்றம் மூலம் பரிகாரம் மதடிட ைனுதாரருக்கு கதரிவிக்கப்படலாம். 
உரிய கல்வித்தகுதி கபற்றவர்கள் நியைனைாகி உள்ளார்களா? 
பாட்த்திட்ட்த்தின்படி கல்விப்பணிகள் நமடகபறுகிறதா? என்பன மபான்றமவ 
ைட்டுமை கல்வித்துமறயின் ஆய்விற்கு உட்பட்டமவ என்றும், பள்ளி 
நிர்வாகத்தின் ைீது ைனுதாரர் கூறும் புகார்களுக்கு சட்டமுமறப்படி உரிய 
நீதிைன்றத்தில் பரிகாரம் மதடலாம் என்றும் அன்னாருக்கு கதரிவிக்கலாம் 
என்று அன்புடன் மகட்டுக்ககாள்கிமறன். 

 

 

             


