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பார்வை: 1.பெிவு தசய்ப்பட்ை சங்கம் “THE TUTICORIN DIOCESAN  

 ASSOCIATION”    S.No.1 of 1937-38dated 14.04.1937 

  2.ரிட் னு ண் 570/1975 
  3.பள்ரிக் கல்லி இக்குநரின் தசல்படமகள்  

    RC.No.24541-G3/76/dated 20.11.1976 
   
  

1. பார்டலில் காணும் சங்கம் 14.04.1937ல் பெிவு தசய்ப்பட் டிருக்கிமது.  
இச்சங்கம் டனாரிட்டி உரிட தபற்றுள்ரொகவும் அென் அடிப்படைில் 
வற்படி சங்கம் தூத்துக்குடிில் உள்ர ஆர்.சி. பள்ரிகடர நைத்துலொகவும் 
கூமப்படுகிமது. ெங்கள் ஆளுடகின்கீழ் 19 பள்ரிகள் தசல்படுகின்மன. 
வற்படி சங்கம் டனாரிட்டி உரிட தபற்மெற்கான ஆடை இதுலட 
ாருக்கும் காட்ைப்பைலில்டய. சம்ந்ெப்பட்ை நிர்லாகத்ெினரிைபம் இல்டய. 
ெங்கரிைபம் அெற்கான ஆொங்கள் இல்டய. வற்படி பள்ரிகரின் 



நிர்லாகம் ற்றும் கல்லித்துடம பார்டலில் கண்ை ரிட் னு பயம் 
டனாரிட்டி உரிட தபற்றுள்ரொக கூறுகி ன்மன. கிடைத்ெ ஆலைங்கடர 
ஆய்வு தசய்ெெில் சிய உண்டகள் தெரி லந்துள்ரன. தசன்டன உர் நீெி 
ன்மத்ெின் 17.12.1975 (W.P 4478/74 etc., Batch) நாரிட்ைஆடைில்83, 84ம் 
பக்கத்ெில் கீழ்கண்ைலாறு கூமப்பட்டுள்ரது. In the other cases, wherever the 

petitioners’ character as minority institutions are not disputed, they are 
allowed, but with no costs; and the other petitions in which the private 

institutions are not admitted to be minority institutions, are except for the 

declaration aforesaid, all dismissed, but with no costs. பய ரிட் னுக்கடர 
ஒவ வெெிில் Dispose தசய்ெ நீெி ன்ம ஆடைில் வற்படி ரிட் னு 
ண்88ம் பக்கத்ெில் காைப்படுகிமது. அந்ெ ரிட் னுலின் னுொர் ார் 
ன்ம லிலம் இல்டய. 
 
2. வலும் அசு துடைச் தசயாரர் கடிெம் Memo 
No.51159/RD2/76/dated21.06.1976ல்xure 570 ன்ம ண் ட்டும் காைப்படுகிமது. 
வற்கண்ை தவாலின் அடிப்படைில் பள்ரிக்கல்லி இக்குனர் அனுப்பி 
பார்டல 3ல்கண்ைதசல்படமகரில் கீழ்கண்ைலாறு கூமப்பட்டுள்ரது. The 

clear minority institutions whose writ petitions were allowed (Annexure A and 

C) by the High Court on the basis that they are minority institutions should not 
be asked to fulfill the requirements of the Act and rules which are held 

inapplicable in their cases. வற்கண்ை இக்குநரின் தசல்படமகரிலும் 
இந்ெ ரிட் னு ண் ட்டும் காைப்படுகிமது.நீெின்ம ஆடைிவயா, அசு 
துடைச் தசயாரர் கடிெத்ெிவயா, பள்ரிக்கல்லி இக்குனரின் 
தசல்படமகரிவயா அந்ெ ரிட் னுலிற்குமி  னுொர் தபர் 
காைப்பைலில்டய.ரிட் னு ண் 570/75 ன்பது பார்டல 1ல் காண் 
சங்கத்ெிற்கானது ன்பெற்கு ந்ெ ஆொபம் இல்டய. Educational Agencyின் 
தபர் து ன்பது ந்ெ ஆலைத்ெிலும் குமிக்கப்பைலில்டய.   
 
3. நிர்லாகம் அனுப்பும் பள்ரிகள் சம்ந்ெப்பட்ை ந்ெ ஆடைிலும் வற்படி 
பார்டல 1ல் காண் சங்கத்ெின் தபர் /Educational Agency-ின் தபர் இல்டய.    
 
4. வலும் கல்லித்துடமிைம் இருந்து நான் இதுலட தபற்றுள்ர 
ஆலைங்கள் ெிலும் பார்டல 1ல் காண் சங்கத்ெின் தபர் இல்டய. 
கல்லித்துடம அனுப்பிிருக்கும் டனாரிட்டி நிறுலனங்கரின் பட்டில் The 

Catholic Educational Council of Tamilnadu, Votive Shrine, 63, Halls Road, 

Kilpauk, Madras – 600 010 ன்மஒருெனிார்நிறுலனம்அச்சிட்ைதுஆகும். அது 



அசின் அெிகாப்பூர்லானதலரிடீுஅல்ய . வலும்அெில்கூைW.P.No.570 of 

1975 ன்பது The Roman Catholic Diocese of Tuticorinன்ம நிறுலனத்ெிற்காக 
தொைப்பட்ை லறக்காகத்ொன் குமிப்பிைப்பட்டுள்ரது . அதுபார்டல 1ல் காண் 
சங்கத்ெிற்கானது ன்பெற்கு ந்ெ ஆொபம் இல்டய. 
 
5. நிர்லாகம் தகாடுக்கும் அடனத்து ஆடைகள், ற்றும் அங்கீகாம் / நிெி 
உெலிக்கு அனுப்பும் ஆடனத்து ஆலைங்களும் கீழ்கண்ை நிறுலனங்கரில் 
ொலது ஒன்மின் தபால்ொன் டகதழுத்ெிைப்படுகின்மன.  
 

R.C.Schools, Thoothukudi; R.C.Mission, Thoothukudi; R.C. Church, 
Thoothukudi; Catholic Diocese of Thoothukudi; Diocese of Thoothukudi 

 
வற்கண்ைநிறுலனங்கள்துவும்பெிவு தசய்ப்பைலில்டய ன்று தூத்துக்குடி 
ாலட்ை பெிலாரர் ெனது கடிெம் ப .ப.ண் 6007/அ3/2013 நாள் 10.12.2013 
பயம் ெகலல் ெந்துள்ரார் .பெிவு தசய்ப்பைாெ நிறுலனங்கள் தபரில் 
அனுப்பப்படும் அடனத்து ஆலைங்கடரபம் ொங்கள் ற்றுக் தகாண்டு பய 
ஒப்புெல்கள் அரித்துள்ரரீ்கள் . தபரும்பாயான ஆடைகள் ற்றும் 
கருத்துருக்கள் R.C.Schools, Thoothukudi ன்றுொன் அனுப்பப்படுகின்மன . 
ொங்களும் ந்ெ சரிபார்த்ெலும் இன்மி ஒப்புெல் அரிக்கிமரீ்கள்.  
 
6. நிர்லாகம் ெலறு தசய்கிமது ன்று புகார் தசய்ொல் ஒவ லரிில் 
சிறுபான்டப்பள்ரிகள் ீது நைலடிக்டக டுக்க அெிகாம் இல்டய ன்று 
தபாறுப்பற்ம பெிடயத் ெந்துலிடுகிமரீ்கள். ாலட்ை ஆட்சிரிைம் ெிங்கள் 
னு தகாடுத்து அலர் ெங்கடர நைலடிக்டக டுக்கச் தசான்னால்கூை 
நைலடிக்டக டுக்காது லிட்டு லிடுகிமரீ்கள். ொங்கள் நைலடிக்டக டுப்பெற்கு 
நீெின்மத்ெில் லறக்கு தொை வலண்டி சூறல் நியவுகிமது. ரிட் னு ண் 
9944/2014 அந்ெ அடிப்படைில் தொைப்பட்ை லறக்கு ன்பது ொங்கள் அமிந்ெ 
உண்டாகும். ெலறு தசய்பம் நிர்லாகத்டெக் காப்பாற்ம து 
வலண்டுானாலும் தசய்த்ொாக இருக்கிமரீ்கள். நிர்லாகம் ஒரு 
ஆசிரிரின் பைிக்காயத்டெ லிடுப்பு காயாக ாற்மச்தசான்னால் (அதுவும் 
வலறு ஒரு பள்ரிில்) கல்லித்துடமக்கு ெனி லிெி ொங்கவர ொரித்து 
ஒப்புெல் அரித்து அடெ கடைசி லட நிாப்படுத்ெிலிையாம் ன்ம 
நம்பிக்டகில் இருக்கிமரீ்கள்.  
 
7. வற்படி நிர்லகத்ெின் தபடபம் பெிதலண்டைபம் ெகலயாகக் 
வகட்ைெற்கு ொங்கள் ெங்கள் கடிெம் ந.க.ண்.2677/ஆ2/2013  நாள் 15.05.2013ல் 



Catholic Educational Council of Tamilnadu (Reg.No.MS.1/1937.38) னக் 

குமிப்பிட்டுள்ரரீ்கள். அவெ கடிெத்ெில் வற்கண்ை நிர்லாகம் ெனது 
பள்ரிகளுக்கு நியங்கடர ஆர் .சி.ிளன் ன்ம தபரில் பெிவு தசய்லொகக் 
கூமிபள்ரரீ்கள். ெங்கரது கடிெம்ஓ .ப.ண்.1241ஆ4/14 நாள் 
18.03.2014ல்Educational Agency ின் தபட வான் கத்வொயிக்க ெிருச்சடப 
னக்குமிப்பிட்டுள்ரரீ்கள். டனாரிட்டி உரிட தபற்மெற்கான ஆொாக 
வவய பத்ெி  2ல்கூமப்பட்டுள்ர கடிெங்கடர அனுப்பி நீெின்ம ஆடை 
ன்று குமிப்பிட்டிருக்கிமரீ்கள். 
 
8. னது 11.02.2014 நாரிட்ை னுலில் ெங்கரிைம் ெங்கள் ஆளுடகின்கீழ் 
உள்ர 19 பள்ரிகரின் சார்பில் நடைபடமில் இருக்கும் வயாரர் ற்றும் 
கண்காைிப்பாரர்கள் நினம் , அெிகாங்கள் ற்றும் அெற்கான 
ஆலைங்கடர ெகலயமிபம் சட்ைத்ெின்கீழ் அனுப்பித்ெ வலண்டிவனன் . 
ொங்கள் ெங்கள் கடிெம்ஓ .ப.ண்.1125/ஆ3/14 நாள் 28.02.2014ல்தூத்துக்குடி 
சின்னக் வகாில் லராகத்ெில் உள்ர ஆர் .சி.பள்ரிகரின் வயாரரிைம் நான் 
வகட்ைெ கலல்கடர அனுப்பிடலக்க வலண்டினரீ்கள் . ெங்கரது 
கடிெம்ஓ.ப.ண்.1573/ஆ3/14 நாள் 11.03.2014-ல்கூை ஆர் .சி.பள்ரிகரின் 
வயாரரிைம் நான் வகட்ை ெகலல்கடர அனுப்பி டலக்க வலண்டிபள்ரரீ்கள் . 
இதுலட ந்ெ ெகலலும் லலில்டய . னவல ெகலல்கள் இல்யாெொகவல 
கருெப்படுகிமது. இக்கடிெங்கள்கூை Educational Agency-ின் தபருக்கு 
அனுப்பப்பைலில்டய. 
 
9. வற்கண்ை ெகலல்கரின் அடிப்படைில் வநாக்கினால் தூத்துக்குடிட 
டாக டலத்து தசல்படும் கத்வொயிக்க பள்ரிகரின் பெிவு தபற்ம 
Educational Agency ின் தபர் , அது டனாரிட்டி உரிட தபற்மெற்கான 
ஆொம் துவும் இல்டய . சம்ந்ெப்பட்ை பள்ரிகளுக்கு நியம் , கட்டிைம் 
ஆகிலற்மிற்கு படமான சட்ைப்பூர்லான பெிவு இல்டய . பெிவு 
தசய்ப்பைாெ சம்ந்ெவ இல்யாெ ஆர் .சி.ிளன் ன்ம தபருக்கு பெிவு 
ற்றும் பட்ைாலாகிிருக்கிம இைங்கள் சட்ைலிவாொக பய பள்ரிகளுக்கு 
பன்படுத்ெப்படுகின்மன. அந்ெ பட்ைாக்கரில் வகாில்களும் அைங்கும் 
ன்பது குமிப்பிைத்ெக்கது. 
 
10. W.P.No.570 of 1975ன்ம லறக்கிற்கு னுொர் நீெின்மத்ெில் 
தகாடுத்துள்ர அெிகாப்பூர்லான Affidavit copy ில் னுொர் லிலம் 
ற்றும் Prayer ஆகிலற்டம பரிசீயடன தசய்து சம்ந்ெப்பட்ை நிர்லாகம் 



பன்படுத்தும் பெிவு தசய்ப்பைாெ நிறுலனங்கரான R.C.Schools, 

Thoothukudi, R.C.Mission, Thoothukudi, Diocese of Thoothukudi, Catholic 

Diocese of Thoothukudi, The Roman Catholic Diocese of 

Tuticorinஆகிலற்மின் பெிவு தசய்ப்பட்ை ஆலைங்கடர சரிபார்த்து 
ஒப்பிட்டு னுொர் ார் ன ஊர்ஜிெம் தசய்து அலர் சரிாக 
பிெிநிெித்துலம் தசய்ப்பட்டுள்ராா ன சரி பார்த்து நீெின்மம் 
அனுெித்ெிருக்கும் டனாரிட்டி உரிடட சரிான நிறுலனத்ெிற்கு  பன் 
படுத்துகிமார்கரா ன்படெ கண்காைித்து அசு லிெிகரின்படி ொங்கள் 
வற்படி பள்ரிகளுக்கு அமிவுட லறங்கவும் ஒப்புெல்கள் அரிக்கவும் 
கைடப்பட்டிருக்கிமரீ்கள். W.P.No.570 of 1975ன்ம லறக்கின் Affidavit copy 

இல்யால்வற்படிநிலாகம்நைத்தும்பள்ரிகடர டனாரிட்டி  உரிட 
தபற்மொகக்கூமி அந்ெ அடிப்படைில் அசின் அங்கீகாபம் நிெி உெலிபம் 
அரித்து லருலது சட்ைலிவாொகும் . ொங்கள் வற்படி W.P.No.570 of 

1975ன்ம லறக்கின் Affidavit copy-டசரிபார்த்து Educational Agency-ின் 
சரிான தபட தெரிந்ெ பிமகுொன் கருத்துருக்கடர பரிசீயடன 
தசய்வலண்டும். ாலட்ை அரலில் உள்ர அலுலயாகி ெங்களுக்கு நான் 
பய ெைடல ழுத்து பயம் வற்படி நிர்லாகத்ெின் . ஊறல்கடரபம் 
சட்ைலிவாெங்கடரபம் தெரிலித்ெ பிமகும் தொைர்ந்து நைலடிக்டக 
டுக்காது ெங்கள் கீழ் உள்ர பள்ரிகளுக்கு அங்கீகாம் தகாடுத்து அசின் 
நிெி உெலிட தொைர்ந்து சட்ைலிவாொக லறங்கி லருகிமரீ்கள்.  
 
11. வபாயிான ஆலைங்கடர பன்படுத்ெி பள்ரிகள் நைத்துலதும் அெற்கு 
கல்லித்துடம உைந்டொக இருப்பதும் அெிகாத்டெ துஷ்பிவாகம் தசய்து 
அசின் நிெி உெலிட ெலமாகப் பன்படுத்துலதும் சட்ைப்படி குற்மாகும் . 
வற்படி நிர்லாகம் நைத்தும் பள்ரிகளுக்கு பன்படுத்தும் நியம் , கட்டிைம் 
வபான்மலற்மிற்கு சட்ைப்படிான ஆலைங்கள் இல்யாெ சூழ்நிடயில் 
பிலும் குறந்டெகரின் உரிட , கல்லி ற்றும் பாதுகாப்பு வநடிாகவும் 
டமபகாகவும் பாெிக்கப்படுகின்மன . குறந்டெகரின் பாதுகாப்புக்கு 
உத்ெிலாெம் இல்யாெ சூழ்நிடய உருலாகிபள்ரது . அசின் நிெி இறப்புக்கும் 
குறந்டெகரின் பாதுகாப்பின்டக்கும் ொங்கவர பழு தபாறுப்பு ற்க 
வநரிடும். 
 
12. னவல காயம் ொழ்த்ொது சம்ந்ெப்பட்ை நிர்லாகத்ெின் ீது ஆலை 
ற்றும் ஆள் ாமாட்ைங்கள் தசய்தும் வபாயி நிறுலனங்கள் தபரில் 
நினங்கள், ாறுெல்கள் தசய்தும் ெலமான கருத்துருக்கள் அனுப்பிபம் 



அடச ாற்மி குற்மத்ெிற்காக ெக்க நைலடிக்டக டுக்க வலண்டுகிவமன் . 
வலும் உைனடிாக சம்ந்ெப்பட்ை நிர்லாகம் நைத்தும் பள்ரிகரில் 
அடனத்து ஆலைங்களும் படமாகவும் சரிாகவும் உள்ரனலா ன 
ஆய்வு வற்தகாண்டு உரி நைலடிக்டக டுக்க வலண்டுகிவமன் . இதுலட 
ெலமாகப் தபற்ம அசு ான்ங்கடர உைனடிாக கருவூயத்ெில் தசலுத்ெ 
ஆடைிடுாரு வலண்டுகிவமன். 
 
ன்னிைம்வற்படி19 பள்ரிகடர நைத்தும் நிர்லாகம் இதுலட தசய்துள்ர 
சட்ைலிவாெங்கள் அடனத்துக்கும் ஆொங்கள் உள்ரன . ொங்கள் தசய்துள்ர 
படமவகடுகளுக்கும் ஒப்புெல்களுக்கும் ஆொங்கள் உள்ரன. 
 
இது சம்ந்ொக கூடுெல் ெகலல் வெடல னில் ன்டன தொைர்பு தகாள்ர 
லசெிாக னது டகவபசி ண்டை கீவற தகாடுக்கின்வமன். 
 
உைனடிாக நைலடிக்டக டுக்க வலண்டுகிவமன்.  
 

94425 29442 
 
நன்மி. 
         அன்புைன்,  
          Signed by  

          S. Peter Raj 

          
 
 
 
 


