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தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் 

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்  - 2005 

 

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் குறித்த பிரசரரத்மத, நரடு முழுவதும் நடத்தியவர் அருணர. இவரது 

பபருமுயற்சியரல், 2005ல் தகவல் அறியும் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 2000ம் ஆண்டில் இவருக்கு 

பிலிப்மபன்ஸ் நரட்டின், "ரமைரன் ைகமசமச' விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த விருதுக்கரக கிமடத்த 

பரரக்கப் பரிமச தனது அறக்கட்டமைக்கரகச் பசலவிட்டரர். ஏரரைைரன சமூக நல அமைப்புகைில் 

இவர் உறுப்பினரரக உள்ைரர். 2002ல் குஜரரத்தில் ஏற்பட்ட வன்முமறயில் அப்பரவிகள் 

பகரல்லப்பட்டது குறித்து விசரரித்த, ைக்கள் தீர்ப்பரயத்தின் உறுப்பினரரகவும் இவர் 

பங்கரற்றியுள்ைரர். 2004 முதல் 2006 வமர, ைத்திய அரசின் மதசிய ஆமலரசமன கவுன்சிலிலும் இவர் 

உறுப்பினரரக இருந்துள்ைரர். இவர் அைித்த ஆமலரசமனயின் மபரில் தரன் ஆர்.டி.ஐ.,யும், ஊரக 

மவமலவரய்ப்பு உறுதித் திட்டமும் அைல்படுத்தப்பட்டது.  
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தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (ைத்திய சட்டம் - 22) 2005  - அக்மடபர் 

2005 முதல் அைலுக்கு வந்துள்ைது இச்சட்டத்தின் கீழ் தைிழ்நரடு அரசு  தைிழ்நரடு தகவல் 

அறியும் உரிமை (கட்டணங்கள்) விதிகள் 2005 அரசரமண (சிமல) எண் 989 , பபரது 

(பணியரைர் - பதரகுதி 1 ைற்றும் சட்ட ைன்றம்) துமற நரள் 07-10-2005 பவைியிடப்பட்டது. 

2005 மை 11ல் மலரக்சபரவிலும், மை 12ல் ரரஜ்யசபரவிலும் நிமறமவற்றப்பட்டது. இதற்கு 

ஜூன் 15ம் மததி ஜனரதிபதி ஒப்புதல் வழங்கினரர். ஜூன் 21ல் அரசிதழில் பவைியிடப்பட்டு, 

அக்.12ம் மததி   அன்று நமடமுமறக்கு வந்தது. 

 இச்சட்டம் முன்பு இருந்த தகவல் சுதந்திரச் சட்டம், 2002 ற்கு ைரற்றரக இயற்றப்பட்டது. 

இந்தச் சட்டத்தின் விதிகைின்படி, இந்தியரவில் உள்ை எந்தபவரரு குடிைகனும் ‘பபரது 

அலுவலகத்திடைிருந்து (அரசின் கீழ் இயங்கும் அமைப்பு அல்லது அரசின் தன்னிச்மசயரன 

நிறுவனம்) தகவல் மகரரினரல், அந்த அலுவலகம். 

துரிதைரக அல்லது 30 நரட்களுக்குள் 

எந்த ஒரு தனிநபரின் உயிர் அல்லது தனியுரிமை சம்பந்தைரன தகவல் மகரரினரல் 48 ைணி 

மநரத்திற்குள்] 

துமணப் பபரதுத் தகவல் வழங்கும் அதிகரரியிடம் (Asst. PIO) தகவல் மகரரப்பட்ட 35 

நரட்களுக்குள். 

மூன்றரவது நபர் தமலயீட்டின் மபரது தகவல் மகரரினரல் 40 நரட்களுக்குள் 

பட்டியலிடப்பட்ட பரதுகரப்பு/புலனரய்வு நிறுவனங்கைிடைிருந்து ைனித உரிமைகள் ைீறல்கள் 

பதரடர்பரன தகவல்கமைக் மகரரினரல் 45 நரட்களுக்குள் பதில் அைிக்க மவண்டும். 

 

ைத்திய தகவல் ஆமணயம் : 

 பதரடங்கப்பட்ட ஆண்டு 2005 

 முதல் தமலமை தகவல் ஆமணயர் : வரஹத் ஹபிபுல்லர 

 தற்மபரமதய தகவல் ஆமணயர் :Sudhir Bhargava 
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Radha Krishna Mathur 

Assumed office :1 January 2019 

1. மநரக்கம் 

 ஜம்மு கரஷ்ைீர் ைரநிலம் நீங்கலரக நரட்டின் அமனத்துப் பகுதிகைிலும் அரசு 

அதிகரரிகைிடம் இருந்து தகவல்கமைப் பபறும் உரிமைமய அடிப்பமட உரிமையரக 

ைக்களுக்கு வழங்கும் வமகயில் இச்சட்டம் நரடரளுைன்றத்தில் நிமறமவற்றப்பட்டுள்ைது. 

 அரசு அதிகரரிகைின் பசயல்பரடுகைில் பவைிப்பமடத் தன்மைமய பகரண்டு வருவமதயும்  

ஊழமலக் கட்டுப்படுத்துவமதயும் அரசுத்துமறகள் ைற்றும் நிறுவனங்கள் ஆகியமவகள் 

ைக்களுக்கு கட்டுப்பட்டுள்ைமத உறுதிபசய்வமதயும் இச்சட்டம் மநரக்கங்கைரகக் 

பகரண்டுள்ைது. 

ைக்களுக்கு தகவல்கள் வழங்குதற்கரன ஒரு பசயல் வடிவத்மத இச்சட்டம் உருவரக்கியுள்ைது. 

 தன்னியல்பரகவும்  மகரரிக்மகயின் அடிப்பமடயிலும் ைக்களுக்குத் தகவல்கமை வழங்க 

மவண்டியமத அரசு அதிகரரிகைின் முக்கியக் கடமையரக இச்சட்டம் உருவரக்கியுள்ைது. 

 ைக்களுக்குத் தகவல்கள் அைிப்பமதத் தமட பசய்யும் அரசு ஆவணங்கள் ரகசியச் சட்டம் 

1923 மபரன்ற முந்மதய அமனத்துச் சட்டங்கள்  அரசரமணகள் மபரன்ற  அமனத்மதயும் 

இப்புதிய சட்டம் ரத்து  பசய்கிறது. 

2. அதிகரர வரம்பு 

 ைத்திய ைரநில ைற்றும் யூனியன் பிரமதச அரசுகைரல் பசரந்தைரகமவர மநரடியரகமவர 

அல்லது நிதி உதவி மூலைரகமவர உருவரக்கப்பட்டுள்ை அமனத்து விதைரன 

அலுவலகங்களும் இச்சட்டத்தின் கீழ் வருகின்றன (இந்த வரம்பிற்குள் அமனத்து உள்ைரட்சி 

அமைப்புகளும்  நகரைன்றங்களும் கிரரைப் பஞ்சரயத்து களும் கூட உள்ைடங்கியுள்ைன) 

மைற்கூறிய அரசு ைற்றும் அரசு நிர்வரகங்கைின் மநரடி கட்டுப்பரட்டிமலர நிதி உதவியிமலர 

பசயல்படும் அமனத்து அலுவலகங்களும் தகவல் அறிவும் உரிமைமய ைக்களுக்கு வழங்கக் 

கடமைப்பட்டுள்ைன. 

 அரசின் நிதி உதவிமய மநரடியரகமவர ைமறமுகைரகமவர பபறும் அமனத்து அரசு சரரர 
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அமைப்புகள் ைீதும் இச்சட்டம் அைல்படுத்தப்படும். 

3. தகவல் என்பது  

 பதிமவடுகள் ஆவணங்கள் அலுவலகக் குறிப்புகள் ைின்  அஞ்சல்கள்  கருத்துமரகள் 

ஆமலரசமனகள்  பத்திரிக்மகக் -குறிப்புகள் சுற்றறிக்மககள் ஆமணகள் தினசரிக் குறிப்புகள்  

ஒப்பந்தங்கள் அறிக்மககள் தரங்கள் ைரதிரிகள் முன்வடிவங்கள் ைின்னணு வடிவில் 

பதிவரகியுள்ை தகவல்கள் தரவுகள் என அமனத்தும் ைக்கள்அறிந்து பகரள்ை உரிமை 

உள்ைது. 

4. பதிமவடுகள் என்பது  அமனத்து விதைரன ஆவணங்கள் மகபயழுத்து மூலப் பிரதிகள் 

ைற்றும் மகரப்புகள் 

 நுண் சுருள்  நுண் புமகநகல் பதரமல புமகப்பட நகல் மபரன்ற வடிவங்கைில் பதிவு 

பசய்யப்பட்ட ஒரு ஆவணத்தின் நகல்கள். 

 நுண் சுருைில் (பபரிதுபடுத்திமயர அல்லரைமலர) பபரதியப்பட்ட உருவம் அைலுப்படுத்த 

உருவங்கைின் ைறுபதிப்புகள். 

 கணினி மபரன்ற சரதனங்கள் மூலம் தயரரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மபரன்றமவ 

அமனத்தும் தகவல்கள் அறிந்து பகரள்வதற்கரன பதிமவடுகள் ஆகும். 

5. தகவல் பபறும் உரிமை என்பது  

 பணிகள் ஆவணங்கள் பதிமவடுகமை ஆய்வு பசய்யும் உரிமை தகவல் அறியும் உரிமைச் 

சட்டம்  

 குறிப்புகள் சுருக்கங்கள் மபரன்றவற்மற பபறும் உரிமை அல்லது சரன்று நகல்கள் பபறும் 

உரிமை. 

 ைரதிரிகள் எடுக்கும் உரிமை 

 ைின்னணு வடிவத்தில் தகவல்கமைப் பபறும் உரிமை பபரதுநலன் பதரடர்புமடய 

அமனத்துத் தகவல்கமையும் பபறும் உரிமை. 

 நரடரளுைன்றத்திற்கும் சட்டைன்றத்திற்கும் தகவல்கமை ைறுக்கக்கூடரது. எந்த நரளும் 

சட்டங்கமை உருவரக்கும் அமைப்புகளுக்கு தகவல்கமை ைறுக்கக்கூடரது. 
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6. பரதுகரக்கப்பட மவண்டிய ரகசியங்கள் 

 நரட்டின் இமறயரண்மை ஒருமைப்பரடு பரதுகரப்பு நரட்டின் பபரருைரதரர ைற்றும் 

அறிவியல் நலன்கள் பவைியுறவு பதரடர்பரன தகவல்கள் மபரன்றமவ பரதுகரக்கப்பட 

மவண்டியது. 

https://athiyamanteam.com/courses/rrb-je-2019/

