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Right to Information                         

தகவல் பெறும் உரிமை 
                        

 
 
 
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தின் ந ோக்கங்கள் 
 வெளிப்படைத் தன்டை (Transparency) 
 வபொறுப்புடைடை (Accountability) 
 ஊழடை கட்டுப்படுத்துதல் 
 

தகவல்  பெறும்  உரிமைச்  சட்டம்  யாமைக் கட்டுப் ெடுத்தும்? 

அரசு அலுவலகங்களையும் அரசு நிறுவனங்களையும்  
 

இந்த உரிமை யாருக்கு உள்ளது? 

இந்திய குடிமக்கள் ஒவ்வவொருவருக்கும்  
 

தகவல் என்றால் என்ன? 

பதிவவடு, ஆவணம், அறிக்ளக, வமவமொ, சுற்றறிக்ளக முதலொன 
ஏவதனும் வடிவில் அரசு அலுவலகங்கைில் இருக்கும் வபொருள். 
எைிளமயொக வ ொன்னொல், தகவல் என்பது அரசு அலுவலகத்தில் 
இருக்கும் ஏவதனும் விவரம் அடங்கிய தொள் அல்ைது அதில் 
அைங்கியிருக்கும் ெிெரம் 
 

தகவல்  பெறும்  உரிமையில் வவபறன்ன அடங்கும்? 

 மொதிரிகள்,  ிற்றுருக்கள் (Samples, Models)  
 மின்னணுபடிவத்தில் உள்ை விவரம்   
 நிர்மொண பணிளய பொர்ளவயிடுதல்  
 ஆவணத்ளதவயொ, பதிவவட்ளடவயொ  பொர்ளவயிடுதல்   
 

விதிவிலக்களிக்கப்ெட்ட தகவல்கள்  எமவ? 

வபொதுவொக கீழ்கண்ட தகவல்களை அைிக்க வதளவயில்ளல: 
 இளறயொண்ளம, நொட்டின் பொதுகொப்பு, வைம் ஆகியவற்ளற பொதிக்க 

கூடியளவ  
 வவைியிடுவது நீதிமன்றத்தொல் தளட வ ய்யப் பட்ட தகவல்  
 நொடொளுமன்றத்தின் அல்லது  ட்ட மன்றத்தின்  ிறப்புரிளமளய 

மீறும் வளகயிலொன தகவல்  
 மூன்றொம் தரப்பின் வபொட்டி நிளலளய பொதிக்கும் வளகயிலொன 

வணிக ரக ியம், அறிவொர்ந்த வ ொத்து* 
 வபொறுப்பொண்ளம  ொர்பில் நம்பகத் தன்ளமயில் வபறப்பட்ட 

தகவல்*   
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Right to Information                         

தகவல் பெறும் உரிமை 
                        

 
 
 

 அயல் நொட்டு அர ிடம் இருந்து வபறப்பட்ட மந்தண (ரக ிய) 
தகவல்  

 எவரின் உயிருக்வகனும் உடல் பொதுகொப்பிற்வகனும் ஊறு  
விளைவிக்க கூடிய தகவல்  

  ட்டத்ளத நிளல நிறுத்த அல்லது பொதுகொப்புக்கொக  தரப்பட்ட 
தகெைின் மூலத்ளத கொட்டி வகொடுக்க கூடிய தகவல்  

 புலனொய்வு, குற்றவொைிகளை ளகது வ ய்தல் மற்றும் நீதிமன்ற 
வழக்கு வதொடுப்பு ஆகியவற்றிற்கு இளடயூறு வ ய்யக் கூடியளவ  

 அளமச் ரளவ ஆவணங்கள்  
 தனி நபர் தகவல்*  

 *பரந்த வபொது நலன் இருந்தொல் இந்த தகவல்கள் 
வவைியிடப்படலொம்  
தகவல் பவளியிடப் ெடுவது எப்ெடி ? 

1.ஒவ்வவொரு வபொது அதிகொர அளமப்பும், அது குறித்த 17 வளகயிலொன 

விவரங்களை வபொது மக்களுக்கு கிளடக்க கூடிய வளகயில் 

வவைியிட  வவண்டும். 

2. தனி நபரின் விண்ணப்பத்தின் வபரில் அவர் வகொரும் தகவல் 

தரப்படலொம்  

 

விண்ணப்ெத்தின் வெரில் தகவல் அளிக்க பொறுப்புள்ளவர் யார்? 

  ம்மந்தப்பட்ட துளறயினொல் வபொதுத்தகவல் அலுவலர் என்று 
நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்.  

  ில துளறகைில் ஒவ்வவொரு அலுவலகத்துக்கும் வபொதுத்தகவல் 
அலுவலர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கலொம்.  ிலவற்றில் மொவட்ட அல்லது 
மொநில அைவில் இருக்கலொம். 
 
தகவல் வகாரி விண்ணப்ெம் பசய்வது எப்ெடி? 

 வவண்டிய தகவல் எந்த துளறயின், எந்த அலுவலகத்தில் 
இருக்குவமொ, அதற்குரிய வபொதுத்  தகவல்   அலுவலருக்கு 
விண்ணப்பம் தர  வவண்டும் 
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 மனுவுடன் ₹ 10 கட்டணம் வ லுத்த வவண்டும். மனுவிவலவய 
வகொர்ட் வில்ளல ஒட்டி அனுப்புவது எைிதொன முளற ஆகும் 

 வகொர்ட் வில்ளல ஒட்டப்பட்ட மனுவின் ஒைிநகல் (photocopy) 
எடுத்து ளவத்துக் வகொள்வது நல்லது 

 ஏழ்ளம வகொட்டிற்கு கீழ் உள்ைவர்கள் கட்டணம் வ லுத்த 
வதளவயில்ளல. ஆனொல், ஏழ்ளம வகொட்டிற்கு கீழ் உள்ைவர் 
என்பதற்கொன  ொன்றிதழ் இளணத்து அனுப்ப வவண்டும் 

 வநரிவலொ தபொல் மூலமொகவவொ மனுளவ அனுப்பலொம் 
 ஒப்புளக  ீட்டுடன் கூடிய பதிவு அஞ் லில் அனுப்புவது, மனு 

என்று வ ன்றளடந்தது என உறுதி வ ய்ய உதவும் 

  

அலுவலர் / 
அமைப்பு 

 

ெணி 

வபொதுத்தகவல் 

அலுவலர் 

RTI மனுெிற்கு பதில் அளித்தல் 

வமல் முளறயடீ்டு 

அலுவலர் 

பிரிவு 19(1)ல் முதல் வமல் 

முளறயடீ்டிற்கு பதில் அளித்தல் 

 

தகவல் 

ஆடையம் 

பிரிவு 19(3)ல் இரண்டொம் வமல் 

முளறயடீ்டை முடிவு வெய்தல் 

உதெி வபொதுத் 
தகெல் அலுெைர் 

ைனுக்கடள மைைனுப்புெது 

 
ைாநிலத் தகவல் ஆமணயத்திடம் எந்த அலுவலகங்கள் குறித்து 

வைல் முமறயீடு பசய்யலாம்? 

மொநில அரசு அலுவலகங்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் 
 

நைல் முமையீடு - கோல வமைமுமைகள் 
 

ைனுவிற்கு ெதில் தை: 
 

ைனு வபற்றதில் இருந்து 30 நொட்கள் 
 

முதல் முமையீடு பசய்ய: 
 

பதில் வபற்று இருக்க மெண்டிய நொளில் இருந்து அல்ைது பதில் 
வபற்றதில் இருந்து 30 நொட்கள் 
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முதல் முமையீட்டிற்கு ெதில் தை: 
 

முதல் முடறயடீு வபற்றதில் இருந்து 30 நொட்கள் (45 நொட்கள் ெடர 
நீடிக்கப்பைைொம்- ஆனொல் கொரைம் பதிவு வெய்யப்பை மெண்டும்.) 
 

இைண்டோம் முமையீடு பசய்ய: 
 

முதல் முடறயடீ்டின் ைீது முடிவு வபற்று இருக்க மெண்டிய நொளில் 
இருந்து அல்ைது முடிவு  வபற்றதில் இருந்து 90 நொட்கள் 
  
புகோர் – ெிரிவு 18   
வபொது தகெல் அலுெைர் பதில் தரெில்டை அல்ைது முடறயற்ற 
பதில் தந்தொல் ஆடையத்திற்கு புகொர் வெய்யைொம். புகொர் 
ெிெொரடையில், தகெல் அளிக்க கூறி ஆடையிை இயைொது 

 

தகவல் பெை கட்டணங்கள் 
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தகவல் பெறும் உரிமை 
                        

வபொதுத்தகவல் 
அலுவலருக்கு தகவல் 
வகொரும் மனுவுடன் 
வ லுத்த வவண்டிய 
கட்டணம்: 

₹ 10/- (வரொக்கமொக (அ) 
அஞ் ல் பணவிளடயொக (அ) 
நீதிமன்ற வில்ளலயொக (அ) 
வகட்புக் கொவ ொளலயொக (அ) 
வங்கி வளரவவொளலயொக) 

நகல்கள் தர வபொதத்தகெல் அலுெைர் வதரிெிக்க 
கூடிய கட்ைைம் 
ஆவணங்கைின் 
நகல்கள் வபற 

பக்கம் ஒன்றுக்கு ₹ 2/- வதீம் 

மொதிரிகள் (அ) உருவப் 
படிவங்கள்: 

அவற்றின் உண்ளமயொன 
விளல (அ) விற்பளன விளல 

ஆவணங்களைப் 
பொர்ளவயிட: 

முதல் ஒரு மணி வநரம் 
கட்டணமில்ளல. பின்னர் 
ஒவ்வவொரு மணி 
வநரத்திற்கும் ₹ 5/- வதீம் 

C.D.ல் தகெல் வபற C.D.க்கு ₹ 50/- வதீம் 

விளல குறிக்கப்பட்ட 
வவைியடீுகள் 
 

விற்பளன விளல (அ) 
ஒைிநகல் வபற பக்கம் 
ஒன்றுக்கு ₹ 2/- வதீம் 
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தகவல் பெறும் உரிமை 
 

 
 

தண்டமை (ெிரிவு 20) 
  நியொயைொன கொரைைின்றி தகெல் ைறுக்கப்பட்ைொல், கொை   

தொைதத்திற்கு ஒரு நொளுக்கு ₹ 250 ெதீம் – ₹ 25000க்கு ைிகொைல் 
வபொதுத்தகெல் அலுெைருக்கு ஆடையம் அபரொதம் ெிதிக்கைொம் 

 

 ஆமணயத்தின் முடிவுகள்  
 ஆடையம் ெிெொரடை நைத்தி மைல்முடறயடீ்டின் ைீது 

இறுதி ஆடை பிறப்பிக்கைொம் 
 வபறப்பட்ை ஆெைங்கள், ெொட்ெியங்கள், மபொதுைொனடெ என்று 

கருதினொல் தைிழ்நொடு தகெல் ஆடைய ெிதி 5(1)(vii)ன்கீழ் 
ெிெொரடையின்றி ஆடை பிறப்பிக்கைொம் 

 ஆடை ைனுதொரருக்கு அனுப்பப்படுெதுைன் ஆடையத்தின் 
இடையதளத்திலும் வெளியிைப்படும் 

 
கவைத்தில் பகோள்ள நவண்டியமவ: 

 RTI ைனுெிற்கு நிர்ையிக்கப்பட்ை ெிண்ைப்ப படிெம் இல்டை 
 முதல் ைற்றும் இரண்ைொம் மைல் முடறயடீுகளுக்கு கட்ைைம் 

எதுவும் இல்டை 
 வபொதுத்தகெல் அலுெைருக்கு அனுப்பப்பட்ை ைனு, வபற்ற பதில், 

முதல் மைல்முடறயடீு, அதற்கு ெந்த பதில், ஆகியெற்றின் 
நகல்கள் எடுத்து டெத்துக் வகொள்ள மெண்டும். இடெ இரண்ைொம் 
மைல்முடறயடீ்டுைன் இடைத்து அனுப்ப மதடெப்படும் 

 இரண்ைொம் மைல் முடறயடீ்டிற்கு, ஆடையத்தின் 
இடையதளத்தில் உள்ள படிெத்டத பயன் படுத்தைொம் 

 தகவல் ஆளணயத்தின் ஆளணக்கு வமல் மத்திய தகவல் 
ஆளணயத்திற்கு முளறயடீு வ ய்ய முடியொது. மொநில ஆளணயம் 
மத்திய ஆளணய கட்டுப்பொட்டிற்குள் வரொது 

 இயக்கங்கள் அல்ைது கட்ெிகளின் கடிதத்தொளில் (Letter head) ைனு 
அனுப்புெடத தெிர்க்க மெண்டும் 

 மைல் முடறயடீ்டில் கொை தொைதம் ஏற்பட்ைொல், அதற்கு கொரைம் 
ெிளக்கப்பை மெண்டும் 
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Right to Information                   

தகவல் பெறும் உரிமை 
 

 
 

 
 இந்த ெட்ைத்தின் கீழ் அறிவுடரகள் மகொரிப் வபற இயைொது 
 நிர்ெொக நைெடிக்டக அல்ைது குடற தீர்வு மகொரிப் வபற இயைொது 
 ெிளக்கங்களும், கொரைங்களும் வபற இயைொது- அடெ ஏமதனும் 

ஆெைத்தில் பதிவு வெய்யப்பட்டிருந்தொைன்றி 
 தகெல் வபறும் ெட்ை நடைமுடறகடள ‘உதெி டையம்’ 

மபொைமெொ, குறுக்கு ெிெொரடை வெய்யமெொ பயன் படுத்த 
முயற்ெிப்படத தெிர்க்க மெண்டும் 

 சுருக்கைொக, குறிப்பொன தகெல் மகட்ைொல் பதில் வபறுெது எளிதொக 
இருக்கும். 

 உங்களுடைய டகமபெி எண்டை இரண்ைொம் மைல்முடறயடீ்டு 
ைனுெில் வதரிெித்தொல், ைனு அனுைதிக்கப்பட்ைது பற்றி 
குறுஞ்வெய்தி மூைம் வதரிெிக்கப்படும். 
 

 ஆமணயத்தின் இமணயதளம்: www.tnsic.gov.in 
தகெல் அளித்தல் என்பது அரெின் 
வெயல்பொடு, ெரம்பிற்குபட்ை நிதி 
ஆதொரங்கள் முதைிய வபொது நைன்களுக்கு 
ஊறின்றி ெைன் வெய்ய மெண்டும்.   
 

RTI சட்டத்தின்  முன்னுமை 
 

 

 
 

தைிழ் ோடு தகவல் ஆமணயம் 
எண்.2, தியோகைோயோ சோமல, 

நதைோம்நெட்மட, பசன்மை - 600 018. 
                          

 


