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பத்திரிகை செய் தி-தமிழை தைவல் ஆகையம் - ஒரு மை்ைள் ஆய் வு
மாநில மற் றும் மத்திய தகவல் ஆணையத்தின் செயல் பாடுகளே எந்த ஒரு
மாநிலத்தின் தகவல் அறியும் உரிணம ெட்ட சவற் றி அல் லது ளதால் வியில்
முக்கிய பங் காற் றுகிறது, ஏசனனில் ஒருவர் நீ திமன்றத்ணத அணுகும்
முன்னர் அவருக்கு தகவல் ஆணையளம இறுதி ளமல் முணறயீட்டு அணமப் பாக
இருக்கிறது.
இந்த ஆய் வின் ளநாக்கம் தமிழக தகவல் ஆணையத்தின் செயல் பாடுகே்
பற் றி பகுத்தாய் வது, அதன் செயல் பாடுகே் பற் றிய தகவல் வழங் குவது,
ளமலும்
அதன்
தற் ளபாணதய
செயல் பாடுகணே
எதிர்பார்த்த
செயல் பாடுகளுடன் ஒப் பிடுதல் ஆகும் . அதன் குணறபாடுகே் எப் படி
தமிழகத்தில்
தகவல்
அறியும்
உரிணமெ்ெட்டத்ணதயும்
சவேிப் பணடத்தன்ணமணய பாதிக்கிறது என்பணதயும் இந்த ஆய் வறிக்ணக
எடுத்துணரக்கிறது. தமிழக தகவல் ஆணையம் செயல் பாடுகே் கடுணமயான
பின்னணடவு நிணலக்கு சென்றுசகாை்டிருக்கிறது என்றும் இதனால் தகவல்
அறியும்
உரிணமெ்ெட்டம்
தமிழகத்தில்
நணடமுணறப்படுத்தப் படுவது
பாதிக்கப் படுகிறது என்றும் இந்த ஆய் வு கை்டறிந்துே் ேது
முை்கிய ைை்டுபிடிப் புை்ைள் :
இரை்டாம் ளமல் முணறயீட்ணட முடித்து ணவப் பதற் கு இந்த ஆணையம் மிக
அதிகமான
கால
அவகாெம்
எடுத்துக்
சகாே் கிறது.
ெராெரியாக
ளமல் முணறயீடு
விொரிக்கப் படுவதற் கு
15
மாதங் கே்
ஒரு
ளமல் முணறயீட்டாேர் காத்திருக்க ளவை்டிய நிணல ஏற் பட்டு உே் ேது.
தமிழக தகவல் ஆணையம் ளமல் முணறயீடுகணே ‘முதலில் வந்தது முதலில்
விொரிக்கப் படும் ’ என்ற சகாே் ணகணய பின் பற் றவில் ணல என்பதும் சிலருக்கு
மட்டுளம 3 மாதகாலத்திற் குே் விொரணை நடந்து தீர்ப்பு கிணடக்கிறது.
சபரும் பாலாளனார் 6 மாதத்திற் கு ளமல் காத்திருக்க ளவை்டிய சூழ் நிணல
உே் ேது.
நாம் பார்ப்பது என்னசவன்றால் , 18% ளமல் முணறயீட்டாேர்கே் ஒரு
வருடத்திற் கு ளமல் காத்திருக்க ளவை்டியுே் ேது. 13% ளபர் 10 முதல் 12
மாதங் களும் 24% ளபர் 7 முதல் 9 மாதங் களும் 26% ளபர் 4 முதல் 6 மாதங் களும்
20% ளபர் மூன்று மாதங் களுக்கு குணறவான காலமும் காத்திருக்க ளவை்டி
உே் ேது. சபரும் பாலானவர்கே் மிக நீ ை்டகாலளம காத்திருக்க ளவை்டி
உே் ேது.

ஒவ் சவாரு வருடமும் எத்தணன ளமல் முணறயீடுகே் விொரிக்கப் படுகின்றன
என்பதன் விகிதம் கடுணமயாக ெரிந்துே் ேது. 2016 ஆை்டின் முடிவில் தமிழக
தகவல்
ஆணையத்தின்
கீழ்
1,135
ளமல்
முணறயீட்டு
மனுக்கே்
விொரணைக்காக காத்திருந்தது . அளத 2017 வருட முடிவில் 5,220 மனுக்கே்
காத்திருக்கும் நிணல ஏற் பட்டுே் ேது !
2014 ஆம் ஆை்டு, ஒரு ஆணையர் ஒரு மாதம் ெராெரி 165 ளமல் முணறயீடுகணே
விொரித்து முடித்தார். ஆனால் 2018 இல் ஒரு மாதம் ஒரு ஆணையர்
ெராெரியாக சவறும் 48 ளபரின்
ளமல் முணறயீடுகணேளய விொரித்து
முடிக்கிறார்.
தகவல் ஆணையர்கே் மாதம் 267 முணறயீடுகே் ணகயாே ளவை்டும் என்பது
எதிர்பார்ப்பாக இருக்ணகயில் சவறும் 48 முணறயீடுகளுக்கு மட்டுளம
விொரணை செய் வது அவர்கேின் செயல் பாடுகே் எவ் வேவு குணறவாக
உே் ேது என்பதும் கடந்த சில ஆை்டுகோக செயல் பாடுகே் எப் படி ெரிந்து
வருகிறது
என்பணதயும்
காை்பிக்கிறது.
இதுளவ
மிக
அதிகமாக
முணறயீட்டாேர்கணே காத்திருக்க ணவக்கிறது.
பல மாநிலங் கேில் தகவல் ஆணையங் கே் தனது முணறயீட்டின் நிணலணய
முணறயீட்டாேர் அறிந்து சகாே் வதற் கான ஸ்ளடடஸ் ட்ராக்கிங் (மனுவின்
நிணல) முணறகணே ணவத்திருக்கும் ளபாது தமிழக தகவல் ஆணையம் அது
ளபான்ற எந்த வெதிணயயும் முணறயீட்டாேர்களுக்கு வழங் காதது அவர்கணே
கடும் சிரமத்துக்கு
ஆோக்குகிறது.
தனது
முணறயீடு
என்ணறக்கு
விொரிக்கப் படும் என்பது பற் றி அவர்கோல் சதரிந்து சகாே் ேளவ முடியாமல்
இருக்கிறது.
தமிழக அரசின் கிட்டத்தட்ட அணனத்து துணறகளுளம தகவல் உரிணமெ் ெட்டம்
பிரிவு 4 இன் கீழ் கட்டாயப் படுத்தப்பட்டபடி சவேிப் பணடயாக தாளன
தகவல் கணே ணவப் பதில் ணல. பிரிவு 4 இல்
கூறியுே் ே தகவல் கே்
முழுவணதயும் தமிழக துணறகே் சவேிப் பணடயாக தனது வணலதேத்தில்
ணவக்காமல் இருக்கின்றன. இந்தப் பிரிணவ செயல் படுத்துவதற் கு தமிழக
தகவல் ஆணையம் எந்த நடவடிக்ணகயும் இதுவணர எடுக்கவில் ணல.
ஆன்ணலனில் தகவல் கணே ளகாருவதற் கும் ளமல் முணறயீடு செய் வதற் கும்
மத்திய அரசிலும் மற் ற பல மாநில அரசிலும் வாய் ப் பு உருவாக்கி
சகாடுக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஆனால்
தமிழக அரளொ தமிழக தகவல்
ஆணையளமா
அதற் கான
வாய் ப் ணப
இன்னும்
உருவாக்காமளலளய
இருக்கின்றன.
கடணம தவறும் தகவல் அலுவலருக்கு மிகக் குணறந்த அபராதம் விதிப் பது
ளபான்ற செயல் கே் ெட்டத்ணத ெரியாக செயல் படுத்தாமல் ளபாவதற் கான
வழியாகளவ இருக்கிறது. குணறந்த ளபர் மீது மட்டும் செலுத்தப் படும்
அபராதத்தினால் சபாது தகவல் அலுவலர்கே் பயமில் லாமல் தகவல் தராமல்
இருக்கிறார்கே் .
தமிழக தகவல் ஆணையத்தின் செயல் பாடு, சபாறுப் புணடத்தன்ணம, மற் றும்
சவேிப் பணடத்தன்ணம
இவற் றில்
உடனடியாக
சபரிய
முன்ளனற் றம்

ளதணவப் படுகிறது.
வலுவில் லா
செயல் பாடும்
காலம்
தாழ் த்தலும்
சபாதுமக்கே் இதன் மீது ணவத்துே் ே நம் பிக்ணகணய குணலக்கிறது. இது
சதாடர்ந்தால் மக்கேிடம் தகவல் சபறும் ெட்டத்ணத உபளயாகப் படுத்தும்
ஆர்வளம குணறந்துவிடும் . ஆகளவ இந்த முன்ளனற் றம் அவெரகதியில்
செயல் படுத்தப் பட ளவை்டும் .
பரிந் துகரைள் :
இரை்டாம் ளமல் முணறயீடு வந்து 90 நாட்களுக்குே் விொரித்து முடித்து
ணவக்கப் பட ளவை்டும் . அவெர மனுக்கே் 48 மைி ளநரத்திற் குே் முடித்து
ணவக்கப் பட ளவை்டும் .
இரை்டாம் ளமல் முணறயீட்ணட முணறயீட்டாேர் ட்ராக்கிங் செய் து அதன்
நிணல என்ன என்பணத எப் ளபாது ளவை்டுமானாலும் சதரிந்து சகாே் ே
வழிவணக செய் யப் பட ளவை்டும் .
அணனத்து துணறகளும் பிரிவு 4இன் கீழ் சகாடுக்கப் பட்டவற் ணற முழுணமயாக
நணடமுணறபடுத்தி தானாக தகவல் கணே சவேிப் பணடயாக பதிவிட்டு
சவேிப் பணடத்தன்ணமணய உறுதி செய் ய ளவை்டும் .
தமிழகத்தில் ஆன்ணலனில் தகவல் கணே ளகட்க, முதல் ளமல் முணறயீடு
மற் றும் இரை்டாம் ளமல் முணறயீடு செய் ய ஏற் பாடு செய் ய ளவை்டும்
தகவல் ஆணையர்கே் தணலணமத் தகவல் ஆணையர் ஆகியவர்கேின்
நியமனங் கேில் முழுணமயான சவேிப்பணடத்தன்ணம ளவை்டும்
தகவல் தராத தகவல் அலுவலருக்கும் முதல் ளமல் முணறயீட்டு அலுவலருக்கும்
அபராதம் உே் ேிட்ட தை்டணனகே் ளபாதுமான அேவு வழங் கப் பட ளவை்டும்
இரை்டாம் ளமல் முணறயீட்டு ஆணையம் ெட்டப் படி தகவணல தரெ்சொல் லாத
பட்ெத்தில் முதல் ளமல் முணறயீட்டு ஆணையணர வரவணழத்து விொரிக்க
ளவை்டும் .
சமாத்தத்தில் , தகவல் ெட்டம் ெரியாக இயங் குவதற் கு அடிப் பணடத்ளதணவ
தகவல் ஆணையம் ெரியாக இருப் பது. ஆனால் தற் ளபாது இந்த ஆணையம்
இருக்கும் நிணலளயா மிகவும் கவணல அேிக்கும் படி உே் ேது. இந்த நிணல
சதாடர்ந்தால் தகவல் ெட்ட அமல் படுத்துதல் மற் றும் தமிழக அரசின்
சவேிப் பணடத்தன்ணமளய பாதிக்கப் படக்கூடும் .
சவேிப் பணடத்தன்ணமயும்
சபாறுப் புணடத்தன்ணமயும்
குணறவாக
இருக்கும் பட்ெத்தில்
மக்கே்
ஊழல்
மற் றும்
ஏற் றத்தாழ் வினால்
பாதிக்கப் படுவர். ஆகளவ தகவல் ஆணையமும் தமிழக அரசும் இந்த
பிரெ்ெணனயின் தீவிரம் உைர்ந்து துரித கதியில் நடவடிக்ணக எடுக்க
ளவை்டும் .
செயராம் சவங் களடென்
ஒருங் கிணைப் பாேர் – அறப் ளபார் இயக்கம் (Ph: 9841894700)
140A Marshalls Road Egmore Chennai 600008 Press Contact: 9003086894

