ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
సమాచార హక్కు


మన దేశాంలో సమాచార హక్కుని నిషేధాంచిన కొనిా చట్టాలు మరియు నియమాలు.
1. భ్యరతీయ సాక్ష్యాధారాల చట్ాాం 1872
2. అధక్ట్రరిక రహసాాల చట్ాాం 1923
3. పబ్లిక్ సరెవాంట్ (ప్రజాసేవక్కడు) చేసే ప్రమాణాం
4. కాంద్ర లేదా రాష్ట్ా పౌర సేవా (సివిల్ సర్వవస్) ప్రవరతన్న నియమావళి 1964



నిషేధాలు ఉనాపపటికీ సమాచార హక్కు గూరిి ఒకవైపు ప్రభుత్వాం మరొకవైపు పౌర సమాజాం
నిరాంత్రాంగా ప్రయత్నాలు చేస్తతనే ఉన్నాయి. ఫలిత్ాంగా భ్యరత్ పారిమాంట్ 2005 వ సాంవత్సరాంలో
సమాచార హక్కు చట్ాాం 2005 చేయడాం జరిగి, అక్టాబర్ 12, 2005 నాండ్డ అమలోికి వచిిాంద్ధ.



ఈ చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం దాఖలుచేయబడ్డన దరఖాస్తతలక్క ప్రభుత్నవధక్ట్రరులు చట్ాాం నిర్దేశాంచిన
సమయాంలో సమాధానాం ఇవావలిస ఉాంటాంద్ధ. (పై చట్టాలన బూచిగా చూపకూడదు).



ప్రభుత్వ ఉద్యాగి గా సమాచార హక్కు చట్ాాం గూరిి త్పపనిసరిగా తెలుస్తక్టవాలి. ఎాందుకాంటే ఈ
చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం దాఖలయ్యా దరఖాస్తతలన పరిష్ట్ురిాంచడానికి పౌర సమాచార అధక్ట్రరికి
క్ట్రరాాలయాంలో పనిచేసే ప్రతి ప్రభుత్వవద్యాగి పూరితసాథయిలో సహకరిాంచాలిస ఉాంటాంద్ధ.

ఈ అభ్యాసనాం త్రావత్ అభ్యాసక్కలు
1. సమాచార హక్కు చట్ాాం చేయడాంలో గల ఉదేిశాాానిా వివరిసాతరు.
2. సమాచార హక్కు చట్ాాంలో గల ఉమమడ్డ (సాధారణ) పదాలు/భ్యవనలు నిరవచిసాతరు.
3. సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం దరఖాస్తత చేయు విధాన్ననిా వరిిసాతరు.
4. సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం సమాచారాం వెలిడ్డకి గల మినహాయిాంపులన వివరిసాతరు.
5. సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం దరఖాస్తతదారుకి గల అప్పపల్ చేయు విధాన్ననిా వరిిసాతరు.
6. సమాచార హక్కు చట్ాాంలో గల అపరాధ రుస్తములన (పెన్నల్టాలు) నిరవచిసాతరు.
అభ్ాసనాంలో గల విభ్యగాలు
విభ్యగాం 1

సమాచార హక్కు చట్ాాం – ఉదేిశాాం

విభ్యగాం 2 సమాచార హక్కు చట్ాాం – ఉమమడ్డ పదాలు/భ్యవనలు
విభ్యగాం 3

సమాచార హక్కు చట్ాాం – దరఖాస్తత చేయు విధానాం

విభ్యగాం 4 సమాచార హక్కు చట్ాాం – దరఖాస్తతని పరిష్ట్ురిాంచే విధానాం
విభ్యగాం 5

సమాచార హక్కు చట్ాాం – వెలిడ్డ నాండ్డ మినహాయిాంపులు

విభ్యగాం 6

సమాచార హక్కు చట్ాాం – అప్పపల్ చేస్తక్కనే విధానాం

విభ్యగాం 7

సమాచార హక్కు చట్ాాం – అపరాధ రుస్తము విధాంచడాం/పెన్నల్టాలు

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 1

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
మొదటి విభ్యగాం – సమాచార హక్కు చట్ాాం – ఉదేిశాాం


సమాచార హక్కు చట్ాాం 2005 ఎాందుకొరక్క చేయబడ్డాంద్ధ?
1. ప్రతి అధక్ట్రర యాంత్రాంగాంలో పారదరశకత్, జవాబుదార్వత్నాం తీస్తక్కరావడాం క్టసాం;
2. అధక్ట్రర యాంత్రాంగాల అదుపులో ఉనా సమాచారానిా ప్రజలక్క అాందుబాటలోకి తెచేిాందుక్క;
3. పౌరులక్కనా సమాచార హక్కుని చట్ాబదిాం చేయడాం క్టసాం;
4. సమాచార హక్కు చట్ాాం సరిగాా అమలుచేయడానికై కాంద్ర మరియు రాష్ట్ా సమాచార కమిష్ట్న్సస
నెలకొలపడాం క్టసాం.



సమాచార హక్కు చట్ాాం ఉదేిశాాలు ఏమిటి?
1. ప్రభుత్వ క్ట్రరాకలాపాల గూరిి ప్రజలక్క తెలియజేయడాం
2. పౌరులక్క సాధక్ట్రరికత్ కలిపాంచడాం
3. పారదరశకత్ మరియు జవాబుదార్వత్నాం పెాంచడాం
4. అవినీతి త్గిాాంచడాం
5. ప్రజాసావమా వావసథలో ప్రజల భ్యగసావమాానిా పెాంచడాం



సమాచారాం గూరిి తెలిసిన ప్రజలు ప్రభుత్వ పనితీరుని నిరాాంత్రాం గమనిస్తత ఉాంట్టరు మరియు
ప్రశాస్తత ఉాంట్టరు. త్దావరా ప్రభుత్వాంలో జాగరూకత్ పెరిగి ప్రజలక్క జవాబుదార్వగా ఉాంట్టరు.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 2

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
రెాండవ విభ్యగాం – సమాచార హక్కు చట్ాాం – ఉమమడ్డ/సాధారణ పదాలు/భ్యవనలు


సమాచార హక్కు అనగా
1. ఏ అధక్ట్రర యాంత్రాంగాం నియాంత్రణ కిాంద ఉనా సమాచారానాయిన్న సమాచార చట్ాాం
2005 కిాంద పాందగలిగే హక్కు.
2. పనలనూ, పత్రలనూ, రిక్ట్రరుిలనూ త్నిఖీ చేసే హక్కు.
3. రిక్ట్రరుిలలో ఉనా సమాచారానిా ఎతితరాస్తక్టవడాం, వాటి ధృవీకరిాంచబడ్డన క్ట్రప్పలు
మరియు నకళ్ళన తీస్తక్టవడాం.
4. సమాచార సాంపతిత యొకు ధృవీకరిాంచబడ్డన శాాంపిల్స తీస్తక్టవడాం.
5. డ్డస్కుటి, ఫ్లిప్పలు, టేపులు, వీడ్డయో క్ట్రాస్కట్ి రూపాంలోలేదా మర్ద విధమైన ఎలక్ట్రానిక్
రూపాంలో ఉనా సమాచారానిా పాందడాం.
6. అలాాంత్వ సమాచారాం కాంపూాట్ర్ లో గానీ లేదా మవివిధమైన పరికరాంలో గానీ
నిక్షిపతమై ఉాంటే ప్రాంట్-అవుట్స దావరా పాందడాం



సమాచారాం అనగా
1. రిక్ట్రరుిలు
2. పత్రలు
3. మమోలు
4. ఇ-మయిల్స
5. అభిప్రాయాలు
6. సలహాలు
7. పత్రిక్ట్ర ప్రకట్నలు
8. సరుుాలరుి
9. ఉత్తరువలు
10. లాగ్-బుక్స
11. క్ట్రాంట్రాక్కాలు
12. నివేద్ధకలు
13. పేపరుి
14. శాాంపిల్స
15. మోడల్స
16. డేట్ట సహా ఎలక్ట్రానిక్ రూపాంలో గల సమాచారాం
17. మర్ద విధమైన రూపాంలో ఉనా సమాచారాం
18. అమలులో ఉనా మర్ద చట్ాాం ప్రక్ట్రరమైన్నప్రభుత్వ యాంత్రాంగాం సాంపాద్ధాంచదగిన ప్రైవేట్
సాంసథకి సాంబాంధాంచిన సమాచారాం

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 3

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు


రిక్ట్రరుి అనగా
1. ఏదైన్న పత్రాం, రాత్ ప్రతి, ఫైలు
2. ఏదైన్న మైక్రోఫిల్మ, మైక్రోఫిష్ (ఫైల్ చేయదగిన మైక్రోఫిల్మ), (ఫ్లాక్స) ఫ్లసిమైల్ ప్రతి
3. మైక్రోఫిల్మ నాండ్డ తీసిన చిత్రాం లేదా చిత్రలు (సైజు మారవచ్చి)
4. కాంపూాట్ర్ లేదా మర్ద పరికరాం దావరానైన్న ఉత్పతిత అయ్యా సమాచార సాంపతిత



త్ృతీయ పక్షాం అనగా అధక్ట్రర యాంత్రాంగాం సహా సమాచారాం క్టసాం అభ్ారిథాంచే పౌరుడు క్ట్రక్కాండా
ఉనా ఇత్ర వాకిత ఎవరైన్న.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 4

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
మూడవ విభ్యగాం – సమాచార హక్కు చట్ాాం – దరఖాస్తత చేయు విధానాం


భ్యరతీయ పౌరుడు ఎవరైన్న సర్ద సమాచారాం సాంబాంధత్ అధక్ట్రర యాంత్రాంగానికి/పౌరసమాచార
అధక్ట్రరికి కొరక్క ాంగి భ్యష్ట్లో గానీ/హాందీ భ్యష్ట్లో గానీ/సాథనిక భ్యష్ట్లో గానీ రాత్పూరవకాంగా
దరఖాస్తత చేయవచ్చి.
స్తచన: తెలాంగాణ రాష్ట్ా ప్రభుత్వాంలో సామాచారాం కొరక్క దరఖాస్తత న్స-లైన్స లో సమరిపాంచే

అవక్ట్రశాం లేదు. ఈ అవక్ట్రశాం కవలాం కాంద్ర ప్రభుత్వాంలో మాత్రమే ఉాంద్ధ.


సమాచారాం క్టర్ద వాకిత నిరక్షరాస్తాడైతే పౌర సమాచార అధక్ట్రరి యనక్క సహాయాం అాంద్ధాంచాలి
అనగా యన చెపిపన దానిని రాత్పూరవకాంగా నమోదు చేసి దరఖాస్తతని స్వవకరిాంచాలి.



సమాచారాం క్టర్ద వాకిత ఎాందుక్క సమాచారాం క్టరుచ్చన్నాడు అని క్ట్రరణాలు పౌర సమాచార
అధక్ట్రరికి/అధక్ట్రర యాంత్రాంగానికి చెపాపలిసన అవసరాం లేదు.



సమాచారాం క్టర్ద వాకిత నిర్విత్ దరఖాస్తత రుస్తముని చెలిిాంచాలి.



దారిద్రా ర్దఖక్క ద్ధగువన ఉనావారికి దరఖాస్తత రుస్తము చెలిిాంపు నాండ్డ మినహాయిాంపు ఉాంటాంద్ధ.
అాంటే వారు దరఖాస్తత రుస్తము చెలిిాంచాలిసన అవసరాం లేదు.



సమాచారాం క్టసాం అధక్ట్రర యాంత్రాంగానికి దరఖాస్తత అాంద్ధనపుడు
యాంత్రాంగానికి సాంబాంధాంచినద్ధ అయినట్ియితే

సమాచారాం మవి అధక్ట్రర

దరఖాస్తతని

అధక్ట్రర యాంత్రాంగానికి

వీలైనాంత్ త్వరగా, దరఖాస్తత అాందుక్కనా త్రావత్ ఐదు విజులక్క మిాంచక్కాండా, బద్ధల్ట చేయాలి.
అలా దరఖాస్తతని బద్ధల్ట చేసిన విష్ట్యానిా దరఖాస్తతదారునికి రాత్పూరవకాంగా తెలియజేయాలి.


సమాచారాం క్టసాం అధక్ట్రర యాంత్రాంగానికి దరఖాస్తత అాంద్ధనపుడు సమాచారాంలో అధక భ్యగాం
మవి అధక్ట్రర యాంత్రాంగానికి సాంబాంధాంచినద్ధ అయినట్ియితే

దరఖాస్తతలోని సాంబాంధత్

భ్యగానిా అధక్ట్రర యాంత్రాంగానికి వీలైనాంత్ త్వరగా, దరఖాస్తత అాందుక్కనా త్రావత్ ఐదు విజులక్క
మిాంచక్కాండా, బద్ధల్ట చేయాలి. అలా దరఖాస్తతని బద్ధల్ట చేసిన విష్ట్యానిా దరఖాస్తతదారునికి
రాత్పూరవకాంగా తెలియజేయాలి.
స్తచన: ఈ అభ్ాసనాంలో ఐదవ సియిడ్ సమాచారాం క్టరుతూ వచిిన దరఖాస్తత బద్ధల్ట అనేద్ధ

త్పుపగా చెపపబడ్డాంద్ధ. అాందుక దానిని సరిచేసి పైన వివరిాంచడాం జరిగిాంద్ధ.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 5

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
న్నలావ విభ్యగాం – సమాచార హక్కు చట్ాాం – దరఖాస్తతని పరిష్ట్ురిాంచే విధానాం


సమాచారాం క్టసాం అాంద్ధన దరఖాస్తతని సాంబాంధత్ అధక్ట్రర యాంత్రాంగాం/పౌర సమాచార
అధక్ట్రరి వీలైనాంత్ త్వరగా, దరఖాస్తత అాంద్ధన న్నటి నాండ్డ 30 విజులలోపు, నిరియిాంచిన రుస్తము
చెలిిాంచిన త్రావత్, దరఖాస్తతదారుడ్డకి దరఖాస్తతలో అడ్డగిన సమాచారాం అాంద్ధాంచాలి.



దరఖాస్తతదారు క్టరిన సమాచారాం అాంద్ధాంచడానికి అధక్ట్రర యాంత్రాంగాం/పౌరసమాచార
అధక్ట్రరికి అయ్యా వాయానిా రుస్తము రూపాంలో దరఖాస్తతదారుడ్డ నాండే వస్తలుచేయడాం
జరుగుతాంద్ధ. ఈ వివరాలు తెలాంగాణ ప్రభుత్వాం జార్వచేసిన సమాచార హక్కు (ఫీజు మరియు
రుస్తముల నియాంత్రణ) నియమాలు 2005 లో ఇవవబడాియి.



పౌర సమాచార అధక్ట్రరి/అధక్ట్రర యాంత్రాంగాం సమాచారాం ఇవవడానికి తిరసురిాంచినపుడు
దరఖాస్తతదారుడ్డకి ఈ కిాంద్ధ సమాచారాం రాత్పూరవకాంగా ఇవావలిస ఉాంటాంద్ధ.
1. దరఖాస్తతని తిరసురిాంచడానికి గల క్ట్రరణాలు
2. తిరసురణపై అప్పలు చేస్తక్టవడానికి ఉనా క్ట్రలపరిమితి
3. అప్పపలు విచారిాంచే అధక్ట్రరి వివరాలు



సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం సమాచారాం క్టరుతూ వచిిన దరఖాస్తతలన పరిష్ట్ురిాంచడానికి
పౌరసమాచార అధక్ట్రరికి గల సమయాం
సాందరభాం

క్ట్రలపరిమితి

సాధారణ సమాచారాం క్టరినట్ియితే

30/35 విజులు*

త్ృతీయ పక్షాం యొకు సమాచారాం క్టరినట్ియితే

40 విజులు

వాకిత ప్రాణానికి మరియు సేవచికి హాని కలిగినపుదు

48 గాంట్లు

(*పౌర సమాచార అధక్ట్రరి – 30 విజులు/సహాయ పౌర సమాచార అధక్ట్రరి – 35 విజులు)

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 6

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
ఐదవ విభ్యగాం – సమాచార హక్కు చట్ాాం – వెలిడ్డ నాండ్డ మినహాయిాంపులు


సమాచార హక్కు చట్ాాం ఈ కిాంద్ధ సమాచారాం వెలిడ్డాంచడాంపై మినహాయిాంపు ఇవవడాం జరిగిాంద్ధ.
1. భ్యరత్దేశ సారవభౌమాధక్ట్రరాం, సమగ్రత్లపై ప్రతికూల ప్రభ్యవాం చూపిాంచే సమాచారాం.
2. దేశ భ్ద్రత్, వ్యాహాత్మక, వైజాానిక, రిిక ప్రయోజన్నలపై ప్రతికూల ప్రభ్యవాం చూపిాంచే
సమాచారాం.
3. విదేశాలత్వ సాంబాంధాలపై ప్రతికూల ప్రభ్యవాం చూపిాంచే సమాచారాం.
4. ఏదైన్న నేరానిా ప్రేర్దపిాంచే సమాచారాం.
5. ఫలాన్న సమాచారానిా ప్రకటిాంచకూడదని/వెలిడ్డాంచకూడదని న్నాయసాథనాం/ట్రిబుానల్
దేశాంచిన పక్షాంలో అలాాంటి సమాచారాం.
6. సమాచార వెలిడ్డ న్నాయసాథనాం ధక్ట్రురణ కిాందక్క వస్తతాందనక్కాంటే అలాాంటి సమాచారాం.
7. సమాచార వెలిడ్డ వలి పారిమాంట్, రాష్ట్ా శాసనసభ్ల యొకు హక్కులన ఉలాంఘాంచేదైతే
అలాాంటి సమాచారాం.
8. వాణిజాపరమైన గోపాత్, వాాపార రహసాాలు, మేధోసాంపతితకి సాంబాంధాంచిన
సమాచారాం.
9. సమాచార వెలిడ్డ వలి పోటీరాంగాంలో త్ృతీయ పక్ష్యనికి హాని కలిగినట్ియితే అలాాంటి
సమాచారాం.
10. విశావసబదిమైన సాంబాంధాం ర్వత్నా ఒక వాకితకి అాందుబాటలో ఉనా సమాచారాం.
11. ఏదైన్న విదేశీ ప్రభుత్వాం నాండ్డ విశవసబదిాంగా అాంద్ధన సమాచారాం.
12. సమాచార

వెలిడ్డ

వలి

ఏ

వాకిత

ప్రాణానికైన్న/భౌతిక

భ్ద్రత్కైన్న

హాని

కలుగుతాందనక్కాంటే అలాాంటి సమాచారాం.
13. చట్టాల అమలు క్టసాం, భ్ద్రత్న ప్రయోజన్నల క్టసాం గోపాాంగా సమాచారాం అాంద్ధాంచిన
లేక సహాయపడ్డన వారి గురితాంపునక్క దారితీసే సమాచారాం.
14. దరాాపుత ప్రక్రియనూ, నేరస్తథలన పటాక్కనేాందుక్క, ప్రాసికూాట్ చేసేాందుక్క అవవిధాలు
కలిపాంచే సమాచారాం.
15. మాంత్రిమాండలి, క్ట్రరాదరుశలు, ఇత్ర అధక్ట్రరుల సమాలోచనలు సహా క్ట్రాబ్లనెట్ పత్రలు.
16. ప్రజా క్ట్రరాకలాపాలు, ప్రజాప్రయోజన్నలత్వ నిమిత్తాం లేని వాకితగత్ సమాచారాం.
17. వాక్కతల వాకితగత్ జీవిత్నలలోకి తాంగిచూసే అవాాంఛనీయ అవక్ట్రశాం కలిపాంచే
సమాచారాం.


సమాచార తిరసురణక్క అవక్ట్రశాం ఉనా ఇత్ర సాందరాభలు
1. సమాచారాం అాంద్ధాంచడాం వలి రాజాానికి చెాంద్ధనద్ధ క్ట్రక్కాండా ఒక వాకితకి చెాంద్ధన క్ట్రప్ప రైట్
ఉలిాంఘన జరిగే పక్షాంలో.
2. అడ్డగిన సమాచారాం సమాచార హక్కు చట్ాాంలోని సమాచారాం అనే నిరవచనాం కిాందక్క
రానపుపడు.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 7

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
3. అడ్డగిన సమాచారాం పెదేమొత్తాంలో ఉాండ్డ అధక్ట్రర యాంత్రాంగాం యొకు వనరులు వృధా అయ్యా
సాందరాభలలో. (అయితే ఇలాాంటి సాందరాభలు చాలా అరుదు)
4. అడ్డగిన సమాచారాం ఇవవడాం వలి సమాచారాం యొకు రక్షణ/భ్ద్రత్ ప్రమాదాంలో పడ్డన
సాందరాభలలో.
5. ప్రభుత్వాం నెలకొలిపన ఇాంట్లిజెన్సస మరియు భ్ద్రత్న సాంసథలక్క సాంబాంధాంచిన సమాచారాం
అడ్డగిన సాందరాభలలో.
స్తచన: విశాల ప్రజా ప్రయోజన్నల దృష్ట్ాా సమాచారాల వెలిడ్డ సమాంజసమే అని సాంబాంధత్

అధక్ట్రర యాంత్రాంగాం యొకు పౌర సమాచార అధక్ట్రరి లేదా అప్పపలేట్ అధక్ట్రరి భ్యవిసేత పై
తిరసురణ కట్గిర్వలో కలిగిన సమాచారానిా వెలిడ్డ చేయవచ్చి.
సమాచారాం ఇచేిట్పుడు పౌర సమాచార అధక్ట్రరి తీస్తక్టవాలిసన జాగ్రత్తలు


సమాచారాం కొరక్క దరఖాస్తత రాగానే దరఖాస్తతదారు క్టరిన సమాచారాం సమాచార చట్ాాం
ప్రక్ట్రరాం మినహాయిాంచబడ్డనదా క్ట్రదా అని పౌర సమాచార అధక్ట్రరి పరిశీలిాంచ్చక్టవాలి.



సమాచారాం సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం మినహాయిాంచబడ్డనద్ధ క్ట్రక్కాంటే, సమాచారానిా
నిర్విత్ సమయాంలో దరఖాస్తతదారుకి అాంద్ధాంచాలి.



సమాచారాం సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం మినహాయిాంచబడ్డనద్ధ అయితే,

మినహాయిాంపు

పూరితసాథయిలో ఉాందా? (స్కక్షన్స 9 - క్ట్రప్ప రైట్) లేదా పాక్షికాంగా ఉాందా? (స్కక్షన్స – 8) అనే అాంశానిా
పరిశీలిాంచాలి. పాక్షికాంగా ఉనా చోట్ ప్రజాప్రయోజన్నల దృష్ట్ాా సమాచారానిా వెలిడ్డ చేయవచ్చి.


సమాచారాం సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం మినహాయిాంచబడ్డనద్ధ అయి,

మినహాయిాంపు

పూరితసాథయిలో ఉాంటే అలాాంటి సమాచారానిా వెలిడ్డాంచకూడదు.


సమాచారాం సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం మినహాయిాంచబడ్డనద్ధ అయి,
పాక్షికాంగా ఉాంటే,

మినహాయిాంపు

సమాచారాం వెలిడ్డాంచడాం ప్రజాప్రయోజన్నల దృష్ట్ాా మాంచిదా? క్ట్రదా? అనే

విష్ట్యానిా పరిశీలిాంచాలి.


సమాచారాం సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం మినహాయిాంచబడ్డనద్ధ అయి,

మినహాయిాంపు

పాక్షికాంగా ఉాంటే, సమాచారాం వెలిడ్డాంచడాం ప్రజాప్రయోజన్నల దృష్ట్ాా సరైనద్ధ అయితే అలాాంటి
సమాచారానిా వెలిడ్డాంచాలి.


సమాచారాం సమాచార హక్కు చట్ాాం ప్రక్ట్రరాం మినహాయిాంచబడ్డనద్ధ అయి,
పాక్షికాంగా ఉాంటే,

మినహాయిాంపు

సమాచారాం వెలిడ్డాంచడాం ప్రజాప్రయోజన్నల దృష్ట్ాా సరైనద్ధ క్ట్రక్కాంటే

అలాాంటి సమాచారానిా వెలిడ్డాంచరాదు.
డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 8

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు


వెలిడ్డ నాంచి మినహాయిాంపు ఉనా సమాచారాం అనా క్ట్రరణాంత్వ ఒక దరఖాస్తతని తిరసురిాంచిన
సాందరభాంలో మినహాయిాంచిన సమాచారాం క్ట్రక్కాండా

రిక్ట్రరుిలో ఉనా ఇత్ర సమాచారానిా

విడదీసి చూపగలిగిన పక్షాంలో అలాాంటి సమాచారానిా దరఖాస్తతదారునికి అాంద్ధాంచవచ్చి.

రవ విభ్యగాం – సమాచార హక్కు చట్ాాం – అప్పపల్ చేస్తక్కనే విధానాం


సమాచారాం క్టరిన వాకిత అప్పపలు దాఖలు చేసే సాందరాభలు

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 9

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
1. దరఖాస్తతని తిరసురిాంచినపుడు;
2. క్టరిన సమాచారానిా ఇవవనపుడు;
3. క్టరిన సమాచారాంలో కొాంత్భ్యగమే ఇచిినపుడు;
4. నిర్దేశత్ సమయాంలోగా అడ్డగిన సమాచారాం ఇవవనపుడు.
5. మొదటి అప్పపలేట్ అధక్ట్రరి నిరియాంత్వ సాంత్ృపిత చెాందనపుడు రెాండో అప్పపలేట్ అథారిటీ
(కాంద్ర లేదా రాష్ట్ా సమాచార కమిష్ట్న్స) కి అప్పపలు చేస్తక్టవాలి.


పై సాందరాభలలో దరఖాస్తతదారుడు నిర్దేశత్ సమయాం ముగుసిన త్రావత్ లేదా పౌర సమాచార
అధక్ట్రర నిరియాం అాందుక్కనా న్నటి నాండ్డ 30 విజులలోగా సాంబాంధత్ అధక్ట్రర యాంత్రాంగాంలో
నిర్దేశాంచబడ్డన మొదటి అప్పపలేట్ అధక్ట్రరికి లేదా పౌర సమాచార అధక్ట్రరి పైసాథయిలో
స్వనియర్/ఉనాత్ హోదాలో ఉనా అధక్ట్రరికి అప్పపలు చేస్తక్టవాలి. (మొదటి అప్పపలు)



ఎవరైన్న పౌర సమాచార అధక్ట్రరి త్ృతీయ పక్ష్యనికి సాంబాంధాంచిన సమాచారానిా వెలిడ్డ చేయాలని
నిరియిాంచిన సాందరభాంలో సాంబాంధత్ త్ృతీయ పక్షాం కూడా మొదటీ అప్పపలేట్ అధక్ట్రరికి సదరు
నిరియాంపై అప్పపలు చేస్తక్టవచ్చి.



మొదటి అప్పపలేట్ అధక్ట్రరి నిరియాం తీస్తక్టలేని పక్షాంలో నిరియాం తీస్తకొని ఉాండాలిసన తేదీ నాండ్డ
90 విజులలో (కాంద్ర/రాష్ట్ా) సమాచార కమిష్ట్న్స ముాందు అప్పపలుకి వెళ్ళవచ్చి. (రెాండవ అప్పపలు)



మొదటి అప్పపలేట్ అధక్ట్రరి తీస్తక్కనా నిరియాంత్వ సాంత్ృపిత చెాందనట్ియితే

నిరియాం అాంద్ధన న్నటి

నాండ్డ 90 విజులలో కాంద్ర/రాష్ట్ా సమాచార కమిష్ట్న్స ముాందు అప్పపలుకి వెళ్ళవచ్చి. (రెాండవ అప్పపలు)


త్ృతీయ పక్ష్యనికి సాంబాంధాంచిన సాంమచార వెలిడ్డపై వచేి అప్పపల్స లో సాంబాంధత్ త్ృతీయ పక్ష్యనికి
త్న వాదనలు వినిపిాంచ్చకొనే అవక్ట్రశాం ఇవావలి.



ఏ అప్పపలు విచారణలోనైన్న సమాచారాం క్టసాం వచిిన అభ్ారినని తిరసురిాంచడాం న్నాయబదిమే
అని నిరూపిాంచాలిసన బాధాత్ దరఖాస్తత తిరసురిాంచిన అధక్ట్రర యాంత్రాంగాంపైనే ఉాంటాంద్ధ.



ఏ అప్పపలునైన్న అద్ధ అాందుక్కనా తేదీ నాండ్డ 30 విజులలోగా పరిష్ట్ురిాంచాలి.

ఏడవ విభ్యగాం – సమాచార హక్కు చట్ాాం – పెన్నల్టాలు (అపరాధ రుస్తము విధాంచడాం)


పెన్నల్టా విధాంచే సాందరాభలు

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 10

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
1. సహేతక క్ట్రరణాం లేక్కాండా సమాచారాం కొరక్క వచిిన దరఖాస్తతని తిరసురిాంచడాం.
2. సహేతక క్ట్రరణాం లేక్కాండా నిర్దేశత్ క్ట్రలపరిమితిలోగా సమాచారాం ఇవవకపోవడాం.
3. సమాచారాం క్టసాం వచిిన దరఖాస్తతని దురుదేేశాాంత్వ తిరసురిాంచడాం.
4. తెలిసి కూడా త్పుపడు, అసాంపూరిత, త్పుపద్యవ పటిాాంచే సమాచారాం అాంద్ధాంచడాం.
5. దరఖాస్తతలో క్టరిన సమాచారానిా ధవాంసాం చేయడాం.
6. మర్దవిధాంగానైన్న సమాచారాం ఇవవక్కాండా అడుిపడడాం.


పై సాందరాభలలో త్నన సహేతకాంగా, జాగ్రత్తగానే వావహరిాంచానని నిరూపిాంచ్చక్కనే బాధాత్
సాంబాంధత్ పౌర సమాచార అధక్ట్రరిపైనే ఉాంటాంద్ధ.



పై సాందరాభలలో సాంబాంధత్ పౌర సమాచార అధక్ట్రరి ద్యషిగా నిరూపిత్మైన పక్షాంలో దరఖాస్తత
తీస్తక్టనేవరక్క లేదా సమాచారాం అాంద్ధాంచే వరక్క సమాచార కమిష్ట్న్స

పౌర సమాచార

అధక్ట్రరిపై విజుక్క 250 రూపాయల చొపుపన గరిష్ట్ాాంగా 25,000 రూపాయల వరక్క జరిమాన్న
విధాంచవచ్చి.


పై సాందరాభలలో సాంబాంధత్ పౌర సమాచార అధక్ట్రరి ద్యషిగా నిరూపిత్మైన పక్షాంలో వారికి
వరితాంచే సర్వవస్త నిబాంధనల ప్రక్ట్రరాం వారిపై క్రమశక్షణ చరాలు చేపట్టాలిసాంద్ధగా సమాచార కమిష్ట్న్స
సిఫ్లరస్త చేయాలి/చేస్తతాంద్ధ కూడా.
ఇత్ర నిబాంధనలు



సమాచార హక్కు చట్టానికి అనబాంధాంగా గల రెాండో షెడ్యాల్ లో పేరొునా ఇాంట్లిజెన్సస, భ్ద్రత్న
సాంసథలక్క,

సాంసథలు ప్రభుత్నవనికి సమరిపాంచే ఎలాాంటి సమాచారానికి ఈ చట్ాాం వరితాంచదు.

అయితే ఈ సాంసథలోి అవినీతి

విపణలు, మానవ హక్కుల ఉలిాంఘనక్క సాంబాంధాంచిన

సమాచారాం విష్ట్యాంలో మాత్రాం సమాచార చట్ాాంలోని నిబాంధనలు వరితసాయి
త .

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ
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