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माहितीचा अहिकार (RTI) कायदा, 2005 

• ग्रामीण भारतातील ग्रामीण खात्ाांमधे्य पारदर्शकता आणण्यासाठी राजस्थानमधील मजदूर ककसान र्क्ती सांघटना 

(MKSS) चळवळीने माकितीच्या अकधकाराची मागणी सुरू झाली. त्ाांना सरकारी फायली ांमधे्य न ांदवलेल्या अकधकृत 

माकितीत उपलब्ध माकिती िवी ि ती. 

• सीईआरसी, अिमदाबाद याांनी 1993 मधे्य आरटीआय कायद्याचा मसुदा प्रस्ताकवत केला ि ता. 

• 1996 मधे्य, न्यायमूती पी बी सावांत याांच्या अध्यक्षतेखालील पे्रस कौन्सिल ऑफ इांकियाने भारत सरकारला माकितीच्या 

अकधकारावरील प्रारूप कायद्याचा मसुदा सादर केला. मॉिेल कायद्याचा मसुदा नांतर सुधाररत करण्यात आला आकण 

माकिती स्वातांत्र्य कवधेयक 1997 असे त्ाचे नाव देण्यात आले. 

• कें द्र सरकारने श्री एचिी र्ौरी याांच्या अध्यक्षतेखाली एक कायशकारी गट स्थापन केला आकण माकितीच्या स्वातांत्र्यावर 

कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी कदली. र्ौरी सकमतीने 1997 मधे्य आपला अिवाल सादर केला आकण 

र्ौरी सकमतीच्या मसुद्याच्या आधारे कायद्याचा मसुदा प्रकाकर्त करण्यात आला. त्ानांतर, िाच अिवाल माकिती 

स्वातांत्र्य कवधेयक 2000 साठी वापरला गेला. 

• 2000 माकिती स्वातांत्र्य कवधेयक सांसदीय स्थायी सकमतीकिे पाठवण्यात आले. माकिती स्वातांत्र्य कवधेयक 2000 

सांसदेच्या द न्ही सभागृिाांनी 2002 मधे्य मांजूर केले ि ते. 

• 2004 मधे्य, यूपीए सरकार कें द्रात सते्तवर आले आकण "माकितीचा अकधकार कायदा" अकधक सिभागी आकण त्ाच्या 

समान ककमान कायशक्रमाांतगशत अथशपूणश करण्याचे आश्वासन कदले. 

• सरकारच्या समान ककमान कायशक्रमाच्या अांमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्र ीय सल्लागार पररषद (NAC) ची 

स्थापना करण्यात आली. 

• माकितीच्या अकधकाराच्या मुद्द्यावर सवोच्च न्यायालयाने 2004 मधे्य जनकित याकचका (पीआयएल) प्रकरणाची 

सुनावणी केली ि ती. सवोच्च न्यायालयाने यासाठी आरटीआय कायदा करण्याचे आदेर् सरकारला कदले आिेत. 

• RTI कवधेयक अखेर 2005 मधे्य सांसदेत मांजूर झाले. 

पररचय 

• माकितीच्या अकधकारासि माकितीचा अकधकार कायदा, 2005 सांसदेने जून 2005 र जी मांजूर केला आकण त  ऑक्ट बर 

2005 मधे्य लागू झाला. 

• माकिती अकधकार कायदा 2005, माकिती स्वातांत्र्य कायदा 2002 ची जागा घेतली, ज्याचा उदे्दर् प्रते्क नागररकासाठी 

माकितीच्या अकधकाराची व्याविाररक व्यवस्था स्थाकपत करणे िे आिे. 

• RTI िी घटनेच्या कलम 19 (1) (a) च्या अनुषांगाने उत्तरदाकयत्व आकण पारदर्शकता कवककसत आकण सुकनकित 

करण्यासाठी एक यांत्रणा आिे. 

• िा प्रते्क भारतीय नागररकाचा कायदेर्ीर अकधकार आिे. 

RTI कायदा 2005 ची ठळक वैहिष्ट्ये 
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• त्ाच्या तरतुदीनुसार, भारतातील क णतािी नागररक सावशजकनक प्राकधकरणाकिून माकिती मागू र्कत . आवश्यक 

माकितीचे उत्तर ३० कदवसाांच्या आत देणे आवश्यक आिे. 

• सावशजकनक प्राकधकरणाकिून क णत्ािी कवषयावरील माकितीची कवनांती कें द्र ककां वा राज्यातील जन माकिती 

अकधकाऱ्याकिे सादर करणे आवश्यक आिे. 

• आरटीआय कायदा प्रते्क सरकारी सांस्थेला ल काांपयंत माकितीच्या कवसृ्तत प्रसारासाठी त्ाांचे रेकॉिश सांगणकीकृत 

करून त्ाांची कायाशलये पारदर्शक बनकवण्यास प्र त्सािन देत . 

• जमू्म आकण काश्मीर या RTI कायदा 2005 अांतगशत येणार नािी. तथाकप, त्ाचा स्वतांत्र माकिती अकधकार कायदा 2009 

आिे. (रद्द) 

• अकधकृत गुप्तता कायदा 1923 द्वारे लादलेले कनबंध आरटीआय कायद्याने कर्कथल केले. 

• या कायद्यान्वये िमी कदलेल्या माकितीच्या अकधकाराची अांमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याने कत्रस्तरीय सांरचना 

स्थापन केली आिे. सावशजकनक माकिती अकधकारी, प्रथम अपील प्राकधकरण आकण कें द्रीय माकिती आय ग (CIC) िे 

तीन स्तर आिेत. 

• अजश कमळाल्याच्या तारखेपासून 30 कदवसाांच्या आत सादर करावयाची माकिती. 

• 30 कदवसाांच्या आत माकिती न कमळाल्यास, माकितीची आवश्यकता असलेली व्यक्ती अपील दाखल करू र्कते. 

अपील प्राकधकरणाने 30 कदवसाांच्या आत ककां वा अपवादात्मक प्रकरणाांमधे्य 45 कदवसाांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक 

आिे. 

• माकितीचा पुरवठा न झाल्यास व्यक्ती 90 कदवसाांच्या आत दुसरे अपील दाखल करू र्कते. 

• आरटीआय अांतगशत लागू ि णारे सावशजकनक प्राकधकरण कें द्र आकण राज्य (कवकधमांिळ, कायशकारी, न्यायपाकलका), 

सरकारच्या मालकीच्या/कवत्तप कषत सांस्था/एनजीओ, खाजगीकरण केलेल्या सावशजकनक उपय कगता कां पन्या या सवश 

घटनात्मक सांस्था आिेत. 

• आरटीआय अांतगशत वगळलेले सावशजकनक अकधकारी कें द्रीय गुप्तचर आकण सुरक्षा एजिी, अकधसूचनेद्वारे कनकदशष्ट् 

केलेल्या राज्याच्या एजिी आिेत. बकिष्कार कनरपेक्ष नािी. 

• कें द्रीय माकिती आय गामधे्य एक मुख्य माकिती आयुक्त आकण 10 कें द्रीय माकिती आयुक्ताांचा समावेर् असेल. 

• मुख्य माकिती आयुक्ताांचा कायशकाळ त्ाांच्या कायाशलयात प्रवेर् केल्यापासून पाच वषांचा असेल. ती/त्ाला त्ा पदावर 

पुनकनशयुक्ती कमळण्यास पात्र असणार नािी. 

• अकधकनयमात 31 कवभाग आकण 6 प्रकरणे आिेत. 

• कलम 8 सावशजकनक प्राकधकरणाांर्ी सांबांकधत आिे ज्याांना या कायद्याांतगशत सूट देण्यात आली आिे. 

आरटीआय कायद्याचा उदे्दि 

• गुप्ततेच्या प्रचकलत सांसृ्कतीला पारदर्शकतेच्या सांसृ्कतीने बदलणे 

• देर्ातील नागररकाांचे सक्षमीकरण करणे. 

• सावशजकनक प्राकधकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढवणे. 

• भ्रष्ट्ाचार र खणे आकण दूर करणे. 

• नागररक आकण सरकार याांच्यातील सांबांध बदलणे 
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• सते्तची बेकायदेर्ीर कें द्रीकरणे नष्ट् करा 

RTI कायद्यातील अलीकडील सुिारणा 

• कें द्र सरकारच्या िातात कें द्रीय माकिती आयुक्त आकण माकिती आयुक्ताांच्या सेवेच्या अटी आकण र्तींमधे्य बदल 

करण्याचे अकधकार या कवधेयकात कदले आिेत. 

• त्ात स्पष्ट्पणे नमूद करण्यात आले आिे की, आतापासून कें द्र आकण राज्यातील मुख्य माकिती आयुक्त आकण माकिती 

आयुक्त याांचा पदाचा कायशकाळ आकण वेतन आकण भते्त कें द्र सरकारद्वारे कवकित केले जातील. 

• मुख्य माकिती आयुक्त (CIC) आकण इतर माकिती आयुक्ताांची कनयुक्ती एका कालावधीसाठी आकण कें द्र सरकारने 

कनकित केलेल्या अटीवर केली जाईल. 

आव्हाने/समस्या 

• अलीकिील अभ्यासानुसार, ग्रामीण भागातील केवळ 36 टके्क आकण र्िरी भागातील 38 टके्क ल काांनी आरटीआय 

कायदा ऐकला आिे. 

• आरटीआय कायद्यातील मकिलाांचा सिभाग पुर गामी आकण सर्क्त समाजासाठी पुरेसा नािी. 

• आकिेवारी दर्शवते की सुमारे 45% सावशजकनक माकिती अकधकाऱ् याांनी पदावर रुजू ि ताना क णतेिी प्रकर्क्षण घेतले 

नािी. 

• कें द्र आकण राज्य सरकारच्या कायाशलयाांमधे्य चुकीच्या न ांदी ठेवण्याची प्रवृत्ती कदसून आली आिे. िे आरटीआय 

कायद्याच्या कलम ४ चे उल्लांघन करते. 

• प्रलांकबत प्रकरणे िे आरटीआयकिे सरकारच्या अनौपचाररक दृकष्ट्क नाचे स्पष्ट् द्य तक आिे. 

• य ग्य पायाभूत सुकवधाांचा अभाव आकण माकिती आय ग चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कमशचाऱ्याांची म ठी 

कमतरता आिे. 

• न्सिसल-ब्ल अर सांरक्षण कायदा सौम्य करणे िे कचांतेचे कारण आिे. 

• आरटीआय कायशकत्ांची त्ाांच्या कामाच्या दरम्यान सुरक्षा आकण सांरक्षण िे कचांतेचे कारण आिे. 

• न्यायपाकलका आकण राजकीय पक्षाांचा समावेर् न केल्याने मनात सांर्य कनमाशण ि त  आकण व्यवस्था अकधक पारदर्शक 

आकण उत्तरदायी बनवण्याच्या लढाईत अिथळा कनमाशण ि त . 

• अलीकिील बदलाांमुळे माकिती आयुक्ताांच्या कनविीला राजकीय आश्रय कमळेल आकण आरटीआय कायद्याचा मुख्य 

िेतू कमी ि ईल. 
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