
 

அமைப்பு ரீதியான ைாற்றங்களின் ப ாக்கு: கருத்துக்களும் அரசும்  
 

ஹிைான்ஷு ஜா 
 

அண்மைக் காலம்வமை ஆட்சி நிர்வாக நமைமுமைகள் 
ைகசியைாகவவ இருந்துவந்தன. காலனியாட்சிக் 
காலத்மதப் வ ாலவவ, அைசு ைகசியச் சட்ைம் 1923, 
குடிமைச் வசமவகள் நைத்மத விதிகள் (1964), இந்தியத் 
தையங்கள் சட்ைத்தின் (1872) 1, 2, 3ஆம்  ிரிவுகள், 
இந்திய அைசின் மகவயடுகள், அலுவலக 
சம் ிைதாயங்கள் ஆகியவற்ைால் சட்ைத்தின் ஆட்சி 
நைத்தப் ட்டுவந்தது. 2005இல் தகவல் அைியும் 
உரிமைச் சட்ைம்  ிைப் ிக்கப் ட்ை  ிைகு இந்த 
நிமலமை ைாைியது. அைசு ததாைர் ான தகவல்கமை 
அைிவதற்கான சட்ைபூர்வைான உரிமைமய இச்சட்ைம் 
இந்தியக் குடிைக்களுக்கு வழங்குகிைது. ைகசியம் 
என்னும் நமைமுமையிலிருந்து தவைிப் மைத்தன்மை 
என் தற்கான சட்ைபூர்வைான கைப் ாட்டிமன வநாக்கிய 
ைாற்ைம் இது. அமைப்பு ரீதியான இந்த ைாற்ைத்திற்குக் 
காைணம் என்ன?  

 

2005இல் Capturing Institutional Change: The Case of the Right to Information Act என்னும் நூமல நான் 
தவைியிட்வைன். அமைப்பு ரீதியான இந்த ைாற்ைம் ஏன், எப் டி ஏற் ட்ைது என் மத 
விைக்க வைலாற்று ரீதியான அமைப்புசார் ஆதாைங்கமை நான்  யன் டுத்திவனன். 
ைக்கள் இயக்கம், சாதகைான அைசியல் சூழல்கைால் உருவாக்கப் ட்ை அைசியல் 
ரீதியான வாய்ப்புக்கள், அல்லது சமூகத்தின் வைல் தட்டுப்  ிரிவினரிமைவயயான 
ததாைர்புகைின் அைர்த்தியான வமலப் ின்னல் ஆகியவற்ைின் விமைவாக இது 
சாத்தியைாயிற்று என்று  ைவலாகப் புழக்கத்தில் இருக்கும் கமதயாைல்கமைத் 
தாண்டிச் தசன்றுள்வைன். தகவல் அைியும் உரிமைச் சட்ைம் என் து 1947இல் இந்தியா 
விடுதமல த ற்ைதிலிருந்வத இந்திய அைசின் அமைப் ிற்குள்ைிருந்து எழுந்துவரும் 
“கருத்துக்க”ைின் தைதுவான முன்னகர்வுகைின்  லனாக விமைந்தது என்று 
வாதிட்டுள்வைன். சமூக ஆர்வலர்கள், ஊைகவியலாைர்கள், சட்ைத் துமைமயச் 
வசர்ந்தவர்கள், கல்வியாைர்கள், இன்னாள், முன்னாள் அைசு அதிகாரிகள், 
அைசியல்வாதிகள் ஆகிவயாமை உள்ைைக்கிய சமூக வமலப் ின்னலின்  ங்மக நான் 
அங்கீகரித்திருக்கிவைன். என்ைாலும் இந்தச் சங்கிலியில் அைசும் அதன் 
கருத்தியல்களும் முக்கியைான கண்ணிகைாக விைங்குவதாகக் குைிப் ிடுகிவைன். 
மையநீவைாட்ைக் கமதயாைல்கைில் இைம்த ைாத முக்கியைான கண்ணிகள் இமவ. 
இந்தச் தசயல்முமை  ல்வவறு அடுக்குகைாக அமைந்து உச்சத்மத அமைந்த 
விதத்மத விைக்கியிருக்கிவைன். உச்சம் என் து கருத்தியல்கைின் அைசியல் அதிகாைம் 
கூடுவதன் மூலம் உள்ைிருந்து உருவாகி தைல்ல தைல்ல முன்வனறும் காத்திைைான 
தசயல்முமையின் விமைவு. இந்த அடுக்குகைில் அமைப்புகைின் கட்ைமைப் ின் 
விைிம்புகைிலிருந்து புதிய தநைிமுமை உருப்த ற்றுக் காலவ ாக்கில் வலிமை 
த ற்றுக் கட்ைமைப்ம  ைாற்றுகிைது. இந்தச் சட்ைத்மதப் த ாருத்தவமை 
அடுக்குகைால் ஆன ைாற்ைம் இைண்டு கட்ைங்கைில் நமைத ற்ைது.  
 

முதல் கட்டம்: 1947-1989 

 

முதல் அடுக்கில் ைகசிய நிர்வாக முமை என்னும் கூட்டின் விைிம்புகைிலிருந்து 
தவைிப் மைத்தன்மை குைித்த கருத்துகள் முமைத்தன. அைசு கைிட்டிகைின் 
அைிக்மககள், நீதித்துமை, அதிக தவைிப் மைத்தன்மைமயக் வகாரும் எதிர்க்கட்சிகள் 
ஆகிவயவற்ைின் மூலம் இமவ தவைிப் ட்ைன.  
 
எடுத்துக்காட்ைாக, விடுதமல த ற்ைதிலிருந்து 1970கள் வமையிலும் அைசு நியைித்த 
 ல்வவறு கைிட்டிகள் (ஆப் ில் ி கைிட்டி அைிக்மக 1953, சட்ை விசாைமணக் கைிட்டி 
1948, சந்தானம் கைிட்டி 1964, வதஷ்முக் ஆய்வுக் குழு 1968, சட்ைக் கைிஷனின் 43ஆவது 
அைிக்மக, 1971 வ ான்ைமவ) நைப் ிலுள்ை ைகசிய நிர்வாக முமைக்கு எதிைாகக் வகள்வி 
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எழுப் ின. தவைிப் மைத்தன்மைமய ஆதரித்தன. அைசு நைவடிக்மககள் 
முடிந்தவமையிலும் தவைிப் மையாக இருக்க வவண்டும் எனப்  ரிந்துமைத்தன.  

1965இல் எதிர்க்கட்சிகைின் வகாரிக்மகயால் ைக்கைமவச் ச ாநாயகர் (ஹுக்கும் சிங்) 
முக்கியைானததாரு தீர்ப்ம  வழங்கினார். நாைாளுைன்ை உறுப் ினர்கள், எந்தக் 
கட்சிமயச் வசர்ந்தவர்கைாக இருந்தாலும், ைகசிய ஆவணங்கைில் உள்ை தகவல்கமை 
தவைிப் மையாகக் குைிப் ிடுவதற்கான நாைாளுைன்ை ரீதியான உரிமைமயப் 
த ற்ைவர்கள் என்று அந்தத் தீர்ப்பு கூைியது. என்று எதிர்க்கட்சிகள் நாைாளுைன்ைத்தில் 
தகாடுத்த அழுத்தத்தால் தவைிப் மைத்தன்மை குைித்த “கருத்துகள்” உருப்த றுவதன் 
அமையாைவை தகாள்மக சார்ந்த இந்த நைவடிக்மக. 

குடிைக்களுக்குக் கருத்து தவைியிடும் சுதந்திைமும் வ ச்சு சுதந்திைமும் வழங்கும் 
இந்திய அைசியல் சட்ைத்தின்  ிரிவு 19 1 (a) ததாைர் ான வழக்குகைில் நீதித்துமையும் 
தவைிப் மைத்தன்மை குைித்த அடிப் மையான கருத்துக்கமை தவைியிட்ைது. 
ஜனநாயக அமைப் ில் கருத்துப்  ைவலின் வதமவக்கும் வ ச்சு சுதந்திைத்திற்கும் 
இமையில் உள்ை ததைிவான ததாைர்ம  இத்தமகய முக்கியைான வழக்குகைில் 
நீதித்துமை நிமலநிறுத்தியது.  

 

அைசு அமைப் ிற்குள்ைிருந்து தகாள்மக வகுப் ின் புை எல்மலகைில் 
தவைிப் மைத்தன்மை குைித்த புதிய கருத்துக்கள் உருப்த ற்றுவந்த அவத சையத்தில் 
ைகசியம் என்னும் கட்ைமைப்பும் வைலும் தவீிைைாகிவந்தது. இந்தத் தீர்ப்பு தவைியான 
சில ைாதங்களுக்குப்  ிைகு அைசு ைகசியங்கள் கசியாைல்  ார்த்துக்தகாள்ை வவண்டும் 
என்னும் குைிப்பு ைத்திய அமைச்சகங்களுக்கு அனுப் ப் ட்ைது. இமதத் ததாைர்ந்து 
1967இல் அதிகாைபூர்வ ைகசியச் சட்ைம் வைலும் வலுப் டுத்தப் ட்ைது.   
 

1977இல் ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த  ிைகு, அைசு விவகாைங்கைில் அதிக 
தவைிப் மைத்தன்மை இருப் மத உறுதிதசய்வதற்கான நைவடிக்மககமை அந்த அைசு 
முன்தனடுத்தது. 1977இல் உள்துமை அமைச்சர் சைண்சிங், அதிகாைபூர்வ ைகசியங்கள் 
சட்ைத்மதத் திருத்தி அதிகாைபூர்வைான தகவல்கமைப் த ாதுைக்கள்  ார்மவக்கு 
மவக்கலாைா என் து குைித்து முடிவுதசய்வதற்கான தசயற்குழு ஒன்மை அமைத்தார். 
இந்தப்  ிைச்சிமனயில் ஆளுங்கட்சி வைற்தகாண்ை தகாள்மக சார்ந்த முதல் 
முன்தனடுப்பு இது. ஆனால், ைிகுதியும் அைசு அதிகாரிகமைக் தகாண்டிருந்த இந்தக் 
குழு, வைற் டிச் சட்ைத்தில் எந்தத் திருத்தமும் தசய்யாைல் அப் டிவய 
தக்கமவத்துக்தகாள்ை வவண்டும் என்று முடிவுதசய்தது. எதிர்க்கட்சிகவை ஆட்சிக்கு 
வந்த  ிைகும் அமைப்ம  ைாற்ை இயலாத அைவுக்கு ைகசியம் என்னும் கருத்து 
அமைப் ிற்குள் ஆழைாக வவரூன்ைியிருந்தது. 
 

ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்குப்  ிைகு தவைிப் மைத்தன்மை குைித்த கருத்துக்கள் 
விைிம்புகைிலிருந்து தகாள்மக வகுப் ின் மையத்துக்கு நகைத் ததாைங்கின. அைசு 
அமைப்புகள் தவைியிட்ை அைிக்மககைின் உள்ைைக்கத்திலும் ததானியிலும் இது 
 ிைதி லித்தது. எடுத்துக்காட்ைாக அதிகாைபூர்வ ைகசியங்கள் சட்ைத்தின் 5ஆவது 
 ிரிமவ நீக்கிவிட்டு, அைசு விவகாைங்கள் குைித்துக் குடிைக்கள் அைிந்துதகாள்ை வமக 
தசய்யும்  ிரிவுகமைச் வசர்க்க வவண்டும் என்று என்று இந்தியன் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் 
 ப்ைிக் அட்ைினிஸ்வைஷன், இந்தியன் லா இன்ஸ்டிட்யூட்,  த்திரிமக கைிஷன் ஆகிய 
அமைப்புகள் 1080-82 காலகட்ைத்தில் தவைியிட்ை அைிக்மககள்  ரிந்துமைத்தன. ஜனதா 
கட்சியின் தாக்கம் நாைாளுைன்ைத்தில் திட்ைவட்ைைான தகாள்மகசார் 
நைவடிக்மககைிலும் தவைிப் ட்ைது. 1977ஆம் ஆண்டில் அமைந்த கூட்ைணி 
ஆட்சியில்  ங்கு வகித்த வலாக் தள் கட்சியின் ைாநிலங்கைமவ உறுப் ினைான ஜி.சி. 
 ட்ைாச்சார்யா தகவல் அைியும் சுதந்திைத்மத வழங்குவதற்கான முதல் ைவசாதாமவ 
நாைாளுைன்ைத்தில் தாக்கல்தசய்தார். இவத ைவசாதாமவ 1984இல் ைக்கைமவயில் 
ஜனதா கட்சிமயச் வசர்ந்த சுப் ிைைணியம் சுவாைி தாக்கல்தசய்தார். தற்வ ாதுள்ை 
தகவல் அைியும் உரிமைச் சட்ைத்தின் அடிப் மை அம்சங்கள் வைற் டி ைவசாதாவுைன் 
வியப் ிற்குரிய வமகயில் ஒத்துப்வ ாகின்ைன. அவத சையத்தில் நீதித்துமையும் 
தன்னுமைய நிமலப் ாட்டிமன உறுதிப் டுத்தியது.  ிரிவு 19 (1) (a), “தகவல் 
அைிவதற்கான உரிமை”மய இயல் ாகவவ உள்ைைக்கியிருக்கிைது என்று அது 



 

விைக்கைைித்தது. 1975இல் நைந்த ைாஜ் நாைாயண் வழக்கிலும் 1982ஆம் ஆண்டு நைந்த 
எஸ். ி.குப்தா வழக்கிலும் அது இவ்வாறு கருத்து ததரிவித்தது. 
 

விடுதமல த ற்ைதிலிருந்வத அைசு அமைப்ம ச் வசர்ந்த  ல்வவறு  ிரிவுகள் ைகசியம் 
என்னும் கருத்மதக் வகள்விக்குட் டுத்திவந்தாலும் அந்த நமைமுமை நீடித்துவந்தது. 
விசாைமணக் கைிஷன் சட்ைம் 1952இல் 1986ஆம் ஆண்டில் வைற்தகாள்ைப் ட்ை 
திருத்தம் நாைாளுைன்ைத்திலிருந்து தகவமலப் த றும் உரிமை எல்லா விசாைமணக் 
கைிஷன்களுக்கும் உண்டு என்று கூைியது ைாற்ைத்மத முன்தனடுத்த 
நைவடிக்மககைில் ஒன்று. 
 

இரண்டாம் கட்டம்: 1989-2005 

 
ைாற்ைத்தின் இைண்ைாவது அடுக்கில், முந்மதய கட்ைத்தில் தவைிப் மைத்தன்மை 
குைித்து உருவாகிவந்த கருத்துக்கள் அைசு அமைப் ின் சிந்தமனப் வ ாக்கில் வ ாதிய 
முக்கியத்துவமும் வவகமும் த ற்று, “எதிர்க்கட்சி அைசியல்” என்னும் நிமலயிலிருந்து 
“மைய நீவைாட்ை அைசியல்” என்னும் கைத்திற்கு இைம் ைாைின. இந்த ைாற்ைம் 
1989இலிருந்து அைசியலிலும் வதர்தல் அைிக்மககைில் கூைப் ட்ை தகாள்மகைிலும் 
தவைிப் ட்ைன. அைிவுத் துமையில் இது குைித்துக் கருத்ததாற்றுமை காண் தற்காகப் 
 யிலைங்கங்கள், கருத்தைங்குகள் ஆகியமவ நைத்தப் ட்ைன. துமணத் வதசியங்கள் 
அைவிலான முன்தனடுப்புகளும் நைந்தன. “தகவல்கமைப் த றுவதற்கான 
குடிைக்கைின் உரிமை” அைசியல் சட்ைத்தில் இயல் ாக அமைந்துள்ை உரிமை என்று 
நீதித்துமை கூைியது. எனினும், 1991-96 காலகட்ைத்தின் காங்கிைஸ் ஆட்சியின்வ ாது 
இத்தமகய நைவடிக்மககைில் வதக்கம் ஏற் ட்ைது. தசால்லப்வ ானால், ைகசியக் காப்பு 
என் மத வலுப் டுத்தும் நைவடிக்மகயிலும் காங்கிைஸ் அைசு இைங்கியது. 
ஆவணங்கமை “ைிக ைகசியம்”, “ைகசியம்” என்று வமகப் டுத்துைாறு அைசுத் 
துமைகளுக்கு உத்தைவிடுவதற்காக 1966இல் தவைியிைப் ட்ை துமைசார்  ாதுகாப்பு 
உத்தைவுகளுக்கான வழிகாட்டுதநைிகமைத் திருத்தியது. ஆளுங்கட்சி, 
தாைாைையைாக்கத்திற்குப்  ின்பு குடிைக்கள் தகவல்கமைப் த றும் விஷயத்தில் 
வைலும் தாைாைைாக நைந்துதகாள்ளும் என்ை எதிர் ார்ப்புக்கு ைாைாக இப் டி 
நைந்துதகாண்ைது.   
 

1998இல், அதற்கு முன்பு எழுந்த கருத்துக்கள் கூடுதல் வலிமை த ற்ைன. ஏற்தகனவவ 
ததாைங்கிய தகாள்மக வகுப்புச் தசயல்முமைகள் வைலும் தீவிைைாகவும் 
முமனப்புைனும் ததாைர்ந்து முன்தனடுக்கப் ட்ைன. தகாள்மக வகுப்புக்கான 
தீவிைைான முயற்சிகள் நமைத ற்ைன. அைசு கைிட்டிகள், 
அமைச்சகங்களுக்கிமையிலான தசயல் குழுக்கள் ஆகியமவ உருவாக்கப் ட்ைன. 
தகவல் த றுவதற்கான சட்ைைியற்றுவதலின் சாத்தியக்கூறுகமை ஆைாய 
அமைச்சர்கள் குழு அமைக்கப் ட்ைது. தவைிப் மைத்தன்மை குைித்த கருத்துக்கள் 
உச்சத்மத அமைவதற்கான அமையாைங்கைாக இமவ அமைந்தன. இந்த 
முன்தனடுப்புகைால் 2003இல் தகவல் த றும் சுதந்திைம் என்னும் சட்ைம் 
 ிைப் ிக்கப் ட்ைது. கமைசியில், தகவல் த றும் உரிமைச் சட்ைம் 2005இல்  ிைந்தது. 
ைாற்ைத்திற்கான கருத்துக்கள் அைசு அமைப்புகளுக்குள் ஆழைாக வவரூன்ைிய 
நிமலயில் நீதித்துமையும் தன்னுமைய நிமலப் ாட்மைத் துல்லியப் டுத்தியது. 
அைசியல் சட்ைப்  ிரிவு 19 1 (a) “தகவல் அைிவதற்கான குடிைக்கைின் உரிமை”மயத் 
தன் இயல் ாகவவ தகாண்டுள்ைது என்று திட்ைவட்ைைாக அைிவித்தது.  

உலகைாவிய வ ாக்குகளும் இதில் கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ைப் ை வவண்டும். 
உலகைாவிய வ ாக்குகளும் உள்நாட்டில் நைந்த தசயல்முமைகளும் ஒத்துப்வ ாயின. 
இந்தியாவில் நைந்த தசால்லாைல்கைின் ைீது இமவ நமைமுமை சார்ந்த தாக்கத்மதச் 
தசலுத்தின. தவைிப் மைத்தன்மை குைித்த கருத்துக்கள் அமைப்புகைின் 
விைிம்புகைில் உருவாகிவந்தவ ாது இமவ மையத்திலிருந்து விலகிவய இருந்தன. 
ஆனால், 1989இல் இந்தக் கருத்துக்கள் மைய நீவைாட்ைத்தின்  குதியாக ைாைியவ ாது 
உள்நாட்டுக் தகாள்மக வகுப் ின் தசயல்முமையில் உலகைாவிய வ ாக்குகைின் 
தாக்கமும் ததரிந்தது.   

அைசு அமைப் ிற்குள் கருத்துக்கள்  டிப் டியாக முக்கியத்துவம் வலிமைத றும் 
தசயல்முமை நீண்ை காலம்  ிடிப் தாகவும்  ல அடுக்குகள் தகாண்ைதாகவும் 



 

இருப் மத இந்த ஆய்வு காட்டுகிைது. இந்தச் தசயல்முமை, ைகசியம் என்னும் 
நமைமுமை தவைிப் மைத்தன்மையாக அமைப்பு சார்ந்து ைாறுவதற்கான கருத்தியல் 
அடித்தைத்மத அைித்தது. சமூகத்தின் கீழ் ைட்ைத்திலிருந்வதா அல்லது 
வைலடுக்குகைிலிருந்வதா உருவான அழுத்தங்கைின்  ங்மக முதன்மைப் டுத்தும் 
வாதங்கமை இந்தப்  ார்மவ வகள்விக்கு உள்ைாக்குகிைது. என்னுமைய நூல் கருத்து 
ரீதியான ைாற்ைத்மதச் சுட்டுகிைது. இந்தியா விடுதமல த ற்ைதிலிருந்வத 
உருவாகிவந்த கருத்துக்கள் ஏற் டுத்திவந்த ததாைர்ச்சியான அழுத்தம் தகாள்மக 
வகுப் ிற்கும் நிர்வாக நமைமுமைகளுக்கும் திட்ைவட்ைைான வடிவம் தகாடுப் தில் 
முக்கியப்  ங்காற்ைி, அைசின் சிந்தமனயில் ஆழைான தாக்கத்மதச் 
தசலுத்தியிருக்கிைது என என்னுமைய நூல் வாதிடுகிைது. கருத்துக்கள் த ற்றுவந்த 
கூடுதல் வலிமையும் அைசியல் ஆற்ைலும் 2005இல் ைிக முக்கியைான கட்ைத்மத 
எட்டின. இதன் விமைவாகத் தகவல் அைியும் உரிமைச் சட்ைம் உருவானது. 
விடுதமல த ற்ைதிலிருந்வத தவைிப் மைத்தன்மை என்னும் கருத்மத எதிர்த்துவந்த 
காங்கிைஸ் கட்சி, தகவல் அைியும் உரிமைமய வழங்குவது என்னும் தவிர்க்க 
இயலாத முடிமவ எடுத்தவத கருத்துக்கைின் ஆற்ைல் ைிகவும் வலிமையானது 
என் மதக் காட்டுகிைது. அைசு ஆவணங்கள், ஆவணக் காப் க ஆதாைங்கள், 
வநர்காணல்கள் ஆகியவற்மை ஆதாைைாகக் தகாண்ை இந்த நூல், அமைப்பு ரீதியான 
ைாற்ைத்மதப் புரிந்துதகாள்ை, கருத்துக்கள், அைசு, வைலாறு, உள்ைிருந்து 
உருவாகிவரும் தசயல்முமை ஆகியவற்மைத் தீவிைைாக எடுத்துக்தகாள்ளுைாறு 
நம்மைத் தூண்டுகிைது.  

ஹிைான்ஷு ஜா மஹைல் ர்க்  ல்கமலக்கழகத்தின் சவுத் ஏஷியா இன்ஸ்டிட்யூட்டின் 
த ாலிட்டிகல் சயின்ஸ் துமையின் ரிசர்ச் ஃத வலா. ஆக்ஸ்ஃவ ார்டு யுனிவர்சிட்டி 
 ிைஸ் தவைியிட்ை Capturing Institutional Change: The Case of the Right to Information Act 2005 நூலின் 
ஆசிரியர். 
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