
MMiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  hheelldd  oonn  1155..11..22000088  
  
PPrreesseenntt::  --  
  
A.  Shri Wajahat Habibullah, Chief Information Commissioner 
B. Shri A. N. Tiwari, Information Commissioner 
C.  Prof. M. M. Ansari, Information Commissioner 
D.  Dr. O.P. Kejariwal, Information Commissioner 
E. Smt. Padma Balasubramanian, Information Commissioner 
E.  JS (S), JS (TK), Deputy Secretary (PP), US (DCS), US (G S) assisted the 

Commission. 
  
AAggeennddaa  iitteemm  11::  CCoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ddaatteedd  

0044..1122..22000077  &&  1188..1122..22000077  
  
11..  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  wwaass  aapppprriisseedd  ooff  tthhee  ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  
mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  44..1122..22000077  aanndd  1188..1122..22000077..  
  
  AA  ffoorrmmaatt  ddiirreeccttiinngg  tthhee  CCCCAA  ttoo  aattttaacchh  ssaallaarryy  ooff  aa  ppuubblliicc  sseerrvvaanntt  iinn  ccaassee  ooff  
iimmppoossiittiioonn  ooff  ppeennaallttyy  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd..    JJSS  ((SS))  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  
mmiinnoorr  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  wwhhiicchh  wwaass  ssuuggggeesstteedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn,,  iiss  iinnccoorrppoorraatteedd  
aaccccoorrddiinnggllyy..  
  
AAggeennddaa  iitteemm  22::  DDiissccuussssiioonn  oonn  iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  IICC  ((KK))  
  
22..  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  ddiissccuusssseedd  tthhee  ssttaatteemmeenntt  oonn  ppeettiittiioonnss  rreecceeiivveedd  aanndd  tthheeiirr  
mmoonntthhllyy  ddiissppoossaallss..    TThhee  CCoommmmiissssiioonn  ddeessiirreedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  ppeerriiooddiiccaall  rreevviieeww  
ooff  ccoommppoonneennttss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaattrriixx  iinn  rreessppeecctt  ooff  ppeettiittiioonnss  rreecceeiivveedd  ddiissppoosseedd  aanndd  
aalliikkee..    TThhee  SSeeccrreettaarriiaatt  ccaann  sseeeekk  gguuiiddaannccee  ffrroomm  PPrrooff..  MM  MM  AAnnssaarrii,,  IICC  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  
  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  wwaass  aapppprriisseedd  ooff  ffrreeqquueenntt  ppoowweerr  ffaaiilluurreess  aatt  OOlldd  JJNNUU  CCaammppuuss..    
CCoommmmiissssiioonn  ddiirreecctteedd  tthhaatt  ssuuiittaabbllee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ppoowweerr  bbaacckk  uupp  bbee  mmaaddee  ssoo  tthhaatt  
tthhee  wwoorrkk  aatt  tthhee  rreecceeiipptt  sseeccttiioonn  iiss  nnoott  hheelldd  uupp  dduuee  ttoo  ffrreeqquueenntt  ppoowweerr  ccuuttss..  
  
33..  CCoommmmiissssiioonn  ddeessiirreedd  tthhaatt  aa  pprrooppoossaall  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  aauuttoonnoommyy  ooff  
tthhee  CCoommmmiissssiioonn  bbee  pprreeppaarreedd..    TThhiiss  pprrooppoossaall  bbee  ppllaacceedd  bbeeffoorree  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  
aapppprroovvaall  aanndd  ffuuttuurree  ccoouurrssee  ooff  aaccttiioonn  iiss  ddeecciiddeedd..  
  
44..  CCoommmmiissssiioonn  hhaadd  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  ssoommee  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aauutthhoorriittiieess  hhaavvee  nnoott  
eexxhhiibbiitteedd  dduuee  ddiilliiggeennccee  iinn  aappppooiinnttiinngg  CCPPIIOO//PPIIOOss..    CCoommmmiissssiioonn  ddiirreecctteedd  tthhaatt  aa  
ddiirreeccttiivvee  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  aappppooiinnttiinngg  CCPPIIOO//AAAA  mmaayy  bbee  uuppllooaaddeedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee  
ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  aa  gguuiiddeelliinnee  ffoorr  tthhee  ppuubblliicc  aauutthhoorriittiieess  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    
JJSS  ((LLaaww))  &&  DDSS  ((PPPP))  wwiillll  eennssuurree..  
  
55..  CCoommmmiissssiioonn  wwaass  aapppprriisseedd  tthhaatt  RRRR  ffoorr  ttwwoo  ccaatteeggoorryy  ooff  ppoossttss  vviizz..  tthhee  DDaattaa  
EEnnttrryy  OOppeerraattoorrss  ((DDEEOO))  aanndd  tthhee  SStteennooggrraapphheerrss  hhaavvee  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffoorr  ffuurrtthheerr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  
66..  CCoommmmiissssiioonn  ffeelltt  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ooff  bbrriinnggiinngg  oouutt  aa  mmaannuuaall  ooff  CCeennttrraall  
IInnffoorrmmaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn..    AA  ttaarrggeett  ddaattee  mmaayy  bbee  ffiixxeedd  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhiiss..      
  
 
 
 


