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MMiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  hheelldd  oonn  1199..0088..22000088  
  
PPrreesseenntt::  --  
A.  Shri Wajahat Habibullah, Chief Information Commissioner 
B.  Prof. M. M. Ansari, Information Commissioner 
C.  Dr. O.P. Kejariwal, Information Commissioner 
D. Smt. Padma Balasubramanian, Information Commissioner 
E. Dr. Gairola, DG, NIC, Shri Sharma, Sr. DDG, NIC, Secretary, CIC, Addl. 
Secretary, CIC, JS (Law), CIC JS (A & P),CIC, JS (MoRe), CIC, Ms. Neeta Verma, Sr. 
Technical Director, Shri K.G. Verma, Director (RTI), DoPT, Ms. Anuradha Chagti, 
OSD (RTI), Shri D.P. Misra, NIC, Shri Paul, NIC, DS (P& B) & DS (PP). 
  
  MMss..  NNeeeettaa  VVeerrmmaa,,  SSrr..  TTeecchh..  DDiirreeccttoorr,,  NNIICC  pprreesseenntteedd  tthhee  RRTTII  GGaatteewwaayy  ffoorr  
RReeqquueessttss,,  CCoommppllaaiinnttss  &&  AAppppeeaallss  ((oonnlliinnee  ffiilliinngg  &&  ttrraacckkiinngg))..    SShhee  oouuttlliinneedd  tthhee  ssaalliieenntt  
ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  RRTTII  ggaatteewwaayy  ii..ee..  

  
  EEaassee  ooff  ffiilliinngg  ttoo  CCiittiizzeennss  
  FFaasstteerr  PPrroocceessssiinngg  ooff  AAppppeeaallss  
  TTrraannssppaarreennccyy  ooff  PPrroocceessss  
  SSiinnggllee  WWiinnddooww  IInntteerrffaaccee  
  DDeeppllooyyeedd  oonn  NNaattiioonnaall  PPoorrttaall  IInnffrraassttrruuccttuurree  

--  HHiigghh  AAvvaaiillaabbiilliittyy,,  SSccaallaabbiilliittyy  
--  SSttaattee  ooff  AArrtt  IInnffrraassttrruuccttuurree    
--  PPooppuullaarriittyy  
--  EEccoonnoommiiccss  ooff  SSccaallee  
--  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  

  FFrroonntt--EEnndd  MMoodduulleess  
--  RRTTII  CCoommppllaaiinntt  ttoo  CCIICC  
--  RRTTII  22nndd  AAppppeeaall  ttoo  CCIICC  

  WWoorrkk  FFllooww  MMoodduulleess  
--  RReecceeiipptt  &&  DDiissppaattcchh  
--  DDeessiiggnnaatteedd  OOffffiicceerrss  ooff  IICC//CCIICC  
--  IICCss  aanndd  CCIICC  

  AAddmmiinniissttrraattiioonn  MMoodduullee  
--  AAllll  aaddmmiinn  aaccttiivviittiieess  &&  oovveerraallll  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ssyysstteemm  

  FFrroonntt--EEnndd  MMoodduulleess  
--  RRTTII  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  SSttaattee  &&  CCeennttrraall  PPIIOOss  
--  RRTTII  11sstt  AAppppeeaall  ttoo  SSttaattee  &&  CCeennttrraall  AAppppeellllaattee  AAuutthhoorriittiieess  

  
  WWoorrkk  FFllooww  MMoodduulleess  

--  PPIIOO  
--  AAppppeellllaattee  AAuutthhoorriittiieess  
--  NNooddaall  OOffffiicceerr  aatt  tthhee  PPuubblliicc  AAuutthhoorriittiieess  LLeevveell  

  AAddmmiinniissttrraattiioonn  MMoodduulleess  
--  AAllll  aaddmmiinn  aaccttiivviittiieess  &&  oovveerraallll  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ssyysstteemm  
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  RRTTII  CCoommppllaaiinntt  ttoo  CCIICC  
--  SSuubbmmiitt  aa  ccoommppllaaiinntt  aanndd  ggeett  aa  UUnniiqquuee  IIdd..  
--  CChheecckk  ssttaattuuss  ooff  ccoommppllaaiinntt  aannyy  ttiimmee  uussiinngg  UUnniiqquuee  IIdd..  
--  FFoorrggootttteenn  UUnniiqquuee  IIdd..  ccaann  bbee  rreeqquueesstteedd  tthhrroouugghh  ee--mmaaiill..  
--  SSaavvee  aa  ccoommppllaaiinntt  iinn  ddrraafftt  mmooddee  ttoo  ffiinnaallllyy  ssuubbmmiitt  llaatteerr..  

  RRTTII  22nndd  AAppppeeaall  ttoo  CCIICC  
--  SSuubbmmiitt  aa  ccoommppllaaiinntt  aanndd  ggeett  aa  UUnniiqquuee  IIdd..  
--  CChheecckk  ssttaattuuss  ooff  ccoommppllaaiinntt  aannyy  ttiimmee  uussiinngg  UUnniiqquuee  IIdd..  
--  FFoorrggootttteenn  UUnniiqquuee  IIdd..  ccaann  bbee  rreeqquueesstteedd  tthhrroouugghh  ee--mmaaiill..  
--  SSaavvee  aa  ccoommppllaaiinntt  iinn  ddrraafftt  mmooddee  ttoo  ffiinnaallllyy  ssuubbmmiitt  llaatteerr..  

  WWoorrkk  FFllooww  MMoodduullee  
--  OOnn  rreecceeiipptt  ooff  SSiiggnneedd  CCooppyy  RRnnDD  ffoorrwwaarrdd  ttoo  DDooss  
--  DDooss  ttoo  mmaannaaggee  ffuullll  ccyyccllee  ooff  aa  ccoommppllaaiinntt//aappppeeaall  
--  AA  ttoottaall  ooff  1100  ssttaaggee  pprroocceessss  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  lliiffee  ccyyccllee  
--  FFrroomm  ““SSccrruuttiinnyy  PPrroocceessss””  ttoo  ““FFiillee  CCoonnssiiggnneedd  ttoo  RReeccoorrdd  RRoooomm””  
--  OOnn  ffiixxaattiioonn  ooff  ddaattee  ooff  hheeaarriinngg  aauuttoo  ggeenneerraatteedd  ee--mmaaiillss  iinn  aa  pprreeddeeffiinneedd  

lleetttteerr  ffoorrmmaatt  ccaann  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ppaarrttiieess..  
--  DDeecciissiioonn  PPooiinnttss  AAnnnnoouunncceedd  VVss  CCoommpplliiaanncceess  aarree  ttaakkeenn  ccaarree..  

  IICCss//CCIICC  ccaann  mmoonniittoorr  pprrooggrreessss  ooff  aa  ccoommppllaaiinntt//aappppeeaall  
  AAddmmiinniissttrraattiioonn  MMoodduulleess  

--  CCoommppllaaiinnttss//AAppppeeaallss  rreecceeiivveedd  DDaaiillyy//MMoonntthhllyy//YYeeaarrllyy  
--  MMoonniittoorr  PPrroovviissiioonnaall  CCoommppllaaiinnttss//AAppppeeaallss  
--  OOnnlliinnee  VVss  OOfffflliinnee  CCoommppllaaiinntt//AAppppeeaallss  
--  MMaannaaggee  aallll  uusseerr  aaccccoouunnttss  ((RR  &&  DD,,  DDOO,,  IICC,,  CCIICC))  
--  MMaannaaggee//AAllllooccaattee  PPaass  ttoo  IICC//CCIICC  
--  CCrreeaattee//MMaannaaggee  PPaass  
--  CCrreeaattee  UUsseerr  AAccccoouunnttss  ffoorr  NNooddaall  OOffffiicceerrss,,  PPIIOOss,,  aass  

  RRTTII  AApppplliiccaattiioonn//RReeqquueesstt  OOnnlliinnee  
--  OOnnlliinnee  mmooddee  ooff  ppaayymmeenntt  ooppttiioonn  iiss  bbeeiinngg  eexxpplloorreedd  

  RRTTII  11sstt  AAppppeeaall  OOnnlliinnee  
  RRTTII  RReeqquueesstt//CCoommppllaaiinntt//AAppppeeaall  

--  OOppeenniinngg  uupp  tthheessee  ffoorrmmss  ttoo  SSttaatteess  aanndd  CCeennttrraall  
--  SSMMSS  bbaasseedd  sseerrvviiccee  ffoorr  ssttaattuuss  qquueerryy  
--  SSMMSS  bbaasseedd  aalleerrtt  oonn  ddaattee  ooff  hheeaarriinngg    
  

22..  DDuurriinngg  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  iinnsstteeaadd  ooff  mmaakkiinngg  UUnniioonn  
MMiinniissttrryy  aass  mmaannddaattoorryy  ffiieelldd,,  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  oorrggaanniizzaattiioonn//PPuubblliicc  
AAuutthhoorriittyy,,  mmaayy  bbee  mmaaddee  mmaannddaattoorryy  bbeeccaauussee  wwiitthhoouutt  pprroovviiddiinngg  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  
cciittiizzeennss  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  pprroocceeeedd  ffuurrtthheerr..  

  
33..  AAmmoouunntt  ppaaiidd  sshhoouulldd  bbee  rreeaadd  aass  aammoouunntt  ppaaiidd  ttoo  tthhee  PPuubblliicc  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  ffiilliinngg  

RRTTII  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  ‘‘AAppppeellllaanntt’’ss  PPaarrttiiccuullaarrss’’  SSeeccttiioonn..  
  

44..  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  ddiirreecctteedd  tthhaatt  ccoolllleeccttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  rreelliiggiioonn  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  
iinn  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  RReesseeaarrcchh  &&  AAnnaallyyssiiss  PPuurrppoossee..  
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55..  CCoommmmiissssiioonn  rreeaalliizzeess  tthhaatt  ssuucchh  aa  ggaatteewwaayy  sshhoouulldd  nnoott  oonnllyy  bbee  iinntteeggrraatteedd  aatt  tthhee  
nnaattiioonnaall  lleevveell  bbuutt  aallssoo  tthhaatt  tthhee  SSttaattee  IInnffoorrmmaattiioonn  CCoommmmiissssiioonnss  bbee  ppeerrssuuaaddeedd  ffoorr  
iinntteeggrraattiinngg  tthheeiirr  wwoorrkkffllooww  wwiitthh  tthhee  pprrooppoosseedd  ssooffttwwaarree..  

  
  

66..  RReepprreesseennttaattiivvee  ooff  DDooPPTT  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  RRTTII  ––  MMIISS  ddeevveellooppeedd  bbyy  NNIICC  ssiinnccee  iiss  
aallrreeaaddyy  iinn  uusseedd  bbyy  tthhee  PPuubblliicc  IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerrss,,  AAppppeellllaattee  AAuutthhoorriittiieess;;  iitt  mmaayy  
bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  iinntteeggrraattee  tthhee  mmoodduullee  wwiitthh  tthhee  pprreesseenntt  oonnlliinnee  aappppeeaall  ffiilliinngg  
wwoorrkkffllooww  ssooffttwwaarree,,  wwhhiicchh  wwaass  aaggrreeeedd  ttoo..  

  
  

77..  TThhee  CCeennttrraall  IInnffoorrmmaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  DDooPPTT  aaddvviissee  aallll  
MMiinniissttrriieess//DDeeppaarrttmmeennttss  ttoo  pprroovviiddee  VViiddeeoo  CCoonnffeerreennccee  ffaacciilliittyy  iinn  tthheeiirr  ooffffiicceess  ssoo  
tthhaatt  iitt  mmaayy  bbee  uusseedd  nnoott  oonnllyy  ffoorr  iinntteerraaccttiinngg  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  bbuutt  aallssoo  wwiitthh  
aapppplliiccaannttss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ddiissttaanntt  aarreeaass  aanndd  wwiitthh  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss..  
CCoommmmiissssiioonn  ffuurrtthheerr  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  GGoovveerrnnmmeenntt  aaddvviissee  tthhaatt  ssiimmiillaarr  
CCoommmmiissssiioonnss  mmuusstt  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  VViiddeeooccoonnffeerreennccee  ffaacciilliittyy  aaccrroossss  tthhee  NNaattiioonn..  

  
88..  IItt  wwaass  ssuuggggeesstteedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  ssiinnccee  tthhiiss  CCoommmmiissssiioonn  hhaavvee  ttwwoo  ooffffiicceess  oonnee  aatt  oolldd  

JJNNUU  CCaammppuuss  aanndd  ootthheerr  aatt  AAuugguusstt  KKrraannttii  BBhhaawwaann  aatt  lleeaasstt  oonnee  rreepprreesseennttaattiivvee  ffoorr  
eeaacchh  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  bbee  ddeeppllooyyeedd  bbyy  tthhee  NNIICC..    

  
  AA  nneeeedd  wwaass  aallssoo  ffeelltt  ttoo  aannaallyyzzee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess  aatt  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  

wwhhiicchh  mmaayy  bbee  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iinniittiiaall  gguuiiddaannccee  aass  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
wwoorrkkffllooww  wwiillll  bbee  ttrraannssffoorrmmeedd  ffrroomm  tthhee  MMaannuuaall  bbaassee  ttoo  aa  tteecchhnnoollooggiiccaall  bbaassee..  
CCoommmmiissssiioonn  ddiirreecctteedd  tthhaatt  oonnccee  tthhee  nneeeedd  aannaallyyssiiss  iiss  ddoonnee,,  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  
bbee  sseenntt  ttoo  DDGG,,  NNIICC  ffoorr  hhiiss  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

  
99..  CCoommmmiissssiioonn  ssuuggggeesstteedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  ffaacciilliittyy  ooff  iissssuuiinngg  oonnlliinnee  ddeecciissiioonnss,,  iiff  tthhee  

ppaarrttiieess  aarree  aaggrreeeeaabbllee  mmaayy  bbee  eennaabblleedd  iinn  tthhee  ssooffttwwaarree..    IItt  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  
ssaammee  iiss  aallrreeaaddyy  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  eexxiissttiinngg  ssooffttwwaarree..  

  
1100..  CCoommmmiissssiioonn  ddiirreecctteedd  tthhaatt  rreegguullaarr  ttrraaiinniinngg  eexxppllaaiinniinngg  aass  ttoo  hhooww  tthhee  pprrooppoosseedd  

ssooffttwwaarree  iiss  uusseedd  mmaayy  bbee  iimmppaarrtteedd  ttoo  aallll  ccoonncceerrnneedd  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ddaatteess  ffoorr  tthhee  
ssaammee  mmaayy  bbee  ddeecciiddeedd  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  AA  ssiimmiillaarr  pprreesseennttaattiioonn  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  
eexxeeccuuttiivveess,,  rreeggiissttrryy  aanndd  ssttaaffff  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ffoorrtthhwwiitthh..    
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