
MMiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  hheelldd  oonn  2211//0088//22000077  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  wweerree  pprreesseenntt::--  
 
Shri Wajahat Habibullah, Chief Information Commissioner 
B. Smt. Padma Balasubramanian, Information Commissioner 
C. Shri A. N. Tiwari, Information Commissioner 
D. Prof. M. M. Ansari, Information Commissioner 
E. Dr. O.P. Kejariwal, Information Commissioner 
F. Secretary, JS(S), Under Secretary (DCS), 
Under Secretary (G Subramanian) assisted the Commission. 
  

  
11..  CCoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ddaatteedd  77..88..0077  
  
22..  aa))  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  aapppprroovveedd  tthhee  ffoorrmmaattss  ssuuggggeesstteedd  bbyy  JJSS((SS))  
rreeggaarrddiinngg  SShhooww  ccaauussee  nnoottiiccee  ––  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  2200((11))  ooff  tthhee  RRTTII  AAcctt,,  22000055,,  
SSuummmmoonnss  ttoo  AAppppeeaarr  iinn  PPeerrssoonn,,  SSuummmmoonnss  ttoo  WWiittnneessss  aanndd  NNoottiiccee  ooff  HHeeaarriinngg..  
TThheessee  wwoouulldd  bbee  nnooww  aapppplliieedd  uunniiffoorrmmllyy  iinn  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..  
  

bb))  RReeggaarrddiinngg  IItteemm  nnoo..  55((aa))  ““EEffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  CCIICC  
RReegguullaattiioonnss””,,  JJSS((SS))  wwaass  aasskkeedd  ttoo  ccoommppllyy  aanndd  ppuutt  uupp  aa  nnoottee  ffoorr  tthhee  
nneexxtt  mmeeeettiinngg..  

  
cc))  RReeggaarrddiinngg  IItteemm  nnoo..  55((bb)),,  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ddiirreecctteedd  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ttoo  

ttaakkee  ppeerriiooddiiccaall  rreevviieeww  mmeeeettiinngg  ttoo  sseeee  hhooww  tthhee  rreegguullaattiioonnss  wweerree  
ffuunnccttiioonniinngg  iinn  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..  

  
TThhee  CCoommmmiissssiioonn  nnootteedd  ccoommpplliiaannccee  ooff  aallll   ootthheerr  iitteemmss..  
  

33..  aa))  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  ddeessiirreedd  tthhaatt  PPrrooff..  NNiiggaamm  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssuulltteedd  ffoorr  
iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  SSeeccttiioonn  88((11))((jj))  aanndd  aa  nnoottee  bbee  ppuutt  uupp  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  tthhee  
nneexxtt  mmeeeettiinngg..    JJSS((SS))  mmaayy  ttaakkee  aaccttiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  

44..  RReeggaarrddiinngg  tthhee  IInntteerraaccttiivvee  SSeessssiioonn  ppllaannnneedd  ffoorr  1177tthh  OOccttoobbeerr,,  0077,,  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  wweerree  ttaakkeenn::--  

  
ii))  TThhee  ttiittllee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  mmaayy  bbee  cchhaannggeedd  ttoo  ““CCoonnffeerreennccee  ooff  

IInnffoorrmmaattiioonn  CCoommmmiissssiioonneerrss””..    IItt  iiss  aa  CCoonnffeerreennccee  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  
eexxppeerriieennccee  sshhaarriinngg  aammoonngg  IInnffoorrmmaattiioonn  CCoommmmiissssiioonneerrss..  

  
iiii))  TThhee  pprrooggrraammmmee  wwaass  aapppprroovveedd  aass  pprrooppoosseedd  eexxcceepptt  tthhaatt  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  

sseessssiioonn  aalloonngg  wwiitthh  ““EEnnffoorrcceemmeenntt  ooff  SSeeccttiioonn  44  ooff  tthhee  AAcctt””,,  ““CCrreeaattiioonn  ooff  
EE--DDiissttrriiccttss””  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  aaddddeedd..  



  
iiiiii))  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  ddeecciiddeedd  tthhaatt  ffoorr  eeaacchh  SSeessssiioonn  aa  RRaappppoorrtteeuurr  sshhoouulldd  bbee  

nnoommiinnaatteedd  ssoo  tthhaatt  bbyy  tthhee  ssaammee  eevveenniinngg  tthhee  eennttiirree  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  
tthhee  CCoonnffeerreennccee  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss..  

  
iivv))  RReeggaarrddiinngg  tthhee  mmooddaalliittiieess  ooff  tthhee  CCoonnvveennttiioonn,,  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ddeecciiddeedd  

tthhaatt  iitt  wwoouulldd  ttaakkee  aa  ddeecciissiioonn  aatt  aa  llaatteerr  ddaattee..  
  

44..  SSuupppplleemmeennttaarryy  aaggeennddaa  cciirrccuullaatteedd  oonn  1144..88..0077  ((NNeeww  PPrroojjeeccttss  ffoorr  1111tthh   
FFiivvee  YYeeaarr  PPllaann))  

  
aa))  TThhee  ssuupppplleemmeennttaarryy  aaggeennddaa  cciirrccuullaatteedd  oonn  1144//88//0077  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

nneeww  pprroojjeeccttss  ffoorr  tthhee  1111tthh  FFiivvee  YYeeaarr  PPllaann,,  tthhee  SSeeccrreettaarryy  iinnffoorrmmeedd  
tthhee  CCoommmmiissssiioonn  tthhaatt  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  
CCoommmmiissssiioonn  ttoo  sseeee  iiff  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  rreeccuurrrriinngg  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  
tthhee  CCaallll   CCeennttrree  ccoouulldd  bbee  rreedduucceedd,,  tthhee  SSeeccrreettaarryy  hhaadd  aannootthheerr  
mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  TTCCIILL  aanndd  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..    TTCCIILL  
iinnffoorrmmeedd  tthhee  mmeeeettiinngg  tthhaatt  iiff  aa  ssiinnggllee  sshhiifftt  iiss  ooppeerraatteedd  bbyy  tthhee  
CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  ccoosstt  ccaann  bbee  rreedduucceedd  ffrroomm  4400--5500%%..  

  
bb))  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  ddeecciiddeedd  tthhaatt  wwhhiillee  tthhee  pprreesseenntt  pprroojjeecctt  aass  

ffoorrmmuullaatteedd  ccaann  bbee  sseenntt  ffoorr  aapppprroovvaall  ttoo  DDooPPTT,,  iinn  tthhee  mmeeaannwwhhiillee  
IICC((KK))  mmaayy  ppuutt  uupp  aann  aalltteerrnnaattiivvee  pprrooppoossaall  ttoo  sseeee  hhooww  ccoossttss  ccaann  
bbee  rreedduucceedd..  

  
cc))  RReeggaarrddiinngg  CCeennttrree  ffoorr  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  TTrraannssppaarreennccyy  SSttuuddiieess,,  

SSeeccrreettaarryy  iinnffoorrmmeedd  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  tthhaatt  tthhee  AAddvviissoorr  iinn  tthhee  
PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  DDrr..  NNaaggeesshh  SSiinngghh  hhaadd  ssuuggggeesstteedd  
aalltteerrnnaattiivvee  aannaallyyssiiss  ssttuuddiieess  bbeeffoorree  ppuuttttiinngg  uupp  tthhee  pprrooppoossaall  ffoorr  
sseettttiinngg  uupp  aa  sseeppaarraattee  nneeww  CCeennttrree  ffoorr  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  
TTrraannssppaarreennccyy..    KKeeeeppiinngg  tthhiiss  iinn  vviieeww  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ddiissccuusssseedd  
vvaarriioouuss  aalltteerrnnaattiivveess  aanndd  ddeecciiddeedd  tthhaatt  iitt  mmaayy  bbee  bbeetttteerr  ttoo  sseett  uupp  aa  
RReesseeaarrcchh  WWiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  CCeennttrraall  IInnffoorrmmaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  
wwhhiicchh  wwiillll   bbee  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  ddoo  rreesseeaarrcchh  oonn  RRTTII  aanndd  ttoo  ffuullffiillll   tthhee  
nneeeeddss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    SSeeccrreettaarryy  sshhoouulldd  ppuutt  
uupp  aa  rreevviisseedd  pprrooppoossaall  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCeennttrraall  IInnffoorrmmaattiioonn  
CCoommmmiissssiioonn..    

  
55..  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  MMeeddiiaa  MMaannaaggeerr  mmaayy  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  tthhee  

mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  oonn  tthhee  11sstt   &&  33rrdd   TTuueessddaayyss  ooff  tthhee  mmoonntthh..  
 


