
 મા હિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ 

                                               અ વયે સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગમા ં 

                                       હર મા હિત અિધિનયમ, મદદનીશ હર મા હિત 

                                       અિધકાર  તથા એપેલેટ ઓથોર ટ ની િનમ ક કરવાૂ  

                                       બાબત.                                    
                                                         
                             જરાત સરકારુ  

                સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ 

                  કમ માકંુ :આરટ આઇ/૧૨૨૦૦૯/૯૯૮/ચ 

                       સચવાલય, ગાધંીનગર. 

                       તાર ખ:  ૩ /૬/૨૦૦૯ 

વચંાણ લીધાે :- 

(૧) સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગનો તા.૧૦/૯/૨૦૦૮નો 

    ઠરાવ માકં: પરચ/૧૨૨૦૦૩/૯૪૫/ચ 

કમુ :- 
 
      ઉપર જણાવેલ વચંાણે લીધલે તા૧૦/૯/૦૮ના ં ઠરાવથી  મા હિત મેળવવાના અિધકાર  

બાબતમા ંઆ અિધિનયમની િવ ત જોગવાઇઓને અ લ ીને તથા તે સદંભમા ંસામા ય વહ વટ ૃ ુ

િવભાગના ઉપર ઉ લેખાયેલ તા.૧૪/૯/૨૦૦૫ના પ રપ થી બહાર પાડવામા ંઆવેલી માગદશક 

ચનાઓને અ લ ી સામા જૂ ુ ક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ તથા િવભાગ હ તકના રા ય 

ક ાના ખાતાના વડાઓ તેમજ જ લા ક ાની કચેર ના વડાઓ, િવભાગ હ તકના િવિવધ 

બોડ/કોપ રશ તેમજ િવભાગ હ તકની દ  દ  ાટંુ ુ -ઇન-એઇડ સં થાઓ સ હત િવભાગના આ 

તમામ વહ વટ એકમોને આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ અ સાર માુ હિત ર  પાડવાના હ સર ુ ુ

હર સ ા મડંળો (Public Authority) તર ક હર કરવામા ંઆવેલ અને આ િવભાગ હ તકના 

હર સ ા મડંળોમા ંઆ અિધિનયમની કલમ,૫(૧) અ સાર િવભાગના ંઉકત ઠરાવથી દશાવેલ ુ

જ યાઓ પર ફરજ બ વતા પદાિધકાર ઓને હર મા હિત અિધકાર  (PIO) તથા અિધિનયમની 

કલમ ૧૯(૧) હઠળ એપેલેટ ઓથોર ટ ની િનમ કં કરવામા ંઆવેલ છેૂ . 

        ૨. મા હિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ની િવિવધ જોગવાઇઓ યાને લેતા 

તે કાયદા હઠળની સાઘળ  કામગીર  િનયત સમય મયાદામા ંકરવી આવ યક છે. સામા જક યાય 

અને અિધકાર તા િવભાગની દરક શાખાઓના ં િવષયોને લગતી મા હિત અરજદારને સરળતાથી 



તથા િનયત સમય મયાદામા ં ર  પાડ  શકાય તે હ સર આ િવભાગમા ંફરજ બ વતા સવ ઉપ ુ ુ

સ ચવ ીઓને ઉકત કાયદા હઠળ હર મા હિત અિધકાર  (PIO) તથા િવભાગમા ંફરજ બ વતા 

સવ સેકશન અિધકાર ઓને તે કાયદા હઠળ મદદનીશ હર મા હિત અિધકાર  (APIO) િનમવાની 

બાબત િવચારણા હઠળ હતી. ત િવચારણાના તે નીચે જબ સામા જક યાય અને ુ ુ

અિધકાર તા િવભાગના અિધકાર ીને મા હિત (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ હઠળ 

તેમને સબંિંધત તમામ િવષયો રતી કામગીર  કરવા મદદનીશ હર મા હિત અિધકાર  ૂ

(APIO), હર મા હિત અિધકાર  (PIO) તથા એપેલેટ ઓથોર ટ  તર ક નીચે જબ કમ કરવામા ંુ ુ

આવે છે  :> 
મ પ લક ઓથોર ટ  

(કચેર  ું

નામ/સરના /ુફોન  

હર મા હિત 

અિધકાર  (PIO) 

 

સબંિંધત િવષય /  

કામગીર  

મદદનીશ મા હિત 

અિધકાર  (APIO) 

એપેલેટ ઓથોર ટ નો 

હોદો(કચેર  ું

સરના /ુફોન નબંર 

(૧)     (૨)      (૩)      (૪)     (૫)     (૬) 
 ૧. સામા જક યાય અને 

અિધકાર તા િવભાગ, 

લોક ન.ં ૫, ૮અને 

૯મો માળ, નવા 

સચવાલય,ગાધંીનગર 

ઉપ સચવ ી   

(અ. .ક.) 

ફોનન.ં ૨૩૨૫૧૨૧૬ 

ફકસ 

ન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 

અ ચત િત ુ ૂ

ક યાણને લગતી 

કામગીર  

સેકશન અિધકાર ી,  

ગ- શાખા , 

ફોન ન.ં ૨૩૨૫૧૨૩૧ 

સેકશન અિધકાર ી,  

જ- શાખા, 

ફોન ન.ં ૨૩૨૫૧૨૩૩ 

ક- શાખા,ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૩૪ 

સં કત સચવ ીુ (અ ક) 

સામા જક યાય અને 

અિધકાર તા િવભાગ, લોક 

ન૫ં, અને ૯મો માળ નવા 

સચવાલય,ગાધંીનગર 

ફોન ન.ં ૨૩૨૫૧૨૧૦ 

ફકસ ન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 

 ૨.  
- ઉપર જબુ - 

 

ઉપ સચવ ી   

(િવ. .ક.) 

ફોનન.ં ૨૩૨૫૧૨૧૭ 

ફકસ 

ન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 

િવકસિત િત 

ક યાણને લગતી 

કામગીર  / થાિનક 

મહકમ તથા 

કો ટર સેલને ુ

લગતી કામગીર  

સેકશન 

અિધકાર ી,  

અ - શાખા, 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૨૨ 

સેકશન 

અિધકાર ી,  

અ-૧/ શાખા, 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૩૭ 

સેકશન 

અિધકાર ી,  

મહકમ - શાખા, 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૩૦ 

સેકશન 

સં કત સચવ ીુ (િવ ક) 

સામા જક યાય અને 

અિધકાર તા િવભાગ, 

લોકન ં૫ અને ૮મો માળ 

નવાસચવાલય,ગાધંીનગર 

ફોન ન.ં ૨૩૨૫૧૨૦૭ 

ફકસ ન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 
 
 
 
 
 
 



અિધકાર ી,  

કો ટરસેલ ુ

શાખા, 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૪૦ 

 
 ૩.  

- ઉપર જબુ - 

 

ઉપ સચવ ી   

(સ. .ુ) 

ફોન નબંર 

૨૩૨૫૪૫૨૫ 

ફકસ 

ન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 

સમાજ ર ા અને ુ

બ ટને લગતી 

કામગીર  

સેકશન 

અિધકાર ી,  

છ - શાખા, 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૨૭ 

સેકશન 

અિધકાર ી,  

છ-૧ - શાખા, 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૨૩ 

સેકશન 

અિધકાર ી,  

બ ટ - શાખા, 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૨૫ 

 

નાયબસચવ ી(સ. )ુ 

સં કુતસચવ ી(બ ટ) 

સામા જક યાય અને 

અિધકાર તા િવભાગ, 

લોકન૫ંઅને૮,૯મો માળ  

નવાસચવાલય,ગાધંીનગર 

ફોન ન.ં ૨૩૨૫૧૨૦૯ 

ફકસ ન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 

 ૪.  

- ઉપર જબુ - 
 

ઉપ સચવ ી   

(રો ટર) 

ફોન નબંર 

૨૩૨૫૧૨૧૯ 

ફકસ 

ન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 

રો ટરની સઘળ  

કામગીર ,ખાતાક ય 

તપાસ એકમની 

કામગીર  

- 

સેકશન 

અિધકાર ી,  

રો ટર - શાખા, 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૩૫ 

સેકશન 

અિધકાર ી,  

રો ટર-૧ / શાખા, 

ફોનન.ં 

૨૩૨૫૪૭૪૮ 

સેકશન 

અિધકાર ી, 

ખાતાક ય તપાસ 

એકમ  

ફોનન.ં 

૨૩૨૫૧૨૨૧ 

નાયબસચવ ી(રો ટર) 

સામા જક યાય અને 

અિધકાર તા િવભાગ, લોક 

ન ં ૫ અને ૯મો માળ  

નવાસચવાલય,ગાધંીનગર 

ફોન ન.ં ૨૩૨૫૧૨૧૩ 

ફકસ ન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 

 ૫.  ઉપ સચવ ી   સકંલન,ર , સેકશન નાયબસચવ ી(સકંલન) 



- ઉપર જબુ - 
 

(સકંલન) 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૨૦ 

ફકસન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 

ટાઇપ, ટોર, 

રોકડ શાખા 

અિધકાર ી,  

સકંલન- શાખા, 

ફોન ન.ં 

૨૩૨૫૧૨૨૬ 

- ર  ચા ી, 

ફોન 

ન.ં૨૩૨૫૪૭૫૭ 

-   હડ ટાઇપી ટ 

ફોન 

ન.ં૨૩૨૫૧૨૦૬ 

- ટોર ચા ી, 

ફોન 

ન.ં૨૩૨૫૧૨૩૮ 

- રોકડ શાખાના 

વડા 

ફોન 

ન.ં૨૩૨૫૧૨૩૯ 

સામા જક યાય અને 

અિધકાર તા િવભાગ, લોક 

ન ં ૫ અને ૯મો માળ  

નવાસચવાલય,ગાધંીનગર 

ફોન ન.ં ૨૩૨૫૧૨૧૮ 

ફકસ ન.ં૨૩૨૫૪૮૧૭ 

 
      ૩. આ કમ તા કા લકુ  અસરથી અમલમા ં આવશે.આથી, હવેથી તમામ એપેલેટ 

અિધકાર ીઓ, હર મા હિત અિધકાર ીઓ તથા મદદનીશ હર મા હિત અિધકાર ીઓએ 

તેઓને સબંિંધત શાખાઓ/િવષયો ગે િનયમો અ સાર કાયવાહ  કરવાની રહશેુ . 
 
 
 
 
 
 
  
     ૪. હર મા હિત અિધકાર ીઓને ફાળવેલ િવષયો બાબતે કોઇ િવવાદ ઉભો થાય તો તે 

ગે સચવ ી(સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ)નો િનણય આખર  ગણાશે. 
 
               જરાતના રા યપાલ ીના કમથી અને તેમના નામેુ ુ , 
 
 
                                                                 સી.પી.ઠાકોર 

                                                                નાયબ સચવ  

                                                  સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ 



                                                                જરાત સરકારુ  
 
 િત, 

-  મા. મં ી ી,(સા. યા.અ./સા.શૈ.પ.વ./ .ુસે.સા.ં .), સચવાલય, ગાધંીનગર. 

-  મા. રા યજ ાના મં ી ી, (સા. યા.અને અ.), સચવાલય, ગાધંીનગર. 

-  જરાત રા ય માનવ અિધકાર આયોગુ , સેકટર-૧૭, ગાધંીનગર. 

-  આર.ટ .આઇ.સેલ, સામા ય વહ વટ િવભાગ, સચવાલય, ગાધંીનગર. 

-  િવભાગના સવ અિધકાર ીઓ, સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ, સચવાલય 

   ગાધંીનગર. 

-  િવભાગની સવ શાખાઓ, સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ,સચવાલય. 

   ગાધંીનગર. 

-  સચવાલયના સવ િવભાગો ,સચવાલય, ગાધંીનગર. 

-  િવભાગ હ તકના સવ ખાતાના વડાઓ. ના સચવાલયુ , ગાધંીનગર. 

-  િવભાગ હ તકના સવ બોડ/કોપ રશન. ના સચવાલયુ , ગાધંીનગર. 

-  િવભાગના સચવ ીના રહ ય સચવ ી સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ,સચવાલય. 

   ગાધંીનગર. 

-  સેકશન અિધકાર ી, કો ટર સેલુ , સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ,સચવાલય. 

   ગાધંીનગર.તરફ – સદર  ં કમ િવભાગુ ુ ની વેબ સાઇડ ઉપર આરટ આઇની િવગતોમા ંયો ય  

    ર તે િસ ધ કરવાની િવનતંી સહ.. 

-  િસલેકટ ફાઇલ  /૨૦૦૯ 
 
 
 
 
 



I

I

I

I

I

I

I

hO-.hn1clQi'itt11--1bb1nlt1P~lh~1cl1t>~1P'LCW~~~~nl~~.9iI11t1~(ccc'lc)

1J*"~"1""c'R1j3-e'I:nwn~~n)~1cl~ch1.~lfoc~1Plnh~1:>&~1tn~~~1~

zntlbblnlt1P~lh1PJ~h~~c?C1.c11--I!cbPl63h'I:'Lc~l~1el~~~~.9iI11t1~1t&P~l.!?o"".!?o

P~~1--~'~l~P~~~~~~l'h.l~~k11t>~1P'Lcl~~~~nrt~~%l11t1~.

..-:lcl~ft
.."~

~~lbll~l'Pc~~1~1t1cl~'Lc1~~1P~11tc-e1.90Zlh~~ccc'lc'Lc~P~11--b1tt:i~

1P'I:"f~1}t>E)~'iCnWl'3'hW11tm~1t>1?lb~W1P1~~~~nna1}t>E)~~'it11t1bcS;

1?Tb~W1P~lb9'lh'Lch1P~lh~'bbl1~lbc1t>~'1P'P91h'~F'h.~cl'3~c~
cl~~~'l~~lbk'l.90~hn~J~]~11tP19119'l~1Foc~1P1c~~ccc'lc1PJ~h~~lcl1t>~1~

.l)a1b'l~1--U-)~t&~!~h1cl~(Old)cl~~1P~lhc~~~'l~'1:19119~~c?C'lc

11--1cl1t>~1hb1c911--hOOC-:::)-'h.b"lPP~chE)11--1cl1t>~1J-a't~1.1-- ~SO-Cb-J(b

"lP~(ccc'lc)1J*b~~hE)~1?)1~'3l1t~~it1~"~~~1~lh1bc~c~l.90acp

(~!J04~nv~!lqnd)'l1n9'1t1~~c-e1.!?ol)ablc911--hOOc-:::)-hb"lPl1--1cl1t>~

l-)1?)n'3lh(b)~itl~P~'lchE)c~rp~11--1b9'lh'Lch1P~ntcl~~~'l~,Si1bk'l.90

~1tlc1cl~~1~e-'l1t~1?b1rbhlhPl1--1cl1t>1<JP~R:'l~1~1C9',Si'tt1--,Si?...rtt

1?~1?~~~~~1c11t>~.9oh'l:1--16"flh'l~f~'l1913~~11--~~kl1t>~"l~l9'bl1--'Lc~~

~11e~ll-r.>'J?o.9oh'l:'l~l9'b11--1P1~l1--11eJSn.!?olc11--~~~1c11t>~1P'LC1~~~~

nl~~.9iI1h1~~~~Trn'l~,Si1b1c'l.!?o.p?c'~J\J-.'h.OOchn1cl~~cl~~'1--'bblnlt

1P~lh.9oh121.~11--~~1~"~~~1a1.~1""~~c~bPlc~~~l191?lb~W1Pt&U--1bc~
1n9~hnl;j~~1~l)a~~h,1--.'h.OOcf:::)fJ(b"lP~e)'~'31hc~itn~l1--1c11t>~

?b1rb~lhlR:'I:~l19u'h.OOc-?~t-o-l~~'l~~~?~lcu~"f~c1R:h"fWC'R~~
.-:l1&bl'PC1t

...131.1--.

u--sofcbfJ(b"'PU--lc'1t>~'P'Lc1~~~~nl~~lh1~~,(ccc'lcY.1J*b,.~rt~'h.E) (£')
.'h.OOc-:::)-J(b

'lPc-'K1P~bSh'h.c-hOOcOb-~~b:~hsr~~h'l1-"1c11t>~?b1?b~lhl'R(c)
'h.OOc-:::)-hb"lP

~-hJ(/)-~OOccb-~ch:~lhsrb1c9\.l-'1cl1t>~1P'Lcl~~~~lc1~~%]lhlR:(b)
-:'l~~~l~p

..

OOOc/,bf':~'Lc1P.;

"c1c""TJ311c''h})lb~~

'tt-hJ(:::)-~OOccb-~ch:~hsrb1c9

1c11V~1P'Lc1~~~~'h'~~.9iI'h1~
cWc~P1C.!?o'iC

"P191~

~181t1clU--(Old)tc1~~1P~11tc~l.90

?~~'",aoc-h'h~~~c'~~~'bbln'tt
~,..'\..,X~-"'~~~~~5'?~..,.11'3 ..;...,.'-'-t:,Jo."41>J-..;;...u

",->

,

.,



~1c~~lic~""~1r1b~11~it'Pl~Jlo'iC'1Jtb~1C-

.~lc~~11c''\I)~1t1Jc"ycn.lb~l&1Jc'Pl~JloIfC'1Jtb~1C-

''',b,''hltt'lctn1'14?:lb~~-e1Jlo'Pl~JloIfC'1Jtb~1C-

'''''b''3h~ft~9'~'PlcJlo1C'~~l~C-

.c1c""~11c'lctnlltttc1"~j.)l~Jlo'fC'~b~~
..~lc~1))11c'n~lb~Jf('1'\-t)'R:~113~j.)l~Jlo'fC'~b~1C-

~lc...1))11c''h1::>lb~'R:'lc1'\-t)~c'brrb~l'h1'R:(1;)~'~l~'1?'~1~)h'h~J~~cW~~1P~lh'~b~Jf(~'h1~ ..

..~lc""1))11c''h~l'b~'R:'lc''\-t)~l'Pt~l~~k'~'h1~~lh1'R:('C?Ct'C)'~~b~JR:~'hl~-

...'.''~1C1P~~

1J-"'b'C~l&lJlo~l~t'Cl~k't~l~bl~l'Pl'}q,l~~~l~h-e~'C'P'Clc""1))11c 'n1;)lb~'R:'1c1'\-t)~f1Cl'j..'h1;)lb~1C-.

.'.~lc~1Pl1c'n1;)lb~'R:'~b~N;n.E)l~~b~'R:~it-'

'Clc'j..~11c';;>b'~tc~~1J-"t'C~1~~~k'~~1n)'a~'lct'h1~1P~lh'Pl'CJ?o'iC'1Jt'C'j..1f~~1P~lh~it'hJ?ol'C--
...clc'j..1Pl'c''h1;)lb~'R:'~b~'R:'Plc~l'j..l'Pk'1~~'h.1;'l'C~r~1h-

"'Clc""1Pl1c'n~lb~'R:''l~1Jt'b~'R:j.)lc~1~~1JtW1t''''''~~'I1J?o1~/'l~~1}'1t.ftc-
'.~lc~1}al1c'n~lb~'R:'~b'~JR:~~1~~W1t~~;'j..l1t-

r;.__'~lc'j..1Pl1c''j..b1-t>J?ol'C 'lJt'b~'R:~~1'j..~~1'h.'hJ?o1~ ''j..lh-.

...'~JK

. .-Q....
,..

\"
~.(..

,

,

f

lc1'\-t)~l'Pt~l~~k'~'h1ha1'~lh1'R:'

b~1C~n1'j....

(~Z'h.'h~'1}\)

'.~''),....
"IV.

,'~11-ol~h-e.~~1Jih~,li.W})1n.nJ?o1C11-oj.)1~Jlo'iC

..'~e11t~l1tl'b~~E)~Jloit~1J-"~c~~

~~l1t(b)hsrlhb1C911-0'h.O/~/'h.b'lj.)l'j..1cl'\-t)~~~lbJ'nlh(b)~it11t~c11C~~'3'P.

k'~'@e'~lh1b'b1'C9~lbn.1~'1'1~h~U,c'P,t~l~1l!:lP~lh~~lJlo~1J-"

,
'.

'..U!'''06'
.reJBfn6.,'.@afs

'-MS-SP-I!BW3

O'Cb'h.E''C''Z

.U!'1\06"lc'f;.11c'nlbN;

'BJBfn6@pMsaS-I!BW3''\I)lh.1.h.;;>..

''h."'\}')c)'lc1'\-t)

'.

..Ob'h.'}''(

clc1-o11c''hr.>lb'R:''lnlh'lh"l'PtWk''h11Plh

.''n.'1'l,lcl'\-t)l'Pt'CW'tijlh1'R:'(c?C'lc)P1C

k'b11'J7iJ1hTf('b'R:1Jtb1C.b1'j..c?C'lc
'

(Old)tlcWK

tclc\!.lPlhc1.901Plh'1tsr



CS~-'b-'h:~'h:~~

'~9'9?~1t]-
.'l-\11~£1t1l-"c'1t>'t?]-

~'Lcl~~ngC~7411t1t1'1-~.s?iI £n:-

'1J*'Lc1~~

1&1'h7~]c:1:>'P163n. l1-~.s?iI(l74.~)~~lh~'\c)h1~/(1J74~~)U*'Lc1~~lol'h-~7411t1t11-~.s?iI £~-

U*'Lc1~~'Lc1~~f1t-

W''LCW~~n:l~'1-~-%Jf~-
.W'c?~~f1t-

c1c'j..~l'c'1tlc~R:W~1Jn'l~~~c'l~9'Plc74TC'~1:>~n:-

.c1c'j..~11c'?''l1cJn:l~~174'P163n.~~1}t1b:Cc'h:~'~1:>~1t-

.clc~U'~l1c'1t1c~1tl~~~11&1'j.. ~~'h.7~'Plc74TC'1J*c?~E~1c1io~'lt-

.clc~~11c'1tlc1cl~1~cl~1tW9'91t'P1c74TC'1J*c?~E~1c1io~'lt-

.clc~1J;l'c'1tlc~n:1~~ln.1Jc'P1c74TC'1J*~?~E~1c1Fo~'lt-

.clc~n~llc'1t1c~n:l~]c'l:>'P163'h.'Plc74TC'W'c?~E~1c1Fo~'lt-

.ck~~11c'1tlc~n:1~~174'P~~~~'Plc74TC'1J*c?~E~1c1Fo~\.t-

.clc'j..~11c''h:p.f.I!c'b'Pl63'h.n,.~"W'~'ta~

clc~1J;11c'h741C'Plc74TC''!31'\f1.l~c~7411t1t'W'~lh~-

clc'j..~l1c'11741c'P1c74TC''P1~l&l'h"')~~1741Pn:~'1J*~1111cl-

clc'j..'L131lc.'11741c'Plc74TC''Pl~101'h7~~1J74'P~~~~'W'~111~-

clc~~l1c'l.c~~~~'P~1~1'P'P~~~'~C~6~S;-.

cl~~~l1c'1--1:>1t>1~1tIn:c~'~1~~174~1~'U*C1--6~~-

~lpl~1t~1n~1t1Jc~1Ch. lp~'p111'h:p. 'Plc74~'U*p~R-

~,...........

--..
'.~

/

.1'

./
..


	rti998.pdf
	template16.pdf



