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1) विज्ञानपर लेखनाचे क्षेत्र कसे आहे?  

1)व्यापक  

2विस्ततृ  

3)विशाल  

4)यापैकी नाही  

 

2)लोकांना विज्ञानाची कोणती मावहती देण्यासाठी विज्ञान पर लेखन केले जाते? 

1)बहुआयामी  

2)विविधागंी  

3)महाकाय  

4)िरीलपैकी नाही 

 

3)विज्ञानपर लेखन कोणत्या गोष्टींिर वलखाण केले जाते? 

 1)जग  

2)वनसगग 

3) विशाल ब्रमहांड 

4)िरीलपकैी सिग  

 

4)विज्ञानपर लेखनाचा िाचक िगग कोणत्या स्िरूपाचा असतो? 

1) विविध  

2)एकांगी  

 3)यापैकी नाही  

 

5)कोणत्या या िगागला समोर ठेिून विज्ञानपर लेखन केले जाते? 

1) उच्चवशवक्षत  

2)श्रीमंत िगग 

 3)सामान्य िगग  

 4)यापैकी नाही  

 

6)विज्ञानपर लेखनाच्या माग ेविज्ञानाची कोणती भूवमका असते? 

1) िैज्ञावनक दषृ्टीकोन 

 2)मावहतीचा अभाि  

3)भुताखेतांिर विश्वास  

4)यापैकी नाही 

 

7) विज्ञानपर लेखनासाठी कोणती माध्यम उपलब्ध आहते? 

1) िृत्तपत्र  

2)नभोिाणी  
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3)दरूवचत्रिाणी 

 4)िरीलपकैी सिग  

 

8)विज्ञानाच्या क्षेत्रातील कोणत्या घटना विज्ञानपर लेखनाचा विषय अस ूशकतात? 

1)विज्ञानाच्या क्षेत्रातील प्रत्येक घटना 

 2)दघुगटना शोध  

3)सशंोधन  

4)िरीलपकैी सिग 

 

 9)विज्ञानपर लेखन करताना िैज्ञावनक कोणत्या पद्धतीने काम करतात? 

1) िैज्ञावनक बाजू मांडणे 

2) िैज्ञावनक तथ्य े सोप्या पद्धतीन ेमाडंणे  

3)अनुमान मांडणे 

4) यापैकी नाही  

 

10)विज्ञानपर लेखन करतांना िैज्ञावनकान ेमावहती कोणत्या स्िरूपात देणे अपेवक्षत आह?े 

1) लेखनाचे मोठे पररच्छेद असािे  

2)लेखन छोट्या-छोट्या िाकयामंध्य ेसगुम पद्धतीन ेमाडंलले ेअसािे  

3)त्यात जरटलता असािी 

4) यापैकी नाही  

 

11)विज्ञानपर लेखन महणज ेकाय? 

1) िैज्ञावनक दषृ्टीकोन 

2) चांगल्या िाईट बदलांबाबत सामान्य जनतेला मावहती देणे 

3) मानिी जीिनातील प्रश्न विज्ञानाच्या आधारे सोडिणे 

4) िरील सिग  

 

12)विज्ञानपर लेखन ककमान ककती शब्दांचे असािे? 

 1)300  

2)400  

3)250  

4)350 

 

13) सामावजक दषृ्ट्ट्या महत्त्िाच्या अशा कोणत्या विज्ञानाच्या क्षेत्रातील विषयांचा शोध घ्यािा लागतो? 

1) उपाय कारक  

2)अपायकारक  

3)िरीलपकैी दोन्ही  

4)िरीलपैकी दोन्ही नाही 

 

14) विज्ञानपर लेखनात नेमके कोणते वििेचन अपेवक्षत असते? 

1) मानिी जीिनातील निीन प्रश्न  

2)चांगल्या िाईट बदलांबाबत आढािा घेणे  

3)साधक-बाधक चचाग करणे 

4) िरीलपकैी सिग 



15) विज्ञानपर लेखन करण्यासाठी कोणत्या बाबी आिश्यक आहते? 

1) विज्ञानाची आिड  

2)विज्ञानाबाबत वििेचन करण्यात स्िारस्य विज्ञान 3)समजून घेण्याच ेधैयग  

4)िरीलपकैी सिग 

 

16) विज्ञानपर लेखनात िैज्ञावनक मावहती वकलष्ट  स्िरूपात देणे योग्य आह ेका? 

1) हो  

2)नाही  

3)मावहती नाही  

4)यापैकी नाही 

 

17) गुंड्याभाऊचे दखुणे या लेखात मुंबईत कोणाचे वबऱ्हाड आहे? 

1) सौ वचऊताईच े

2)सौ. कमलताईचे  

3)सौ सखुताईचे  

4)यापैकी नाही  

 

18)गुंड्या भाऊ वचमणराि मुंबईस रात्री ककती िाजता पोहोचले? 

1)रात्री आठ िाजता  

2)सकाळी नऊ िाजता  

3)सकाळी सहा िाजता  

4)रात्री दहा िाजता  

 

19)मंुबईला गुंड्याभाऊ आल्यािर कुठे मुक्कामास राहतात? 

1)अमीर महाल  

2)सुयोग दालन 

3)आमर हा  ॕ टेल 

4)यापैकी नाही  

 

20)अमीर महालातील व्यिस्थापकांनी गुंड्या भाऊला ककती प्रकारचे डॉकटर सांवगतले? 

1)दोन  

2)तीन  

3)चार 

4)एक  

 

21) अवमर महाल चे व्यिस्थापक मुंडा भाऊला कोणत्या डॉकटरांचे नाि सुचितात? 

1) डॉकटर जोशी  

2)डॉकटर कुलकणी  

3)डॉकटर वत्रिेदी  

4)यापैकी नाही 

 

22) वचमणराि आवण गुंड्याभाऊ यांनी दिाखान्यात प्रिेश करतात डॉकटर काय करत होते? 

1)श्वास मापक नळी हाताळत होते  

2)कादबंरी िाचत होत े 



3)पेशंट तपासत होते  

4)यापैकी नाही  

 

23)डॉकटर श्वासमापक  नवलकेतून गुंड्याभाऊचे कोणते आिाज ऐकत होते?  

1)आतले  

2)बाहरेचे  

3)भोितालचे 

 4)पररसरातले  

 

24)डॉकटर वत्रिेदी यांनी गुंड्या भाऊला काय सांवगतले? 

1) तुमहाला सतत खोकला यते आहे  

2)बारीक ज्िर मरुला आह े 

3)सदी आह े 

 

25)गुड्या भाऊंनी डॉकटरांना त्यांचे िजन ककती  सांवगतल?ं  

1)102 पााँड  

2)212  पााँड  

3) 112 पााँड   

4) यापैकी नाही  

 

26) गुंड्याभाऊला खोकला आला  तेव्हा  डॉकटरांनी काय सांवगतले? 

1) तमुहाला टीबी आह े 

2)तुमहाला कॅन्सर झालेला आह े

3) मलेररया झाला आह े 

4)वनमोवनया झालेला आह े 

 

27)पुण्यात गुंड्याभाऊचे  कुटंुब िैद्य डॉकटर कोण आहते? 

1) डॉकटर श्यामभाऊ 

2) िदै्य रामभाऊ 

3)िैद्य वजभाऊ 

4)यापैकी नाही  

 

28) मंुबईच्या डॉकटराला 1921 साली जे ज्ञान पोहोचते  ते पुण्याला पोहोचायला ककती िेळ लागतो? 

1) दहा िषग  

2)पाच िषग  

3)िीस िषग 

4) पंधरा िषग  

 

29)परळला कोणते डॉकटर राहत होते? 

1) डॉकटर यमाजी भास्कर 

2) िैद्य रामभाऊ 

3) डॉकटर वत्रिेदी  

4)यापैकी नाही  

 



30)डॉकटर यमाजी भास्कर यांनी थुंकी तपासण्याची फी ककती घतेली? 

1) पचंिीस रुपय े 

2)िीस रुपये  

3)22 रुपय े 

4)पंधरा रुपये  

 

31) गुंड्या भाऊंनी कोणाच्या सूचनेिरून पाटल्या गहाण ठेिल्या? 

1)आत्माराम पतं  

2)बंडोपंत  

3) रामभाऊ पंत  

4)यापैकी नाही 

 

32) पाटल्या गहाण टाकून गुंड्याभाऊ ककती रुपये वमळाले? 

1) पंचिीस रुपये  

2)िीस रुपय े 

3)पंधरा रुपये 

 4)तीस रुपये  

 

33)गुंड्याभाऊंनी वजने चढण्यासाठी दोन मजुरानंा ककती मजुरी कदली? 

1) चार आणे 

2) आठ आण े

3) एक रुपया 

4) यापैकी नाही 

 

34) गुंड्याभाऊ रक्त तपासणीसाठी कोणत्या डॉकटरांकडे गेले? 

1) प्रो रुवधर वप्रय  

2)डॉकटर वत्रिेदी  

3)िैद्य रामभाऊ  

4)यापैकी नाही 

 

35) आठिडाभर मंुबईत राहािे लागल्याने आमीर वनिासाचे ककती रुपये झाले होते? 

1) तीस रुपय े

2) पस्तीस रूपये  

3)िीस रुपये 

4)पंचिीस रुपये 

 

36) गुंड्या पाऊस दात तपासण्याचे ककती पैसे द्यािे लागले  

1)19 रुपये  

2)20 रुपय े 

3)22 रुपय े 

4)15 रुपये 

 

 

 



37) गुंड्याभाऊस डॉकटरांच्या अवभनंदनास पात्र व्हायला जिळजिळ ककती पैसे खचग करािे लागले? 

1) दोनश ेरुपय े 

2)दीडशे रुपये 

 3)शंभर रुपये  

4)यापैकी नाही 

 

38) दंत िैद्यांनी गुंड्याभाऊ चे ककती दात काढले?  

1)2 

2)3 

3)4 

4)1 

 

39)गुंड्याभाऊचे दखुणे ही विनोदी कथा कोणी वलवहली आहे? 

1) शंकर पाटील  

2)चच.ं वि.जोशी  

3)पु ल देशपांडे 

 4)यापैकी नाही  

 

40)नाटक या विनोदी कथेचे लेखक कोण? 

1)चचं.वि. जोशी  

2)शंकर पाटील 

3) पु. ल. देशपांड े 

4)िरीलपैकी नाही  

 

41)नाटक या विनोदी नाटकाचा प्रयोग कुठे चालला होता? 

1)लक्ष्मीच्या दिेळात  

2)रंगमंचािर  

3)मोठ्या पटांगणात 

4) पाटलाच्या िाड्यात  

 

42)लक्ष्मीच्या देिळात बत्तीचा भगभगीत उजेड बघून  कोण आला? 

1) रामा लोहार  

2)पाटलाचा वशद्या 

3) दाद ूदगडू न्हािी  

4)कुलकणी मास्तर 

 

43) लक्ष्मी च्या देिळात कोणत्या नाटकाचा प्रयोग चालला होता? 

1) पायाचा दगड  

2)दगडाचा देि 

3) दगड आवण माती  

4)माती आवण पंख  

 

 

 

 



44)लक्ष्मीच्या देिळात नाटकाचा प्रयोग ककती िाजता होता? 

1) रात्री दहा िाजता  

2)रात्री आठ िाजता  

3)रात्री अकरा िाजता  

4)रात्री नऊ िाजता 

 

45) पायाचा दगड ह ेनाटक कोणी बसिलं होतं? 

1)िडगाि मकु्कामी िडगाि नाटक मंडळींनी  

2)पुण्यातील नामिंत मंडळींनी 

3) ककलोस्कर मंडळींनी  

4)बालगंधिग मंडळींनी 

 

46) पायाचा दगड या नाटकाचा बोडग कोणी िाचला? 

1) सतुाराचा गणा 

2) कुलकणी मास्तर  

3)पाटलाचा वशद्या  

4) भीमगोंडा पायगोंडा पाटील 

 

47) पायाचा दगड या नाटकाचा कदग्दशगक कोण होता? 

1) दाद ूदगडू न्हािी 

2) कुलकणी मास्तर  

3)धनावजराि वशके  

4)अन्याबा परीट 

 

48)लक्ष्मीच्या देिळाच्या मोठ्या दरिाजा समोर अन्याबा परीटाने कोणाला उभा केला होता?  

1)रामा लोहार  

2)हरेिाड्याचा गलुाब  

3)दाद ूदगडू न्हािी   

4)यापैकी नाही  

 

49)हरेिाड्याचा गुलाब स्टेजिर कोणाला मदत करत होता? 

1) मेकअप मास्टरला  

2)सतुाराला 

 3)कलाकारांना  

4)यापैकी नाही 

 

50) सायबी टोपी लोकरीचा डे्रस आवण जॉजेटची दोन लुगडी कुठे वमळतील असं अन्याबा परीटने सांवगतलं? 

1) कुलकणी मास्तरांकडे  

2)नाना कुलकणीकड े 

3)पाटलाच्या िाड्यात  

4)यापैकी नाही 

 

 

 



51) पाटलाचा वशद्या कशा वबगर नाटकात काम करायला तयार नव्हता? 

1)लोकरीचा डे्रस 

2) जॉजटेची साडी 

3)सायबी टोपी 

 4)यापैकी नाही  

 

52)पाटलाच्या घरची मंडळी नाटक बघायला गािातली ककती माणसं घेऊन आली होती? 

1)दहा-पधंरा बायका िीस-पचंिीस बारकी पोरं 

2) दहा बायका आवण दहा बारकी पोरं  

3)िीस बायका आवण पाच बारकी पोरं  

4)यापैकी नाही  

 

53)गुलाब हरेिाड्यांने पुढचा पडदा महणून कशाचा िापर केला? 

1) घोंगडीचा  

2)चादरीचा  

3)गोधडीचा 

4) यापैकी नाही 

 

54) महसै ही विनोदी कथा कोणाची आहे? 

1)प.ुल.दशेपाडंे  

2)शंकर पाटील  

3)चचं. वि.जोशी  

4)यापैकी नाही 

 

55) रत्नावगरीहून वनघालेल्या बससमोर कोण आल ंहोतं? 

1) गाय  

2)बैल  

3)महसै  

4)यापैकी नाही 

 

 56)रत्नावगरीहून बस सकाळी ककती िाजता वनघाली होती? 

1) तीन िाजता 

2) चार िाजता  

3)पाच िाजता  

4)सहा िाजता 

 

57) पाचिाजेची बस पकडण्यासाठी प्रिाशांना सकाळी  ककती िाजता उठािं लागलं होतं? 

1) तीन िाजता  

2)दोन िाजता  

3)पाच िाजता 

4) साडेतीन िाजता 

 

 



58) एसटीला झटका बसल्याबरोबर एसटीच्या पुढल्या चाकाखाली कोण आल्याचा सािगजवनक साक्षात्कार 

झाला? 

1) महसै 

2) बैल  

3)गाय  

4)माणूस  

 

59)बसच्या ड्रायव्हरने कुठून उडी मारली होती? 

1) पढुच्या दारी  

2)वखडकीतून  

3)ड्रायव्हर सीट कडून  

4)यापैकी नाही 

 

60) महशीच्या भोिती ककती बायका जमा झाल्या होत्या? 

1) डझनभर 

 2)दहा  

3)पाच-सहा  

4)पंचिीसेक  

 

61) एसटी पुढे आलेल्या  महशीिर कशाचा मारा सरुू झाला? 

1) पाण्याचा  

2)हिेचा  

3)डॉकटरांचा  

4)यापैकी नाही  

 

62)कोकणातला कुणबी कोणत्या नािाने ओळखला जातो? 

1) मामा  

2)काका  

3)जीभाऊ  

तात्या  

 

63)रत्नावगरीहून बस वनघाली तेव्हा कोणता मवहना सुरू होता? 

1) मे  

2)एवप्रल 

3) माचग 

4) जून 

 

64) लेखकाच्या डाव्या खांद्याचा त्यांच्या बाजूला बसलेल्या प्रिाशाने काय महणून उपयोग केला होता? 

1) गादी  

2)उशी  

3)चादर  

4)यापैकी नाही  

 

 



65)पाचची मोटर ककती िाजलेा सुरू झाली? 

1) सहा िाजता  

2)साडे सहा  

3)िाजता सात िाजता  

4)यापैकी नाही  

 

66) लेखकाच्या पायाशी संपूणग कुटंुब कशाला बसले होते? 

1) पायथ्याशी  

2)आसऱ्याला  

3)समोर  

4)बाजूला 

 

67) बाजूच्या प्रिासाचे दोन्ही हात काय सांभाळत होते? 

1) लोणच्याची बरणी 

2) हापूस आंबे  

3)काजू  

4)सुपारी  

 

68)लेखकाच्या दोन्ही पायांमधून एक उंच वहराची केरसुनी काय झाडत होती? 

1) नाकपडु्या  

2)डोळे  

3)कान  

4)यापैकी नाही  

 

69)बस मध्ये गदी होण्याचे कारण प्रत्येक प्रिासी काय सांगत होता? 

1) ऊन जास्त झालं महणून  

2)सकाळी लिकर बस होती महणून  

3)बोटी बदं झाल्या महणनू  

4)यापैकी नाही 

 

70) मोटार चालायचं नाि घते नव्हती तेव्हा कोणत्या पररवस्थतीत होती? 

1) मधनूच घमुत होती आवण धापा टाकत होती  

2)सुरू होतो ती बंद पडत होती 

3)) वतच्यातून धूर वनघत होता  

4)यापैकी नाही  

 

71)एस.टी. उवशरा वनघाल्यामुळे प्रत्येक प्रिासी काय महणत होता? 

1) पाच वमवनटे घरी झोपलो असतो  

2)एक तास उशीरा आलो असतो  

3)अधाग तास झोपलो असतो  

4)िीस वमवनटे उवशरा आलो असतो  

 

 

 



72)ककती तासांच्या खोळंबा नंतर एसटी ने िेग घतेला? 

1) दोन तास  

2)तीन तास  

3)चार तास  

4)अधाग तास  

 

73)मोटार मुंबईच्या कदशेने वनघाले तेव्हा कोण कोण जाग ेहोतं? 

1) एसटी ड्रायव्हर  

2)लेखक  

3)िरीलपकैी दोन्ही  

4)िरीलपैकी दोन्ही नाही  

 

74)एसटी सुरू झाली तेव्हा बाकीचे सारे जागे होते का? 

1) नाही 

2) हो  

3)मावहती नाही  

4)यापैकी नाही  

 

75)मोटार सुरू झाली तेव्हा काही िेळान ेविवशष्ट अंतगगत िातािरण तयार झाले त्याला लेखकांनी कोणती 

उपमा कदलेली आह?े 

1) ऋवषपचंमीला भाजी करतात तशी 

2) नागपंचमीला बात वशजितात तशी 

3) होळीला पूरणपोळी करतात तशी 

4) यापैकी नाही 

 

76)कोकणातला प्रिास कसा असतो? 

 1)गमतीदार  

2)िळणदार 

 3)दमदार  

4)िजनदार 

 

77) गाडीने िेग घेतला तेव्हा एसटीत कशाची देिघेि सरुू झाली? 

1) चलंबाच्या फोडी  

2)जीनतानाच्या  गोळ्या  

3)आल्याच्या िड्या  

4)िरील सिग  

 

78)एसटी बंद पडली तेव्हा मंडळी कोणत्या झाडाच्या सािलीत बसली? 

1) जाभंळाच्या  

2)आंब्याच्या 

3)चचंचेच्या  

4)पेरूच्या 

 

 



79) पॅसेंजर मंडळीतला बुशकोट हा कोण होता? 

1) मास्तर 

2) डॉकटर 

3) िकील 

4) इंवजवनअर  

 

80)मोटारीच्या समोर महसै आली वतच्या मालकाचे नाि काय होते? 

1) धमाग माडंिकर  

2)यशा पाटील  

3)मामा फौजदार 

4) यापैकी नाही 

 

81) एसटीत बसलेल्या पॅसेंजरने जांभळाचा उपयोग कशासाठी सांवगतला? 

1) मधुमेह 

 2)पंडुरोग  

3)िरीलपकैी दोन्ही 

4)) िरीलपैकी दोन्ही नाही  

 

82)एसटीत बसलेल्या डॉकटरांनी मधुमेहासाठी जांभळ कधी खािीत ह ेसुचिलं? 

1) िषगभर  

2)तीन मवहने  

3)सहा मवहने  

4)नऊ मवहने  

 

83)िषगभर जांभळा वमळाले नाही तर त्याऐिजी डॉकटरांनी कोणता रस सांवगतला? 

1) जबंकूासि  

2)जांबुसत्ि 

3) गुलाबजाम  

4)यापैकी नाही  

 

84)कोकणातली जंगल महणजे काय? 

1) मेवडकल  

2)आयुिेद  

3)वडस्पेंसरी  

4) यापैकी नाही 

 

85) एसटीत बसलेल्या मास्तरांनी कॉफीचा कोणता अथग सांवगतला? 

1)विस्ती लोकाचंी  शिपटेी  

2)चहात ट  ॕ वनन नािाच विष  

3) वनकोटीन नािाच विष 

4)यापैकी नाही   

 

 

 



86)गािकरी मंडळी 4-5 खाटा कशासाठी घेऊन येत होत?े 

1) एसटीतल्या मंडळीना झोपण्यासाठी  

2)प्रिासी थकली असतील महणून अंग   टाकण्यासाठी  

3)महशीला लािण्यासाठी  

4)ड्रायव्हर-कंडकटरला झोपण्यासाठी  

 

87)एसटीच्या समोर  जी  महसै आली वतच्या मालकाने ककती रुपये कजग काढून महसै आणली होती? 

1) सातशे रुपये  

2)आठश ेरुपय े

3) सहाशे रुपये  

4)पाचशे रुपये  

 

88)रस्त्यािर महशीचा एकसीडेंट झाला ह ेपोवलसांनी   सागंायला कोण गेलं होतं? 

1) अजुगन 

 2)महशे  

3)वशिा  

4) गुलाब  

 

89)वचपळूणला गुरांचा कोणता दिाखाना आहे? 

1) खाजगी दिाखाना  

2)सरकारी दिाखाना  

3)आयुिेकदक दिाखाना  

4)यापैकी नाही 

 

90) मंगला गोडबोले यांनी कोणती विनोदी कथा वलवहललेे आहे? 

1)महसै    

2)नाटक  

3)शोध द सचग 

4)गुंड्या भाऊचा दखुणं  

 

91) बगारामने ज्या वमत्रासमोर प्रस्ताि मांडला होता त्याचं नाि काय होतं? 

1) चदं ूपजुारी  

2)धमाग मांडिकर  

3)पाटलाचा वशद्या  

4)कुलकणी मास्तर  

 

92)शोध द सचग या कथते शाळेतून कोण घरी आला होता? 

1) बगाराम आनासपरेु  

2)चंद ूपुजारी  

3)धमाग मांडिकर  

4)यापैकी नाही  

 

 

 



93)चंद ूपुजारी हा कुठे राहत होता? 

1)मंुबईला  

2)अमेररकेला 

3) दबुईला 

4) कोलंवबयाला  

 

94)बगाराम आनासपुरे आवण चंद ूपुजारी ह ेदोघं वमत्र सात-आठ िषाांपूिी कसे होते? 

1) बकेार  

2)नोकरदार 

3) व्यािसावयक 

4) इंवजनीयर 

 

95) चंद ूपुजारी आवण बगाराम अनासपुरे यांनी व्यिसायांमध्ये अनेक खडे टाकून पावहले तसा एक खडा 

त्यांनी कुठे टाकला? 

1) ितगमानपत्रासाठी  

2)दरूदशगन मावलकेसाठी  

3)ऑटोमोबाईल कंपनीसाठी  

4)यापैकी नाही  

 

96)बगाराम ज्या शाळेत नोकरीला  होता त्या शाळेतील वशक्षकांचा सुट्टी मध्ये कोणता कलब भरत होता? 

1) रोटरी कलब  

2) रट कलब  

3)वशक्षक कलब  

4)यापैकी नाही 

 

97) बगाराम आनासपुरे  शाळेत कोणत्या पदािर कायगरत होता? 

1) वशक्षकेतर कमगचारी  

2)वशक्षक  

3)कारकून  

4)वशपाई  

 

98)शाळेत इवतहासाच ेसर कोण होते? 

 1)पाढंरकिड ेसर  

2)चंद ूपुजारी 

3) बगाराम आनासपुरे  

4)यापैकी नाही  

 

99)शाळेतील उपासणी सर कोणत्या विषयाचे वशक्षक होते? 

1) इवतहासाच े

2) मराठीच े 

3)गवणताचे  

4)विज्ञानाचे  

 

 



100)चंद ूपुजारीने बगारामला कोणत्या प्रोडु्यसरचा नाि आवण पत्ता कदला? 

1) ए.के. सयगल  

2)बॉबी दावतयानी 

3) शांताराम पाटील  

4)दादासाहबे फाळके 

 

 

 

 


