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प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४७४२० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 

पाटील, श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.ककशोर दराड े

विमकु्त जाती, भटक्या जमाती 
आश्रमशाळेतील कमयचाऱ्याांना सातिा 
िेतन आयोग लाग ूकरणेबाबत  

२ ४६८४८ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेकर 

धामणी (जज.पालघर) धरणाचा िीज 
परुिठा खांडीत केल्याबाबत  

३ ४७३७९ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय 

िधाय जजल््यातील इतर मागासिगीय 
विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्ती शमळणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४ ४७५४९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 

श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.विजय 
ऊफय  भाई धगरकर, श्री.ननलय नाईक 

नागपरू येथील मेयो, सपुर सपेशाशलटी, 
शासकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय 
येथील रूग्णाांची गरैसोय होत 
असल्याबाबत  

५ ४७६५८ प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विलास पोतनीस 

महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन 
महामांडळाने एांटरप्राईज ररसोसय प्लॅनन ांग 
कां त्राट ननयमबा्य पध्दतीने रोल्टा 
इांडडया कां पनीला ददल्याबाबत  

६ ४७५६९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर 

नागपरू जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमक 
शशक्षक ि कें द्र प्रमखुाांच्या िेतनातनू 
दरमहा टीडीएस कपात करण्यात 
आल्याबाबत  

७ ४७९६७ श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े राज्यातील अनाथ विद्यार्थयाांना 
नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत  

८ ४७३२३ आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, अॅड.हुसनबानू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.मोहनराि 
कदम 

मुांबईसह राज्यात मलेु अिधैररत्या 
दत्तक देण्याच्या नािाखाली विकण्यात 
येत असल्याबाबत  

९ ४६८८५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्द्नाथ 
शशांदे 

पालघर ि रायगड जजल््यात 
कुपोषणाच ेप्रमाण िाढल्याबाबत  

१० ४७०९३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभणी जजल््यातील जलयकु्त शशिार 
अशभयानातील गरैव्यिहाराबाबत  

११ ४७५४७ डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 

यितमाळ जजल््यातील िन 
विभागाांतगयत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार 
हमी ि जलयकु्त शशिार योजनाांमध्ये 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
आककय .अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे 

१२ ४६५३४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.हेमांत टकल,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.रामराि िडकुत,े श्री.अननल भोसले 

पोषण अशभयान काययक्रमाांतगयत 
मोबाईल खरेदी प्रकक्रयेबाबत  

१३ ४६८१५ श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.शरद रणवपस े

िाळूज (ता.मोहोळ, जज.सोलापरू) येथील 
रदहिाशाांच्या घराांमध्ये गटारीचे घाण 
पाणी शशरत असल्याबाबत  

१४ ४७९६९ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.अननल भोसल,े श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.प्रसाद लाड 

राज्यात कृषी आणण सांलग्न क्षेत्राशी 
ननगडीत असलेल्या मजरूाांना काम 
शमळिनू देण्याबाबत  

१५ ४७०२० श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.हुसनबान ूखशलफे, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आककय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत 
शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 

महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन 
महामांडळ तोटयात असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.जोगेन्द्द्र 
किाड े

१६ ४६७१९ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर 

 पालघर-मनोर महामागायला जोडणाऱ्या 
“धुकटण-ददहसर” पलुाची पनुबाांधणी 
करण्याबाबत  

१७ ४६६०६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

हाफककन महामांडळाने खरेदी केलेली 
औषधे विनािापर पडून असल्याबाबत  

१८ ४६९८६ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

ककय रोग रुग्णालयासाठी निीन सधुाररत 
डीपीआर मांजूर करणेबाबत  

१९ ४६९६१ श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार 

खाजगी बस िाहतकूदाराांकडून प्रिाशाांची 
लटु होत असल्याबाबत  

२० ४७९०५ अॅड.ननरांजन डािखरे ठाणे जजल्हा पररषदेला द्याियाची पाणी 
उपकराची रक्कम महानगरपाशलकाांनी 
थकीत ठेिल्याबाबत  

२१ ४७४९० श्री.प्रसाद लाड आरे कॉलनी, गोरेगाि (पिुय) येथील 
नागरी ननिारा पररसराच्या डोंगरात 
भीषण आग लागल्याबाबत  

२२ ४७१८० श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

शशिणी िाघोली (ता.चामोशी, 
जज.गडधचरोली) नदीघाट रसत्याची काम े
ननकृष्ट्ट दजायची र्ाल्याबाबत  

२३ ४६७५९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

िसांतराि नाईक शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय, यितमाळ येथील 
डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२४ ४७२७३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप 
देगलरू (जज.नाांदेड) तालकु्यातील येडून 
साठिण तलािातील पाणीसाठ्याचा 
उपसा होत असल्याबाबत  

२५ ४७११४ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

दहांगोली जजल्हा पररषदेच्या शाळेतील 
शशक्षकाांचे भविष्ट्य ननिायह ननधीच े
प्रसताि प्रलांबबत असल्याबाबत  

२६ ४७८७८ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड े कुणबी समाजाच्या प्रलांबबत 
मागण्याांबाबत  

२७ ४८२२५ श्रीमती जसमता िाघ जजल्हा सामान्द्य रुग्णालय (जळगाांि) येथ े
कैद्याांची सरबराई होत असल्याबाबत  

२८ ४८२८८ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

काटोल (जज.नागपरू) बस आगारात 
सोयी सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

२९ ४८३१५ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप मौजे उपिळे (कदमिाडी) (ता.शशराळा, 
जज.साांगली) येथील मोरणा नदीपात्रात 
पलू बाांधण्याबाबत  

३० ४८५८१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामदास आांबटकर 

महात्मा बसिेश्िर आधथयक विकास 
महामांडळ सथापन करण्याबाबत  

३१ ४८६४५ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रविण दरेकर 

सामदा काशीपरु (ता.दयायपरू, 
जज.अमरािती) येथील श्री.सयुयिांशी 
िाजल्मकी मठाच्या विकास कामास 
मांजुरी शमळणेबाबत  

३२ ४८७९९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

िाडा पांचायत सशमती कायायलयाची 
(जज.पालघर) इमारत धोकादायक 
असल्याबाबत  

३३ ४९०२३ श्री.जयांत पाटील िाहन योग्यता प्रमाणपत्राशशिाय 
राज्यात िाहने चालविण्यात येत 
असल्याबाबत  

३४ ४९१६० अॅड.हुसनबान ूखशलफे िभैििाडी (जज.शस ांधुदगुय) तालकु्यातील 
अरुणा मध्यम पाटबांधारे प्रकल्पाच े
काम प्रलांबबत असल्याबाबत  
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३५ ४७३६८ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 

डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.सतजे ऊफय  बांटी 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रकाश 
गजशभये 

अांगणिाडी सेविकाांच्या विविध 
मागण्याांबाबत  

३६ ४८०१५ प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीिली 
येथील बबबटयाांची सांख्या कमी 
र्ाल्याबाबत  

३७ ४७४०३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रूग्णालय, नागपरू येथ े पदव् यतु्तर 
अभ्यासक्रम सरुू करण्याबाबत  

३८ ४६९३० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग 

विरार (पिूय) येथ े दगड खदानीच े
अनधधकृत उत्खनन सरुु असल्याबाबत  

३९ ४८१०२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर 

सहाय्यक पररिहन अधधकाऱ्याांची ररक्त 
पदे भरण्याबाबत  

४० ४७८७५ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.रामदास 
आांबटकर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय (मेडीकल) नागपरू येथ े
व्हेंदटलेटर उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

४१ ४८८६३ श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.आनांद ठाकूर 

धच ांचघर (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील 
ग्रामपांचायतीच्या ननधीत गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

४२ ४८०५४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े

मौजे करबडु े (ता.जज.रत्नाधगरी) येथ े
जलविद्यतु प्रकल्प उभारण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४३ ४६९४९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

राज्यातील सिय प्रादेशशक विभागात 
मलुीांचे शासकीय ननरीक्षणगहृ सरुु 
करणेबाबत  

४४ ४७२४४ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 

विदभायतील शसांचन प्रकल्प पणूय 
करण्याबाबत  

४५ ४८४५१ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

िसांतराि नाईक शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालय, यितमाळ 
येथील िदै्यकीय उपकरणे बांद 
असल्याबाबत  

४६ ४७५७३ श्री.रामराि िडकुत े कळमनरुी (जज.दहांगोली) तालकु्यातील 
लाभार्थयाांच्या शस ांचन विदहरीचे प्रसताि 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

४७ ४९०३६ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड े म्हसळा (जज.रायगड) येथील दास 
ऑफशोअर कां पनीकडून थकबाकी िसलू 
करण्याबाबत  

४८ ४८२४२ श्रीमती जसमता िाघ बोहरा (ता.अमळनेर, जज.जळगाांि) 
येथील साने गरुुजी उपसा शस ांचन 
योजना प्रलांबबत असल्याबाबत  

४९ ४९०६६ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर 

आांबाडोस (ता.मालिण, जज.शस ांधुदगुय) 
येथील िहाळिाडी त े रिळनाथ 
मांददरापयांत जोडरसता ि पलुाच े
बाांधकाम करण्याबाबत  

५० ४८६०६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.जोगेन्द्द्र 
किाड े

राज्यात एकापेक्षा जासत दठकाणी काम 
करणाऱ्या पॅथॉलॉजजसटिर कारिाई 
करण्याबाबत  

५१ ४८८२० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

भोगाि खुदय ग्रपु ग्रामपांचायत येथ े
शसमेंट बांधारा बाांधून शमळणेबाबत  
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५२ ४८५३९ श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुसनबान ू

खशलफे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 

मुांबईतील सांजय गाांधी राष्ट्रीय 
उदयानामध्ये आग लागनू िन्द्यजीि ि 
िकृ्षसांपदा जळून नष्ट्ट र्ाल्याबाबत  

५३ ४८०२० प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्रीमती विद्या 
चव्हाण 

िाडा (जज.पालघर) येथील आददिासी 
मजूराांना मजूरी शमळण्याबाबत  

५४ ४७४९९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ननलय नाईक 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रूग्णालय, नागपरू येथ े येणाऱ् या 
गभयिती जसत्रयाांना बाहेरून औषधे 
आणािी लागत असल्याबाबत  

५५ ४९०६० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 

शस ांधुदगुय जजल््यातील सरमळ टेंबिाडी 
सोनिड े पाट िराड कली खाडीिरील 
पलुाचे बाांधकाम पणूय करण्याबाबत  

५६ ४८१६७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.सनतश चव्हाण 

घातक रसायनाांच्या अिधै 
िाहतकुीबाबत  

५७ ४९१४५ श्रीमती विद्या चव्हाण ररांगाचीिाडी (जज.रत्नाधगरी) येथील 
ननरूळ ग्रामपांचायत काययक्षेत्रातील 
रसत्यासाठी ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत  

५८ ४८०५१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े

राज्यात पाणीटांचाई ननमायण 
र्ाल्याबाबत  

५९ ४८४५६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

राज्यातील ददव्याांगजनाांना शासकीय 
कल्याणकारी योजनाांचा लाभ 
शमळण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६० ४७५७६ श्री.रामराि िडकुत े दहांगोली जजल््यात समधृ्द जनकल्याण 

योजनेंतगयत काम े प्रलांबबत 
असल्याबाबत  

६१ ४८८२३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

मुांबई-अहमदाबाद महामागायजिळच्या 
जांगलात खैराांच्या र्ाडाांच्या तसकरीच े
प्रमाण िाढल्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक : २८ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


