
Deccan Education Society’s 

 

Fergusson College (Autonomous), Pune 

 

Program Specific Outcomes(PSOs) and Course Outcomes (COs) 

2019-20 

                                                    Department of Marathi 

Programme: B.A. Marathi   

 

PSO No. Program Specific Outcomes(PSOs) 

 

Upon completion of this programme the student will be 

able to 

PSO1 शैक्षणिक क्षमता –  

i) विविध भाविक कौशल्ाांचा परिच् होऊन त्ाांच््ा उप्ोजनाची 
क्षमता िाढिण.े 

ii) मिाठी साहहत्ाच््ा एकां दि प्रेिणा आणण प्रितृ्ीांचा अभ््ास किण.े  

iii) आधुननक मिाठी िाङ्म्ाच््ा इनतहासाच््ा स्िरूपाचे आकलन 

होणे. 

iv) भािेच््ा शास्री् स्िरूपाचा परिच् होणे. 

v) साहहत्ाच््ा माध््मातनू सांस्कृतीचा परिच् घडणेि 

साहहत्कृतीच््ा साांस्कृनतक सांदभााची ि त्ाच््ा मोलाची जाण 

प्राप्त होणे. 

vi) िेगिेगळ््ा िाड्म्प्रकािातील ि कालखांडातील अभभजात 

साहहत्कृतीांचा सांस्काि होऊन साहहत्ाबद्दल अभभरुची ि 

सांिेदनक्षमता जागतृ होणे आणण कलाकृतीचा आस्िाद घेण््ाचे 

सामर्थ्ा ननमााण होईल. 

PSO2 व्यक्ततगत आणि व्यावसाययक क्षमता – 

i) भािेच््ा श्रिण-भािण-िाचन-लेखन ्ा कौशल्ाांिि प्रभुति 
प्राप्त होणे.  

ii) व््िहाि, विज्ञान, मानिविद््ा आणण साहहत् ्ाांची 
व््िच्छेदक लक्षण ेजाणणे.  



iii) साहहत्कृतीांच््ा अभ््ासामुळे मानिी स्िभािाांशी परिच् होणे. 

iv) साहहत् आणण भािा ्ाांच््ा आधािे किता ्ेऊ शकणार्् ा 
विविध व््ािसान्क कौशल्ाांचा परिच् होणे. 

 

PSO3 संशोधन क्षमता –  

i) साहहत्ाच््ा सांशोधनाच््ा विविध हदशाांची प्राथभमक ओळख होणे.  
ii) साहहत्ाशी सांबांधधत विविध क्षेरे लक्षात ्ेणे.  

PSO4 उद्योजकीय आणि सामाक्जक क्षमता – 

i) मिाठी भािेशी सांबांधधत विविध दृक-श्राव्् प्रसािमाध््माांसाठी 
लेखन किता ्ेणे.   

ii) साहहत्ाच््ा सादिीकिणाचा स्ितांर विचाि किता ्ेणे.  
 

                                                 FY. B.A Marathi Semester I 

Title of the 

Course and 

Course Code 

पारंपररक मराठी  (MAR1101) Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 साहहत् आणण िाड्म्प्रकाि ्ा संकल्पना समजून घेिे.  1 

CO2 व््क्ततधचर ्ा िाड्म्प्रकािाच््ा िैभशष्ट्ाांचे सोदाहरि 
स्पष्टीकरि करता येिे.  

3 

CO3 ‘व््तती आणण िलली’ ्ा सांग्रहातील व््क्ततधचराांचे 
व््िक्स्थत िाचन किता ्ेणे. त्ातील गुणव््ांजक शब्द 
आणण िात्ाांचा अथा लािता ्ेणे.  

3 

CO4 ‘व््तती आणण िलली’मधील घटकाांचे वगीकरि आणि 
ववश्लेषि करता येि.े  

4 

CO5 अभ््ासक्रमाला असलेल्ा व््क्ततधचर-सांग्रहातील व््तती 
आणण मानिी प्रितृ्ी ्ाांतील साम््भेद ओळखता येिे. 

5 



CO6 अभ््ासक्रमाला असलेल्ा व््क्ततधचर-सांग्रहाचे आश्, 
आविष्काि अशा विविध तत्तिाांच््ा आधािे मूल्यमापन 
करता येिे.  

5 

   
 

 

 

                                                 FY. B.A. Marathi Semester II 

Title of the 

Course and 

Course Code 

पारंपररक मराठी  (MAR1201) Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 कविता आणण गीत ्ाांतील साम्यभेद ओळख़िे आणण 
कविता ्ा  िाड्म्प्रकािाची संकल्पना समजून घेिे.  

1 

CO2 कविता आणण गीत ्ाांतील  ्ा िाड्म्प्रकािाच््ा 
िैभशष्ट्ाांचे सोदाहरि स्पष्टीकरि करता येिे.  

3 

CO3 अभ््ासक्रमाला असलेल्ा कवितासांग्रहातील सिा कविताांचे 
व््िक्स्थत िाचन करून त्ातील गुणव््ांजक शब्द, 
प्रनतमाांचा अर्थ लावता येिे.  

3 

CO4 ‘चैरबन’मधील कविताांचे वगीकरि आणि ववश्लेषि करता 
येिे.  

4 

CO5 अभ््ासक्रमाला असलेल्ा कवितासांग्रहातील कविता, 
िण््ाविि् आणण मानिी प्रितृ्ी ्ाांच््ातील नाते 
ओळखता येिे. 

5 

CO6 ‘चैरबन’चे आश्, आविष्काि ्ाांच््ा आधािे मूल्यमापन 
करता येिे.  

5 

   

SY. B.A.  Marathi Semester III 



Title of the 

Course and 

Course Code 

नेमलेल्या साहहत्यकृत ंचा अभ्यास – नाटक : ववशेषस्तर 

मराठी - १ (MAR2301) 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 साहहत् प्रकाि ही सांकलपना समजािून घेणे. 1 

CO2 नाटक ्ा साहहत् प्रकािाची सांकलपना, पिांपिा, 
प्रा्ोधगकता  ्ाांचा अभ््ास किण.े 

2 

CO3 नाट्लेखनाची विविध अांगे समजािून घेणे. 3 

CO4 ‘अशु्रांची झाली फुले’ ्ा नाटकाच््ा कथानकाचा अभ््ास 
किण े

4 

CO5 ‘अशु्रांची झाली फुले’ ्ा नाटकाच््ा अांक आणण प्रिेशाांचे  
औधचत् तपासण.े  

5 

CO6 ‘अशु्रांची झाली फुले’ ्ा नाटकातील प्रसांग, व््क्ततिेखा, 
सांिाद, िांगसूचना, नेपर्थ् इ. चे मूल्मापन किण.े 

6 

   

 

Title of the 

Course and 

Course Code 

अवाथच न  मराठी  वाड्मयाचा  इयतहास – १८१८-१९२० : 

ववशेषस्तर मराठी २  (MAR2302) 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 १९व््ा शतकातील सामाक्जक, िाजकी्, आधथाक 
परिितानाचे पुन:स्मिण किण.े 

1 

CO2 मिाठी िैचारिक ननबांधाांची चचाा किण.े एकोणणसाव््ा 
शतकातील समाजप्रबोधनाच््ा चळिळीची चचाा किण,े 

ननष्किा नोंदविणे 

2 

CO3 इ.स. १८१८ ते १९२० ्ा कालखांडातील कादांबिीलेखन 
आश् सूरात बाांधण,े िगीकिण किण,े सोदाहिण चचाा 

3 



किण.े 

CO4 आधुननक मिाठी कवितेमधील अनुभिविश्ि कवितेची 
िचना ि भािाशैली ्ाांचे विश्लेिण किण,े आश्ानुसाि 
िगीकिण किण.े  

4 

CO5 इ.स.१८१८ ते १९२० ्ा कालखांडातील विविध 
साहहत्कृतीांचे विश्लेिण किण.े त्ाांच््ातील साम््भेद 
ननिखणे. 

5 

CO6 इ.स.१८१८ ते १९२० ्ा कालखांडातील साहहत्ननभमातीच््ा 
प्रेिणा ि त्ाांचा साांस्कृनतक अनुबांध ्ाांची सूरबद्ध िचना 
किण.े 

6 

   

 

Title of the 

Course and 

Course Code 

पारंपाररक मराठी : द्ववत य वषथ कला : सामान्यस्तर २ 

(MAR2303) 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 आतमचरिर साहहत् प्रकाि म्हणजे का् ? समजािून 
घेणे. 

1 

CO2 आतमचरिर लेखन, साहहत् प्रकािची सांकलपना, पिांपिा, 
महति ्ाची ओळख करून देणे 

2 

CO3 आतमचरिर लेखनाचे स्िरूप  समजािून घेणे. 3 

CO4 ‘बॅरिस्टिचां  काटा’ ्ा आतमचरितराचा अभ््ास किणे 4 

CO5 ‘बॅरिस्टिचां  काटा’ ्ा आतमचरितराचा आश् आणण 
अविष्कािाच््ा  माध््मातून अभ््ास किण.े 

5 

CO6 ‘बॅरिस्टिचां  काटा’ ्ा आतमचारिरातील प्रसांग, व््क्ततिेखा, 
भािाशैली , िाताििण ्ाांची ओळख करून देणे. 

6 

   

 



 

 

SY. B.Sc. Marathi Semester III 

Title of the 

Course and 

Course Code 

मराठी ववज्ञान साहहत्य : द्ववत य वषथ ववज्ञान (MRS2301) Number of 

Credits : 02 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 ननबांध लेखन ्ा िाड्म् प्रकािची ओळख करून देणे. 1 

CO2 ननबांध लेखनाचे स्िरूप ि िैभशष्ट्े ्ाांचा परिच् किण.े 2 

CO3 मिाठी विज्ञान साहहत्ाची सांकलपना ि स्िरूपाचे 
आकलन करून देणे. 

3 

CO4 मिाठीतील विज्ञान साहहत् लेखनाच््ा स्थूल स्िरूपाचा 
परिच् करून देणे. 

4 

CO5 ‘्क्षाची देणगी’ ्ा कथासांग्रहातील घटना प्रसांगाांची, 
ओळख करून देणे. 

5 

CO6 ‘्क्षाची देणगी’ ्ा कथासांग्रहातील,अनुभिविश्ि , 

व््क्ततिेखाधचरण ्ा अनुिांगाने मूल्मापन किण््ाची 
क्षमता प्राप्त किण.े 

6 

   

 

 

Title of the 

Course and 

Course Code 

उपयोक्जत मराठी: द्ववत य वषथ ववज्ञान (MRS2302) Number of 

Credits : 02 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 



CO1 भािाांतिाची सांकलपना ि स्िरूप ्ाची ओळख करून देणे. 1 

CO2 मिाठीतील पारिभाविक सांज्ञाांचा परिच् किण.े 2 

CO3 सािाांश लेखन कौशल्ाचे आकलन करून देणे. 3 

CO4 प्रसािमाध््माांचा परिच् करून देणे. 4 

CO5 विज्ञानविि्क लेखनाच््ा स्िरूपाचे आकलन ि क्षमता 
प्राप्त करून देणे. 

5 

CO6 ितृपर, आकाशिाणी, दिूदशान ्ा प्रसािमाध््माांसाठी  
विज्ञानविि्क लेखनाची क्षमता प्राप्त करून देणे. 

6 

   

 

 

SY. B.A. Marathi Semester IV 

Title of the 

Course and 

Course Code 

नेमलेल्या साहहत्यकृत ंचा अभ्यास – कादंबरी : ववशेषस्तर 

मराठी - १ (MAR2401) 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 साहहत् प्रकाि ही सांकलपना समजािून घेणे. 1 

CO2 कादांबिी ्ा साहहत् प्रकािाची सांकलपना, पिांपिा ्ाांचा 
अभ््ास किणे 

2 

CO3 कादांबिी लेखनाची विविध अांगे समजािून घेणे. 3 

CO4 ‘िािांगढाांग’ ्ा कादांबिीच््ा कथानकाचा अभ््ास किणे 4 

CO5 ‘िािांगढाांग’ ्ा कादांबिीच््ा विविध प्रकिणाांचे औधचत् 
तपासणे.  

5 

CO6 ‘िािांगढाांग’ ्ा कादांबिीतील प्रसांग, व््क्ततिेखा, सांिाद, 

िणानशैली, भािाशैली, इ. चे मूल्मापन किण.े 

6 

   



 

Title of the 

Course and 

Course Code 

अवाथच न  मराठी  वाड्मयाचा  इयतहास – १९२०-१९६० : 

ववशेषस्तर मराठी २  (MAR2402) 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 १९व््ा शतकातील सामाक्जक, िाजकी्, आधथाक 
परिितानाचे पुन:स्मिण किण.े 

1 

CO2 मिाठी िैचारिक ननबांधाांची चचाा किण.े एकोणणसाव््ा 
शतकातील समाजप्रबोधनाच््ा चळिळीची चचाा किण,े 

ननष्किा नोंदविणे 

2 

CO3 इ.स. १९२० ते १९६० ्ा कालखांडातील कादांबिीलेखन 
आश् सूरात बाांधण,े िगीकिण किण,े सोदाहिण चचाा 
किण.े 

3 

CO4 आधुननक मिाठी कवितेमधील अनुभिविश्ि कवितेची 
िचना ि भािाशैली ्ाांचे विश्लेिण किण,े आश्ानुसाि 
िगीकिण किण.े  

4 

CO5 इ.स. १९२० त े १९६० ्ा कालखांडातील विविध 
साहहत्कृतीांचे विश्लेिण किण.े त्ाांच््ातील साम््भेद 
ननिखणे. 

5 

CO6 इ.स. १९२० ते १९६० ्ा कालखांडातील 
साहहत्ननभमातीच््ा प्रेिणा ि त्ाांचा साांस्कृनतक अनुबांध 
्ाांची सूरबद्ध िचना किणे. 

6 

   
 

Title of the 

Course and 

Course Code 

पारंपाररक मराठी: द्ववत य वषथ कला : सामान्यस्तर २ 

(MAR2403) 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 



CO1 चरिर साहहत् प्रकाि म्हणजे का् ? समजािून घेणे. 1 

CO2 चरिर लेखन, साहहत् प्रकािची सांकलपना, पिांपिा, महति 
्ाची ओळख करून देणे 

2 

CO3 चरिर लेखनाचे स्िरूप  समजािून घेणे. 3 

CO4 ‘आ्डा स्कडि’  ्ा चरिराचा अभ््ास किणे 4 

CO5 ‘आ्डा स्कडि’  ्ा चरिराचा आश् आणण अविष्कािाच््ा  
माध््मातून अभ््ास किण.े 

5 

CO6 ‘आ्डा स्कडि’  ्ा चरिरातील प्रसांग, व््क्ततिेखा, 
भािाशैली, िाताििण ्ाांची ओळख करून देण.े 

6 

   
 

 

 

TY. B.A. Marathi Semester V 

Title of the 

Course and 

Course Code 

पारंपाररक मराठी : ततृ य वषथ कला : सामान्यस्तर ३  

(MAR3501) 

 

Number of 

Credits : 03 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 साहहत् प्रकाि म्हणज ेका्?, समजािून घेणे, साहहत् 
प्रकािाची ओळख करून घेणे.  

1 

CO2 लभलत लेखन साहहत् प्रकािाची सांकलपना, स्िरूप, पिांपिा, 
महति ्ाची ओळख करून देणे.  

2 

CO3 लभलत लेखनाचे स्िरूप समजून घेणे. ‘मोि’ ्ा लभलत 
गद्् सांग्रहात हदलेल्ा लेखाांचा अभ््ास किण.े   

3 

CO4 ‘मोि’ ्ा लभलत लेखनाचा आश् आणण आविष्कािाच््ा 
माध््मातून अभ््ासणे. 

4 



CO5 ‘मोि’ ्ा लभलत गद््ातील प्रसांग, व््क्ततिेखा, भािाशैली, 
िाताििण ्ाची ओळख करून देणे. 

5 

CO6 अक्षि गणितेृ्, भुजांगप्र्ात, माराितेृ् : आ्ाा, हदांडी ्ाांचा 
सविस्ति अभ््ास साहहत् व््िहािाच््ा अनुिांगान ेकिण.े  

6 

   
 

Title of the 

Course and 

Course Code 

व्यावहाररक मराठी : ततृ य वषथ कला : सामान्यस्तर ३ 

(MAR3502) 

 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 प्रसाि माध््माची व््ाख््ा, स्िरूप, िैभशष्टे, महति, फा्दे, 

गुण, पिांपिा, विकास, इनतहास समजािून घेणे. 

1 

CO2 ितृपर ्ा प्रसािमाध््माचा सविस्ति परिच् करून घेणे.   2 

CO3 प्रसािमाध््माांचा जनमानसाांिि होणािा परिणाम तपासण.े 3 

CO4 ितृ्पराांचे स्िरूप, सदिे, ्ाांची लेखनशैली तपासण.े   4 

CO5 जाहहिातीचे स्िरूप, मसुदा, माांडणी, लेखन, भािा 
मूल्मापन किण.े 

5 

CO6 ितृ्परी् लेखनाचा अभ््ास किण ेआणण सिाि किणे.  6 

   
 

Title of the 

Course and 

Course Code 

साहहत्य ववचार : ततृ य वषथ कला : ववशेषस्तर ३ 

(MAR3503) 

 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 साहहत् म्हणज ेका् ? साहहत्ाची पिांपिा, उगम, 

सांकलपना, साहहतीच््ा विकास कसा होत गेला ्ाचा 
आढािा घेणे 

1 



CO2 साहहत्ाची माहहती करून घेणे, साहहत्ाची प्र्ोजने, 
ननभमाती, साहहत्ाची भािा इत्ादी घटकाांचा अभ््ास 
किण.े 

2 

CO3 साहहत्ाचा आस्िाद आणण अभभरुची ्ाांचे पिस्पि सांबांध 
समजािून देणे 

3 

CO4 साहहत् आणण समाज, साहहत् आणण सांस्कृती ्ा 
घटकाांची नोंद घेण,े ्ातून साहहत्ाची सामाक्जकता स्पष्ट 
किण.े  

4 

CO5 साहहत्ाचा समाजािि आणण समाजाचा साहहत्ािि 
होणािा प्रभाि आणण प्रभाि समजािून देणे 

5 

CO6 साहहत्प्रकािाची सांकलपना समजािून देणे, 
साहहत्प्रकािाच््ा घटकाांची धचककतसा किण.े 

6 

   
 

Title of the 

Course and 

Course Code 

विथनात्मक भाषाववज्ञान : ततृ य वषथ कला : ववशेषस्तर ४ 

 (MAR4104) 

 

Number of 

Credits : 03 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 भािेचे स्िरूप ि का्ा विविध व््ाख््ाांच््ा आधािे साांगणे 1 

CO2 भािाविज्ञानाच््ा विविध शाखाांमधील फिक स्पष्ट किण.े 

भािा आणण भािण ्ाांतील फिक तुलनेतून स्पष्ट किण.े 

2 

CO3 उच्चािण स्थानानुसाि भािाध्िनीांच े िगीकिण ि त्ाांची 
व््िस्था लािण,े भािाध्िनीांचे, िगीकिण सूरात बाांधण.े 

3 

CO4 स्िन, स्िननम आणण स्िनाांति आणण रुवपका, रुवपम 
आणण रुवपकाांति ्ा सांकलपना स्पष्ट किण.े  

4 

CO5 मिाठी भािेचा िात्विन््ास अभ््ासणे.   5 



CO6 भािा ही सांिचना ि नतचे घटक सूरबद्ध किण.े हे घटक 
पिस्पिाांशी जोडणे ्ा घटकाांचे विश्लेिण किण.े त्ाआधािे 
भािेचे स्िरूप विकभसत किण.े 

6 

   
 

TY. B.A Marathi Semester VI 

Title of the 

Course and 

Course Code 

पारंपाररक मराठी: ततृ य वषथ कला : सामान्यस्तर ३  

(MAR3601) 

 

Number of 

Credits : 03 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 साहहत् प्रकाि म्हणज ेका्?, समजािून घेणे, साहहत् 
प्रकािाची ओळख करून घेणे.  

1 

CO2 प्रिासिणान ्ा साहहत् प्रकािाची सांकलपना, स्िरूप, 

पिांपिा, महति ्ाची ओळख करून देणे.  

2 

CO3 प्रिासिणानाचे स्िरूप समजून घेणे.  3 

CO4 ‘माझा प्रिास’’ ्ा मधील अनुभि विश्ि ि व््क्ततिेखाांचे 
मूल्मापन किण््ाची क्षमता प्राप्त करून देणे. 

4 

CO5 ‘माझा प्रिास’ ्ा प्रिासिणानातील प्रसांग, व््क्ततिेखा, 
भािाशैली, िाताििण ्ाची ओळख करून देण.े 

5 

CO6 अभांग आणण ओिी ्ा मिाठी छांदाांचा सविस्ति अभ््ास 

किण.े  

6 

   

 

Title of the 

Course and 

Course Code 

व्यावहाररक मराठी : ततृ य वषथ कला : सामान्यस्तर ३ 

(MAR3602) 

 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 



CO1 प्रसाि माध््माची व््ाख््ा, स्िरूप, िैभशष्टे, महति, फा्दे, 

गुण, पिांपिा, विकास, इनतहास समजािून घेणे. 

1 

CO2 नभोिाणी, धचरिाणी ्ा आधुननक तांरज्ञानपि 
प्रसािमाध््माांचा परिच् करून घेणे. 

2 

CO3 ्ा प्रसािमाध््माांचा जनमानसाांिि होणािा परिणाम 
तपासणे 

3 

CO4 नभोिाणी, धचरिाणी ्ा प्रसािमाध््माांसाठी आिश््क 
असणार्् ा विविध कौशल्ाांचा अभ््ास किण.े  

4 

CO5 नभोिाणीसाठी लेखन किण े– मुलाखत, रूपक, शु्रनतका, 
बातम््ा, ननिेदन इ.  

5 

CO6 धचरिाणीसाठी लेखन किणे – भािण, मुलाखत, रूपक, 
माहहतीपट, बातम््ा, ननिेदन इ.  

6 

   

 

Title of the 

Course and 

Course Code 

साहहत्य ववचार : ततृ य वषथ कला : ववशेषस्तर ३ 

(MAR3603) 

 

Number of 

Credits : 04 

On completion of the course, the students will be able to:  Bloom’s 

Cognitive 

level 

CO1 साहहत्ाच््ा आस्िादामागची कािणमीमाांसा ्ाचा आढािा 
घेणे 

1 

CO2 आस्िादाच््ा स्िरूपाचा परिच् करून देणे  2 

CO3 साहहत् आणण समाज ्ाांच््ा पिस्पिसांबांधाांचा अभ््ास 
किण.े 

3 

CO4 साहहक्त्क अभभरुची कशी ननमााण ि विकभसत होते ्ाची 
जाणीि ननमााण किण.े 

4 

CO5 साहहत्ाच््ा विविध प्रकािाांची गिज लक्षात घेऊन 
त्ामागच््ा तत्तिाांची जाणीि ननमााण किण.े 

5 



CO6 साहहत्ाची समीक्षा किता ्ेण््ासाठी पूिात्ािी किणे. 6 

   
 

 


