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ශ්රී ලංකා ජීව විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟය 2018  

               

A හා B කකාටස් සඳහා ිළිතුරු පත්රය  

මෙෙ ම ොටස විභොග පරීක්ෂ  මෙත ලබො මෙන්න.  

A ම ොටස පෙණක් විභොග ශොලොමෙන් පිටතට රැමගන යොෙට අෙසර ඇත.  

 

A කකාටස සඳහා ිළිතුරු පත්රය  

නිෙැරදි පිළිතුර X ෙගින් සටහන්  රන්න  
 

01. (1) (2) (3) (4) (5)  21. (1) (2) (3) (4) (5) 

02. (1) (2) (3) (4) (5)  22. (1) (2) (3) (4) (5) 

03. (1) (2) (3) (4) (5)  23. (1) (2) (3) (4) (5) 

04. (1) (2) (3) (4) (5)  24. (1) (2) (3) (4) (5) 

05. (1) (2) (3) (4) (5)  25. (1) (2) (3) (4) (5) 

06. (1) (2) (3) (4) (5)  26. (1) (2) (3) (4) (5) 

07. (1) (2) (3) (4) (5)  27. (1) (2) (3) (4) (5) 

08. (1) (2) (3) (4) (5)  28. (1) (2) (3) (4) (5) 

09. (1) (2) (3) (4) (5)  29. (1) (2) (3) (4) (5) 

10. (1) (2) (3) (4) (5)  30. (1) (2) (3) (4) (5) 

11. (1) (2) (3) (4) (5)  31. (1) (2) (3) (4) (5) 

12. (1) (2) (3) (4) (5)  32. (1) (2) (3) (4) (5) 

13. (1) (2) (3) (4) (5)  33. (1) (2) (3) (4) (5) 

14. (1) (2) (3) (4) (5)  34. (1) (2) (3) (4) (5) 

15. (1) (2) (3) (4) (5)  35. (1) (2) (3) (4) (5) 

16. (1) (2) (3) (4) (5)  36. (1) (2) (3) (4) (5) 

17. (1) (2) (3) (4) (5)  37. (1) (2) (3) (4) (5) 

18. (1) (2) (3) (4) (5)  38. (1) (2) (3) (4) (5) 

19. (1) (2) (3) (4) (5)  39. (1) (2) (3) (4) (5) 

20. (1) (2) (3) (4) (5)  40. (1) (2) (3) (4) (5) 

          

      

අනු අං ය:  
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   B ම ොටස - ම ටි පිළිතුරු ප්රශ්න  

 

දී ඇති කකාටුකේ ිළිතුරු සපයන්න. √ කහෝ X කහෝ ලකුණු පමණක් භාවිත 

කරන්න. 

 

1. පහත රූපෙලින් ෙැක්මෙන්මන් මපොලිසැ රයිඩ අණු තුනකි. එක් ෙෘත්තයකින් නිරූපණය 

ෙන්මන් එක් මෙොමනොසැ රයිඩයකි.  

 

 

 

 

 

 

ඉහත රූප පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (x) ෙක්ෙන්න. 

(1) A හො B අණුෙල පිළිමෙළින් 1-4 සහ 1-6 ග්ලයිම ොසිඩික් බන්ධන ෙක්නට 

ලැමේ. 

  

(2) C අණුමෙහි 1-4 ග්ලයිම ොසිඩික් බන්ධන පෙණක් ඇත.   

(3) B හො C අණු මේඛීය අණු මේ.   

(4) A හො B අණු සංචිත අණු විය හැකි ය.   

(5) මෙෙ මපොලිසැ රයිඩ අණු තුමනහි ඒ   අණු ග්ුම ෝස් විය හැකි ය.   

 

2. එන්සයිෙ පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (x) ෙක්ෙන්න. 

(1) සෙහර ප්ලොස්ෙ පටල මප්රෝටීන එන්සයිෙ මලස ක්රියො  රයි.    

(2) සෙහර එන්සයිෙ විවිධ උපස්තර ෙත ක්රියො  රයි.   

(3) සෙහර මලෝහ අණු එන්සයිෙ අක්රිය  රයි.    

(4) සොෙොනයමයන් එන්සයිෙෙල විවිධ ප්රශස්ත pH අගයන් හො සෙොන ප්රශස්ත 

උෂ්ණත්ෙයක් තිමේ. 

  

(5) තරඟ ොරී නිමෂ්ධ , එන්සයිෙෙල සක්රිය ස්ථොනෙල හැඩය මෙනස්  රයි.   

 

3. මෙෙ ප්රශ්නය පහත සමී රණය ෙත රඳො පෙතී. 

 

පයිරුමෙට්          ඇසිටයිල් CoA + CO2 + NADH 

 

ඉහත සමී රණය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) මෙය  ොමබොක්සිල් රණ ප්රතික්රියොෙකි.   

(2) මෙය ශක්තිෙොය  ප්රතික්රියොෙකි.   

(3) මෙය සජීවී සසලෙල සසලප්ලොස්ෙය තුළ සිදුමේ.   

(4) මෙෙ ප්රතික්රියොමේ, , පයිරුවික් අම්ලය ඇසිටයිල් CoA බෙට ඔක්සිහරණය මේ.   

(5) මෙය ප්රභොසංශ්මල්ෂණය හො ස්ෙසනය යන මෙමක්,  ෙ සිදු මේ.   

      A              B     C 
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4. පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) පිමයෝෆයිටොෙන්ට සහ ඇන්මතොෆියිටොෙන්ට මසලියුමලෝස්ෙලින් තැනුණු සසල 

බිත්ති ඇත. 

  

(2) මරොමඩොෆිටො සහ ඇස්ම ොෙයිම ෝටොෙල සසල බිත්ති  යිටින්ෙලින් තැනී 

ඇත.  

  

(3) මසස්මටෝඩො සහ සයිමගොෙයිම ෝටොෙල සංචිත ආහොරය ග්ලයිම ොජන් ය.    

(4) ඇන්මතොෆිටොෙන් සහ චිට්රිඩිමයොෙයිම ෝටොෙන් ප්රභොස්ෙයංමපෝී ය.   

(5) Halobacterium සහ Rhizopus ප්රතිජීෙ ෙලට සංමේ,  මනො මේ.   

 

5. ආමරොමපෝඩොෙන් පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) ක්රස්මට්ශියොෙන්, ස්පේශ  සංඛ්යොෙ ෙගින් මෙනත් ආමරොමපෝඩොෙන්මගන් 

මෙන්  ර හඳුනො ගත හැකි ය. 

  

(2) ඇරැක්නිඩොෙන් මෙනත් ආමරොමපෝඩොෙන්මගන් මෙන් ර හඳුනො ගැනීෙ 

සඳහො ශීේමෂෞරස තිබීෙ භොවිත  ළ හැකි ය. 

  

(3)  යිමලොමපෝඩොෙන් මෙනත් ආමරොමපෝඩොෙන්මගන් මෙන් ර හඳුනො ගැනීෙ 

සඳහො මේහ ඛ්ණ්ඩය  ඇති පොෙ සංඛ්යොෙ භොවිත  ළ හැකි ය. 

  

(4)  ෘමීන් මෙනත් ආමරොමපෝඩොෙන්මගන් මෙන් ර හඳුනො ගැනීෙ සඳහො 

උෙරමේ උපොංග මනොෙැති වීෙ භොවිත  ළ හැකි ය. 

  

(5) උරසක් මනොතිබීෙ නිසො ඩිප්මලොමපෝඩොෙන් මෙනත් ආමරොමපෝඩොෙන්මගන් 

මෙන් ර හඳුනො ගත හැකි ය. 

  

 

6. මිනිසොමග් ස්ෙයංසොධ  ස්නොයු පේධතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ 

(√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) අනුමේගී පේධතිමේ පුේෙ ගැංග්ීය තන්තු,  පොල සහ සුෂුම්නො ස්නොයු 

ඔස්මස් විහිමේ. 

  

(2) අනුමේගී පේධතිමේ පශ්ච ගැංග්ීය තන්තු ප්රතයනුමේගී පේධතිමේ එෙ 

තන්තු ෙලට ෙඩො දිගු ය. 

  

(3) අනුමේගී  ගැංග්ලියො  ොර  අෙයෙෙල පිහිටයි.   

(4) අනුමේගී ස්නොයුෙලින් නිපෙමෙන ස්නොයු සම්මේෂ ය ඇසිටයිල් ම ෝලින් ය.   

(5) ගේභොෂය ස්නොයුතනය ෙන්මන්  ප්රතයනුමේගී ස්නොයුෙලින් පෙණි.   

 

7. සත්ත්ෙයින්මග් බහිස්රොෙය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) 

ෙක්ෙන්න. 

(1) යුරියොෙල අධි  ද්රොෙයතොෙ නිසො එය බහිස්රොෙය කිරීෙට අධි  ජල 

ප්රෙොණයක් අෙශය මේ. 

  

(2) ක්රියටින්, ෙෘක්  ෙගින් බහිස්රොෙය ම මේ.   

(3) පිත් ෙේණ , ෙෘක්  ෙගින් බහිස්රොෙය ම මේ.   

(4) මභෞමි  ඇම්ෆිබියොෙන්මග් ප්රධොන නයිට්රජනීය බහිස්රොවී ඵලය යුරික් අම්ලය 

යි. 

  

(5) සියළුෙ ෙත්සයින්මග් ප්රධොන නයිට්රජනීය බහිස්රොවී ඵලය ඇමෙෝනියො ය.   
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8. මිනිසොමග් පට  පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) ආහොර ෙොේග නොලමේ ආස්තරය තැනී ඇත්මත් ස්තරීභුත, ෙයොජ ස්තරීභුත 

සහ සරල ස්තම්ි  අපිච්ඡෙෙලිනි. 

  

(2)  ලස් සසල සහිත පක්ෂ්ෙධර සරල ස්තම්ි  අපිච්ඡෙ, ක්ෂුද්රොන්රමේ 

ෙැකිය හැකි ය.  

  

(3) පෘෂ්ටය ෙක්ෙො ෙේධනය මනොෙන සසල සහිත අපිච්ඡෙ මුරොශමේ සහ 

අනුශ්ෙොසනොලි ොෙල ෙැකිය හැකි ය. 

  

(4) මිනිසොමග් සමම් හරස්  ඩ  ස්තරීභූත ස්තම්ි  අපිච්ඡෙ මබොමහෝ විට 

ෙැකිය හැකි ය. 

  

(5) ම ොලැජන් තන්තු සහ ඉලොස්ටින් තන්තු විශොල ප්රෙොණයක් පිළිමෙළින් 

 ණ්ඩරො සහ බන්ධනිෙල ෙැකිය හැකි ය. 

  

 

9. පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) හෘත් චක්රය  සිදුවීම් පිළිමෙළින්  ේණි ො සංම ෝචනය වීෙ,  ේණි ො ඉහිල් 

වීෙ, ම ෝෂි ො සංම ෝචනය වීෙ සහ ම ෝෂි ො ඉහිල් වීෙයි. 

  

(2) ෙකුණු  ේණි ොෙ සංම ෝචනය ෙන විට රුධිරය ේවිතුණ්ඩ  පොටය ඔස්මස් 

ගලො යයි. 

  

(3) සියළු සුදු රුධිරොණු නයෂ්ටි සහිත ය.   

(4) සියු ශිරො ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය මගන යයි.   

(5) මෙෙේපියන් මෙමෙනො ෙ AB රුධිර ගණය සහිත අය වූ විට ඔවුන්මග් 

ෙරුෙන්මග් රුධිර ගණය ෙ AB මේ. 

  

 

10. පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) ආමරොමපෝඩොෙන්මග්, ඇනීඩොෙන්මග්  සහ ප්ලැටිමහල්මින්මත්ස්මග් ස්නොයු 

පේධතිෙල මුලි  සැලැස්ෙ එ  සෙොන ය. 

  

(2) මිනිස් ඇමස්  ොචය සහ ස්ෙච්ඡය යන මෙම න් ෙ ආමලෝ  කිරණ ෙේතනය 

මේ. 

  

(3) ඇසිටයිල් ම ෝලිමනස්ටමේස් නිමශ්ධ  ෙගින් උපොගෙෙල,  ස්නොයු ආමේගෙල 

සම්මේෂණය ෙැඩි ම මේ. 

  

(4) පෘෂ්ටෙංශින්මග් ඇස් ෙලට සෙොන ඇස් මසෆමලොමපෝඩොෙන්මග් ෙැකිය හැකි ය.   

(5) මිනිස් දිමේ අග්රස්ථය පැණි රසට අතිශයින් සංමේ,  ය.   

 

11. අන්තරොසේගීය යොෙනය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) 

ෙක්ෙන්න. 

(1) TSH රොෙය අඩු ෙන විට රුධිර  ැල්සියම් ෙට්ටෙ ෙැඩි මේ.   

(2) PIH රොෙය අඩු ෙන විට කිරි නිපෙවීෙ ෙැඩි මේ.   

(3) ම ෝටිමසෝල් රුධිර ග්ුම ෝස් ෙට්ටෙ අඩු  රයි.   

(4) පැරොතයිමරොයිඩ මහෝමෙෝනය PO4-3 බහිස්රොෙය ෙැඩි  රයි.   

(5) ඇඩ්රරිනලින් රුධිර ග්ුම ෝස් ෙට්ටෙ ෙැඩි  රයි.   
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12. ස්ී ප්රජන  පේධතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) 

ෙක්ෙන්න. 

(1) පීතමේහය වි සනය ෙන්මන්  සුනි  අෙධිමේ ය.   

(2) සුනි  අෙධිමේ,  මප්රොමජස්ටමරෝන් ෙට්ටෙ, ඊස්ට්රජන් ෙට්ටෙට ෙඩො ෙැඩි ය.   

(3) FSH ෙට්ටමම් ශීඝ්ර ෙැඩිවීෙ නිසො ඩිම්බ මෙෝචනය සිදු මේ.   

(4) ඩිම්බම ෝෂමේ ලූටීය අෙධිය, එන්මඩොමෙට්රියමම් ප්රගුණන අෙධිය හො සම්පොත 

මේ. 

  

(5) සංමස්චනය සිදු විය හැක්මක් ලූටිය අෙධිමේ ෙැෙ  ොලමේ,  පෙණි.   

 

13. ප්මලෝයෙ පරිසංක්රෙණය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) 

ෙක්ෙන්න. 

(1) අපොයනමේ නිෙහස් සීනි සොන්ද්රණය, මපමන්ර නළෙල එෙ සොන්ද්රණයට ෙඩො 

සැෙවිට ෙ අඩු ය. 

  

(2) ප්රභෙමේ සිට අපොයනයට මපමන්ර නළ දිමග් ස් න්ධ ප්රෙොහය සෘණ පීඩනයක් 

ඔස්මස් සිදු මේ.  

  

(3) ප්රභෙමේ සිට අපොයනයට සශලෙ ෙොහිනී ඔස්මස් ස් න්ධ ප්රෙොහය ධන 

පීඩනයක් ඔස්මස් සිදු මේ. 

  

(4) ෙේධනය ෙන මුල්, අංකුර,  ඳන් සහ ඵල අපොයනයන් මේ.   

(5) ප්මලෝයෙ බැර වීෙ හො හර වීෙ සිදුෙන්මන් මපමන්ර නළ ඒ   සහ 

පරිෙේත  සසල අතර ය. 

  

 

 

14. පහත රූපමේ ෙැක්මෙන්මන් ේවිබීජ පත්රි  ඳ  හරස් ඩ  ම ොටසකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත රූපය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) මෙය ේවිතීයි  සශලෙමේ හරස් ඩකි.   

(2) මෙය ෙොේෂි  ෙළුෙල හරස් ඩකි.   

(3) A හො B යනු පිළිමෙළින් සශලෙ හො ප්මලෝයෙ ම ොටස් ය.   

(4) X හො Y යනු සශලෙ ම ොටස් ය.      

(5) Z යනු ෙජ්ජොමේ ඇති ෙෘදුස්තර සසල ය.   

 

 

 

A 

B X 

Y 

Z 
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15. පහත රූපමේ ෙැක්මෙන්මන් පුේගලයන් 6 මෙනකුමග් DNA ඇඟිලි සලකුණු රටොෙකි. සොම්පල 

තීරු 1 හො 2 පිළිමෙළින් පවුල  ෙෙට සහ පියොට අයත් මේ. සොම්පල තීරු 3-6 හෙො ගන්නො  

ෙරුෙන් ෙ ඇතුළු ෙරුෙන්ට අයත් මේ.  7 ෙැනි තීරුෙ ෙගින් භෂ්ෙ යුගල් 100මේ සලකුණු  ොණ්ඩ 

රටොෙ මපන්නුම් ම මේ.  

 

DNA ඇඟිලි සලකුණු රටොෙ සම්බන්ධ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ 

(X) ෙක්ෙන්න. 

(1) එහි ඇීල 9ක් ෙක්නට ලැමේ.   

(2) මෙෙ පවුමල් හෙො ගන්නො පිරිමි ෙරුෙන් තිමෙමනක් සිටිති.    

(3) මෙෙ රටොෙ තුළ පිරිමින්ට විමශ්ෂිත ඇීලයක් ඇත.   

(4) විශොල ෙ  ොණ්ඩය 500 bp මපන්නුම්  රයි.    

(5) කුඩො ෙ  ොණ්ඩය 100 bp ෙලට ෙඩො අඩුමෙන් මපන්නුම්  රයි.    

 

16. මිනිසොමග් ලිංග ෙේණමේහ පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) 

ෙක්ෙන්න. 

(1) පිරිමි මගමනෝෙමේ එකිමන ට මෙනස් ෙේණමේහ 24ක් ඇත.    

(2) ලිංග ප්රතිබේධ ප්රමේණි  ආබොධ ගැහැණුන්ට ෙඩො පිරිමින් අතර බහුල ෙ 

ෙක්නට ලැමේ. 

  

(3) රතු - ම ොළ ෙේණොන්ධතො ජොනමේ ඇීල මෙ ක් පිරිමින්ට ඇත.    

(4) පිරිමින්මග් Y ෙේණමේහය X ෙේණමේහයට ෙඩො දිගින් ෙැඩි ය.   

(5) පියොමග් X ෙේණමේහය  ඇති වි ෘති ඇීලයක් ඔහුමග් දියණියට ගෙන් 
 රන අතර පුතොට ගෙන් මනො රයි. 

  

 

 

17. ජීවීන්මග් පරිණොෙය  පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) 

ෙක්ෙන්න. 

(1) සංෙෘත සංසරණ පේධති ඇති වූමේ විෙෘත සංසරණ පේධතිෙලට මපර ය.    

(2) ප්රභොසංශ්මල්ෂ  ජීවීන් ඇති වූමේ විෂෙමපෝී ජීවීන්ට මපර ය.   

(3) සසල පටලෙල ශොඛ්නය වූ ලිපිඩ ඇති වූමේ ශොඛ්නය මනො වූ ලිපිඩෙලට මපර 

ය.  

  

(4) මභෞමි  ශො , මභෞමි  සතුන්ට ෙඩො පැරණි ය.   

(5) ප්රථෙ මභෞමි  ශො  වුමේ පොසි ය.   

500 bp 
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18. පෘථිවිය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) ප්රොෙරය පෘථිවි පෘෂ්ටමේ සිට 100 km පෙණ ගැඹුරට විහිමේ.   

(2) ජල මගෝලය පෘථිවි පෘෂ්ටමේ සිට 20 km පෙණ ගැඹුරට විහිමේ.   

(3) ජීෙමේ පැෙැත්ෙ සඳහො ප්රමයෝජනෙත් ෙන්මන් පෘථිවිය ෙත ඇති මුළු ජල 

ප්රෙොණමයන් 3%ක් පෙණි. 

  

(4) ජල මගෝලමේ ඇතුල් ෙ ස්තරය  මබොල යි.   

(5) සුේයොමලෝ මේ වි ෘති ොර  විකිරණ පරිෙේති මගෝලමේ,  අෙමශෝෂණය 

ම මේ. 

  

 

19. පොංශු ක්ෂුද්රජීවීන් පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) පමසහි සිටින මෙමෙනියට බහුල ක්ෂුද්රජීවීන් Actinomycetes ය.   

(2) Rhizobium ශො  ෙේධ  ද්රෙය රොෙය  රයි.   

(3) නයිට්රීහරණය සිදුෙන්මන් ස්ෙොයු තත්ත්ෙ යටමත්,  ය.   

(4) Azotobacter යනු රසොයනි  ස්ෙයංමපෝෂි, ස්ෙොයු, N2 තිර  රන පොංශු 

බැක්ටීරියොෙකි. 

  

(5) Thiobacillus ferrooxidans යනු රසොයනි  ස්ෙයංමපෝෂි, ස්ෙොයු, පොංශු 

බැක්ටීරියොෙකි. 

  

 

20. ආහොර නරක් වීෙ සිදු  රන ක්ෂුද්රජීවීන් පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්ර ොශය නිෙැරදි ෙ (√) 

ෙැරදි ෙ (X) ෙක්ෙන්න. 

(1) Staphylococcus aureus ආහොර ෙගින් සිදුෙන ආසොෙන ඇති  රයි.   

(2) Salmonella typhi ෙගින් නිපෙමෙන බහිේූල  ආහොර විෂ වීෙට බලපොයි.   

(3) ආහොරෙල ෙේධනය ෙන්මන් විෂෙමපෝී බැක්ටීරියො ය.   

(4) සෙහර සෙරස හො මප්රොමටෝමසෝෙොෙන් ආහොර නිසො සිදුෙන ආසොෙන ඇති 

 රයි 

  

(5) ලෙණ ොමී බැක්ටීරියො ුණු අඩංගු ආහොරෙල නරක් වීෙ සිදු රයි.    

 

 


