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पपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपपपप प पप पपपप 

पपपपपपप पपप पपपप पपपपपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपपपप पपपप 

पपपपपप; पपपपपपपपप पपपपप पप पपपपपपपपप पपप पपपपप पपप पपपपप 

पपपपपप पपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपप पपपपपप पपपपपप 
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पपपपपपपप पपप पपपपपपपपपपप पपपप पपपपपपप पपपपप, पपपपपपपप 
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पपपपपपपपप पपपपप पपपप प पपपप पपपपपपपप पपपपप 
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पपपपपपपप पपपपप पपपप पपपपप पपप प 

पपपपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपप पपपप प 

पपपपपपपप पपपपपपप पप पपपप  पपपपपप पपपपप पप पपपप पपपप पपप 

पपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपपपपपपपपप 
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पपपपप पपप पपपप पपपपपप पपप पपप पपपपपपप पपपपपपपपपपपप 

पपपपपपपपपपपप पप पप पपपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपप पपपप प 

पपपपपपपपप पपपप पपपपप पपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपप पपप 
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पपपपपपपपपप पपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपप प प 
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पपपपपपप पपप पपपपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपप 
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पपपपपपपप पपपपपपपपपपपपपपपपप पपपप पप पप पपपपपपपप प 

पपपपपपपपपपपप पपपप पपपप पपपपपपप पपपपपपपप, पपपपपपप, पपपपप, पपपपपपप 

प पपपप पपप पपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप, पपपपपपपपप, पपपपपपपप, 
पपपपपपप पपपप पपपपपपप पपपपप प पपपपपपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपपप 

पपपपपप पपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपपपपपपप पपपप 
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पपपपप पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपप प प  
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पपपप पपपपपपपप प प पपपपपपपप पपपपपपप पप, पपपपपप पपपपपपपपपपप पपप 

पपपपपपप पपपपपप, पपपपपपपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपप पपपपप 

पपपपपप, पपपपप पप पपपपपपपप पप–पपपपप पपप पपपपप पपपपपप पपपपपप 

पपपपप प प पपपपप पपपप पपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपप पप 

पपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपप,पपपपपपपपपप पपपपपपपप, 
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पपपपपप” पपपपप पपपपपप पपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपपप प 

प पपपपपपप पपपपपपप पपप पपपपपपपप पपप पपपपपपप पपपपपपप पपपपपपप 
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पपपपपपपप पपपपपप पप प पपपप पपपपपपपपपप पपपप पपपपपपप पपपपपपप 
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"पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपप, पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप" 

पपपपपपप पपपप पपपपप प पपपपपपपपप पपपप पपपपपप प पपपपपपपपप पपपपप, 
पपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप प पपपप पपपपपपपप पप पपपप पपपप 

पपपपपपपपप प पपपपपपपप पपपपप पपपपप प  

उउउउ उउउउउउ उउउउउउउउउउ उउउउउउउउउ 
पपपपपपपपप पपपपप पपपपपपपपपपप पपपप पपपपपप पपपपप पपपप पपपपप पपप 

पपप पपपपपपपपपप पपपपप पपपप पपपप प पपपपपपपपप पपपप 

पपपपपपपपपपपपप पपपपपप पपप पप पपपपपप पपपप पपपपप पपपपपपपप पपप 

पपपप पपपपप पपपप पपपपप पपपपपपप पपपपपपप पपप पप पपपपपपपपपप 

पपपपप प पप पपपपप पपपप पपपपप पपपप पपपप पपपपपपप पपपप पपपपप 

पपपपपपपपपप पपपपप प पपपपपपपपप पपपपप पपपप पपपप पपपपप पपप 

पपपपपपपपपप पपप पपपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपप 

पपपपपपपपप पपप पपप पपपपपप प प पपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपप 

पपप पपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपप पपपप 

पपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपपपप पपपपप पपपपपपप पपप 

पपपपपप पपपप पपपपपपपप प पपपपपपपप पपपप पपपपप पपप प पपपपपप पपप 

पपपपप पपपपपप पपप पपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपप पपपपप 

पपपपपपपपपपपपपप पपपप पपप प पपपपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपप 

पपपपपपपप पपपपप पपपप पपपप पपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपपपपपपपपप 

पपपपप पपपपप पपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपपपपप पपप पपपपप प प 

पपपपपपपपपप पपपप पपपपप पपपपपपपपपपप पप पपपपपपपप पपपपप पपप 

पपपपपपप पपपपप पपपपपपपपप पपपप पपपप प पपप पपप पपप पपप 

पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपप पपप पपप पपपप 

पपपपप पपप प पपपप पपपपपप प पपपप पपपपप पपप पपपपपप पपपपप पपप 

पपपपपप पपपप पपपपपपप पपपपप पपप  पपपपपपपपपप पपप पपपप पपप 

पपपपपप प प  

उउउउउउउउ उउउउ उ उउउउउउउउ उउउउउउउउ उउउ 
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पपपपपपप पपप प पपप पपपप पपपपपप पपपपपपपपप प पपपपपपपपपप पपपप 

पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपप पपपपप पपपप पपपपप पपपप पपपपपप पप 

प पपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपप पपप पपपप 

पपपपपपपपप प पपपपपपपप पपप पप पपपप पपपप पप पपप पपपपपप पपपप पपप 

पपपपपपपपपप पपपप पप पपपपप पपपपपप प पपपपपपपप पपपप पपपपपपपपपपपप 

पपपपपपपपप पपप पपप पपपपपप प प पपपपपपपपपप पपपपप पपप पपपपपप 

पपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप प पपपपपपपपप 

पपपपप पपपप पपपप पपपप पपपपपप पपपपप पपप पपपपपपपपपपप पपप पपपपपप 

पपप पपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपप प पपपपपपपप पपपप प 

पपपपपपप पपपपपपपप पपपपप पपपपपप पपपप पपपपपपपपप, पपपपपपप पपपप, पपप 

,पपपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपपप पप पपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपप प 

पपपपपपपपपपपप पपपपपपपपपपपप पपपपप पपपपपप 

पपपपपप  पपपपपपपप पप पपपपपपपप पपपपपपपपप पपप पपपपप पपपप 

पपप÷पपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपपप पपपप प प 

पपपपपपप पपपपपपपपपप पप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपप, पपपपपपपप पपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपप 

पपपपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपप पप प पपपपपप पपप पपपपपपपप 

पपपपपप पपपपपपपपप पपप पपपपपपपपप प पपपप पपपपपप पपपपप पपपपप 

पपपपपपपपपपप पपपप पपपपपप पपप पपपपप पपपपप प पपपपपपपप पपपपपप 

पपपपपपप पपपपप पपपप पपपपप पपपपप पपपपप  पपपपपपपपप पपपपपपपपप 

पपपपपप पपपपप पपपपप पपपपप प प पपपपपपपपपपप पपपप पपपपपपप पपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप प पपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपप 

पपपपपपपपपपप पपप पपपपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपप पपप पपप पपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप प पपपपप पपपपप पपपपपपपपपपपपपपपपपप 

पपपपपपपप पपपपपप पप पपपपपपपपपप पपपपप पपप पपपपप पपप पपपपपप प प 

पपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपपप पपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपप पपपपपप 

पपप पपप पपपपप पपप प  पपपपप पपपपपप पपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपप 

पपपपपपपप पपपपपप पपपपपप प पपपपप पपप पपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपप 

पपपपपपप पपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपप 

पपपपपपपपपप पपपपपपपप पपप पपपपपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपप प 

 
 
पपपपप पप पपपप पपपपपपपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपप प 

पपपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपपपपप प पपपपपपपपपपपप पपपपप प 

पपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपप प पपपपपपप पपपपप पपप प 

पपप पपपप पप पपपपप पप पप पपप पपपपपपप पपपपपपपपपप पपप.पप 

पपपपपपपप पपपपप पप पपपपपप पपपपपपपपपप पपप पपपपप पपपप 

पपपपपपपपपप पपपपप पपपपपप प पपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप पपप 

पपपपपपपप प पपपपप पप पपपप पपपपपपपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपपपप 

पपपपप पपप पपपपपपपप पपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपपप 

पपपपपपप, पपपपप, पपपप प पपपपपपपपप पपपपपपपपपपपप ‘पपप पप पपपप’पप 
पपपपप पपपपप पपप प पपपपप पपपपपपपप पपपपप पप पप पप पपपप पपपपपपप 

पपपपपप पपपपपप प पपप पपपप पपपप प पपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपप 

पपपपप पपपपपपपपपप पपपपप पप पपपप पप पपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपप 

पपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपप पपपप प प पपपपप पपप पपपप पपपपप 

पपपपपपप पपपपपप पपपप पपपप पपपपपप पपपपप पप पपपप पपपपपप पपपपपप 

प पप पपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपपपप, पपपपपपप पपप पपपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपपप, पपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपपपपपप 
पपपपपपप पपपपप पपपप प प पप पपपप पपप पपपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपप प पप पपपपपप पपपपपपपपपप पपपपप पप पपपपपप 

पपपपप, पपपपपपपप पपपपपपप पपपप, पपप पपपपपपप पपप पपप पपपपप प प  
पपपपप प पपपपपपप पपपपपपपपप पपपप पप पप पपपपपपपप पपपपपपपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपप प पपपप पपपपप पप पपपपप प पपपपपपपपपप पपपपप पप 

पपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपप पप पपपपप पपपपप 

पपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपप प प पपपप पप (प) (प) पप पपपपप पप 

पपपप पपपप पपपपपप, पपपपपपपपपपपपपपपप पपपप प पपपपपपपप पपप 

पपपपपपप पपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपप प प पप पपपपप पप 

प पपपपपपप पपपप पपपपपपपपपपप पपपप पपपपपपप पपप पपप पपपपपपप 

पपपपपपप पपपप पपप पपपपपपपप पपपपपपप पप, पपपप प पपपपपपपप पपपप पप 
पपपपपपपप पपपपपप प प पपपपपपपप पपपपपपप पप प पपपपपपपप पपपपपपपप 

पपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपप, पपपपपप पपपपपप, पपपपप प पपपपपपपपप 

पपपपपप, पपपपपपपप पपपप पपपपपप, पपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपपपपपपपपप 

पपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपपप, पपपपपपपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपप 

पपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपप प प 
पपपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपपप पप पपपपपप 

पपपपपपपप पपपपपपपपप पपपप पपपपपपपपपपप, पपपप पपपपप पपपपप पपपपपप 

पपपपपपपपपपप पपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप प प पपपपपपप पपपपपपप, 

पपपपपपपपपपप, पपपपपपपपपपप, पपपपपपपपपप, पपपपपपपप प पपपप पपपपपपपपप 
पपपप पपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपपपप प प पपपपपप पपपपप 

पपपपपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपप पप पपपपपपप पपपप पपपपपप 

पपपप पपपप प पपपपपपपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप प प 

पपपप पपपपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपप पप 

पपपपपपपपपपप पपपपपपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपप पपपपपपप पपपपपपप 

पपपपपपप पपपप पपपपपपपपपप पपपपप, पपपप पपपपपप पपपपप प पपपपपपपप 

पपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपपपप प प, पपपपपप पपपपपप 

पपपपपपप पपपपपप पपपपपपपप पपप पपपपपपप पपप पपपप पपपपपपपपपप 

पपपपप पपप पपपपप पपपप पपपप पपप पपपपपपपपपपपपप पपपपप पप पपपप 

पपपप पपपपपपपपपप प पपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपपपपपपपप 

पपपपपपप प प पपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपपपप, पपपपपपप पपप 

पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपप 

पपपप पपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपप प प  
पपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपप पपप पपपपपपप 

पपपपपपपप पप पपपपपपपपपपपपपप  
पपपपपप पपपपपपपपपपपप पपप पपप पपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपप 

पपपपपपपप पपपपपपप प प पपपपपप पपपपप पपपपप पपपपपपप 

पपपपपपपपपपपपपप पपपपप पपपप प पपप पपपप पपपपपपप प पप 

पपपपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपप पपपपप प प पपपपप पपपपपपप पपप पप 

पपपप पपप पपपपप पपपप, पपपप प पप पपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपप 
पपपपपपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपपप प  
पपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप प पपपपपपप पपपपपपपपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपप पपप पपपपपपप पपपप पपपपपप प पपपपप पपपपप पपपपपप 

प पपपपपपप पपपपप, पपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप प पपपपपप पपपपपपपप 

पपपप पपपप प पपपपप, पपपपपप प पपपपपपप पपप पपप पपपपपपपप पपपपपपपप 
पपपपपपपप पपपपप प  पपपपपपपपपप पपपपप पपपपपपप पपपपपपप पपपपपप प 

पप पप पपपपपपप पपपप पपपप पप पपपपपपप पपपप पपपपपपपपपप पपपप 

पपपपपप, पपपपपप पपपप पपप पपपपपपपप पपप पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपप 

पपपपप पपपपपप पपपपपपपपप प पपपपपप पपपपपपपप पपप पपपपपपप पपपपप, 
पपपप पपप पपपपपपपपप पपपपप पपप पपपपप पप प पपपपपप पपप पपपपपपपपप 

पपपप पप पपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपपपपप  पपपपपपपपप प 

पपपप पपपपपपपपप पपपपपपप प पपपपपपप पपपपप पपपपपपप प पपपपपपपपपप 

पपपपपपपपप पप पपपपपप पपपपपप प प पपपप पपपपपप पपपपप पपपप 

पपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपप 

पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपपपप प पपप पपपपपप पपपपप 

पपपपप प प  
पपपपपपप पपपपप पपपपपपपपपप पपपप पपपपपप पपपप पपप पपपपपपपप 

पपपपपपप पपप पपपप प पप पपपप पपपपपप पपप पपपपपपपपपपपपप पपपप 

पपपपपपप पपप पपप ? पपप पपप पपपपपप पपपपपप पपपपपप पपपपपपप, पपप प 
पपपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपपपपपप पपपप पपपपप पपपप प 

पपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपप प पपपपपप 

पपपपपपपपप, पपपपपपप पपपप प पपपपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपप प 

पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपप पपप÷पपप पपपपपप पपपपपपप पपपप पप 

पपपपप ? पपपपपपपप पपपपप पपपपपप पपप प पपपपपपपपप पपपपपपपप 

पपपपपपपपप पपपप पपपपपप पपपपपप पपपप पपपप पपप पपपप प प 

पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपप,पपपपपपप पपप पपपप पपपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपप पपपप पप प पपप, पपपपपपप प पपपपप पपपपपप पपपपप 
पपपपपपप पपपप पपपपपपपपपपप पप पपपपप प पपपप पपपप पपपपपप पपप प 

पपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपपप पपपपपप पपपप प पपपप पपपपप 

पपपपप पपप प पपपपपपपप ! पपपपपपपप पपप, पपपपपपपपप पपपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप 
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पपपप पपपपप पपप प पपपप प पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपपप पपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपपप प पपपपप पप पपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपपप प 

पपपपपपपपपप पपप पपपपप पपपपपपपपप पपप पपपपप पपपपपपप पपपपपपप 

पपपपपपपपप प  पपपप पपपप पपपपपपप पपपपपपप पप पपपपपपपप पप पपप 

पपपप पपपप पपपपपपप प पपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपप 

पपपपप पपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप प पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप 

पपपपपपपप पपपपपपपपप पपप पपपपप पपपपपपपपपपप पपप पपपपप 

पपपपपपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप प पपपपपप पपपप 

पपपपपपपप पपपप पपपपपपप पपपपपप पपपप, पपपपप, पपपप प पपपपपपपपप 

पपपपपपपपप पपप पपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपप पपप पपपपप प 

प  
 
पपपपपपप पपपपपप पपपप प पपपपपपपप पपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपप 

पपपपप पपपपपपपपपप पपप पपप पपपपपपपपपपपपप पपपप पपपपपपपपपप पपपपप 

पपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपपपप पप पपप पपपपपपपप पपपपपप, पपपपपप 
प पपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपप पपपप प पपपपपपपप पपप 

पपपपपपप पपपपपप पपपपपपपपपप पपपपप, पप पपपपप प पपपपपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपप पपपपपपपपप पपप पपपप पपपपपपपप पपपप पपपपपपपप 

पपप पपपपपपप पपपप पपप पपपपपपपपप पपपप पपपपप 
पपपपप पपपपप पपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपपप पपपपपपप प 

पपपपपपप पपपपपपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपपप पपपपपप प प पपपपपप प 

पपपपपपप पपपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपप प पपपपपपपप पपप पपपपपपपपप 

पपप पपपप पपपप पपपपपपपप पपप पपपपप पपप पपपपप पप प पप पपपपप 

पपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपप प पपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपप 

पपप पपपप पपपप पपप पपपपपप पपपपपपप प पपप पपपपपप पपपपपपपप पपपप 

पपपपपप पपपपपप पपपप प पपपपपपपप पपप पपपपपपपपप पपपपपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपप पपप पपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप 

पपपपपपप पपपप पपपपपप पपपपप प पपपप पपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपप 

पपप पपप पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपपपपप 

पपपपपपपपप पपप पपपपपपपपपप पपपपप, पपपप, पपपपपपपपप पपपप पपपपपप 

पपपपपपपपप पपपप प पपपपपपपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपपपप 

पपपपपप पपपपपपपप प  

  

 

 
 

 
 
 
पपपप पपपपप पपपपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपपप पपपपपप पपपपप पप 
पपपपपपपप पपपप पपपपपपपपप पपप पपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपप 

पपपपपपप पपप पपप पप पपपपप प पपप पपप पपपपपपपपपपपप पपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपप पपपप पपपपपपपप पप पपपपप पपपप प 

प पपपप पपप पपपपपपपपप पपप पपपपपपपपपप पपपपप पपपपप पपपपपपपपप प 

प  

पपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपप पपपपप पपपपप पपपप पपपपपपपपप पपपप, 
पपपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपपपप पपपपप पपप 

पपपपपपप पपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपप पप पपपपपपप पपप पपपपपपपप 

पपपपप, पपपपपप पपप पपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपप पपपपप पपपपपपपपप 
पपपपपपपप पपप पपपपप पपपप पपपप पपपप पपपपपप पपपपपप प प  

पपपपप पपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप 

पपपपपपपपप पपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपप पपपपप पपपप प 

प पपपपप पपपपप प पप पपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपप, प पपपपपपपपपपपप 
पपपपप पपपपपपप पपप पपपपप पपपप पपपप पपपप पपपप पपपपप पपपपपप पप 

पपपपपप पपपपपपपप पपपपप पपपपप पपपप प प पपपप पप पपपप पपपप पपपप 

पपपप पपपप पपपपपप पपप पप पपपप पपपपप प प पपपपपप, पपप पपपपपप पपप, 
पपपपपपप पपपपपपपप पपपप पपप पपप पपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपप 

पपपपप पपपपपपप प प पप पपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपप पपपपपपपपप 

पपपपपप पपपप पपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपप पपपपपप प पपपपप 

पपपपपपपपपपपप पपपपपप पपप पपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपप 

पपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपप पपपप पपप पपपपप पपपपपपपप पपपपप प 

पपपपपपपपपपपपप पपपपपपप पपप पपपप पपपपपपपप पपपप पपप पपपपप 

पपपपपपपपपप पपपपप प पपपप प पपपपपपप पपपप पपपप पपपपपपपप, पप पपपपप 
पपपपप पपपप पपपपपपपपपपपपपपपपपप पपपप प प पपपपपपपपपपपपप पपपपप 

पपप पपपप पपपपप पपपपपप पपपपप पपपप पपपपपपपपप पपपपपपपपप पपपप 

पपपपपप पपपपपपप पपपप प प  

पपपपपप पपपपप पपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपप पपपपपपपपप पपपपपपप 

पपपपपपप पपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपपपप 

पपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पप पपपप पपपपपप पपपपपपपप प पप पपपपपपपप 

पपपप पपपप पपपपप पपपपप पपपपप पपपपपप पपपपप पपपप पपपपपपप पपपप 

पपपपपपपप पपपपप पपपपपप प पप पपपपपप, पपपप, पपपपप पपपपपप पपपपप 

पपपप पपपपपपपपप पपप पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपप प पपपप पपपपपप 

पपपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपपप पपप प पपपपपपप पपपपपपपप पपपपपप 

पपपपपपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपप पपप पपपपपपप पपपपपप पपप पपपपप 

पपपप प प पपप पपप पपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपपपप  पपपपपपप 

पपपपपप पपपपपपप पपपपपपप, पपप, पपपपप, पपपपपपपप पपपपप पपपप पपप पपप 

पपपपप पपपप पप, पपपपपपप पपपपपप पपपपपप पपपप पपपपपप  पपपपप पपपपप 
पपपप प प पपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपपपप पपपपपपप 

पपपपप पप पपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपप पपप पपपपपप पपपप 

पपपपपप पपपप पपपपपप पपपप पप पपपपपप पपपपपपपप पपपपप पपपपप पपपप 

प प   

पपपपपपपपप पपपप पपपपप पपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपप पपपप 

पपपपपपप पपपपप पपपपप पप, पपपप पपपप पप पपपपपपपपपप पपपप पपप 

पपपपपपपपप पप¥पपपपप प पपपपप पपपपप पप पपपपपपप पपपपप पपपपपप 

पपपपप पपपपपपप पपपप पपपपपप, पपपप पपपपपप, पपपपपप पपपपप पपपपपपप 
पपपपपपपप पपप पपपपपपप पपपपप पपपप प पपपप पपपपपपपपप पपपपप 

पपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपप पपप पपपपपपपप, पपपपपपपप 

पपपपपप, पपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपप पपपपपपप प पपपपप पपपप 
पपपपप पपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपप पपपप पपपप पपपपप प प पपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपपपपपपप पपपपप पपपपप पपपपपप पपप पपपप पपपपप 

पपपपप प पपपपपपपप पपपपप पपपपपप पपप पपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपप 

पपपपपपपप पपपप पपप पपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपप प पपप पपपपपपपपप 
पपपपपप पपपपपप पपप पपपपपपपपप पपपप पपपपपपप पपपप पपपपपप प पपपपप 

पपपप पपपप पपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपप 

पपपपपपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपप पपपप पपप पपपपपप पपपपपपपप 

पपपपपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपप पपप पपप पपपपपप पपपपप 

पपपपपपप प  

पपपपपपपपप पपप पपपपपपपपप पप पपपपपपपप पपपपप पपपपपपपपप पपप 

पपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपप प प 

पपपपप पपपपपपपपपपप पपपपप, पपपपपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपपपप, 
पपपपपपपपप पपप पपपपपप पपपप पपपपपपपपपप पपपपप पपप पपपपपप प प 
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पपपपपपपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपपप पपप, पपपपपप प पपपपपपप पपपप 

पपपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपपप पपपपप पप पपपप पपपप पपपपपपप 

पपपपपपपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपप पपप प पपपपपपप पपपपपपपपपप पप–

पपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपप पपपपप प पपपप पपपप पपपपपपप पपपपप 

पपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपपपपपपप प पपपपपप पपपपपपप पपपपपपप पपप 

पपपपपप पपपप पपपपपपपप प पपपपपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपप प 

पप पपपपप पपप पपपपप पपप, पपपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपपप पपपपपप प 

पपपपपपपपपप पपपपपपप पपप, पपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप पपप 

पपपपप पपप प पपपपपपप पप–पपपप प पपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपप 

पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपपप प प पपपपपप पपपप पपपपप पपपप प 

पपपपपप पपपपपप पपपपपप पपपपप, पपपपप पपप पपपपपप पपपपपपप पपपप 

पपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपप पपपपप, पपपपपप पपपपप 

पपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपप प पपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपप 

पपपपप, पपपपप पपपप पपपपपपप पपप पपपप प पपपप पपपपप पपपपपपपपप 

पपपप पपप प पपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपप, 

पपपपपपपपपपपपप पपपपपपपप पपप पपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप 

पपपपपपपपपप पपपपपपपपपपप पपपप पपपपपपपपपप पपपप पपपप पपपपप पपपपप, 

पपप प पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपप पपप पपपपपप पपपप पपपप पपपपप 

पपपपप, पपपपपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपप पपपपपपपपप 

पपपपप प पपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपप प 

पपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपप पपपपप पपपपप प पपपपपपप पपपपपपपप प 

पपपपपपपपप पपपप पपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपप 

पपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपप पपपपप प 

पपपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपप प पपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप 

पपपपप, पपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपपप 
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Tackling Plastic Pollution 

 

 

"पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपप, पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप" 

पपपपपप पपपपपप प पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपप, पपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपपपप प पपपपपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपपप 

प पपपपपपपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपप पपपप पपपप पपपपपपप 

पपपपपपपप पपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपप पपपपपपपपप पपपप पपपप प 

पपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपप प पपपपप पपपपप पपपपपपपपपपप पपपपप 

पपपपप प पपपपपपप पपपप पपपप पपपपप प पपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपप 

पपपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपप पपपपपप पपपपपप, 

पपपपपपप प पपपपपपपप पपपपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपप पपपपपपप 

पपप पपपपपपप पपपपप पप पपप पपपपपपपपपप पप–पपपपपप पपपपपपप पपपप 

पपपपपपपप प 
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पपप पपपप पपपपप, पप पप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपपप पपप पप 

पपपपपपपप पपपपपपपपपप “पपपपपप पपपपप पपपप” पपप पपप पपपपपपप 

पपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपपपप पपपपपपप, पपपपप, पपपप प 

पपपपपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपप पपपपपपपपपप पपपपपपपप 

पपपपपप पपपपपपपपपप पपपपप पपपप पपपपपप प पपपपपपप, पपपपपप प पपपप 

पपपपपपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपप 

पपपपपपपप पपपपप पपप पप पपप पपपप पपपपपपपपपप पपपप पपपप पपपपपपपपप 

पपपपपपप पपपपपपप पपपपप प पपपपपप पपपप पप पपपपपपप पप पपपपप पपपपप 

प¥पपपप प पपपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपप पपपपपपप 

पपपपपपपपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपप 

प पपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपप पप 

पपपपपपप पपप पपपपपपप पपपपपपपपपपपपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपपप 

पपपपपप प पपपपप पपप पपपपपपपपप पपपप पपपप पप पपपप पपपपपप पपपपपप प 

प पपपप पपप पपपपप पप पपपपपपपपपप पपपपपपपप प 

पपपपपपप पपपपपपपपपपपपपपपपपपपप पपपपपपपपपपपपपपपपपप पपपपपप 

पपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपपपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपपप प पप 

पपपपपपपपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप, पप पपपपपपपप 

पपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपप प पप.पप. पपपप पप पपपपप पपपपप 

पपपपप“पपपपपप पप”पप पपपप पपपपप पपप, पपपप पपपपपपपप पपप, पपपप 

पपपपप पपप पपपपप पपपपपपपप पपप पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप 

पपपपपपप पपपप प पपपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपप–पपपपपप 

पपपपप पपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपप पपप पपपपपपपप पपपपपपप पप, 

पपपप प पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपपपप पपप 

पपपपपपपपपपपपप पपपपपप प पपपपपपपपपप पपपपप पपपपपपप पप पपपप, 

पपपपपपपपप पपपपपप पप पपपप, पपपपपपपपपप पपपप पपपपपप पप पपपप, पपपपप 

पप पपपप, पपपपपपपपपप पपप प पपप पप पपपप, पपपप पपपप पपप पपपपपपपप 

पपपपपपप पपपपप प पपपप पप पपपप, पपपप पप पपपप, पपपपप पपपपपपप 

(पपपपपप पपपपप) पप पपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपपप पपप, 

पपपपप, पपपपपपपपप प पपपपपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपप पपप पपपपपप 

पपपपपप पपपप पप पपप पपपपपपपपपपप पपपपपपप पप पपपप प पपपपपपपपपपप 
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पपपपपपपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपपप पप 

पपपपपपपपपपप पपप पपपपप पप पपप पप पपपपपपपपप पपपप पपपपप प  

पपपपपपपप प पपपपपप पपपपपप पपपप पपप पपपपपपपप प–पपपपप 

पपपपपपपपपप पपपप पपपपप पपपपप प प पपप पपपपपपपपपपपपप पपप पपपपपप 

पपपपप प प पपप पपपपपपप पपप पपप पपपप पपपपपपपपपप पप पपपपपप 

पपपपपप पपपपपपप प 
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Tackling Plastic Pollution 

 

 

"पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपप, पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप" 

 “Tackling Plastic Pollution” पपपपप पपपपपपपपपपपपपपप Theme पपप पपपपपपपपपपप पपपप पपपपप “पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपपपप, पपपपपपप पपपपपपपपप 
पपपपपप” पपपपपपपपप पपपप पपपप पपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपपपप प पप पपपपपपपपप पप पपपपपपपप पपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपप 
पपपप पपपपपप प  

 पपपपपपप पपपपप पपपपपप पपपप प पपपपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपप, पपपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपपप; पपपपप 

पपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपपपपप पपपप; 

 पपपपपपप, पपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पप पपपपपपपप पप पपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप पपपप पपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपपप पपपप ; 

 पपपपपपप पपपपपपप पपपप पपपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपप प पपपपप पपपपपप पपपपप पपपप पपपपपप 

पपपपपपपपपप पपपपप पपपप पपपपपपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपपप; 

 पपपपपपपपप, पपपपपपपपप, पपपपपपपप प पपपपप पपपप पपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपप पपपपप, पपपपपपपपप पपपप, पपपपप, पपपपपपप 

पपपप पपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपप; 

 पपपपप पपपप पपपपप पपपपपपप पपपपप पपपप पपप पपपपपप, पपप प पपपपप पपप पप पपपपप पपपप पपपप पपपपप पपपपप पपपप पपपपप पपपप 

पपपपपप, पपपप पपपपपपपपपप पपपपपप पपपप; 

 पपपपप पपपप पपपपपप पपपपपपपपप पपपपपप पपपप पपपपपपपपप पपपप पपपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपप पपपप पपपप पपपपप पपपपपपप, 

पपपपपपप पपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपपपपपपपप पपपपपपप CRMIS पपपपपप  पपपपप पपपपपपप पप पपपप पपपपपपप पपप पपपप पप. पपपप पप 

पपपपप  पपपपप पपपप पपपपपप पप पपपपप  पपपपप पपपप ; 

 पपपपप पपपपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपप पपपपपपपप पपपपपपपप पपप पपपपपपपपप पपपपपपपप पपप; पपपपपपप पपपपपपप पपप 

पपपप पपपपपपपप पपपपपप पपपपप पपपपपप पपप पपप पपपपपप पपपप;  

 पपपपपपपप पपपपपपपप पपपप पपपप पपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपपप पपपप, पपपपपपपप पपपपपपपपपप पपपपपप पपपप; पपपपपपपपप 

पपपपपपपप प पपपप पपपपपपपप पपप पपपप पपपपपपपपप पपपप पपपप, पपपप पपप पपपपपपपपप पपपप, पपपपपपपप पपपपपपपप पपपपपपप पपपप पपप 

 


