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!ಾರುಗಳನೂ ಮುಳT ಸಬಹುದು.
o Qಾದ ಅಥ ಾ ಒಣ ಆIಾರವನು yೇ; . ಆIಾರವನು ಮುEp .
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ೕರನು ಕು z .
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oಡ ಾರದು.

ೆಳವA5ೆ5ೆ !ಾರಣ ಾಗುವGದ ಂದ 4ೕಘ !ಾಲ

ೕರು

ಂ ರುವGದ!ೆ"

