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3. +ೕವ� ರಕ
 !ಾ�ವ ಆಗು+
ದ,&ೆ ಅದನು@ 4/0ಸಲು ಪ�ಯ+@U3. +ೕವ� ರಕ
 !ಾ�ವ ಆಗು+
ದ,&ೆ ಅದನು@ 4/0ಸಲು ಪ�ಯ+@U
4. ವ�	
ಯನು@ ಪ�aಾಂತ�ಾHರುವಂ<ೆ �ೋM>ೊಂಡು, 
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5. ಆಸe<ೆ��ೆ !ೇBU
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