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ಹುತbದ�ೆ�ೕ ಹತುbaಾ�ರ ವರುಷ | ಗುಪb�ಾ)ೆ ಇದ7ನು 
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ಇಷುM ಕಷM 9ೊಟM�ಾ)ೆ | ಭ�ಷMePಾ�3ಾ)ೆಂದ 
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ಭwbZಂದO ]ೇ� 9ೇಳ7ವ:)ೆ | ಮುwb 9ೊಡುವ ಹಯವದನನು 
 

ಜಯ ಜಯ ��ೕ��ಾಸ�)ೆ | ಜಯ ಜಯ ಪ�ಾGವ�)ೆ 
ಒOದಂತಹ ��ೕಹ:)ೆ | �ತ� ಶುಭಮಂಗಳ 

Pೇ�ಾ
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