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ആേ> ി7 അK ോOാ#ി7 PെQ
െH അി ിJെRS;ം

19

P0േ>ി ാ#Jി02 അെ ,]ി;െ5
അN~ ി"ം ഇ2െ 7ം ി89
അdിേ > ി7ം Tാwി07.

5

ി+Fി ിെ TാTാJം
േ ിPാUJം െH െSേ> ി7

20

അ8െ അK ിിGം ാ#Jിe അെ
/JിI+െ5 ഇ5 ിി7 ഉ ി"ി;ം

6

അK Tി ാ ി P0 ൌV/ാ ി
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അോം m/ി"ിK .

േYFി  ം ംാJിeൊ` ി എ2
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