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ෙදෙක0 අවශ •මය ෙතtරාගත E;ය. දැනට 2012 නාම ෙ ඛණෙM ජාHක හැef-පB අංක ඇH
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ලබාෙගන එම වාrතාෙT ෙනKමැH 4HලාI0 පමණ ඇ;ළB කර0න. තවද න- ඇ;ළB Qqෙ-U සෑම 1ටම
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කළ ප— එm සදහ0 සහනාධාරලා| ෙතKර;/ ලබා ගැ˜ෙ- වාrතාව තම 4ාෙ56ය ෙ ක- ෙකKXඨාශෙM
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