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बसणाऱ्याजवळचा
बसणाऱ्याजवळची
बसणाऱ्याजवळचे
बसणाऱ्याजवळच्या
बसणाऱ्याजवळला
बसणाऱ्याजवळशी
बसणाऱ्यानंतर
बसणाऱ्यानंतरचा
बसणाऱ्यानंतरची
बसणाऱ्यानंतरचे
बसणाऱ्यानंतरच्या
बसणाऱ्यानंतरला
बसणाऱ्यानंतरशी
बसणाऱ्यानजीक
बसणाऱ्यानजीकचा
बसणाऱ्यानजीकची
बसणाऱ्यानजीकचे

बसणाऱ्यानजीकच्या
बसणाऱ्यानजीकला
बसणाऱ्यानजीकशी
बसणाऱ्यापय�त
बसणाऱ्यापय�तचा
बसणाऱ्यापय�तची
बसणाऱ्यापय�तचे
बसणाऱ्यापय�तच्या
बसणाऱ्यापय�तला
बसणाऱ्यापय�तशी
बसणाऱ्यापाशी
बसणाऱ्यापाशीचा
बसणाऱ्यापाशीची
बसणाऱ्यापाशीचे
बसणाऱ्यापाशीच्या
बसणाऱ्यापाशीला
बसणाऱ्यापाशीशी
बसणाऱ्यापासून
बसणाऱ्यापासूनचा
बसणाऱ्यापासूनची
बसणाऱ्यापासूनचे
बसणाऱ्यापासूनच्या
बसणाऱ्यापासूनला
बसणाऱ्यापासूनशी
बसणाऱ्यापुढ
बसणाऱ्यापुढचा
बसणाऱ्यापुढची
बसणाऱ्यापुढचे
बसणाऱ्यापुढच्या
बसणाऱ्यापुढला
बसणाऱ्यापुढशी
बसणाऱ्यापुढून
बसणाऱ्यापुढूनचा
बसणाऱ्यापुढूनची
बसणाऱ्यापुढूनचे
बसणाऱ्यापुढूनच्या
बसणाऱ्यापुढूनला
बसणाऱ्यापुढूनशी
बसणाऱ्यापुढे
बसणाऱ्यापुढेचा
बसणाऱ्यापुढेची
बसणाऱ्यापुढेचे
बसणाऱ्यापुढेच्या
बसणाऱ्यापुढेला

बसणाऱ्यापुढेशी
बसणाऱ्यापूव"
बसणाऱ्यापूव"चा
बसणाऱ्यापूव"ची
बसणाऱ्यापूव"चे
बसणाऱ्यापूव"च्या
बसणाऱ्यापूव"ला
बसणाऱ्यापूव"शी
बसणाऱ्यापेक्षा
बसणाऱ्यापैकी
बसणाऱ्यापैकीचा
बसणाऱ्यापैकीची
बसणाऱ्यापैकीचे
बसणाऱ्यापैकीच्या
बसणाऱ्यापैकीला
बसणाऱ्यापैकीशी
बसणाऱ्यापोटी
बसणाऱ्यापोटीचा
बसणाऱ्यापोटीची
बसणाऱ्यापोटीचे
बसणाऱ्यापोटीच्या
बसणाऱ्यापोटीला
बसणाऱ्यापोटीशी
बसणाऱ्याप्रत
बसणाऱ्याप्रतित
बसणाऱ्याप्रमाणे
बसणाऱ्याप्रमाणेचा
बसणाऱ्याप्रमाणेची
बसणाऱ्याप्रमाणेचे
बसणाऱ्याप्रमाणेच्या
बसणाऱ्याप्रमाणेला
बसणाऱ्याप्रमाणेशी
बसणाऱ्याबदली
बसणाऱ्याबदलीचा
बसणाऱ्याबदलीची
बसणाऱ्याबदलीचे
बसणाऱ्याबदलीच्या
बसणाऱ्याबदलीला
बसणाऱ्याबदलीशी
बसणाऱ्याबद्दल
बसणाऱ्याबद्दलचा
बसणाऱ्याबद्दलची
बसणाऱ्याबद्दलचे
बसणाऱ्याबद्दलच्या

बसणाऱ्याबद्दलला
बसणाऱ्याबद्दलशी
बसणाऱ्याबरोबर
बसणाऱ्याबरोबरचा
बसणाऱ्याबरोबरची
बसणाऱ्याबरोबरचे
बसणाऱ्याबरोबरच्या
बसणाऱ्याबरोबरला
बसणाऱ्याबरोबरशी
बसणाऱ्याभोवती
बसणाऱ्याभोवतीचा
बसणाऱ्याभोवतीची
बसणाऱ्याभोवतीचे
बसणाऱ्याभोवतीच्या
बसणाऱ्याभोवतीला
बसणाऱ्याभोवतीशी
बसणाऱ्यामधून
बसणाऱ्यामधूनचा
बसणाऱ्यामधूनची
बसणाऱ्यामधूनचे
बसणाऱ्यामधूनच्या
बसणाऱ्यामधूनला
बसणाऱ्यामधूनशी
बसणाऱ्यामध्ये
बसणाऱ्यामाग
बसणाऱ्यामागचा
बसणाऱ्यामागची
बसणाऱ्यामागचे
बसणाऱ्यामागच्या
बसणाऱ्यामागला
बसणाऱ्यामागशी
बसणाऱ्यामागून
बसणाऱ्यामागूनचा
बसणाऱ्यामागूनची
बसणाऱ्यामागूनचे
बसणाऱ्यामागूनच्या
बसणाऱ्यामागूनला
बसणाऱ्यामागूनशी
बसणाऱ्यामागे
बसणाऱ्यामुळे
बसणाऱ्यायोग्य
बसणाऱ्यावतीने
बसणाऱ्यावर
बसणाऱ्यावरचा
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बसणाऱ्यावरची
बसणाऱ्यावरचे
बसणाऱ्यावरच्या
बसणाऱ्यावरला
बसणाऱ्यावरशी
बसणाऱ्यावरून
बसणाऱ्यावरूनचा
बसणाऱ्यावरूनची
बसणाऱ्यावरूनचे
बसणाऱ्यावरूनच्या
बसणाऱ्यावरूनला
बसणाऱ्यावरूनशी
बसणाऱ्यावाचून
बसणाऱ्यावाचूनचा
बसणाऱ्यावाचूनची
बसणाऱ्यावाचूनचे
बसणाऱ्यावाचूनच्या
बसणाऱ्यावाचूनला
बसणाऱ्यावाचूनशी
बसणाऱ्यातिवना
बसणाऱ्यातिवरुद्ध
बसणाऱ्यातिवरुद्धचा
बसणाऱ्यातिवरुद्धची
बसणाऱ्यातिवरुद्धचे
बसणाऱ्यातिवरुद्धच्या
बसणाऱ्यातिवरुद्धला
बसणाऱ्यातिवरुद्धशी
बसणाऱ्यातिवषयी
बसणाऱ्यातिवषयीचा
बसणाऱ्यातिवषयीची
बसणाऱ्यातिवषयीचे
बसणाऱ्यातिवषयीच्या
बसणाऱ्यातिवषयीला
बसणाऱ्यातिवषयीशी
बसणाऱ्याव्यतितरिरक्त
बसणाऱ्याशिशवाय
बसणाऱ्याशिशवायचा
बसणाऱ्याशिशवायची
बसणाऱ्याशिशवायचे
बसणाऱ्याशिशवायच्या
बसणाऱ्याशिशवायला
बसणाऱ्याशिशवायशी
बसणाऱ्यासंबधंी
बसणाऱ्यासंबधंीचा

बसणाऱ्यासंबंधीची
बसणाऱ्यासंबंधीचे
बसणाऱ्यासंबंधीच्या
बसणाऱ्यासंबंधीला
बसणाऱ्यासंबंधीशी
बसणाऱ्यासकट
बसणाऱ्यासकटचा
बसणाऱ्यासकटची
बसणाऱ्यासकटचे
बसणाऱ्यासकटच्या
बसणाऱ्यासकटला
बसणाऱ्यासकटशी
बसणाऱ्यासमवेत
बसणाऱ्यासमान
बसणाऱ्यासमोर
बसणाऱ्यासमोरचा
बसणाऱ्यासमोरची
बसणाऱ्यासमोरचे
बसणाऱ्यासमोरच्या
बसणाऱ्यासमोरला
बसणाऱ्यासमोरशी
बसणाऱ्यासह
बसण्या
बसण्याआतून
बसण्याआतूनचा
बसण्याआतूनची
बसण्याआतूनचे
बसण्याआतूनच्या
बसण्याआतूनला
बसण्याआतूनशी
बसण्याआधी
बसण्याआधीचा
बसण्याआधीची
बसण्याआधीचे
बसण्याआधीच्या
बसण्याआधीला
बसण्याआधीशी
बसण्याऐवजी
बसण्याऐवजीचा
बसण्याऐवजीची
बसण्याऐवजीचे
बसण्याऐवजीच्या
बसण्याऐवजीला
बसण्याऐवजीशी

बसण्याकड
बसण्याकडचा
बसण्याकडची
बसण्याकडचे
बसण्याकडच्या
बसण्याकडला
बसण्याकडशी
बसण्याकडून
बसण्याकडूनचा
बसण्याकडूनची
बसण्याकडूनचे
बसण्याकडूनच्या
बसण्याकडूनला
बसण्याकडूनशी
बसण्याकडे
बसण्याकडेचा
बसण्याकडेची
बसण्याकडेचे
बसण्याकडेच्या
बसण्याकडेला
बसण्याकडेशी
बसण्याकरिरता
बसण्याकरिरताचा
बसण्याकरिरताची
बसण्याकरिरताचे
बसण्याकरिरताच्या
बसण्याकरिरताला
बसण्याकरिरताशी
बसण्याकरून
बसण्याकरूनचा
बसण्याकरूनची
बसण्याकरूनचे
बसण्याकरूनच्या
बसण
:्याकरूनला

बसण्याकरूनशी
बसण्याखाल
बसण्याखालचा
बसण्याखालची
बसण्याखालचे
बसण्याखालच्या
बसण्याखालला
बसण्याखालशी
बसण्याखाली

बसण्याखालून
बसण्याखालूनचा
बसण्याखालूनची
बसण्याखालूनचे
बसण्याखालूनच्या
बसण्याखालूनला
बसण्याखालूनशी
बसण्याखेरीज
बसण्याखेरीजचा
बसण्याखेरीजची
बसण्याखेरीजचे
बसण्याखेरीजच्या
बसण्याखेरीजला
बसण्याखेरीजशी
बसण्याजवळ
बसण्याजवळचा
बसण्याजवळची
बसण्याजवळचे
बसण्याजवळच्या
बसण्याजवळला
बसण्याजवळशी
बसण्यानंतर
बसण्यानंतरचा
बसण्यानंतरची
बसण्यानंतरचे
बसण्यानंतरच्या
बसण्यानंतरला
बसण्यानंतरशी
बसण्यानजीक
बसण्यानजीकचा
बसण्यानजीकची
बसण्यानजीकचे
बसण्यानजीकच्या
बसण्यानजीकला
बसण्यानजीकशी
बसण्यापय�त
बसण्यापय�तचा
बसण्यापय�तची
बसण्यापय�तचे
बसण्यापय�तच्या
बसण्यापय�तला
बसण्यापय�तशी
बसण्यापाशी
बसण्यापाशीचा
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बसण्यापाशीची
बसण्यापाशीचे
बसण्यापाशीच्या
बसण्यापाशीला
बसण्यापाशीशी
बसण्यापासून
बसण्यापासूनचा
बसण्यापासूनची
बसण्यापासूनचे
बसण्यापासूनच्या
बसण्यापासूनला
बसण्यापासूनशी
बसण्यापुढ
बसण्यापुढचा
बसण्यापुढची
बसण्यापुढचे
बसण्यापुढच्या
बसण्यापुढला
बसण्यापुढशी
बसण्यापुढून
बसण्यापुढूनचा
बसण्यापुढूनची
बसण्यापुढूनचे
बसण्यापुढूनच्या
बसण्यापुढूनला
बसण्यापुढूनशी
बसण्यापुढे
बसण्यापुढेचा
बसण्यापुढेची
बसण्यापुढेचे
बसण्यापुढेच्या
बसण्यापुढेला
बसण्यापुढेशी
बसण्यापूव"
बसण्यापूव"चा
बसण्यापूव"ची
बसण्यापूव"चे
बसण्यापूव"च्या
बसण्यापूव"ला
बसण्यापूव"शी
बसण्यापेक्षा
बसण्यापैकी
बसण्यापैकीचा
बसण्यापैकीची

बसण्यापैकीचे
बसण्यापैकीच्या
बसण्यापैकीला
बसण्यापैकीशी
बसण्यापोटी
बसण्यापोटीचा
बसण्यापोटीची
बसण्यापोटीचे
बसण्यापोटीच्या
बसण्यापोटीला
बसण्यापोटीशी
बसण्याप्रत
बसण्याप्रतित
बसण्याप्रमाणे
बसण्याप्रमाणेचा
बसण्याप्रमाणेची
बसण्याप्रमाणेचे
बसण्याप्रमाणेच्या
बसण्याप्रमाणेला
बसण्याप्रमाणेशी
बसण्याबदली
बसण्याबदलीचा
बसण्याबदलीची
बसण्याबदलीचे
बसण्याबदलीच्या
बसण्याबदलीला
बसण्याबदलीशी
बसण्याबद्दल
बसण्याबद्दलचा
बसण्याबद्दलची
बसण्याबद्दलचे
बसण्याबद्दलच्या
बसण्याबद्दलला
बसण्याबद्दलशी
बसण्याबरोबर
बसण्याबरोबरचा
बसण्याबरोबरची
बसण्याबरोबरचे
बसण्याबरोबरच्या
बसण्याबरोबरला
बसण्याबरोबरशी
बसण्याभोवती
बसण्याभोवतीचा
बसण्याभोवतीची

बसण्याभोवतीचे
बसण्याभोवतीच्या
बसण्याभोवतीला
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बसलेल्याऐवजीचा
बसलेल्याऐवजीची
बसलेल्याऐवजीचे
बसलेल्याऐवजीच्या
बसलेल्याऐवजीला
बसलेल्याऐवजीशी
बसलेल्याकड
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बसलेल्याकडचा
बसलेल्याकडची
बसलेल्याकडचे
बसलेल्याकडच्या
बसलेल्याकडला
बसलेल्याकडशी
बसलेल्याकडून
बसलेल्याकडूनचा
बसलेल्याकडूनची
बसलेल्याकडूनचे
बसलेल्याकडूनच्या
बसलेल्याकडूनला
बसलेल्याकडूनशी
बसलेल्याकडे
बसलेल्याकडेचा
बसलेल्याकडेची
बसलेल्याकडेचे
बसलेल्याकडेच्या
बसलेल्याकडेला
बसलेल्याकडेशी
बसलेल्याकरिरता
बसलेल्याकरिरताचा
बसलेल्याकरिरताची
बसलेल्याकरिरताचे
बसलेल्याकरिरताच्या
बसलेल्याकरिरताला
बसलेल्याकरिरताशी
बसलेल्याकरून
बसलेल्याकरूनचा
बसलेल्याकरूनची
बसलेल्याकरूनचे
बसलेल्याकरूनच्या
बसलेल्याकरूनला
बसलेल्याकरूनशी
बसलेल्याखाल
बसलेल्याखालचा
बसलेल्याखालची
बसलेल्याखालचे
बसलेल्याखालच्या
बसलेल्याखालला
बसलेल्याखालशी
बसलेल्याखाली
बसलेल्याखालून
बसलेल्याखालूनचा

बसलेल्याखालूनची
बसलेल्याखालूनचे
बसलेल्याखालूनच्या
बसलेल्याखालूनला
बसलेल्याखालूनशी
बसलेल्याखेरीज
बसलेल्याखेरीजचा
बसलेल्याखेरीजची
बसलेल्याखेरीजचे
बसलेल्याखेरीजच्या
बसलेल्याखेरीजला
बसलेल्याखेरीजशी
बसलेल्याजवळ
बसलेल्याजवळचा
बसलेल्याजवळची
बसलेल्याजवळचे
बसलेल्याजवळच्या
बसलेल्याजवळला
बसलेल्याजवळशी
बसलेल्यानंतर
बसलेल्यानंतरचा
बसलेल्यानंतरची
बसलेल्यानंतरचे
बसलेल्यानंतरच्या
बसलेल्यानंतरला
बसलेल्यानंतरशी
बसलेल्यानजीक
बसलेल्यानजीकचा
बसलेल्यानजीकची
बसलेल्यानजीकचे
बसलेल्यानजीकच्या
बसलेल्यानजीकला
बसलेल्यानजीकशी
बसलेल्यापय�त
बसलेल्यापय�तचा
बसलेल्यापय�तची
बसलेल्यापय�तचे
बसलेल्यापय�तच्या
बसलेल्यापय�तला
बसलेल्यापय�तशी
बसलेल्यापाशी
बसलेल्यापाशीचा
बसलेल्यापाशीची
बसलेल्यापाशीचे

बसलेल्यापाशीच्या
बसलेल्यापाशीला
बसलेल्यापाशीशी
बसलेल्यापासून
बसलेल्यापासूनचा
बसलेल्यापासूनची
बसलेल्यापासूनचे
बसलेल्यापासूनच्या
बसलेल्यापासूनला
बसलेल्यापासूनशी
बसलेल्यापुढ
बसलेल्यापुढचा
बसलेल्यापुढची
बसलेल्यापुढच
्े
बसलेल्यापुढच्या
बसलेल्यापुढला
बसलेल्यापुढशी
बसलेल्यापुढून
बसलेल्यापुढूनचा
बसलेल्यापुढूनची
बसलेल्यापुढूनचे
बसलेल्यापुढूनच्या
बसलेल्यापुढूनला
बसलेल्यापुढूनशी
बसलेल्यापुढे
बसलेल्यापुढेचा
बसलेल्यापुढेची
बसलेल्यापुढेचे
बसलेल्यापुढेच्या
बसलेल्यापुढेला
बसलेल्यापुढेशी
बसलेल्यापूव"
बसलेल्यापूव"चा
बसलेल्यापूव"ची
बसलेल्यापूव"चे
बसलेल्यापूव"च्या
बसलेल्यापूव"ला
बसलेल्यापूव"शी
बसलेल्यापेक्षा
बसलेल्यापैकी
बसलेल्यापैकीचा
बसलेल्यापैकीची
बसलेल्यापैकीचे

बसलेल्यापैकीच्या
बसलेल्यापैकीला
बसलेल्यापैकीशी
बसलेल्यापोटी
बसलेल्यापोटीचा
बसलेल्यापोटीची
बसलेल्यापोटीचे
बसलेल्यापोटीच्या
बसलेल्यापोटीला
बसलेल्यापोटीशी
बसलेल्याप्रत
बसलेल्याप्रतित
बसलेल्याप्रमाणे
बसलेल्याप्रमाणेचा
बसलेल्याप्रमाणेची
बसलेल्याप्रमाणेचे
बसलेल्याप्रमाणेच्या
बसलेल्याप्रमाणेला
बसलेल्याप्रमाणेशी
बसलेल्याबदली
बसलेल्याबदलीचा
बसलेल्याबदलीची
बसलेल्याबदलीचे
बसलेल्याबदलीच्या
बसलेल्याबदलीला
बसलेल्याबदलीशी
बसलेल्याबद्दल
बसलेल्याबद्दलचा
बसलेल्याबद्दलची
बसलेल्याबद्दलचे
बसलेल्याबद्दलच्या
बसलेल्याबद्दलला
बसलेल्याबद्दलशी
बसलेल्याबरोबर
बसलेल्याबरोबरचा
बसलेल्याबरोबरची
बसलेल्याबरोबरचे
बसलेल्याबरोबरच्या
बसलेल्याबरोबरला
बसलेल्याबरोबरशी
बसलेल्याभोवती
बसलेल्याभोवतीचा
बसलेल्याभोवतीची
बसलेल्याभोवतीचे
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बसलेल्याभोवतीच्या
बसलेल्याभोवतीला
बसलेल्याभोवतीशी
बसलेल्यामधून
बसलेल्यामधूनचा
बसलेल्यामधूनची
बसलेल्यामधूनचे
बसलेल्यामधूनच्या
बसलेल्यामधूनला
बसलेल्यामधूनशी
बसलेल्यामध्ये
बसलेल्यामाग
बसलेल्यामागचा
बसलेल्यामागची
बसलेल्यामागचे
बसलेल्यामागच्या
बसलेल्यामागला
बसलेल्यामागशी
बसलेल्यामागून
बसलेल्यामागूनचा
बसलेल्यामागूनची
बसलेल्यामागूनचे
बसलेल्यामागूनच्या
बसलेल्यामागूनला
बसलेल्यामागूनशी
बसलेल्यामागे
बसलेल्यामुळे
बसलेल्यायोग्य
बसलेल्यावतीने
बसलेल्यावर
बसलेल्यावरचा
बसलेल्यावरची
बसलेल्यावरचे
बसलेल्यावरच्या
बसलेल्यावरला
बसलेल्यावरशी
बसलेल्यावरून
बसलेल्यावरूनचा
बसलेल्यावरूनची
बसलेल्यावरूनचे
बसलेल्यावरूनच्या
बसलेल्यावरूनला
बसलेल्यावरूनशी
बसलेल्यावाचून

बसलेल्यावाचूनचा
बसलेल्यावाचूनची
बसलेल्यावाचूनचे
बसलेल्यावाचूनच्या
बसलेल्यावाचूनला
बसलेल्यावाचूनशी
बसलेल्यातिवना
बसलेल्यातिवरुद्ध
बसलेल्यातिवरुद्धचा
बसलेल्यातिवरुद्धची
बसलेल्यातिवरुद्धचे
बसलेल्यातिवरुद्धच्या
बसलेल्यातिवरुद्धला
बसलेल्यातिवरुद्धशी
बसलेल्यातिवषयी
बसलेल्यातिवषयीचा
बसलेल्यातिवषयीची
बसलेल्यातिवषयीचे
बसलेल्यातिवषयीच्या
बसलेल्यातिवषयीला
बसलेल्यातिवषयीशी
बसलेल्याव्यतितरिरक्त
बसलेल्याशिशवाय
बसलेल्याशिशवायचा
बसलेल्याशिशवायची
बसलेल्याशिशवायचे
बसलेल्याशिशवायच्या
बसलेल्याशिशवायला
बसलेल्याशिशवायशी
बसलेल्यासंबंधी
बसलेल्यासंबंधीचा
बसलेल्यासंबंधीची
बसलेल्यासंबंधीचे
बसलेल्यासंबंधीच्या
बसलेल्यासंबंधीला
बसलेल्यासंबंधीशी
बसलेल्यासकट
बसलेल्यासकटचा
बसलेल्यासकटची
बसलेल्यासकटचे
बसलेल्यासकटच्या
बसलेल्यासकटला
बसलेल्यासकटशी
बसलेल्यासमवेत

बसलेल्यासमान
बसलेल्यासमोर
बसलेल्यासमोरचा
बसलेल्यासमोरची
बसलेल्यासमोरचे
बसलेल्यासमोरच्या
बसलेल्यासमोरला
बसलेल्यासमोरशी
बसलेल्यासह
बसलेस
बसलो
बसल्या
बसल्याआतून
बसल्याआतूनचा
बसल्याआतूनची
बसल्याआतूनचे
बसल्याआतूनच्या
बसल्याआतूनला
बसल्याआतूनशी
बसल्याआधी
बसल्याआधीचा
बसल्याआधीची
बसल्याआधीचे
बसल्याआधीच्या
बसल्याआधीला
बसल्याआधीशी
बसल्याऐवजी
बसल्याऐवजीचा
बसल्याऐवजीची
बसल्याऐवजीचे
बसल्याऐवजीच्या
बसल्याऐवजीला
बसल्याऐवजीशी
बसल्याकड
बसल्याकडचा
बसल्याकडची
बसल्याकडचे
बसल्याकडच्या
बसल्याकडला
बसल्याकडशी
बसल्याकडून
बसल्याकडूनचा
बसल्याकडूनची
बसल्याकडूनचे

बसल्याकडूनच्या
बसल्याकडूनला
बसल्याकडूनशी
बसल्याकडे
बसल्याकडेचा
बसल्याकडेची
बसल्याकडेचे
बसल्याकडेच्या
बसल्याकडेला
बसल्याकडेशी
बसल्याकरिरता
बसल्याकरिरताचा
बसल्याकरिरताची
बसल्याकरिरताचे
बसल्याकरिरताच्या
बसल्याकरिरताला
बसल्याकरिरताशी
बसल्याकरून
बसल्याकरूनचा
बसल्याकरूनची
बसल्याकरूनचे
बसल्याकरूनच्या
बसल्याकरूनला
बसल्याकरूनशी
बसल्याखाल
बसल्याखालचा
बसल्याखालची
बसल्याखालचे
बसल्याखालच्या
बसल्याखालला
बसल्याखालशी
बसल्याखाली
बसल्याखालून
बसल्याखालूनचा
बसल्याखालूनची
बसल्याखालूनचे
बसल्याखालूनच्या
बसल्याखालूनला
बसल्याखालूनशी
बसल्याखेरीज
बसल्याखेरीजचा
बसल्याखेरीजची
बसल्याखेरीजचे
बसल्याखेरीजच्या
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बसल्याखेरीजला
बसल्याखेरीजशी
बसल्याजवळ
बसल्याजवळचा
बसल्याजवळची
बसल्याजवळचे
बसल्याजवळच्या
बसल्याजवळला
बसल्याजवळशी
बसल्यात
बसल्यानंतर
बसल्यानंतरचा
बसल्यानंतरची
बसल्यानंतरचे
बसल्यानंतरच्या
बसल्यानंतरला
बसल्यानंतरशी
बसल्यानजीक
बसल्यानजीकचा
बसल्यानजीकची
बसल्यानजीकचे
बसल्यानजीकच्या
बसल्यानजीकला
बसल्यानजीकशी
बसल्यापय�त
बसल्यापय�तचा
बसल्यापय�तची
बसल्यापय�तचे
बसल्यापय�तच्या
बसल्यापय�तला
बसल्यापय�तशी
बसल्यापाशी
बसल्यापाशीचा
बसल्यापाशीची
बसल्यापाशीचे
बसल्यापाशीच्या
बसल्यापाशीला
बसल्यापाशीशी
बसल्यापासून
बसल्यापासूनचा
बसल्यापासूनची
बसल्यापासूनचे
बसल्यापासूनच्या
बसल्यापासूनला

बसल्यापासूनशी
बसल्यापुढ
बसल्यापुढचा
बसल्यापुढची
बसल्यापुढचे
बसल्यापुढच्या
बसल्यापुढला
बसल्यापुढशी
बसल्यापुढून
बसल्यापुढूनचा
बसल्यापुढूनची
बसल्यापुढूनचे
बसल्यापुढूनच्या
बसल्यापुढूनला
बसल्यापुढूनशी
बसल्यापुढे
बसल्यापुढेचा
बसल्यापुढेची
बसल्यापुढेचे
बसल्यापुढेच्या
बसल्यापुढेला
बसल्यापुढेशी
बसल्यापूव"
बसल्यापूव"चा
बसल्यापूव"ची
बसल्यापूव"चे
बसल्यापूव"च्या
बसल्यापूव"ला
बसल्यापूव"शी
बसल्यापेक्षा
बसल्यापैकी
बसल्यापैकीचा
बसल्यापैकीची
बसल्यापैकीचे
बसल्यापैकीच्या
बसल्यापैकीला
बसल्यापैकीशी
बसल्यापोटी
बसल्यापोटीचा
बसल्यापोटीची
बसल्यापोटीचे
बसल्यापोटीच्या
बसल्यापोटीला
बसल्यापोटीशी

बसल्याप्रत
बसल्याप्रतित
बसल्याप्रमाणे
बसल्याप्रमाणेचा
बसल्याप्रमाणेची
बसल्याप्रमाणेचे
बसल्याप्रमाणेच्या
बसल्याप्रमाणेला
बसल्याप्रमाणेशी
बसल्याबदली
बसल्याबदलीचा
बसल्याबदलीची
बसल्याबदलीचे
बसल्याबदलीच्या
बसल्याबदलीला
बसल्याबदलीशी
बसल्याबद्दल
बसल्याबद्दलचा
बसल्याबद्दलची
बसल्याबद्दलचे
बसल्याबद्दलच्या
बसल्याबद्दलला
बसल्याबद्दलशी
बसल्याबरोबर
बसल्याबरोबरचा
बसल्याबरोबरची
बसल्याबरोबरचे
बसल्याबरोबरच्या
बसल्याबरोबरला
बसल्याबरोबरशी
बसल्याभोवती
बसल्याभोवतीचा
बसल्याभोवतीची
बसल्याभोवतीचे
बसल्याभोवतीच्या
बसल्याभोवतीला
बसल्याभोवतीशी
बसल्यामधून
बसल्यामधूनचा
बसल्यामधूनची
बसल्यामधूनचे
बसल्यामधूनच्या
बसल्यामधूनला
बसल्यामधूनशी

बसल्यामध्ये
बसल्यामाग
बसल्यामागचा
बसल्यामागची
बसल्यामागचे
बसल्यामागच्या
बसल्यामागला
बसल्यामागशी
बसल्यामागून
बसल्यामागूनचा
बसल्यामागूनची
बसल्यामागूनचे
बसल्यामागूनच्या
बसल्यामागूनला
बसल्यामागूनशी
बसल्यामागे
बसल्यामुळे
बसल्यायोग्य
बसल्यावतीने
बसल्यावर
बसल्यावरचा
बसल्यावरची
बसल्यावरचे
बसल्यावरच्या
बसल्यावरला
बसल्यावरशी
बसल्यावरून
बसल्यावरूनचा
बसल्यावरूनची
बसल्यावरूनचे
बसल्यावरूनच्या
बसल्यावरूनला
बसल्यावरूनशी
बसल्यावाचून
बसल्यावाचूनचा
बसल्यावाचूनची
बसल्यावाचूनचे
बसल्यावाचूनच्या
बसल्यावाचूनला
बसल्यावाचूनशी
बसल्यातिवना
बसल्यातिवरुद्ध
बसल्यातिवरुद्धचा
बसल्यातिवरुद्धची
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बसल्यातिवरुद्धचे
बसल्यातिवरुद्धच्या
बसल्यातिवरुद्धला
बसल्यातिवरुद्धशी
बसल्यातिवषयी
बसल्यातिवषयीचा
बसल्यातिवषयीची
बसल्यातिवषयीचे
बसल्यातिवषयीच्या
बसल्यातिवषयीला
बसल्यातिवषयीशी
बसल्याव्यतितरिरक्त
बसल्याशिशवाय
बसल्याशिशवायचा
बसल्याशिशवायची
बसल्याशिशवायचे
बसल्याशिशवायच्या
बसल्याशिशवायला
बसल्याशिशवायशी
बसल्यास
बसल्यासंबंधी
बसल्यासंबंधीचा
बसल्यासंबंधीची
बसल्यासंबंधीचे
बसल्यासंबंधीच्या
बसल्यासंबंधीला
बसल्यासंबंधीशी
बसल्यासकट
बसल्यासकटचा
बसल्यासकटची
बसल्यासकटचे
बसल्यासकटच्या
बसल्यासकटला
बसल्यासकटशी
बसल्यासमवेत
बसल्यासमान
बसल्यासमोर
बसल्यासमोरचा
बसल्यासमोरची
बसल्यासमोरचे
बसल्यासमोरच्या
बसल्यासमोरला
बसल्यासमोरशी
बसल्यासह

बसवणार
बसवणारा
बसवणारी
बसवणारे
बसवणाऱ्या
बसवणाऱ्यां
बसवणे
बसवण्या
बसवत
बसवता
बसवतात
बसवताना
बसवतास
बसवती
बसवतील
बसवतीस
बसवते
बसवतेस
बसवतो
बसवतोस
बसवत्या
बसवला
बसवलात
बसवलास
बसवली
बसवलीत
बसवलीस
बसवले
बसवलेत
बसवलेला
बसवलेली
बसवलेले
बसवलेल्या
बसवलेल्यां
बसवलेस
बसवलो
बसवल्या
बसवल्यात
बसवल्यास
बसवशील
बसवा
बसवाल
बसवावा
बसवावात

बसवावास
बसवावी
बसवावीत
बसवावीस
बसवावे
बसवावेत
बसवावेस
बसवाव्या
बसवाव्यात
बसवाव्यास
बसवीन
बसवील
बसवू
बसवून
बसवेन
बसवले
बसवो
बसवोत
बसशील
बसा
बसाल
बसावा
बसावात
बसावास
बसावी
बसावीत
बसावीस
बसावे
बसावेत
बसावेस
बसाव्या
बसाव्यात
बसाव्यास
बसीन
बसील
बसू
बसून
बसेन
बसेल
बसो
बसोत
बसणे
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