
बस 
बसतो
बसते
बसतोस
बसतेस
बसता
बसतात
बसतील
बसत
बसताना
बसतास
बसतीस
बसती
बसत्या
बसला
बसलात
बसली
बसलीस
बसले
बसलेला



बसलेली
बसलेले
बसलेल्या
बसल्या
बसलीत
बसलेत
बसलेस
बसल्यात
बसल्यास
बसलो
बसू
बसाल
बसेल
बसीन
बसेन
बसील
बसा
बसो
बसोत
बसावा



बसावात
बसावी
बसावीत
बसावे
बसावेत
बसाव्या
बसाव्यात
बसावास
बसावीस
बसावेस
बसाव्यास
बसून
बसशील
बसणार
बसणारा
बसणारी
बसणारे
बसणाऱ्या
बसणे
बसण्या



बसण्यासाठी
बसण्यासाठीस
बसण्यासाठीला
बसण्यासाठीशी
बसण्यासाठीहून
बसण्यासाठीचा
बसण्यासाठीची
बसण्यासाठीचे
बसण्यासाठीच्या
बसण्यासाठीत
बसण्यानंतर
बसण्यानंतरस
बसण्यानंतरला
बसण्यानंतरशी
बसण्यानंतरहून
बसण्यानंतरचा
बसण्यानंतरची
बसण्यानंतरचे
बसण्यानंतरच्या
बसण्यानंतरत



बसण्यावर
बसण्यावरस
बसण्यावरला
बसण्यावरशी
बसण्यावरहून
बसण्यावरचा
बसण्यावरची
बसण्यावरचे
बसण्यावरच्या
बसण्यावरत
बसण्यामागे
बसण्यामाग
बसण्यामागस
बसण्यामागला
बसण्यामागशी
बसण्यामागहून
बसण्यामागचा
बसण्यामागची
बसण्यामागचे
बसण्यामागच्या



बसण्यामागत
बसण्याच
बसण्याही
बसण्याने
बसण्यास
बसण्याला
बसण्याशी
बसण्याहून
बसण्याचा
बसण्याची
बसण्याचे
बसण्याच्या
बसण्यात
बसल्या
बसल्यासाठी
बसल्यासाठीस
बसल्यासाठीला
बसल्यासाठीशी
बसल्यासाठीहून
बसल्यासाठीचा



बसल्यासाठीची
बसल्यासाठीचे
बसल्यासाठीच्या
बसल्यासाठीत
बसल्यानंतर
बसल्यानंतरस
बसल्यानंतरला
बसल्यानंतरशी
बसल्यानंतरहून
बसल्यानंतरचा
बसल्यानंतरची
बसल्यानंतरचे
बसल्यानंतरच्या
बसल्यानंतरत
बसल्यावर
बसल्यावरस
बसल्यावरला
बसल्यावरशी
बसल्यावरहून
बसल्यावरचा



बसल्यावरची
बसल्यावरचे
बसल्यावरच्या
बसल्यावरत
बसल्यामागे
बसल्यामाग
बसल्यामागस
बसल्यामागला
बसल्यामागशी
बसल्यामागहून
बसल्यामागचा
बसल्यामागची
बसल्यामागचे
बसल्यामागच्या
बसल्यामागत
बसल्याच
बसल्याही
बसल्याने
बसल्यास
बसल्याला



बसल्याशी
बसल्याहून
बसल्याचा
बसल्याची
बसल्याचे
बसल्याच्या
बसल्यात
बसल्यां
बसल्यांसाठी
बसल्यांसाठीस
बसल्यांसाठीला
बसल्यांसाठीशी
बसल्यांसाठीहून
बसल्यांसाठीचा
बसल्यांसाठीची
बसल्यांसाठीचे
बसल्यांसाठीच्या
बसल्यांसाठीत
बसल्यांनंतर
बसल्यांनंतरस



बसल्यांनंतरला
बसल्यांनंतरशी
बसल्यांनंतरहून
बसल्यांनंतरचा
बसल्यांनंतरची
बसल्यांनंतरचे
बसल्यांनंतरच्या
बसल्यांनंतरत
बसल्यांवर
बसल्यांवरस
बसल्यांवरला
बसल्यांवरशी
बसल्यांवरहून
बसल्यांवरचा
बसल्यांवरची
बसल्यांवरचे
बसल्यांवरच्या
बसल्यांवरत
बसल्यांमागे
बसल्यांमाग



बसल्यांमागस
बसल्यांमागला
बसल्यांमागशी
बसल्यांमागहून
बसल्यांमागचा
बसल्यांमागची
बसल्यांमागचे
बसल्यांमागच्या
बसल्यांमागत
बसल्यांच
बसल्यांही
बसल्यांना
बसल्यांनो
बसल्यांनी
बसल्यांस
बसल्यांला
बसल्यांशी
बसल्यांहून
बसल्यांचा
बसल्यांची



बसल्यांचे
बसल्यांच्या
बसल्यांत
बसलेल्या
बसलेल्यासाठी
बसलेल्यासाठीस
बसलेल्यासाठीला
बसलेल्यासाठीशी
बसलेल्यासाठीहून
बसलेल्यासाठीचा
बसलेल्यासाठीची
बसलेल्यासाठीचे
बसलेल्यासाठीच्या
बसलेल्यासाठीत
बसलेल्यानंतर
बसलेल्यानंतरस
बसलेल्यानंतरला
बसलेल्यानंतरशी
बसलेल्यानंतरहून
बसलेल्यानंतरचा



बसलेल्यानंतरची
बसलेल्यानंतरचे
बसलेल्यानंतरच्या
बसलेल्यानंतरत
बसलेल्यावर
बसलेल्यावरस
बसलेल्यावरला
बसलेल्यावरशी
बसलेल्यावरहून
बसलेल्यावरचा
बसलेल्यावरची
बसलेल्यावरचे
बसलेल्यावरच्या
बसलेल्यावरत
बसलेल्यामागे
बसलेल्यामाग
बसलेल्यामागस
बसलेल्यामागला
बसलेल्यामागशी
बसलेल्यामागहून



बसलेल्यामागचा
बसलेल्यामागची
बसलेल्यामागचे
बसलेल्यामागच्या
बसलेल्यामागत
बसलेल्याच
बसलेल्याही
बसलेल्याने
बसलेल्यास
बसलेल्याला
बसलेल्याशी
बसलेल्याहून
बसलेल्याचा
बसलेल्याची
बसलेल्याचे
बसलेल्याच्या
बसलेल्यात
बसलेल्यां
बसलेल्यांसाठी
बसलेल्यांसाठीस



बसलेल्यांसाठीला
बसलेल्यांसाठीशी
बसलेल्यांसाठीहून
बसलेल्यांसाठीचा
बसलेल्यांसाठीची
बसलेल्यांसाठीचे
बसलेल्यांसाठीच्या
बसलेल्यांसाठीत
बसलेल्यांनंतर
बसलेल्यांनंतरस
बसलेल्यांनंतरला
बसलेल्यांनंतरशी
बसलेल्यांनंतरहून
बसलेल्यांनंतरचा
बसलेल्यांनंतरची
बसलेल्यांनंतरचे
बसलेल्यांनंतरच्या
बसलेल्यांनंतरत
बसलेल्यांवर
बसलेल्यांवरस



बसलेल्यांवरला
बसलेल्यांवरशी
बसलेल्यांवरहून
बसलेल्यांवरचा
बसलेल्यांवरची
बसलेल्यांवरचे
बसलेल्यांवरच्या
बसलेल्यांवरत
बसलेल्यांमागे
बसलेल्यांमाग
बसलेल्यांमागस
बसलेल्यांमागला
बसलेल्यांमागशी
बसलेल्यांमागहून
बसलेल्यांमागचा
बसलेल्यांमागची
बसलेल्यांमागचे
बसलेल्यांमागच्या
बसलेल्यांमागत
बसलेल्यांच



बसलेल्यांही
बसलेल्यांना
बसलेल्यांनो
बसलेल्यांनी
बसलेल्यांस
बसलेल्यांला
बसलेल्यांशी
बसलेल्यांहून
बसलेल्यांचा
बसलेल्यांची
बसलेल्यांचे
बसलेल्यांच्या
बसलेल्यांत


