मना जोळीदार येशू 7        मना जोळीद जोळीदार येशू 7        मना जोळीदार येश ळीदार येशू 7        मना जोळीदार येशू, क दार येशू 7        मना जोळीदार येशू, कोणीच र येशू 7        मना जोळीदार येशू, कोणीच नई जोळीश
मना जोळीदार जोळीदार येशू, ळीदार येशू, कोण दार येशू, कोणीच न र येशू, कोणीच नई जोळीदाश, कोणीच नई जोळीदार असा .....[ णीच नई जोळीदार असा .....[२] च ना जोळीदारई जोळीदार येशू, ळीदार येशू, कोण दार येशू, कोणीच न र असा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈 .....[२]
||१|| प्रत्येक वय मा मना संगे, येशू, कोणीच नई जोळीदाकोणीच नई जोळीदार असा .....[ वयेशू, कोणीच नई जोळीदा म मना जोळीदार सा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈गे, जठे बी जावू तठे राहास संगे  C, जोळीदार येशू,ठे बी जावू तठे राहास संगे  C/IMPLEMEN बी जावू तठे राहास संगे  C/IMPLEMENTATION जोळीदार येशू, व तठे बी जावू तठे राहास संगे  C/IMPLEMEN र हास संगे  C/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translit सा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈 सा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈गे, जठे बी जावू तठे राहास संगे  C

मना जोळीदार र जोळीदार येशू, मना जोळीदार येशू, कोणीच नई जोळीदाश श ...........[२] कोणीच नई जोळीदार असा .....[ णीच नई जोळीदार असा .....[२] च ना जोळीदारई जोळीदार येशू, ळीदार येशू, कोण दार येशू, कोणीच न र असा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈 .....

||२|| प्रत्येक वय मा मना संगे, येशू, कोणीच नई जोळीदाकोणीच नई जोळीदार असा .....[ सा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈ख म मना जोळीदार सा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈गे, जठे बी जावू तठे राहास संगे  C, येशू, कोणीच नई जोळीदाश ख़श कोणीच नई जोळीदार असा .....[रसा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈 गे, जठे बी जावू तठे राहास संगे  C#र$

मना जोळीदार जोळीदार येशू, वना जोळीदार मना जोळीदार येशू, कोणीच नई जोळीदाश श ...........[२] कोणीच नई जोळीदार असा .....[ णीच नई जोळीदार असा .....[२] च ना जोळीदारई जोळीदार येशू, ळीदार येशू, कोण दार येशू, कोणीच न र असा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈 .....

||३|| प्रत्येक वय मा मना संगे, येशू, कोणीच नई जोळीदाकोणीच नई जोळीदार असा .....[ दार येशू, कोणीच नखसा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈 म मना जोळीदार सा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈गे, जठे बी जावू तठे राहास संगे  C, येशू, कोणीच नई जोळीदाश कोणीच नई जोळीदार असा .....[&पा करस गिरी a_JP C/IMPLEMENTATIONS/com.su कोणीच नई जोळीदार असा .....[रसा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈 गिरी a_JP C/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Trगे, जठे बी जावू तठे राहास संगे  Cर$
दार येशू, कोणीच नयेशू, कोणीच नई जोळीदा कोणीच नई जोळीदार असा .....[णीच नई जोळीदार असा .....[२] मले समजाळस  ...........[२]   सा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈मजोळीदार येशू, ळीदार येशू, कोणसा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈

...........[२] कोणीच नई जोळीदार असा .....[ णीच नई जोळीदार असा .....[२] च ना जोळीदारई जोळीदार येशू, ळीदार येशू, कोण दार येशू, कोणीच न र असा .....[२] 꽌帉sc꼴帉껤帉껈 .....

