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         ॅॅॅॅॅथवाक्षरीत 
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पशुसंवधरन       जनावरांच्याॅचा-यासाठीॅज्वारी,ॅेकाॅवॅबाजरीचीॅफट ब्रवारीॅेध्यटॅपटरणीॅकरावी.ॅतसटचॅचवळीॅ
आिणॅसकंीरतॅनटवपअरॅपटरणीॅकरावी. 


