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11473 cGo dgf]/~hg s/

11600 JojzfoLn] e'QmfgL ug]{ २५९७९५ ०
11614 Jojzfo /lhi6«]zg b:t'/ २५९७९५
11630 s[lif tyf kz'hGo sf/]fjf/df nfUg] s/ ०.०० ०.००
11632 cv]6f]kxf/df nfUg] s/ 0

11690 cGo s/ ०.०० १४००००.००
11691 cGo s/ १४००००.००
14150 ef8f / /f]oN6L ०.०० १२७५०००.००
14112 Jofkf/L lgsfo jf6 k|fKt Jofh

14151 ;/sf/L ;DktLsf] jxfnaf6 k|fKt cfo १२७५०००
14170 /fhZj jf+8kmf+8 af6 k|fKt cfo १०४०२५ ०
14171 jg /f]N6L

14177 3/hUuf /lhi6«]zg b:t'/ १०४०२५
14178 ;jf/L ;fwg s/-

14210 j:t' tyf ;]jf ljlqm af6 k|fKt /sd १२०३६ २९००००
14211 s[lif pTkfbgsf] ljlqmjf6 k|fKt /sd

14212 ;/sf/L ;Dkltsf] ljlqmjf6 k|fKt /sd
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14213 cGo ljlqmjf6 k|fKt /sd

14218 ljB't ;]jf z'Ns

14219 cGo ;]jf z'Ns १२०३६ २९००००
14220 k|zf;lgs ;]jf z'Ns १४८५१९८ १६९५०००
14221 Goflos b:t'/

14223 lzIFf If]qsf] cfDbfgL

14224 k/LIff z'Ns

14229 cGo kzf;lgs ;]jf z'Ns ४६५००० १००००००
14242 gS;fkf; b:t'/ १६६५१ ५००००
14243 l;kmfl/z b:t'/ ७३८९४२ ३८५०००
14244 JolQmut 36gf btf{ b:t'/ ११४६०८ २००००
14245 gftf k|dfl0ft b:t'/ १२१०० १२००००
14249 cGo b:t'/ १३७८९७ १२००००
14300 b08 hl/jfgf tyf hkmt ६००००
14311 GofoLs b08 h/Ljfgf / hkmt ५८५०० ६००००
14312 k|zf;lgs b08 h/Ljfgf / hkmt

cGo /fhZj ०
14522 ;fgf ;jf/L s/

14529 cGo ljljw /fhZj ११३५३३७
फेरुजु असुरी ०
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