जीतपुर समरा उपमहानगरपा लका
नगरकायपा लकाको कायालय
काय े गत यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजना स ालन

योजनाको नाम

थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथ
3010

थानीय सडक पूल तथा झोपु

213,825,000.00

धम र म द र ३ नं पुलस म बनपथ बाटोमा

धम र म द र

१

500,000.00

वनपथ दे खी उ र गेलालको घरस म बाटो ढलान

पथलैया बनपथ

१

700,000.00

बु माग अधुरो बाटो ढलान

पथलैया

१

500,000.00

पथलैया सामुदा यक बन स म तको अधुरो भवन नमाण

पथलैया

१

500,000.00

गैर टोलको अधुरो बाटो ढलालन

गैर टोल

१

400,000.00

भ

भ

ीनगर

1

300,000.00

भ

ीनगर

१

800,000.00

पुरोनो बन स म त

१

900,000.00

जगद बा

१

900,000.00

एअरपोट गेट अगाडी दे खी उ र तफको अधुरो नाला नमाण एअरपोठ

१

600,000.00

स झौता टोलमा प क पुल नमाण

२

1,000,000.00

२

600,000.00

२

900,000.00

१ न बर पुलको पानी नकासाको लागी

ाभेल रा े र

म
ु पाइप ख रद

ीनगरको अधुरो बाटो ढलान नमाण

अपा

सं घ जाने अपा

मै ी अधुरो बाटो ढलान

पुरानो बन स म तको भवन दे खी पि मको हाइवेस म बाटो
ढलान
जगद बा दे खी अगाडी अमृतलाल

े को घर हुँदै खानेपानी

कायालयको अगा डस म बाटो ढलान

स झौता टोल

सताराम ब णु भ डार को घर दे िख पि म अधुरो बाटो ढलान समरा
ृजना टोलमा २० फटे अधुरो बाटो ढलान

ृजना टोल

अन त धतालको घरदे िख कुल स म बाटो ढलान

समरा

२

500,000.00

चौतरा दे िख पि म दपे

गर को घर दे िख चच स म बाटो

समरा

२

500,000.00

राम बहादुर तामा को घर नर नकास हुने गर अधुरो प ी

समरा

२

1,000,000.00

आदश टोल

२

500,000.00

समरा

२

800,000.00

समरा

२

300,000.00

समरा

२

300,000.00

शा ती टोल सुय राईको घर दे िख उ र प ी नाला नमाण

शा ती टोल

२

250,000.00

बजनी च ुना भ ाको पशुराम पोखरे लको दि ण प ी नाला

बजनी च ुना भ ा

३

3,000,000.00

बजनी बालुवा टोल

३

1,000,000.00

िशब मि दर

३

1,300,000.00

रामबन

३

1,300,000.00

नासीमटोल

४

1,000,000.00

घ ट माइ टोलको अधुरो सडक ढलान

घ ट माइटोल

४

1,000,000.00

िशव म द र दे खी शा तीटोल जाने अधुरो सडक ढलान र

िशव म द र

४

2,000,000.00

शा ती टोल

४

500,000.00

ढलान
नाला दे ब बकको घरस म जो ने नमाण
आदशटोलमा रोजगे

हाउसको छे उ हुदै पुव जाने बाटो

ढलान तथा प ी नाला नमाण
अजुन सरको घर दे िख ब णु सापकोटाको घरस म प ी
बाटो ढलान
आ.रा.काको अगाडीको अधुरो प ी नाला नमाण
यौपानेको घरदे िख सु दप रमालको घरस म प ी नाला तथा
बाटो ढलान

तथा बाटो ढलान
बजनी बालुवाटोल चौतारा दे िख धनसु दर राउतदे खी पि म
प ी नाला तथा बाटो ढलान
िशव म द रको उ रप ी शाखा बाटो धन कुमार ख ीको
घर हुदै मेनरोड जाने बाटो ढलान
सोमबहादुर लामाको घरहुदै उ र तफको भ ी बाटो हुदै
मेनरोड छु ने बाटो ढलान
नासीमटोलको आलम हुसेनको घरदे खी जर ना खातुनको
घरस म सडक ढलान

नाला नमाण
शा तीटोलको प ी नाला नमाण

कै फयत

जीतपुर समरा उपमहानगरपा लका
नगरकायपा लकाको कायालय
काय े गत यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजना स ालन

योजनाको नाम

थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथ
सुरे

चौधर को घरदे खी पि म शा तीटोल जाने बाटो ढलान शा ती टोल

४

600,000.00

मुशहर टोल

४

500,000.00

बा लुङ टोल

४

700,000.00

फरदुवा टोलको अधुरो सामुदा यक भवन नमाण

फरदुवा टोल

४

400,000.00

वो ड

वो ड

४

500,000.00

भवानीपुर

५

2,500,000.00

बकु लया

५

3,000,000.00

नमाण
अधुरो नाला नमाण

बकु लया

५

1,000,000.00

फ डटोलमा महमदपुर नाला नमाण

फ डटोल

५

1,000,000.00

नगौलको चौधर टोलमा बाटो ढलान

चौधर टोल

६

1,000,000.00

नगौलको मु ल म टोलमा बाटो ढलान

मु ल म टोल

६

300,000.00

महतो टोल

६

300,000.00

६

1,000,000.00

मुशहर टोलमा बाटो ढलान
बा लुङ टोलको सामुदा यक भवन जाने अधुरो

बाटो ढलान

टोलको रामजी सं खडाको घरदे खी प ीम जाने बाटो

टोल

ढलान
भवनीपुरको बंगाला घरदे खी भ ीटोलको नासी तथा जैन
चौधर को घर हुदै गोल घर स म र

मोद हजराको घर

दे खी वसौ लया जाने बाटो स म नाला नमाण

बकु लया मेनरोड स तु चौधर को घर हुदै राधे याम
चौधर को घरस म तथा बकु लया मेनरोडको जगरनाथ
चौधर को

घर दे िख अमवाटोलस म र वता टोलमा नाला

नगौलको महतो टोलमा बाटो ढलान
नगौल कुल दे खी िशव म द रस म बाटो व तार तथा

ावल नगौल

वाटो ममत

वडा भर

६

500,000.00

नगौलको अधुरो बाटो ढलान

नगौल

६

500,000.00

िशव म द र दे खी दुखा दनुवारको घरस म बाटो ढलान

िशव म द र

६

300,000.00

ु पुरमा अधुरो बाटो ढलान
घुसक

ु पुर
घुसक

६

1,500,000.00

सध रया टोलमा बाटो ढलान

सध रया टोल

६

1,000,000.00

टाँडी टोलमा बाटो ढलान

टाँडी

६

300,000.00

बाटो ढलान तथा नाला नमाण

चौधर टोल

७

500,000.00

बाटो ढलान तथा नाला नमाण

िशखर टोल

७

500,000.00

बाटो ढलान तथा नाला नमाण मुगले आजमको घर दे खी

बजार टोल

७

500,000.00

बाटो ढलान तथा नाला नमाण

फुलवार टोल

७

500,000.00

बाटो ढलान तथा नाला नमाण व दा सहनीको घर दे खी

खा का टोल

७

500,000.00

बाटो ढलान तथा नाला नमाण फरोज जीको घर दे खी

पाडा बजार ठोल

७

500,000.00

बाटो ढलान तथा नाला नमाण अशोक आलुवालाको घर दे खी शा ती टोल

७

500,000.00

बाटो ढलान तथा नाला नमाण

७

500,000.00

रामबाबु पासवानको घर स म

सोहरम जीको घर
तर

बाटो ढलान तथा नाला नमाण नथुनी साहको घर नर

िशव पावती हल पूव

७

500,000.00

बाटो ढलान तथा नाला नमाण हाइवे दे खी

जीतपुर

७

500,000.00

घर हुँदै स द पको घर स म

काश तेल को

कै फयत

जीतपुर समरा उपमहानगरपा लका
नगरकायपा लकाको कायालय
काय े गत यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजना स ालन

योजनाको नाम

थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथ
बाटो ढलान तथा नाला नमाण सोहरम जीको घरदे खी उ र

जीतपुर

७

500,000.00

वडा भर

७

1,100,000.00

सडक पोल ब ी जडान

वडा भर

७

500,000.00

सगर दना टोल नाला तथा बाटो ढलान

सगर दना टोल

८

1,200,000.00

ग हरगावाँ नाला र बाटो ढलान

ग महरगावाँ

८

1,000,000.00

लोहस डा नाला र बाटो ढलान

लोहस डा

८

1,100,000.00

लोहस डा छठ घाट जानेबाटोमा क भट नमाण

लोहस डा

८

300,000.00

रमौल बाटो ढलान

रमौल

८

1,200,000.00

वडा भर

८

575,000.00

छाता प ा

९

2,500,000.00

बाटो नमाण

छाता प ा

९

1,000,000.00

बाटो र नाला

छाता प ा

९

1,000,000.00

छाता प ा

९

500,000.00

तीन ओटा इनार तथा नाला ममत

छाता प ा

९

400,000.00

छाता प ा गाउँ को दि ण प

छाता प ा

९

1,400,000.00

नतनपुर

१०

1,800,000.00

नतनपुर

१०

200,000.00

बेहरा

१०

2,000,000.00

बलुवा

10

600,000.00

बलुवा

१०

500,000.00

बेहरा गोठटोलमा बाटो ढलान

बेहरा

१०

500,000.00

बाटो ममत तथा

रे िजनाको घर स म
बाटो

व
े ल

वडा भर बाटो

व
े ल तथा ममत काय

गंगा साहको घर दे खी पूव वचला इनारस म प

नाला

तथा वाटो नमाण
पाना लालको घरदे खी

ा सफरमरस म प

ा रकाको घरदे खी पूवप

कुलोस म प

नमाण
बचला इनार दे खी मधु चौधर को घर हुँदै सामुदा यक
भवनस मको बाटो

ावेल
रहे को अधुरो सावज नक भवन

नमाण
नतनपुरको वजय मल ठाकुरको घरदे खी भोला साहको
मलस म गाउको भ

बाटोमा प ी नाला तथा बाटो ढलान

नतनपुरको सर सया नद को पुल दे खी दल त ब ती हँदै
उ र समसान घाट जाने बाटो नमाण
बेहराको जमदार यादवको घरदे खी स जेल महतोको घरस म
प ी नाला नमाण
बलुवा चौक महतोको घरदे खी उ र व ालय जाने बाटोको
प ी नाला नमाण
बलुवा मेनरोडबाट पूव उपे

सहनीको घरस म जाने बाटो

ढलान
वडा भर

१०

500,000.00

खै रवा चोक दे खी खे सरौलस म बाटो ढलान

ाभेल

खै रवा

११

3,500,000.00

इम लटोल नाला नमाण

इम ल टोल

११

1,500,000.00

वडा भर बाटो ममत

वडा भर

११

500,000.00

आँप गाछ दे खी खे सरौलस मको बाटो तरो ती

आँपगाछ

११

500,000.00

आमाडार व ालय नर क भट नमाण

आमाडार

११

500,000.00

बाटो ममत तथा स भार

वडा भर

१२

500,000.00

खुशन दन चौधर को घर दे खी न द कशोर चौधर को

चौधर टोल

१२

1,500,000.00

पप रया टोल

१२

2,500,000.00

फ ेपरु

१२

500,000.00

घरस म सडक ढलान
भगौर

चौधर को मल दे िख मुसहर टोलस म सडक ढलान

ु े ल खाँको घरदे खी खुशन दन चौधर को
छठ घाट भट
घरस म बाटोको उ र तफ नाला नमाण

कै फयत

जीतपुर समरा उपमहानगरपा लका
नगरकायपा लकाको कायालय
काय े गत यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजना स ालन

योजनाको नाम

थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथ
र मत चौधर को घरनेरको चौकदे खी पूव वाटोमा सडक ढलान फ ेपरु

१२

1,000,000.00

फ ेपरु

१२

200,000.00

शा ती टोल

१२

550,000.00

फ ेपरु

१२

400,000.00

याम चौधर को घरदे खी

ी खाँको घरस म सडक

ावेल

अधुरो सडक ढलान र नवल सं हको घर दे खी खे ल मैदान
जाने बाटोमा
वडा य

ाभेल

लालबाबु चौधर को घरदे खी मठ जाने बाटोको

खोलामा क भट नमाण
समर द लत टोल

१२

50,000.00

ने.रा. ा. व. पोताको क पाउ ड तथा गेट नमाण

समर द लत टोलको बाटोमा

ाभेल गन

ने.रा.

ा. व. पोता

१३

400,000.00

अधुरो सडक ढलान

पच ुल चौधर टोल

१३

700,000.00

वडा भर

१३

1,800,000.00

भ ठया पोता

१३

1,400,000.00

ठू लो पोता

१३

1,400,000.00

१३

1,400,000.00

रजघ ा

१३

200,000.00

सतराम भ डार को

१४

2,500,000.00

बेहेर वगा

१४

2,500,000.00

जनता मा बको दि ण तफ अधुरो नाला नमाण

जनता मा ब

१४

550,000.00

वडा भर कै

वडा भर

१४

750,000.00

भवानीपुर

१५

1,900,000.00

भारती चोक

१५

1,900,000.00

सु दर व ती

१५

500,000.00

१५

700,000.00

१३ नं वडा भर सडक ममत तथा

भ
े ल

भ ठया पोता नाला नमाण बाटो पूव बासुदेवको घर दे खी
राजे

सहनीको घरस म र भखार को घर दे खी बासुदेवको

घरस म

ठू लो पोता नाला नमाण सडकको दुबै छे उ पैनी दे खी
हे मनको घर स म
सानो डुमरवाना नाला नमाण बम बहादुरको खे तदे खी
गरधार को घरस म
अ थाइ

हर पो

भवन नमाण

सताराम भ डार को घर दे िख बो रङ टोल स म

याप

ढलान

घर

बेहर वगा चौधर को घर दे िख रं ग वरको घर स म

याप

ढलान
ाभेल तथा ममत

काँटा टोलको भवानीपुर जाने बाटोमा थप
भारती चोक दे खी उ र जानेबाटोमा थप
सु दरव तीको भ

बाटोमा अधुरो

याब ढलान
याब ढलान

याब ढलान

डुमरवानाको चौधर टोलको सामुदा यक भवनको थप त ला र डुमरवाना चौधर
छठ घाट

थानको म द र नमाण

टोल

कृ ष सडक ममत सं भार तथा तर उ ती

वडा भर

१५

1,000,000.00

बदाफर कतवा अधुरो नालन नमाण

बदाफार

१६

900,000.00

पैनी टोल

पैनीटोल

१६

900,000.00

यावमानमत
ढलान सडक ख ड

१६

1,500,000.00

उ लेिखत ठाउँ मा

१६

550,000.00

१६ क म दे िख ७

१६

200,000.00

१६

150,000.00

१६

150,000.00

अधुरो

याब ढलान

डकाहाको तथ आलेको घर हुदै खयरस ला जो ने बाटो
झ ला, खयरस ला, कतवा, महे
डाँडाटोल बाटो
बाटो

नगर, पलुवा, लामाटोल,

ब
े ेल तथा ममत

ल
े ेल तथा तर उ ती

न बर स म
बाटो

ल
े ेल तथा तर उ ती

१० न बर दे िख ४
घरस म

बाटो

ल
े ेल तथा तर उ ती

६ न बर दे िख
सु दरजीको घरहुदै
भ े चौक स म

कै फयत

जीतपुर समरा उपमहानगरपा लका
नगरकायपा लकाको कायालय
काय े गत यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजना स ालन

योजनाको नाम

थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथ
बाटो

ल
े ेल तथा तर उ ती

बीरमान चोक दे िख

१६

50,000.00

१६

150,000.00

पलुवा

१६

850,000.00

पुवटोल ४ न बर
बाटो

स म

ल
े ेल तथा तर उ ती

४ घरे देिख ७
न बर भि

रामजी आदश खानेपानी दे िख चोक जाने बाटो
जैतापुर चौधर टोलमा

याव ढलान

याब ढलान

चोक

४ न बर स म

जैतापुर

१७

1,000,000.00

जैतापुर चौधर टोलमा अधुरो नाला नमाण

जैतापुर

१७

300,000.00

ने.रा.मा. ब. रघुनाथपुर दे खी रघुनाथपुर जाने बाटोको अधुरो

रघुनाथपुर

१७

1,000,000.00

जैतापुर

१७

1,000,000.00

रामनगर

१७

500,000.00

ने.रा.मा. व.जैतापुरको पखाल घेरबार र चौरमा माटो पुन काय जैतापुर

१७

500,000.00

ने.रा.मा. व. रघुनाथपुरको अधुरो सटर नमाण

रघुनाथपुर

१७

500,000.00

रघुनाथपुरको

रघुनाथपुर

१७

100,000.00

वडा भर

१७

500,000.00

१८

500,000.00

वडा भर

१८

1,000,000.00

उ रवार टोल दे िख उिच डचोक स म अधुरो सडक ढलान

उिच ड

१८

800,000.00

कुसमाडी बाहुन टोलको पपलको

कुसमाडी बाहुन टोल

१८

1,200,000.00

१८

500,000.00

राम ाको घर

१९

2,000,000.00

अनुपको घर

१९

2,000,000.00

नैम ु दन मयाको घर

१९

1,000,000.00

उ म मयाको घर

१९

1,000,000.00

हसमु लाको घर

१९

500,000.00

िच नमेल

१९

200,000.00

वडा न बर १९ को सबै बाटो ममत स भार

वडा भर

१९

700,000.00

सानो बस डलवा ि थत राजे र साहको घर दे िख सं हासन

सानो बस डलवा

२०

1,000,000.00

सानो वस डलवाको िशव म द रमा पखाल तथा गेट नमाण

सानो बस डलवा

२०

500,000.00

रामच

वस डलवा

२०

1,500,000.00

क नपुर

२०

1,000,000.00

याब ढलान
जैतापुरको काँटा टोलको
सा ते ल

बौ

याब ढलान

गु बाको अधुरो भवन नमाण

थानमा चौतारा नमाण

बाटो ममत
ीपुर टोलमा बाटो ढलान
बाटो

ीपुर टोल

ाबेल स पुण बाटोह

ख दे िख ब यु जेठाको

घरस म अधुरो बाटो ढलान
बडहवा

लब घर दे िख राजन पौडेलको घरस म बाटो ढलान बडहवा

रामा ा साहको घरदे िख ल मण दासको सेलर मल स म
बाटो ढलान
अनुप साहको घर दे िख

ी दासको घरस म बाटो ढलान

तथा नाला नमाण
नैम ु दन मयाँको घरदे िख तैयब मया अंसार को घर हुदै
हमजा दे वानको घर स म बाटो ढलान तथा नाला नमाण
उ म मया अंसार को घर दे िख सैफु ला मया अ सार को
घर स म बाटो ढलान तथा नाला नमाण
हसमु ला दे वानको घर दे िख मि जद स म बाटो ढलान तथा
नाला नमाण
िच न मल दे िख सानो म टअवा जाने अधुरो बाटो

ावेल

गर को घरस मको बाटोमा नाला नमाण

साहको घर दे खी श भु यादवको घरस मको

बाटोमा प ी नाला नमाण
ब दु शमाको घर दे खी पूव

े ीय बाटो स म प ी ढलान

कै फयत

जीतपुर समरा उपमहानगरपा लका
नगरकायपा लकाको कायालय
काय े गत यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजना स ालन

योजनाको नाम

थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथ
दन दयाल चौधर को घरदे खी रामद

चौधर को घरस मको

बस डलवा

२०

1,000,000.00

वडा भर बाटो ममत

वडा भर

२०

950,000.00

माइराम चोक दे खी पाउरोट कारखाना स म अधुरो बाटो

अमलेखग

२१

3,000,000.00

अमलेखग को अधुरो मसान घाट सेड नमाण

अमलेखग

२१

500,000.00

अमलेखग को माइराम चोकमा नाला नमाण

अमलेखग

२१

200,000.00

थानीमाइ म द र दे खी पाउरोट कारखानास म नाला नमाण

अमलेखग

२१

300,000.00

सता केसीको घर दे खी बरको बोट हुँदै अक नालामा

अमलेखग

२१

300,000.00

अमलेखग

२१

600,000.00

अमलेखग

२१

600,000.00

ने.रा.मा. व. अमलेखग को पखाल नमाण

अमलेखग

२१

300,000.00

वजय राउतको घरदे खी राजमाग जो ने बाटो ढलान र

अमलेखग

२१

1,000,000.00

मूलखोला व तीको नयाँ बाटो नमाण

मूलखोला

२२

500,000.00

ने.रा. न.मा. व. चकर दे खी मूलखोला स म नाला नमाण

चकर

२२

1,000,000.00

नयाँ व तीमा अधुरो ग छ नय

नयाँव ती

२२

500,000.00

वरे दमार

२२

1,000,000.00

वरे दमार

२२

500,000.00

३ नं. पुल यूटावरस म जो ने अधुरो वाटो नमाण

३ नं. पूल

२२

500,000.00

३ नं. पुल दे खी ढु कुवावास जाने नयाँ बाटो नमाण

३ नं. पूल

२२

500,000.00

शा लमार ि टल दे खी वच गाउँ हुँदै छाला मल स म प

भलुह

२३

7,000,000.00

वडा भर बाटो ममत

वडा भर

२३

300,000.00

यासीन दे वानको घरदे खी आलम अ सार को घरस म मूल

दि ण टोल

२४

800,000.00

२४

1,700,000.00

नद टोल

२४

2,000,000.00

नहर टोल

२४

800,000.00

२४

800,000.00

बाटो ढलान

ढलान

जो ने नाला नमाण
रामहर को घर दे खी िशव सहनी स मको घरस म बाटो
ढलान
यापार क ले स अधुरो भवन, वडा कायालयको गेट र
पखाल नमाण

नाला नमाण

ण

ओमशा ती प प दे खी मा थ ढलान बाटोमा जो ने बाटो
ढलान
बरे दमार

बा टोल जाने नयाँ बाटो नमाण

बाटो तथा नाला नमाण

बाटो प ी ढलान
सु तान अ सार को घरदे खी मूल बाटोस मको अधुरो प ी
नाला नमाण
मह त धोवीको घरदे खी भोला अ सार को बाँसस म बाटो
ढलान र अ सा लको घरस म नाला नमाण
गयासु न अ सार को घरदे खी जाफर मयाको घरस म
अधुरो बाटो नमाण
सतारामको घरदे खी

वा य चौक स मको बाटो ढलान

जामे मि द जाने बाटोमा माटो पुन तथा

ावेल

२४

500,000.00

नहर टोल

२४

500,000.00

नहर टोल

२४

250,000.00

वडा भर बाटो ममत

वडा भर

२४

500,000.00

भवानीपुर नयाँब ती रोडमा प ी नाला नमाण

गत बषको अ या

नगर तर य

800,000.00

दुई तहको सडक स ाल जो ने च पथ

गत बषको अ या

नगर तर य

2,500,000.00

गु

गत बषको अ या

नगर तर य

1,500,000.00

मदशा समसुल उलुमको भवन नमाण तथा ममत
सुखाडीको घरदे खी नथुनीको घरस म माटो पुर

योजना नमाण सहकाय

ावेल

कै फयत

जीतपुर समरा उपमहानगरपा लका
नगरकायपा लकाको कायालय
काय े गत यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजना स ालन

योजनाको नाम

थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथ
जीतपुर - फ ेपरु सडक नमाण

जीतपुर दे िख फ ेपरु नगर तर य

5,000,000.00

जीतपुर गढ माई रमौल इनवा सरा सडक नमाण

जीतपुर दे िख

नगर तर य

4,000,000.00

औराहा दे िख रमौल

नगर तर य

4,000,000.00

याउल चोक दे िख

नगर तर य

3,000,000.00

पलुवा

नगर तर य

4,000,000.00

इनवा सरा
औराहा फरहदवा रमौल सडक नमाण
याउल चोक जोलाई आबाटार सडक नमाण

आबाटार
पलुवा - आदशनगर- महे
चास

नगर- बदाफर सडक नमाण

नगर भर

नगर तर य

10,000,000.00

पुवाधार ( ड पआर नमाण सहकाय)

तशत लागत सहभा गता योजना

नगर भर

नगर तर य

2,500,000.00

साना पूवाधार नमाण तथा ममत

नगर भर

नगर तर य

5,000,000.00

जगद बा दे िख खानेपानीस मको बाटो ढलान

समरा

नगर तर य

2,000,000.00

उपमहानगर कायालय पछाडी यव थापन

जीतपुर

नगर तर य

1,000,000.00

रामनगर

नगर तर य

2,000,000.00

नगर तर य

1,500,000.00

सु दरव ती नयाँव ती नगर तर य

2,500,000.00

रामनगरको

लव घर नरको अशोक मो

ानको घर दे िख

पपलडाँडाजाने वाटो ढलान
अमलेखग

दे िख चकर सडक नमाण

सु दरब ती दे िख नयाँब ती सडक नमाण वडा न बर १५
या पस रोड समरा वडा न बर २

अमलेखग

चकर

समरा

नगर तर य

1,000,000.00

वडा न बर २० र १९ जो ने क भट नमण

२० र १९

नगर तर य

2,000,000.00

बजनीमा क भट नमाण

बजनी

नगर तर य

1,500,000.00

जीतपुर गुदर बजार यव थापन

जीतपुर

नगर तर य

1,000,000.00

रे वेबाट मुि म टोल जाने बाटो नमाण

समरा

नगर तर य

1,000,000.00

चोला पि डतको घर दे िख पि म बाटोमा नाला नमाण

नरव ती

नगर तर य

2,000,000.00

कै फयत

