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क्र . स.  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट  कैभियत  

१ 
१५० फिटे खडक पथ -बस पाकक  जाने सडक  (ब्लक नं. २२ र २३)  र ब्लक नं.११ टोप बहादुर स्वारको घर 

देखख बसपाकक  हुदै खक्रौला सडक  कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना   
वडा नं. १ २७६८१८१   

२ लौटन चौधरीको घर देखख पफिर् सरस्वती र्ा.फव.बनगाऊँ सम्म कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना         वडा नं. १ २७०००००   

३ भु.पु.सैफनक कल्भटक देखख फिव र्खिर जाने आन्तररक ररङ्ग रोड कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना  वडा नं. १ २७०००००   

४ 

खक्रौला सडक खुिी रार् चौधरीको घर पफिर् हँुदै ज्योतीनगर फवद्यालय हँुदै फवजुफलया नालासम्म र ब्लक 

नं. १६ देवु राईस फर्ल हँुदै फसतापुर सु्कलको पफिर् फतर लाल बहादुर साउँदको घर हँुदै रंग अफधकारीको 

घर हँुदै पफिर् भुवान फसंह टर्ट्टाको घर सम्म सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना   

वडा नं. १ २७६८१८२   

५ 
खक्रौला रोड देखख दफिण जगत बोहराको घर हंुदै वनगाउं दफिण पुरुवा हंुदै बाघर्ारासम्मको सडक 

कालोपते्र आयोजना  
वडा नं. १ २७०००००   

६ आखाँ अस्पताल देखख फवजयनगर जाने बाटो सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना  वडा नं. २ २७८१८१६   

७ राजीपुर चौधरी टोल देखी रानीकुला पुल सम्मको सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना   वडा नं. २ २७०००००   

८ असे्नरी देखी कोठारपुर चौराह सम्मको सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना  वडा नं. २ २७०००००   

९ िंकरपुर कर्ाकगत कालोपते्र फनरन्तरता   वडा नं. ३ २७०००००   

१० पुछरी हररफकतकन चोक देखख पुछरी हुदै फघया जाने बाटो कालोपते्र   वडा नं. ३ २७५४५४६   

११ र्ौरफनया चोक देखख फिवलाल चौधरीको घर हुदै ओखरपुर जाने बाटो कालोपते्र  वडा नं. ४ २७२७२७२   

१२ असे्नहरी चोक देखख बाघर्ारा उदकहुवापुरुवा हुदै जन प्रकाि आधारभुत फवद्यालय सम्मको बाटो कालोपते्र  वडा नं. ४ २७२७२७३   

१३ पाकक  चौक देखख दौलतपुर घाटसम्मको बाटो कालोपते्र  वडा नं. ५ २७०००००   

१४ उफदक पुर देखख पाहाडीपुर सम्म को बाटो कालोपते्र  वडा नं. ५ २७५४५४५   

१५ नारायणपुर देखख वडा कायाकलय सम्म कालोपते्र   वडा नं. ६ २७०००००   

१६ लाफछनापुर देखख वडा न.४ सम्म कालोपते्र  वडा नं. ६ २७५४५४५   

१७ 
सफि बसपाकक  चौक देखख पदर्पुर हँुदै डाँडाबोझी हँुदै फदव्यपुर सम्मको बाटो फसर्ांकन सफहत र्ाटो पटानी 

तथा कालोपते्र   
वडा नं. ७ २७०००००   

१८ बेलुवा चौराहा चौक देखख बेलुवा फदव्यपुर हँुदै प्रफतपुर हुलाकी र्ागक सम्म कालोपते्र   वडा नं. ७ २७५४५४५   

१९  सूयकपुर देखख वडा कायाकलय सम्म सडक कालो पते्र  वडा नं. ८ ५४५४५४५   

२० झंुगा चोक देखख खोप केन्द्र हुदै सेती रै्या र्ा.फब.जाने सडक कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना  वडा नं. ९ २७५४५४५   

२१ टांडा चोक देखख बटनपुर जाने सडक  कालोपते्र फनर्ाकण आयोजना वडा नं. ९ २७०००००   

  कुल जम्मा    ६०००००००   

 


