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योजनाको नाम
१ ज्योसत चौतारा अम्बोटे स्वास््य चौकी िडक
२ िमी िे द आपटार ठुलो चौर िडक स्तर उन्नसत
३ खारपानी वडा कायाालय मोटरवाटो
४ सवसमरे , निारी िडक आपसपपल िडक स्तरउन्नसत
५ पाच्यान िामदु ासयक होमस्टे भवन सनमााण
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१२ ठाटीपोखरी-परु नसडही -गौडा िडक स्तरउन्नसत
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१४ माझटार-रानीटार-पपनेिाट िडक स्तरउन्नसत
१५ तल्लो किरर पचापन्ने बगर मरणघाट िडक सनमााण
१६ वेतेनी-सघसमरेथोक िडक स्तरउन्नसत
१७ लकाङ खोला-बढहरे खोला दोभान क्रसिङ सनमााण
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१९ च्याङं ली अस्थाई प्रहरी चौकी जग्गा खररद
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४२ सगद्धेपासन -भत्ु याहा-धौखोला दोभान मोटर वाटो स्तरउन्नसत
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