
१ भौतिक पूर्वाधवर िर्ा

ति न योजनवको नवम बजेट कैतर्यि 

िडक िर्ा

१ ज्योति चौिारा बेल्बास खरु्पजुुंग सडक २००००००

२ कोष गाडे ठुटे बजार सडक स्िर उन्नति ५०००००

३ सनु्दर खोला ठुलो तगरी अन्नर्रु्प सडक ४७५०००

४ मसाने र्ातट वलेटार ३०००००

५ सार्कोटा गाउँ तब.क. गाउँ सडक ३०००००

जम्मव िडक िर्ा  रु ३५७५०००

भर्न तनमवाण िर्ा

१ न्य ूस्टार यवुा क्लब भवन तनमापर् ५०००००

२ खवनेपवनी िर्ा

१ कटुच ेर्ानी खा.र्ा २५००००

२ बडुी कुवा दतलि कुवा गैरी गाउँ खा.र्ा ३०००००

३ ढुकुरचौर मसुीखोला सुंखटेार खा.र्ा ४०००००

५ भसेैर्ानी खा.र्ा २०००००

खवनेपवनी िर्ा  जम्मव ११५००००

३ तिक्षव िर्ा  

१ अन्नर्रु्प मा.तब. कम्प्यटुर खररद / तसतस क्यामारा खररद १५००००

२ तबन््याबातसनी आ.भ.ू तबद्यालय आ.ई.तस.तट. व्यवस्थार्न २०००००

३ र्थृ्बी प्रा.तब. वाईररुंग ८००००

तिक्षव िर्ा  जम्मव  रु ४३००००

४ स्र्वस्थ िर्ा

१ एम्पबलेुन्स ब्यबस्थार्न कोष २५००००

५ कृति िथव पिुपवलन िर्ा  

२ भसुनु्डी अमराई कुलो ममपि १०००००

३ अदवुा तबउ खररद (तकसान क्लब/कृतष समहू) २५००००

४ अन्नर्रु्प कृतष सहकारी भवन ब्यबस्थार्न १०००००

५ उद्धमशील तवकास िर्प  (स्व-आजपन कोष) ५०००००

जम्मव कृति िथव पिुपवलन िर्ा  रु ९५००००

पवलूूंङटवर नगरकवयापतलकवको कवयवालय गोखवा  

र्वडा न १ को र्वडा स्िरीय कवयाक्रम िथव बजेट 



६ लतक्षि बगा 

१ मतहला िर्प ( तसर् तवकास िातलम) १५००००

२ सतु्केरी झोला तविरर् कायपक्रम ५००००

७ दतलि िर्ा  

१ भबन ब्यबस्थार्न िथा र्तनपचर खररद ३०००००

८ जनजवति िर्ा

१ सुंस्कृति जगेनाप १०००००

२ र्न्च ेबाजा तसर् तवकास कायपक्रम (बाजा खररद) १०००००

९ अपवङ्ग िर्ा

१ आय आजपन कायपक्रम चल्ला तविरर् १२५०००

१० जेस्ठ नवगररक िर्ा

१ जषे्ठ नागररक सम्पमान कायपक्रम ५००००

११ खेलकुद िर्ा

१ वाडप स्िरीय खलेकुद कायपक्रम ५००००

अन्य िर्ा

१२ मेलतमलार् केन्र ब्यबस्थार्न ५००००

१४ भरै्री आउने खचप ५०००००

१५ मोटर बाटो सरर्ाई ४०००००

१६ वाडप कायापलय ब्यबस्थार्न ३०००००

१७ वाडप कायापलय रुंगरोगन २०००००

१८ घलाुंग तडही चचप कम्पर्ाउतन्डुंग १०००००

१९ तवर्द ब्यबस्थार्न २०००००

२० ममपि सम्पभार कोष ५६३९९३

जम्मव अन्य िर्ा  रु २३१३९९३

जम्मव र्डव न १ को कुल बजेट रकम रू १००९३९९३.००



सि.न. योजनाको नाम बजेट कैसियत

भौसतक पूर्ााधार तिा

क) िडक तिा

१ चापाभन्ज्याङ दवेलडाडा वडा न १ को सिमाना िम्म जोड्ने िडक २००००००

२ बिसरे, हरासबोट, लप्िीचौर िडक ३०००००

३ समदी खोला, मकुुन्जडाडा, पल्लो हसटया, डााँडागाउाँ कृसि िडक ५०००००

४ रीपगाउाँ , डााँडा पिल सििंढी सनमासण १०००००

५ अमले, सिम्पानी सिढी सनमासण १०००००

६ सिद ुचौिारा , सलगसलग कोट सििंढी सनमासण ५०००००

७ िाउनेपासन केउरेनी फलामखासन िडक स्िरउन्जनसि १००००००

८ काकी गाउाँ सििंढी सनमासण १०००००

जम्मा िडक तिा   रू ४६०००००

ख) भर्न सनमााण

१ आपसपपल नेवा भवन ममसि १५००००

जम्मा भर्न सनमााण तिा  रु १५००००

ग) सििंचाई

१ वडा सभत्रका केसह कुलोहरु ममसि ६०००००

सििंचाई तिा  जम्मा रु ६०००००

िामासजक सर्काि तिा

१ जनिा मा.सब आाँपसपपल ३०००००

बाल सवकाि िथा कक्षा 

१ व्यवस्थापन र 

कायासलय व्यवस्थापन

२ शारदा मा.सब. चापाभन्ज्यािंग २०००००

बाल सवकाि 

व्यवस्थापन, कायासलय 

व्यवस्थापन र स्टोररुम 

मिंच सनमासण

३ जनचिेना प्रा.सब. सिम्पानी १५०००० घरेावार सनमासण

४ सहमालय प्रा.सब. रािडााँडा १५०००० घरेावार सनमासण

५ दबेीस्थान प्रा.सब. १००००० फसनसचर सनमासण

६ नमनुा बाल सवकाि प्रा.सब. १०००००

िामासजक सर्काि तिा  जम्मा रु १००००००

पालुङटार नगरपासलकाको कायाालय गोरखा

र्डा २ स्तरीय कायाक्रम तथा बजेट



अन्य

१ कायासलय व्यवस्थापन क्षमिा सवकाि ३०००००

२ ममसि िम्भार ५०००००

३ भपैरर : चालगुि ५०००००

भपैरी : पजुीगि ७५००००

४ सवपद व्यवस्थापन १०००००

५ मसहला, दसलि, यवुा क्लब, अपाङ्ग र जनजासि ४०००००

६ कफी खसेि आपसपपल ३०००००

७ उधमसशलिा (स्व-आजसन कोि) ५०००००

८ िरकारी सबउ सबजन १०००००

९ गैरी चौिारा ठाटी सनमासण रािडाडा २०००००

१० कागबेनी मसन्जदर िम्रक्षण १०००००

११ पिुली खिे प्रसिक्षालय २०००००

१२ रािडाडा यवुा क्लव खले मैदान सनमासण २५००००

जम्मा अन्य तिा  रु ४२०००००

जम्मा र्ाडा न २ को बजेट रू १०५५००००



सि.न. योजनाको नाम बजेट कैसियत

भौसतक पूर्ााधार तिा

१ िडक तिा

१.१ साउनेपानन बगैचा साउनेपानी वडा कार्ाालर् हुद ैडुमे्रडााँडा ननरन्तरता २००००००

१.२ धारापानी लामखते अनधकारी गाउ डुमे्र २००००००

१.३ नसउडेनी चौतारा केराबारी तल्लो बोगटीगाउाँ गाईखरेु चौतारा ३०००००

१.४ कालीखोला भोले हुद ैडुमे्र डााँडा ३०००००

१.५ डुमे्र डााँडा जलजले पाथीभरा ४०००००

१.६ भण्डारी फााँट कानलका मनन्दर हुद ैमखमली मनहला समहू भवन मोटर वाटो ४०००००

१.७ मध्रे् पहाडी लोकमागाको आमडाडा चोकवाट बाह्रनवसे हुद ैट्रान्सनमटर सम्म ३०००००

१.८ आमडाडा ररपाली गाउाँ हुद ैपाटा डााँडा ३०००००

िडक तिा  जम्मा रु ६००००००

२ भर्न सनमााण

२.१
नलगनलग मैबल मनहला समहू भवन

५०००००

भर्न सनमााण तिा  रु
५०००००

३ सििंचाई

३.१
नबराबारी कुलो ममात तथा नसिंचाई अधरुो र्ोजना

३०००००

जम्मा सििंचाई तिा  रु
३०००००

४
खानेपानी

४.१ ठुलो पधेरो खा.पा. बोहोरा गाउाँ २०००००

४.२ राउतेपानी खा.पा. राउतेपानी २०००००

४.३ जगेुखोला खा.पा. पाच्र्ान १०००००

जम्मा खानपेानी तर्फ  रु ५०००००

पालुङटार नगरपासलकाको कायाालय गोरखा

र्डा ३ स्तरीय कायाक्रम तथा बजेट



५ कृसि

५.१ तरकारी, नबउ नबजन प्लानटटक टनेल नवतरण २०००००

५.२ कृनि टव-आजान कोि ५०००००

कृसि तिा  जम्मा रु ७०००००

६ सिक्षा

६.१ श्री सगरमाथा प्रा.नब. भदौरे कम्पाउण्ड घरेाउ फननाचर तथा शैनिक सामाग्री ५०००००

सिक्षा तिा  जम्मा रु ५०००००

७ स्र्ास््य

७.१ वडामा घमु्ती नशनबर सिंचालन ५००००

८ लसक्षत र्गा

८.१ दनलत ५००००

८.२ आनदवासी जनजानत ५००००

८.३ मनुटलम ५००००

८.४ अपािंगता ५००००

८.५ मनहला आर् आजान (नबपन्न मनहला) १०००००

८.६ बालबानलका तथा र्वुा क्लब १०००००

८.६ लसक्षत र्गा तिा  जम्मा रु ४०००००

९ अन्य

९.१ नवपद व्र्वटथापन ५००००

९.२ भपैरी तथा ममात सिंभार खचा १०२२४८६.८६

९.३ वडा मेलनमलाप केन्र सिंचालन ५००००

९.४ लैंनगक नहिंसा सचतेना कार्ाक्रम ५००००

अन्य तिा  जम्मा रु ११७२४८६.८६

११ वडा कार्ाालर् सिंचालन खचा ३०००००

१२ वडामा सवारी साधन खररद ३०००००

पयाटन, र्डा कायाालय र िर्ारी िाधन खररद रु ६०००००

जम्मा र्ाडा न ३ को बजेट रू १०७२२४८६.८६



सि.न योजनाको नाम रकम कैसियत 

१ हात्तीगौंडा मोड बगलटार झयाग्ङीटार घोपटेश्वारा धारापानी चरेुटाबेसी मोटर बाटो २००००००

२ कुमाल गाउँ चोक रानीटार मोटरबाटो चौतारो मोटरबाटो ५०००००

३ सचुना तथा संञ्चार फ्री वाई फाई २०००००

४ बबधबुतय लार्इन बबस्तार १०००००

५ बहम पार्इप खररद वडा स्तरीय ४०००००

६ सडक सोलार बत्ती (समदुायसंग सह-लगानी) २०००००

७ ल्यापटप  / फोटोकपी मेबसन खररद  खररद १५००००

८
ठाटीचौर-सापकोटार-तल्लोटार-रामचन्द्र थान-पण्डीत गाँउ-नयागाउँ अल्काबचलाउने- बसबटबिटी मोटर 

वाटो स्तरउन्द्नबत
२००००००

९ बिम हल ब्यवस्गापन तथा सामाग्री खररद २०००००

जम्मा ५७५००००

खानेपानी तिफ

१ साँख्रा खानेपानी ३०००००

२ ढोडोबन खानेपानी २०००००

खानेपानी तिफ  जम्मा ५०००००

िामासजक सिकाि तिफ

१ तेस्रो वडा कप १५००००

२ क्षमता अबिबबृि कायइक्रम (Cooking Training) १५००००

३ िषे्ठ नागररक १०००००

४ अपाग्ङ असक्त १०००००

५ मेलामहोसब १५००००

६ धमइ संस्कृबत िगेनाइ कायइक्रम १५००००

७ वडा स्तररय मेलबमलाप १०००००

८ यवुा उधमबिल/स्व-आिइन ५०००००

िामासजक सिकाि तिफ  जम्मा १४०००००

सिक्षा तथा स्वाथ्य तिफ

१ िरकुटी आधारितु बबधालयमा बबिलुी (वाईररंग) ब्यवस्थापन १०००००

२ र्इ.बस.बड कक्षा संच्चालन तथा ब्यावस्थापन ३०००००

३ िहरी स्वाथ्य चौकी (औषबध, कम्प्यटुर र फबनइचर खररद ) २०००००

४ अबतररक्त बक्रयाकलाप १५००००

सिक्षा तथा स्वास्थ तिफ  जम्मा ७५००००

पिु तिफ

१ पि ुरेबबि सप्ताहा बदवस ५००००

२ घबुम्पत पि ुस्वाथ्य बिबवर तथा परबिबव  बनयन्द्रण १०००००

पिु तिफ  जम्मा १५००००

कृसि  तथा अन्य 

१ कृबष सम्पबन्द्धी आय आिइन/स्व-आिइन बबउ बबिन खररद २०००००

२ वडा कायाइलय सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन ३०००००

३ वडामा बार्क खररद  तथा ममइत ३५००००

४ िपैरी आउने चाल ुखचइ ५०००००

५ ममइत संिार कोष ११०००००

६ बबबबध ५०००००

७ बबपद ब्यवस्थापन १०००००

जम्मा ३०५००००

वडा न ४ को कुल िजेट  जम्मा रु ११६०००००

पालुङटार नगरपासलकाको कायाफलय गोरखा

वडा ४ स्तरीय कायफक्रम तथा िजेट



१ भौतिक पूर्वाधवर िर्ा

ति न योजनवको नवम बजेट कैतर्यि 

१ नौखोर ररिंगरोड कालोपते्र तथा स्तरउन्नतत २८०००००

२ ठाटीपोखरी -माझटार सबै तितत्र सडक मममत तथा स्तरउन्नती ४०००००

३ धरमपातन-थोत्रातडही वलेवोट सडक ७०००००

४ बाझगरा-तल्लोफाट कालामाटा हवाईग्राउण्ड सडक ६०००००

५ आयवुदे-पारीतडही सडक स्थाई नाला तनमामण ३०००००

६ पाण्डेथोक-हाटबजार-वालज्योतत बोतडिंग सडक स्थायी नाला ४०००००

७ ठुलोवशेी कृति सडक ३०००००

८ ठाटीपोखरी-डुमे्रचौर-हवाईग्राउण्ड थप पतकक नाली तनमामण ६०००००

जम्मव िडक िर्ा  रकम रु ६१०००००

२ कृति िथव पशुपन्छी 

१ व्यवसायी कृति अनदुान / स्व-आजमन कोि ५०००००

२ बोहोरे खोला दोिान रयाले कुलो मममत २०००००

कृति िथव पशुपंक्षी िर्ा  जम्मव रु ७०००००

३ स्र्वस््य 

१ तन:शलु्क स्वास््य तशतवर कायमक्रम सिंचालन १५००००

२ वडा िर पोिण कायमक्रम १०००००

जम्मव स्र्वस््य िर्ा  रु २५००००

५ िवानी मा.तव शैतिक स्तरवतृि तथा मममत सिंिार ५०००००

६
तनतज िेत्रको साझदेारीमा टोल टोलमा इन्टरनेट पह ुँच अन्तगमत अतटटकल 

फाइवर तबछ्याउने कायमक्रम
२००००० सह लगानीमा 

७ मतिलव िथव बवलबवतलकव 

१ वडा स्तरीय मतहला स्व-आजमन कायमक्रम २५००००

२ वन दवेी वाल उधान २०००००

जम्मव मतिलव िथव र्वलर्वतलकव रकम रु ४५००००

८ यरू्व िथव खेलकुद 

१ वडाकप फुटबल प्रततयोतगता १०००००

२ सामदुातयक पसु्तकालय खररद (ठाटीपोखरी) १०००००

जम्मव यरू्व िथव खेलकुद िर्ा  रकम रु २०००००

९ खवनेपवनी िर्ा

१ हवाईग्राउण्ड तित्री सडक पाइप तवस्तार कायमक्रम १५००००

२ खानेपानी पाइप खररद १०००००

३ रयाले धारा तनमामण १५००००

जम्मव खवनेपवनी िर्ा  रु ४०००००

१० धवतमाक, िवमवतजक  र िवस्कृतिक 

१ धमम सातहत्य, सस्कृतत सम्रिण १०००००

२ चम्पावती बेदाश्रम २०००००

३ तधतजतलिंग तथा तेरिंगा छोइतलिंग गमु्वा ४०००००

४ लक्ष्मीनारायण मतन्दर कम्पाउण्ड १५००००

५ चपेे आदशम सामदुातयक िवन मममत १५००००

धवतमाक, िवमवतजक  र िवस्कृतिक िर्ा  जम्मव रु १००००००

१० तवपद ब्यबस्थापन २०००००

१ वडा कायामलय सिंचालन खचम ३०००००

२ मममत सम्िार ३०००००

८०००००
जम्मव र्डव न ५ को कुल बजेट रकम रू १०६०००००

पवलंूङटवर नगरकवयापतलकवको कवयवालय गोखवा  

र्वडा न ५ को र्वडा स्िरीय कवयाक्रम िथव बजेट 



क्र.स योजनाको नाम रकम कैफियत 

फिफिध खर्च 

१ कला सास्कृति सम्रक्षण वार्ड भर १५००००

२ वर्ाकप खलेकुद १०००००

३ कार्ाडलर् संचालक खचड ३०००००

४ पवूाडधार ममडि तवकास तिमाडण ५०००००

५ वाइक खररद िथा ममडि ३०००००

६ तिधालर् पवूाडधार (वार्ड भररका स्कुल  ) ७०००००

७ स्वास््र् के्षत्र २०००००

८ स्व-आर्डि कोष ५५००००

९ वर्ाभर तिधिु ब्र्िस्थापि ३०००००

१० प्लातस्िक ििेल खररद (समहू/सहकारी) १०००००

११ भतुममाइ मतददर ममडि २०००००

१२ लामिगैचा चौिारा ममडि १०००००

१३ लामािारी स्कुल िारर्ाली घरेावार २०००००

१४ दतलि सचिेिा कार्डक्रम १०००००

जम्मा फिफिध तिच  रु ३८०००००
खानेपानी तिच  

१ वातिर्ा धारा खा.पा िंकी तिमाडण ३००००० १० घन मि. 

२ उखवुारी तलफ्ि तसस्िम खािेपािी पम्प खररद २००००० KSP 10HP Pump 

३ खसपाति ममडि १०००००

खानेपानी तिच  जम्मा रु ६०००००

सडक तिच  

२ वरतपप्ले सबु्िा र्ी कृतष सर्क २०००००

३ ििपाले िढुीचौर विेेिी मैदाि ग्रावले सर्क स्िरउदिति २१०००००

४ िल्लो ग्राउण्र्, िल्लो किरवोि हुद ैपा.ि.पा ५ र्ोर््िे ठार्ो वािो ३०००००

५ स्कुल चोक इर्ारे खले मैदाि इर्ारे गल्ली िुिंुगा समीचौर मोिरवािो  स्िरउदिति ३०००००

६ काफ्ले खोल्सा भोिे िगर सर्क स्िरउदिति २०००००

७ पौवािार पातिचौर लङ्ुगा रामेर्ी हुद ैघङघङे र्ोर््िे मोिर वािो कल्भिड तिमाडण ३०००००

८ ठािीिार िारररे खोला थापा गाउ ठुलो िार लामिगैचा सर्क स्िरउदिोिी  २०००००

९ खकड  मोिर वािो ग्रावले ३०००००

१० रुम्िा खमिेपािी मोिरवािो तिमाडण २०००००

११ लामिैगचावाि  पवूाडधार र्ोर््िे वािो ग्रावले ३०००००

१२ विेेिी र्सैीथोक मोिरवािो ग्रावले ४०००००

१३ तढकुरे वगर मोिरवािो ग्रावले १५००००

१४ िाकेखोला ररर्ावर्र र््र्ाम २०००००

१५ ढापे खोला कल्भिड ५०००००

जम्मा सडक तिच  रु ५६५००००

पालुङटार नगरकायचपफलकाको कायाचलय गोखाच  

वाडच न ६ को वाडच स्तरीय कायचक्रम तथा िजेट 



स िंचाई तर्फ  
िगवुा कुलो ५०००००

तिमरेु िाल पोखरी १०००००

स िंचाई तर्फ  जम्मा रु ६०००००

जम्मा वाडच न ६ को िजेट रु १०६५००००



पाल ूंङटार नगरकार्यपललकाको कार्ायलर् गोर्ाय  

वार्य न ७ को वार्य स्तरीर् कार्यक्रम तथा बजेट 

क्र.स लिर्यक रकम

भौलतक प वायधार तर्य

सर्क तर्य ४९०००००.००

१ बङुकोट तगारो हुद ैठूलचौर बाटो स्तरउन्नतत ३०००००.००

२ सतुिचौर पोख्रलेी गाउँ बाटो स्तरउन्नतत ३०००००.००

३ िहुाने फेदी डाडागाउँ बाटो स्तरउन्नतत ६०००००.००

४ कालािाटा सततघाट, कौतिलटार बाटो स्तरउन्नतत ३०००००.००

५ थालेचौर ठातटटार, सिीचौर सम्ि बाटो स्तरउन्नतत ३०००००.००

६ तबरुवाटार बलथुुंङ बाटो स्तरउन्नतत ३०००००.००

७ खत्रीखोलेगाउँ अवुंडा फलािे बाटो स्तरउन्नतत ४०००००.००

८ फेदी, पाण्डेगाउँ बाक्से खोला बाटो स्तरउन्नतत ४०००००.००

९ पिपुततचोक िहादवेस्थान बालधारा बाटो स्तरउन्नतत ५०००००.००

१० कुिालटारी बगर- खम्बेचौतारा कोलडाडा बाटो स्तरउन्नतत ३०००००.००

११ नौिरेु जोगीस्थान िातथललो डी नाली सतहत बाटो स्तरउन्नतत ४०००००.००

१२ खत्री टार चोक धेउराली प्याउदी खोला, स्कुलचोक पतन्थनी चौतारा ५०००००.००

१३ कटहरा पाटा पारेघाट ३०००००.००

भवन २८०००००.००

िाझगाउँ, झसेुटार सािदुातयक भवन ४०००००.००

कोलडाँडा, आिडाँडा सातिदातयक भवन ४०००००.००

तबरुवाटार बजार साबबजतनक िौचालय तथा पातकिं ङ २००००००.००

र्ानेपानी ७०००००.००

बोटगाउँ खानेपानी ट याुंकी तनिाबण ३०००००.००

पा.न.पा. ७ िा रहकेो खानेपानी ििबत ४०००००.००

लिक्षा ५५००००.००

१ श्री बाल कलयाण िा.तब. खलेकुद िैदान २०००००.००

२ श्री जीवन ज्योतत िा.तब. सभा हल व्यवस्थापन तथा अततररक्त तियाकलाप २५००००.००

३ बालबातलका हातजरी जवाफ प्रततयोतगता (CLC) १०००००.००

स्वास््र् ३०००००.००

१ कायाबलय व्यवस्थापन १५००००.००

२ पोषण सधुार कायबिि १५००००.००

कृलर् तथा भेटनेरी ४०००००.००

१ कृतष सािाग्री तबउ तवजन तथा टनेल अनदुान र पि ुतितबर



रे्लकुद तर्य ४०००००.००

वडास्तरीय खलेकुद कायबिि सािग्री खररद तथा खलेकुद प्रतिक्षक राख्ने

ललक्षत वगय तर्य ५०००००.००

१ जनजातत भाषा तथा सुंस्कृतत कायबिि

दतलत भाषा तथा सुंस्कृतत

ितहला सचतेना कायबिि

मेला महोत्सव २०००००.००

१ तीज गीत प्रततयोतगता १०००००.००

२ तिवरातत्र िेला कायबिि १०००००.००

१ स्वआजबन  कोष ५०००००.००

२ तवपद ब्यबस्थापन तथा भपैरी कोष ४०००००.००

३ ििबत सम्भार कोष ३०००००.००

४ वडा कायाबलय  सुंचालन खचब ३०००००.००

५ बालबातलका हातजरी जवाफ प्रततयोतगता ५०००००.००

६ आलेवर सतहद पाकब २०००००.००

७ स.ुसिचारे िण्डले भवनको तारबार/िजवुा बगर चचब २०००००.००

जम्मा वार्य न ७ को कुल बजेट रकम रू १३१५००००



                         पाल ूंङटार नगरकार्यपललकाको कार्ायलर् गोर्ाय  

क्र.स कार्यक्रम तथा र्ोजनाको नाम अनुमालनत रकम कैलिर्त 

सडक तिय ५१०००००

१ ठुलीचौर दभुार प्रा.वि. मालुुंगे डाडा सोवलघोपटे सडक ७०००००

२ अकला ग्रावमण सडक स्टक्चर विमााण १२०००००

३ िडा कार्ाालर् दवेि कुतीर्ा अकला ग्रावमण सडक २००००००

७ रातमाटे कारिवेत सडक ६०००००

पवथििी कुिा वपपलटार सडक ३०००००

१० बथचरे िेिार गाउ लौके सडक ३०००००

र्ानेपानी तिय  १९०००००

१ मलुािारी िािेपािी १००००००
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