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
2010

िश ा

16,088,000.00

ने.रा.मा. व.पथलैयाको छत

र गेट ममत तथा थानीमाइ

ा.

पथलैया र समरा

१

475,000.00

समरा कलेजलाई पुजीगत अनुदान

समरा

२

800,000.00

समरा कुललाई लाइ े र र पु तकालय यव थापन

ब. समराको पखाल तथा अधुरो सौचालय नमाण

समरा

२

250,000.00

हुलास कुललाई लाइ े र र पु तकालय यव थापन

समरा

२

150,000.00

रामबन कुलको भौ तक सं रचना नमाण

रामबन

३

500,000.00

ने.रा. न. व. नगौल पखाल नमाण तथा ममत

नगौल

६

800,000.00

फ करा गर राजे र गर मा. ब.मा

जीतपुर

७

300,000.00

रमौल लोहस डा व ालयमा २ कोठे भवन नमाण

रमौल

8

500,000.00

बाल

वडा भर

८

100,000.00

ा व धक िश ाको

ला ग पूँजीगत अनुदान
लबलाइ चेतना मूलक ता लम

व ालयका वालवा लकालाइ शैि क सामा ी वतरण

वडा भर

८

600,000.00

ने.रा.मा. व. छाता प ाको पूव

छाता प ा

9

80,000.00

नतनपुर

१०

800,000.00

नतनपुर

१०

250,000.00

वडा भर

१०

100,000.00

ने.रा. ा. व. आमाडार पखाल नमाण

आमाडार

११

500,000.00

ने.रा. न.मा. व. खै रवा पखाल नमाण

खै रवा

११

500,000.00

व ाथ

ने.रा. ा. व. पोता

१३

150,000.00

ने.रा. ा. व. पोता

१३

150,000.00

ने.रा. ा. व.

१४

200,000.00

वाल योती आधारभूत व ालयको घेरावारा

भवानीपुर

१५

400,000.00

ने. रा. आ. ब. टागीयाब तीमा तारबार , क ची गेट तथा

टाँ गयाब ती

१६

350,000.00

टाँ गयाब ती

१६

180,000.00

कतवा

१६

120,000.00

मौवादे खी मा या मक ब ालय डकाहा पैनीटोलमा फ नचर ख रद
पैनीटोल

१६

300,000.00

ने.रा.मा. व. जैतापुरमा व ु तय हािजर जडान

जैतापुर

17

25,000.00

ने.रा. न.मा. व. वडहवामा अपा

बडहवा

१८

900,000.00

ला मडाँडा

१८

300,000.00

कुसमाडी

१८

200,000.00

ाथ मक क ामा ट. भ.

कारपेट ख रद
ने.रा.मा. व. नतनपुरमा पखाल नमाण
वा य चौक
बाल

नतनपुरको पखाल नमाण

लबको

मता वकास ता लम

ो साहन दवा खाजा झोला र पोशाक वतरण

बाल वकास शाखा यव थापन ट भ कारपेट शैि क
साम ी वतरण
जनचेतना

ा बको तार जाल नमाण

पु तक ख रद
शा ती

ाथ मक व ालय टाँ गयाब तीमा तारबार तथा ममत

ने.रा.आ. ब. कतवाको अधुरो गेट नमाण

म हला मै ी शौचालय

पखाल नमाण रं गरोगन र ममत स भार
ी बालबा लका

ा. ब. ला मडाँडामा पु तकालय नमाण रं ग

रोदन तथा ममत स भार
ी सुय वनायक

ा ब कुसमाडी भवन नमाण तथा भुई

ढलान
सर वती ने.रा.मा. ब. इनवा सराममा सौचालय नमाण

इनवा सरा

१९

600,000.00

ने.रा. न.मा. व.क नपुरको ला ग फ नचर ख रद तथा ममत

क नपुर

20

150,000.00

ने.रा. न.मा. व. दुलार माइ व ालयको ला ग फ नचर ख रद

बस डलवा

20

100,000.00

व म न.मा. व.मा पखाल नमाण

बसतपुर टोल

20

100,000.00

स भार काय

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
ी सामुदा यक

ा. व.को फ नचर ममत

गुल रया

20

50,000.00

िश कह लाई र े शमे ट ता लम

वडा भर

२२

500,000.00

आदश न.मा. व. नहर या पमा पखाल नमाण भवन ममत

बेहरा नहर या प

23

500,000.00

ने.रा. ा. व. म सए रया व ालय ममत

भलुह

23

50,000.00

न.मा. व. हरपुरका ला ग वधुतीकरण तथा पं खा ख रद

हरपुर

24

100,000.00

न.मा. व. हरपुरका ला ग बे च डे क फ नचर ममत

हरपुर

24

150,000.00

न.मा. व. हरपुरका ला ग क यूटर ख रद

हरपुर

24

150,000.00

न.मा. व. हरपुरका ला ग

हरपुर

24

100,000.00

तथा पं खा जडान

याल ढोका लगाउने

ी ने.रा.आ. ब. बजनीमा अपा

म हला मै ी सौचालय

गत बषको अ या

नगर तर य

600,000.00

गत बषको अ या

नगर तर य

600,000.00

ा ब तर ब ाथ लाई पोसाक गत बषको अ या

नगर तर य

725,000.00

ी ने.रा.आ. ब. हरपुर बलुवा अपा
अ पसं यक द लत बप

बग

म हला मै ी सौचालय

ब ालय सावज नक प र ण काय म

गत बषको अ या

नगर तर य

125,000.00

वाल वकास िशि का

नगर भर

नगर तर य

648,000.00

वाल वकास थप िशि का सु बधा

ो साहन वापत पोशाक

नगर भर

नगर तर य

360,000.00

नगर िश ा योजना तजुमा तथा नमाण

नगर भर

नगर तर य

500,000.00

कै फयत

