
UURRBBAANN  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT  TTRRUUSSTT,,  BBIIKKAANNEERR  

AA  BBRRIIEEFF  NNOOTTEE  OONN  SSOOOORRSSAAGGAARR  

  
  MMaahhaarraajjaa  SShhrrii  SSoooorr  SSiinngghh  jjii  ooff  BBiikkaanneerr  ssttaattee  ggoott  ccoonnssttrruucctteedd  SSuurrssaaggaarr  iinn  ffrroonntt  ooff  JJuunnaaggaarrhh  ffoorrtt  

iinn  11661144  AADD  ttoo  ccoolllleecctt  rraaiinn  wwaatteerr  aass  tthhee  wwaatteerr  wwaass  oobbttaaiinnaabbllee  tthhrreeee  oorr  ffoouurr  hhuunnddrreedd  ffeeeett  ddeeeepp  

ffrroomm  ssuurrffaaccee((rreeff..  GGAAZZAATTEEEERR  ooff  BBiikkaanneerr  ssttaattee  iinn  11887744))..  MMoosstt  ooff  tthhee    ccoonnssttrruuccttiioonn  wwoorrkk  ttooookk  

ppllaaccee  dduurriinngg  ffaammiinnee  rreelliieeff  wwoorrkkss..  

  SSuurrssaaggaarr  wwaass  aallssoo  kknnoowwnn  aass  „„TTaajjuukk--aa--SSaaggaarr‟‟  ((aass  mmeennttiioonneedd  iinn  bbooookk  „„jjaall  aauurr  ssaammaajj‟‟  bbyy  BBrriijj  

RRaattaann  JJoosshhii))  

  DDuurriinngg  tthhaatt  ttiimmee  tthhee  ttaannkk  ccoolllleecctteedd  ffrreesshh  rraaiinn  wwaatteerr  dduurriinngg  rraaiinnss    iinn  llaarrggee  qquuaannttiittyy..  SSuurrssaaggaarr  

uussuuaallllyy  rreettaaiinneedd  wwaatteerr  ffoorr  66--77  mmoonntthhss  wwhhiillee  ootthheerr  ttaannkkss  ddrryy  aa  ffeeww  wweeeekkss  aafftteerr  tthhee  rraaiinnss  ((rreeff..  

GGAAZZAATTEEEERR  ooff  BBiikkaanneerr  ssttaattee  iinn  11887744))..    

  AAccccoorrddiinngg  ttoo  aann  oolldd  iinnssccrriippttiioonn  tthhee  wwaatteerr  ooff  SSuurrssaaggaarr  wwaass  uusseedd  ffoorr  ddaayy  ttooddaayy  aaccttiivviittiieess,,  

ddrriinnkkiinngg,,    ggeenneerraattiinngg  eelleeccttrriicciittyy  eettcc..    

  IItt  wwaass  aa  bbeeaauuttiiffuull  ssppoott  ooff  BBiikkaanneerr  cciittyy  &&  aa  ppllaaccee  ooff  aattttrraaccttiioonn  &&  aa  ppllaaccee  ffoorr  rreeccrreeaattiioonnaall  

aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  tthhee  eeaarrlliieerr  ddaayyss..  

  LLaacckk  ooff  mmaaiinntteennaannccee,,  tthhiiss  llaakkee  wwaass  ccoonnvveerrtteedd  iinnttoo  aa  bbiigg  ppoonndd  ooff  ddiirrttyy  wwaatteerr  ccoommiinngg  ffrroomm  tthhee  

nneeaarrbbyy  aarreeaa..  

  IInn  tthhee  yyeeaarr  22000077,,  tthhee  HHoonn‟‟bbllee  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  ooff  RRaajjaasstthhaann  vviissiitteedd  tthhiiss  llaakkee  aanndd  iissssuueedd  ddiirreeccttiioonnss  

ttoo  RRUUIIDDPP  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  ffiillll  tthhiiss  llaakkee  wwiitthh  cclleeaann  wwaatteerr..  

  IInn  ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  aabboovvee  ddiirreeccttiioonnss,,  RRUUIIDDPP  ccaarrrriieedd  oouutt  ccoommpplleettee  rreessttoorraattiioonn  wwoorrkk  ooff  

SSoooorrssaaggaarr  aanndd  HHoonn‟‟bbllee  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  ooff  RRaajjaasstthhaann  iinnaauugguurraatteedd  tthhiiss  rreessttoorreedd  llaakkee  oonn  1155--0088--

22000088..  

  RRUUIIDDPP  hhaannddeedd  oovveerr  tthhiiss  pprroojjeecctt  ttoo  UUIITT  ffoorr  ffuurrtthheerr  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhiiss  llaakkee  iinn  

tthhee  yyeeaarr  22000099..  

  SSuurrssaaggaarr  hhaass  sstteeppss  oonn  SSWW  ssiiddeess  ------aa  bbeeaauuttiiffuull  iinntteerrffaaccee  ooff  llaanndd  &&  wwaatteerr..  

  IItt  hhaass  tteemmpplleess  iinn  iittss  vviicciinniittyy  aanndd  ffeeww  hhiissttoorriiccaall  bbuuiillddiinnggss  oonn  NNEE  ssiiddee  jjuusstt  aabbuuttttiinngg  ttoo  wwaatteerr  ttaannkk..  

  TThhee  ttaannkk  iiss  2222,,880000  SSqqmm((aapppprrooxx..))  iinn  aarreeaa  ooff  aa  rreeccttaanngguullaarr  iinn  sshhaappee  wwiitthh  aapppprrooxxiimmaatteellyy  118844mm  iinn  

lleennggtthh  aanndd  112200mm  iinn  bbrreeaatthh  aanndd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  88  mm  iinn  ddeepptthh..    

  TThhee  nnoorrtthh  wwaallll  ooff  SSoooorrssaaggaarr  wwaass  ccoommpplleetteellyy  ddaammaaggeedd  dduuee  ttoo  hheeaavvyy  rraaiinnffaallll  iinn  JJuunnee,,  22000099..  

  UUIITT  ccoonnssttrruucctteedd  aa  nneeww  wwaallll  aanndd  cclleeaanneedd  tthhee  eennttiirree  SSoooorrssaaggaarr  ffrroomm  ddeebbrriiss  ooff  ddaammaaggeedd  wwaallll  aanndd  

ddiirrttyy  wwaatteerr..  

  UUIITT  aallssoo  ccaarrrriieedd  oouutt  eesssseennttiiaall  rreeppaaiirr  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkss  wwiitthh  aa  ffooccuuss  oonn  bbeeaauuttiiffiiccaattiioonn  ooff  

SSoooorrssaaggaarr  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ::--  

  IInn  JJuunnee  22001144,,  dduurriinngg  ““  SSaarrkkaarr  AAaappkkee  DDwwaarr””  HHoonn‟‟bbllee  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  ooff  RRaajjaasstthhaann  aannnnoouunncceedd  ttoo  

pprreeppaarree  aa  rreeppoorrtt  oonn  bbeeaauuttiiffiiccaattiioonn  ooff  SSoooorrssaaggaarr..  

  IInn  ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhiiss  aannnnoouunncceemmeenntt,,  UUIITT  ccaalllleedd  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  eemmppaanneelllleedd  ccoonnssuullttaannttss  ttoo  ggiivvee  

tthheeiirr  ooffffeerr  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  

  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  pprreesseennttaattiioonn  aanndd  ffiinnaanncciiaall  bbiidd  ggiivveenn  bbyy  tthhee  ccoonnssuullttaanntt  ““TThhee  FFoorrmmss””,,  UUIITT  iissssuueedd  

aa  wwoorrkk  oorrddeerr  ttoo  tthhiiss  ffiirrmm  ttoo  pprreeppaarree  aa  ccoonncceeppttuuaall  ppllaann  ffoorr  tthhee  bbeeaauuttiiffiiccaattiioonn  ooff  SSoooorrssaaggaarr..  

  AAfftteerr  aapppprroovvaall  ffrroomm    AACCSS  UUDDHH,,  tthhee  aabboovvee  ccoonncceeppttuuaall  ppllaann  wwaass  pprreesseenntteedd  bbeeffoorree  tthhee  HHoonn‟‟bbllee  

CChhiieeff  MMiinniisstteerr  oonn    1166--0077--22001155..  

      DDuurriinngg  tthhee  pprreesseennttaattiioonn,,  HHoonn‟‟bbllee  CCMM  ggaavvee  ssoommee  ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  ddiirreeccttiioonnss  aanndd  aasskkeedd  ttoo  

ssuubbmmiitt  tthhee  rreevviisseedd  ccoonncceeppttuuaall  ppllaann  eeaarrllyy..  

  AAss  ppeerr  ddiirreeccttiioonn  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  bbyy  HHoonn‟‟bbllee  CCMM    aa  rreevviisseedd  aanndd  mmooddiiffiieedd  ccoonncceeppttuuaall  ppllaann    

hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  tthhee  ccoonnssuullttaanntt  aanndd  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  AACCSS  UUDDHH  aanndd  bbeeiinngg  aapppprroovveedd  bbyy  ssaammee..  

  TThhee  tteennttaattiivvee  ccoosstt  ooff  tthhee  aabboovvee  pprroojjeecctt  aass  ppeerr  ccoonnssuullttaanntt  wwiillll  bbee  RRss..  11..7755  CCrroorree..  

  

  

BBRROOAADD  PPRROOPPOOSSAALLSS  

DDeevveellooppmmeenntt  &&  EEnnhhaanncceemmeenntt  ooff  aallll  ssiiddeess  ooff  SSuurrssaaggaarr    

FFrroonntt  PPllaazzaa  

11..  IImmpprroovveemmeenntt  ooff  eennttrryy  ooff  tthhee  SSuurrssaaggaarr  iinncc  oouutteerr  wwaallll  aatt  ppllaazzaa,,  eennttrraannccee  ggaattee  eettcc  



22..  AAddddiittiioonn  ooff  ssttoonnee  eelleemmeennttss  lliikkee;;  ssttoonneess  uurrnnss,,  ppllaanntteerrss,,  ssccuullppttuurreess,,  bbeenncchheess,,  

dduussttbbiinnss  eettcc  aatt  ppllaazzaa  

33..  FFaaççaaddee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  wwaatteerr  hhuutt  aatt  eennttrraannccee  ooff  tthhee  ppllaazzaa  

44..  PPrroovviissiioonn  ooff  ssmmaallll  kkiioosskkss  aatt  SSuurrssaaggaarr  PPllaazzaa  ffoorr  bbooaatt  ppooiinntt  

55..  RReejjooiinnttiinngg  ooff  ssttoonneess  ooff  ppaavviilliioonn    

66..  PPrreesseerrvvaattiioonn  ooff  SSttoonneess  ooff  tthhee  ppaavviilliioonn  

77..    SShhiiffttiinngg  ooff  sseewwaaggee  cchhaammbbeerr  ffrroomm  tthhee  mmaaiinn  ppllaazzaa  ((IIff  rreeqquuiirreedd))  

88..  IInnffoorrmmaattiivvee  ssiiggnnaaggee  aatt  ppllaazzaa  

NNoorrtthh  SSiiddee//  rreeaarr  ssiiddee  ddeevveellooppmmeenntt  

11..  LLaannddssccaappee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ooppeenn  vvaaccaanntt  ssppaaccee    

22..  RReessttoorraattiioonn  ooff  ggaauummuukkhh..  

EEaasstt  ssiiddee  lliinneeaarr  ppaattcchh  ssiiddee  ddeevveellooppmmeenntt  

11..  LLiinneeaarr  ppaattcchh  ttoowwaarrddss  ssoouutthh  ooff  wwaatteerr  bbooddyy  ttoo  bbee  iimmpprroovveedd  

22..  PPrroovviissiioonn  ooff  ppaavviilliioonnss,,  rraaiilliinngg  ,,  ppaavviinngg,,  ppllaanntteerrss  eettcc..  

MMiisscceellllaanneeoouuss  

11..  RReemmoovvaall  ooff  PPiippaall  ttrreeee  ccoommiinngg  oouutt  oonn  iinntteerrnnaall  ssiiddee  ooff  SSuurrssaaggaarr  

((ttoowwaarrddss  tthhee  rrooaadd  ssiiddee  wwaallll))  

22..  FFllooaattiinngg  jjeettttyy    ttoo  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  oonn  sstteeppss  

33..  PPrroovviissiioonn  ooff  wwooooddeenn  rroowwiinngg  bbooaattss  iinn  tthhee  llaakkee  

44..  HHoorrttiiccuullttuurree  wwoorrkk  

55..  LLaakkee  iinntteerrnnaall  wwaallllss  eennhhaanncceemmeenntt  

66..  FFiinniisshhiinngg  ooff  llaakkee  wwiitthh  hhiissttoorriiccaall  ccoolloouurr  

77..  LLaasseerr  ffoouunnttaaiinn  iinn  tthhee  llaakkee  

88..  MMaaiinntteennaannccee  aanndd  cclleeaanniinngg  ooff  aallrreeaaddyy  eexxiissttiinngg  ddrraaiinnss,,  ssoo  tthhaatt  wwaatteerr  iiss  

nnoott  rreettaaiinneedd  iinn  tthhee  ddrraaiinnss  bbuutt  fflloowwss  ooffff  

    



ddkk;;kk ZZyy;;  uuxxjj  ffooddkkll  UU;;kkll]]  cchhddkkuussjj  

llwwjjllkkxxjj  >>hhyy  iijj  llaaff{{kkIIrr  ffVVIIii..kkhh  

  

cchhddkkuussjj  ““kkggjj  eess aa  eeggkkjjkktt  JJhh  llwwjj  ffllaagg  tthh  }}kkjjkk  ttqquukkxx<<++  ddss  llkkeeuuss  llwwjjllkkxxjj  >>hhyy  

ddkk  ffuueekkZZ..kk  11661144  eess aa  ffdd;;kk  xx;;kkAA  bbll  {{kk ss==  eess aa  HHkk ww&&ttyy  LLrrjj  330000  llss  440000  QQqqVV  xxggjjkk  

FFkkkkAA  bbll  ddkkjj..kk  llwwjjllkkxxjj  >>hhyy  ddkk  ffuueekkZZ..kk  cchhddkkuussjj  ““kkggjj  ddss  iihhuuss  ddss  iikkuuhh  ddhh  lleeLL;;kk  

ddkk  ffuunnkkuu  ggssrrqq  ffdd;;kk  xx;;kk  FFkkkkAA  >>hhyy  ddkk  vvff//kkddkkaa””kk  ffuueekkZZ..kk  vvddkkyy  jjkkggrr  ddkk;;kkss ZZ aa  ddss  

rrggrr  ddjjookk;;kk  xx;;kk  FFkkkkAA  rrRRddkkyyhhuu  llee;;  eess aa  ;;gg  >>hhyy  oo’’kkkk ZZ  ddkk  iikkuuhh  ,,ddff==rr  ddjj  mmllss  

ttuu  lleeqqnnkk;;  iihhuuss  ggssrrqq  iizz;;kkssxx  eess aa  ffyy;;kk  ttkkrrkk  ggSSAA  ;;gg  >>hhyy  cchhddkkuussjj  ““kkggjj  ddss  llkkSSUUnn;;ZZrrkk  

ddss  iizzffrrdd]]  vvkkddZZ’’kk..kk  ddkk  ddssUUnnzz  vvkkSSjj  ,,dd  ffiiddffuudd  ddssUUnnzz  ddss  ::ii  eess aa  iizzffll))  FFkkkk  iijjUUrrqq  

llkkjj  llaaHHkkkkyy  ddss  vvHHkkkkoo  eess aa  ;;gg  >>hhyy  ,,dd  xxUUnnss  rrkkyykkcc  ddss  ::IIkk  eess aa  ccnnyy  xxbbZZAA  lluu~~ ~~  22000077  

eess aa  eekkuuuuhh;;  eeqq[[;;  eeaa==hh  jjkkttLLFFkkkkuu  lljjddkkjj  }}kkjjkk  bbll  >>hhyy  ddkk  HHkk zzee..kk  ddjj  vvkkjj;;qqvvkkbbZZMMhhiihh  

}}kkjjkk  bbll  >>hhyy  ddkkss  llkkQQ  iikkuuhh  ddhh  >>hhyy  ddss  ::IIkk  eess aa  ffooddffllrr  ddjjuuss  ddss  ffuunnss ZZ aa””kk  ffnn;;ss  FFkk ssAA  

ffuunnss ZZ aa””kkkk ss aa  ddhh  vvuuqqiikkyyuukk  eess aa  vvkkjj;;qqvvkkbbZZMMhhiihh  }}kkjjkk  bbll  >>hhyy  ddkk  iiww..kk ZZrr%%  ddkk;;ZZddyykkii  ,,ooaa  

llkkSSUUnn;;ZZddjj..kk  ffdd;;kk  xx;;kkAA  ffttllddkk  eekkuuuuhh;;  eeqq[[;;eeaa==hh  }}kkjjkk  1155  vvxxLLrr  22000088  ddkkss  

yykkssddkkiiZZ..kk  ddjj  ttuurrkk  ddkkss  lleeffiiZZrr  ffdd;;kkAA  

lluu~~  22000099  eess aa  llaappkkyyuu  ggssrrqq  ;;gg  >>hhyy  uuxxjj  ffooddkkll  UU;;kkll  cchhddkkuussjj  ddkkss  llkkSS aaii  nnhh  

xxbbZZAA  ffttllddss  IIkk””ppkkrr~~  llwwjjllkkxxjj  >>hhyy  ddkk  uuxxjj  ffooddkkll  UU;;kkll  cchhddkkuussjj  }}kkjjkk  ffdd;;kk  ttkk  

jjggkk  ggSSAA  ttwwuu  22000099  eess aa  vvffrroo``ff’’VV  ddss  ddkkjj..kk  bbll  >>hhyy  ddhh  mmrrjj  ffnn””kkkk  ddhh  ookkWWyy  iiww..kk ZZrr%%  

{{kkffrrxxzzLLrr  ggkkss  xxbbZZ  ffttllss  UU;;kkll  }}kkjjkk  iiqquu%%  ffuueekkZZ..kk  ddjjookk;;kk  xx;;kk  vvkkSSjj  llwwjjllkkxxjj  ddhh  iiww..kk ZZrr%%  

llQQkkbbZZ  ddhh  xxbbZZAA  UU;;kkll  }}kkjjkk  llee;;&&llee;;  iijj  vvkkoo””;;dd  llaajj{{kk..kk  ,,ooaa  jj[[kk&&jj[[kkkkoo  ddss  

ddkk;;ZZ  ddjjookk;;ss  ttkkrrss  ggSSAA  

ttwwuu  22001144  eess aa  ^̂^̂lljjddkkjj  vvkkiiddss  }}kkjj^̂^̂  ddkk;;ZZØØee  ddss  nnkkSSjjkkuu  eekkuuuuhh;;  eeqq[[;;eeaa==hh  

jjkkttLLFFkkkkuu  lljjddkkjj  }}kkjjkk  llkkSSUUnn;;ZZddjj..kk  ddjjookk;;ss  ttkkuuss  ddhh  ??kkkk ss’’kk..kkkk  ddhh  xxbbZZ  ffttllddhh  

vvuuqqiikkyyuukk  eess aa  UU;;kkll  }}kkjjkk  bbuuiiSSuuyy  ddUUllyyVVSSUUVV  llss  iizzLLrrqqrrhhddjj..kk  eekk¡¡xxkk  xx;;kkAA  

iizzLLrrqqrrhhddjj..kk  ,,ooaa  ffooffÙÙkk;;  ffccMM++  ddss  vvkk//kkkkjj  iijj  ^̂^̂nn  QQkkeeZZll~~  ddUUllyyVVSSUUVVll~~ ^̂^̂  ddkk  pp;;uu  ffdd;;kk  

xx;;kkAA  pp;;ffuurr  ddUUllyyVVSSUUVVll~~  }}kkjjkk  eekkuuuuhh;;  eeqq[[;;eeaa==hh  jjkkttLLFFkkkkuu  lljjddkkjj  ddss  llee{{kk  

ffnnuuaakkdd  1166--0077--22001155  ddkkss  iizzLLrrqqrrhhddjj..kk  ffdd;;kk  xx;;kkAA  ffttll  iijj  eekkuuuuhh;;  eeqq[[;;eeaa==hh  eeggkkssnn;;  

}}kkjjkk  ffnn;;ss  xx,,  ffuunnss ZZ aa””kk  ,,ooaa  llqq>>kkoo  ddss  vvffUUrree  iizzLLrrqqrrhhddjj..kk  iizzLLrrqqrr  ffdd;;kkxx  xx;;kk  ttkkss  jjkkTT;;  

lljjddkkjj  }}kkjjkk  LLoohhdd``rr  ffdd;;kk  xx;;kkAA  iizzLLrrqqrr  iizzLLrrqqrrhhddjj..kk  ddss  vvuuqqllkkjj  ddkk;;ZZ  iijj  ddqqyy  

yykkxxrr  11--7755  ddjjkkssMM++  ::IIkk;;ss  ggkkssuu  ddkk  vvuuqqeekkuu  ggSS aaAA  

  LLoohhdd``rr  iizzLLrrqqrrhhddjj..kk  ddss  vvuuqqllkkjj  ffuuEEuuffyyff[[kkrr  ddkk;;ZZ  ddjjookk;;ss  ttkkuuss  iizzLLrrkkffoorr  ggSS aaAA  

  iizzooss””kk  }}kkjj  ddkk  ffooddkkll  ,,ooaa  llkkSSUUnn;;ZZuu  

  eeqq[[;;  IIyykkttkk  eess aa  LLVVkkssuu  IIyykkUUVVjj]]LLVVkkssuu  ccSSUUppsstt  bbRR;;kkffnn  yyxxkkddjj  eeqq[[;;  IIyykkttkk  ddkk  

llkkSSUUnn;;ZZuuAA  



  eeqq[[;;  IIyykkttkk  eess aa  cckkgg~~;;  ffnnookkjj  iijj  llwwjjllkkxxjj  llss  llaaccaaff//kkrr  iiRRFFkkjj  llss  ffuuffeeZZrr  

llwwppuukkiiVV~~VV  yyxxkk;;ss  ttkkuuss  ggSS  ,,ooaa  eeqq[[;;  ffnnookkjj  ddkk  llkkSSUUnn;;ZZjjdd..kk  ffdd;;kk  ttkkuukk  ggSS aaAA  

  mmrrjj  ffnn””kkkk  eess aa  ffLLFFkkrr  [[kkqqyyhh  ttxxgg  ddkkss  IIyykkttkk  ddss  ::IIkk  eess aa  ffooddffllrr  ffdd;;kk  ttkkuukk  ggSS  

ffttlleess aa  LLVVkkssuu  ccSSUUppsstt  ,,ooaa  LLVVkkssuu  IIyykkUUVVjj  yyxxkk;;ss  ttkkuuss  ggSS  ,,ooaa  QQ””kk ZZ  nnqqyyeessjjkk  LLVVkkssuu  

ddss  yyxxkk;;ss  ttkkuuss  ggSSAA  

  iiwwooZZ  ffnn””kkkk  eess aa  ffLLFFkkrr  ffyyffuu;;jj  iiSSpp  ddkk  ffooddkkll  ,,ooaa  llkkSSUUnn;;ZZddjj..kk  ffdd;;kk  ttkkuukk  

iizzLLrrkkffoorr  ggSSAA  

  >>hhyy  ddhh  vvkkUUrrffjjdd  ffnnookkjjkk ss aa  ddkk  ggSSffjjVVsstt  yyqqdd  vvuuqqllkkjj  llkkSSUUnn;;ZZddjj..kk  ffdd;;kk  ttkkuukk  

iizzLLrrkkffoorr  ggSSAA  

  llwwjjllkkxxjj  >>hhyy  eess aa  uukkSSddkk;;kkuu  ggssrrqq  uubbZZ  uukkoo  mmiiyyCC//kk  ddjjookkbbZZ  ttkkuuhh  iizzLLrrkkffoorr  ggSS aaAA  

  

oorrZZeekkuu  eess aa  vvccrrdd  ddjjookk;;ss  xx;;ss  ddkk;;ZZ  ooLLrrqq  ffLLFFkkffrr  ffuuEEuu  vvuuqqllkkjj  ggSSAA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S. 
No. 

Name Of Work Estimat
ed  Cost 
In Lacs 

Expenditure 
Up-to Date 

Physical 
Progress  

Present Status 

1 lwjlkxj ds lkSUn;Zdj.k 

gsrq lhfor dk;ZA 

55.00 0.00 15% eq[; Iyktk esa ,UVªh xsV dk fuekZ.k 

,oa lkbZust gsrq fnokj dk fuekZ.k 

dk;Z izxfr ij gSA lwjlkxj dh 

vkUrfjd fnokjksa dh ejEer] IykLVj] 

jaxjksxu ,oa fHkfÙk fp= dk dk;Z 

izxfr ij gSA 

2 lwjlkxj ds lkSUn;Zdj.k 

gsrq fo/kqr dk;ZA 
48.00 0.00 

5% lwjlkxj ds fo/kqr dk;Z gsrq dscfyax 

dk dk;Z izxfr ij gSA 

3 lwjlkxj ds lkSUn;Zdj.k 

gsrq ,y-bZ-M+h QkmUVsu dk 

dk;ZA 
40.00 0.00 

0% lwjlkxj esa ,y-bZ-M+h gsrq lhfoy dk;Z 

iw.kZ gksus ds Ik’pkr~ fufonk vkefU=r 

dj ,y-bZ-Mh- QkmUVsu yxk;k tkuk 

izLrkfor gSA 

4 lwjlkxj esa ukSdk;ku gsrq 

iSMy cksMZ vkiwfrZ dk 

dk;ZZA 
7.00 0.00 

20% lwjlkxj esa ukSdk;ku gsrq uohu iSMy 

cksMZ vkiwfrZ dk dk;Z izxfr ij gSA 

orZeku esa 2 iSMy cksMZ U;kl dks 

izkIr gks xbZ gSA  

 TOTAL 150.00 0.0 40.00%  



FFRROONNTT  PPLLAAZZAA    

  

EEXXIISSTTIINNGG  IIMMAAGGEESS  OOFF  FFRROONNTT  PPLLAAZZAA  SSUURRSSAAGGAARR  

  

  

EENNTTRRAANNCCEE  OOFF  PPLLAAZZAA  TTOO  BBEE  EENNHHAANNCCEEDD  

  

  

    



KKIIOOSSKK  &&  IINNFFOORRMMAATTOORRYY  SSIIGGNNAAGGEE  AATT  TTHHEE  EENNTTRRAANNCCEE  PPLLAAZZAA  

  

  

  

  

SSOOUUTTHHSSIIDDEE  LLIINNEEAARR  PPAATTCCHH  

EEXXIISSTTIINNGG  IIMMAAGGEESS  

  

PPLLAANN  

  



NNOORRTTHH  SSIIDDEE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

EEXXIISSTTIINNGG  IIMMAAGGEE  

  
BBEEAAUUTTIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  IINNTTEERRNNAALL  WWAALLLLSS  ooff  SSUURRSSAAGGAARR  

  

  


