
अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

क्षस.न.ं घरमलुीको नाम र थर 
 

िनसखं्या गाउँ/टोल खाधान्न मोबाइल न.ं हस्तािर 

२७६. िक्षहरा खातुन  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२७७. सकिद क्षमया किारर   ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२७८. िक्षमला खातुन  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२७९. राम धक्षन यादब  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२८०. रेशमा खातुन  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२८१ सुक्षमन्त्र दिेी मण्डल  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२८२ सुरत लाल कालीकोटे  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२८३ प्रमोद साह  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

२८४ प्रेम बहादरु लामा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२८५ राम चन्त्र महरा  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२८६ राम कुमार यादब  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२८७ िगुिा महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२८८ लाल बाबु सहनी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२८९ बच्चु क्षमझार  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२९० प्रमोद यादब  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२९१ सुकमान लामा  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

२९२ मनोि मण्डल  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२९३ बुद्ध माया तामंगानी  ९  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२९४ ज्ञान बहादरु श्रेष्ठ ९  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२९५ बैिनाथ शमाा  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२९६ राम अक्षसस महतो ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२९७ तेि नारायण महरा ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२९८ मर्ना दिेी महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२९९ राम क्षिलास महरा  २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३०० मनोि मण्डल  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३०१ प्रमोद महरा  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३०२ क्षबरेन्त्र महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३०३ सोनेलाल महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३०४ दसरथ महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३०५ ब्रहम दिे महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३०६ ब्रहम दिे महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३०७ धमा नाथ महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३०८ राम चन्त्र महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३०९ संक्षित महरा  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३१० महशे्वर मण्डल  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३११ क्षितन महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३१२ राम दिे महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३१३ राम चन्त्र महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३१४ राि कुमार महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३१५ श्रिन महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३१६ सुरेश महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३१७ लक्ष्मन् महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३१८ हरर लाल महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३१९ ओक्षपन्त्र महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३२० सररता सारु मगर  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३२१ इश्वर बुिाा मगर  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३२२ मनोि बुिाा मगर  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३२३ बसुराम दरलामी मगर  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३२४ कुसबहादरु बुिाा मगर  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३२५ साली ग्राम दरलामी 

मगर  

४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३२६ सुया लुन्त्गेरी मगर  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३२७ कणा बहादरु लुम्रे मगर  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३२८ तारा दिेी मगर  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३२९ गोरे रखाल मगर  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३३० रमेश दास  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३३१ श्रिन श्रेष्ठ  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३३२ क्षबल्टु लामा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३३३ क्षबनोद महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३३४ बकर बहादरु बलमपाकी 

मगर  

३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३३५ ममता मगर  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३३६ पिन बलम्पाकी मगर  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३३७ डोमनी दास  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३३८  भीमा राना  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३३९ कारी महरा  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३४० दिेो महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३४१ कने श्रेष्ठ  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३४२ महशे श्रेष्ठ  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३४३ प्रभु आलेमगर  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३४४ श्याम बाबु मगर  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३४५ राम हरर मगर  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३४६ कदनेस सुन्त्िार  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३४७ कमल बलमपाकी ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३४८ सुक्षमन्त्र महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३४९ संक्षित महरा  ९  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३५० नक्षबन दघाा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३५१ तेतारा महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३५२ महाबती बैरी  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३५३ राम क्षब्रि महरा  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३५४ पाण्डे महरा  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३५५ राि कुमार महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३५६ राम एकिाल महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३५७ राम प्रसाद महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३५८ शंकर प्रसाद लुन्त्गेरी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३५९ श्री मण्डल  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३६० महादिे  महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३६१ बच्चु महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३६२ क्षशि लाल यादब   ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३६३ टुपना यादब  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३६४ भीमा यादब  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३६५ भीमा यादब  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३६६ अिुान श्रेष्ठ  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३६७ तारा बलमपकी  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३६८ कमला बलम्पाकी  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३६९ तेतर यादब  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३७० राम अक्षसस महतो  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३७१ कमला बलम्पाकी  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसचूी-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १       

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राम सुक यादि    िडा सक्षचिको नाम:  भरत कुमार भण्डारी       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

३७२ रामबाबु  बलमपाकी  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३७३ संक्षिप यादब  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३७४ कदपक कुमार यादब  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३७५ राि कुमार ठाकुर बरही  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३७६ क्षबशेश्वर  यादब  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

३७७ संिीि महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

 

 


