
अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     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 

! z+s/ kf;dfg @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

@ cf]lkGb/ kf;dfg $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

# lht]Gb| kf;dfg *  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

$ hulbz zdf{ %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

% Zofdafj' ofbj #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

^ ldng d+8n (  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

& /fdeut /fpt ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
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( ;f]GkmL kf;dfg %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!) /fdkl/ b]jL 

xn'jfO{ 

%  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!! b]j]Gb| ;fx xn'jfO{ $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!@ laho ;fx 

xn'jfO{ 

%  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!# ;fljqL b]jL 

xn'jfO{ 

@  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!$ ;'s]Zj/ kf;dfg #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!% hulb; k|;fb 

kf;dfg 

$  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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@) chf]Wof k|;fb 

hfo;jfn 

%  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

@! e'NnL b]jL ;fx 

xn'jfO{ 

#  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

@@ ljN;L ofbj *  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
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@$ /fhlu/ kf;dfg @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
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@% /fh]Gb| k|;fb 
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!  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

@^ cfsfz ;fx  ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
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@& ls;gL b]jL ofbj $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

@* tf/f b]jL ofbj %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
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@( ljkltof d+8n *  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

#) O{Gb|f b]jL 

hfo;jfn 

@  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
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#! /fhf/fd j/xLsf] 

a'jf 
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दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

#@ pbo kf;dfg &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

## lzj ;fx #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

#$ ljkltof ;fx &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

#% dfxfnIdL b]jL 

ofbj 

!  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

#^ ;f]let kf;dfg @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

#& hx?n /fO{g %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
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$) df]lxtf /fO{g &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
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$# jljtf du/ %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

$$ t'ng ;xgL %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
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$^ a]rg bg'jf/ $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

$( uf]j/wg du/ftL @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

%) ef]h axfb'/ 

n'd|]du/ 

*  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

%! gf/fo0f du/ftL %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

%@ df]xg axfb'/ 

k"j{5fg]  

^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

%# /d]z 3fdL $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

%$ /fdPsjfn /fpt !#  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

%% sdL{ b]jL /fpt %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

%^ hb'jf ofbj (  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

%& wgLsnfn /fo ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 
 
 

%* /fd;lvb]jL dxQf] $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

%( h}nd vft'g #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

^) cldGqf b]jL 

hfo;jfn 

%  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

^! lbkgfsf] kl/jf/ $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

^@ gj'bf vft'g @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

^# r]t axfb'/ /fgf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

^$ uf]kfn Sofk5fsL @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

^% ls–s'df/L Nxfof] @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

^^ zf/bf b]jL ofbj !  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

^& z]/ axfb'/ n'd|] ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

^* d'z] axfb'/ n'd|] %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

^( a]r' >]i7 @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

&) k"0f{ azfb'/ 

Sofk5fsL  

&  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

&! uf]/] hf]lz nf6f !  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

&@ lhjg Nxfof] sfn] !  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

&# dfxfb]jL ;xgL @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

&$ jtfxf ;xgL $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

&% /+lhtf b]jL ;fx ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

&^ ljqmd ;fx !#  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

&& tflx/ gbfkm (  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

&* rfgf] b]jL ;xgL &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

&( ef]nf /fpt %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

*) l;tf b]jL ;xgL ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

*! t]t/L b]jL ;xgL !!  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

*@ u'nfj b]jL ;xgL ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

*# sf]lznf b]jL 

;xgL 

&  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

*$ /fdhL ;xgL ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

*% rGb/ ;xgL !&  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

*^ ;'/]z ;xgL (  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

*& lhj5 ;xgL *  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

** e'jg axfb\'/ 

/vfn 

$  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

*( /fhf] b]jL ;xgL !  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

() hfuf]Zj/L b]jL 

;xgL  

!)  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

(! /fzf] b]jL d+8n !  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

(@ lx/f b]jL ;xgL @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

(# eHh' ;xgL #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

($ h'dg ldofF &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

(% a]rg ldofF %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

(^ glh/f vft'g (  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

(& gfu]Zj/ rf}w/L %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

(* ;'sb]jf ;xgL !  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

(( lht' ;fx ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!)) ldgf vft'g #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!)! l;tf/fd ;fbf &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!)@ >Lls;'g ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!)# lvbgf ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!)$ ;Lw] ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!)% uf]ljGb ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!)^ dlgsnfn ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!)& l;tfO{ ;fbf &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!)* ef]6] ;fbf &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!)( sfn] ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!!) /]ljof ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!!! /fw] ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!!@ e'G6L b]jL ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!!# zfgf] /]ljof ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!!$ >L k|;fb ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!!% l;6s'g ;fbf %  चामल-

१०दक.ग्रा.,दाल-

१दक.ग्रा.,आलु-२ 

दक.ग्रा.,नुन-१ 

दक.ग्रा.,तेल-१प्याकेट 

  
 

!!^ km'nu]g ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!!& e'Nnf ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!!* rGb/ d'lvof !)  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!!( kf8] ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!@) sfn] ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!@! lzjr/0f ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!@@ a]rgL b]jL ;fbf &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!@# a/t}g b]jL ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 
 

!@$ /fdpbuf/ d+8n 

k6/ 

!  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!@% hËnf ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!@^ O{Gbn ;xgL $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!@& jljtf b]jL zdf{ $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!@* ;'/]Gb| dlns $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!@( >j0f ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!#) u+uf /fd ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!#! atf]{ b]jL ;fbf &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!#@ km'n]; ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!## b'lvof ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!#$ nlnt ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!#% sf/L ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!#^ nfnf] ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!#& s]lznfn ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!#* zg]r/L b]jL ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!#( z]js ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!$) Zofd;'Gb/ ;fbf !)  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!$! ljGb]Zj/ ;xgL $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!$@ ls:gL b]jL ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!$# u'?d ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!$$ klj b]jL ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!$% sNkgf b]jL ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!$^ lbkf] ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!$& l/gf b]jL ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!$* /fd/tg ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ६        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!$( lu/h}g b]jL ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल.तेल-

५००क्षम.क्षल. 

  
 

!%) /fdPsjfn ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!%! /fdk[t ;fbf !@  चामल-

१०दक.ग्रा.,दाल-

१दक.ग्रा.,आलु-२ 

दक.ग्रा.,नुन-१ 

दक.ग्रा.,तेल-१प्याकेट 

  
 

!%@ uf]nf] b]jL ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!%# 7]l7 ;fbf (  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!%$ e'nf]rg ;fbf &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!%% laxf/L ;fbf *  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!%^ d+un' ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!%& ljgf]b ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!%* gf/fo0f ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!%( dx]Gb| ;fbf &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!^) d';fO{ ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!^! b'lvof ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!^@ /fdjtL b]jL ;fbf !  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!^# 3':sf ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!^$ /fh s'df/ ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!^% k|e' ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!^^ ?krg ;fbf !  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!^& /fx'n ;fbf !  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!^* ;tf/ d+;'/L ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!^( /fh]Gb| dx/f $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!&) ;dltof b]jL 

;fbf 

!!  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

!&! ljGb] ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!&@ ;'Gb/ ;fbf &  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!&# sf/Lrg ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!&$ ;f]lnGb/ ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!&% s'nlbk ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!&^ ;]dln ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!&& zDe' ;fbf *  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
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िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

!&* k|ef; ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!&( s}jnfz ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!*) ljxf/L ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!*! s'df/ ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!*@ /fdnf]rg ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!*# /fdclz; ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!*$ laho ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!*% b]jz/0f ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!*^ hfgls ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!*& nId]Zj/ ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!** nId0f ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!*( /fd ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!() ;+Qf]if ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!(! bz}of ;fbf (  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

!(@ >Lrg ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!(# lht' ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!($ 5]lbof ;fbf %  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!(% sf/Lrg ;fbf @  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!(^ ;gf] >Lrg ;fbf (  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!(& k|lbk ;fbf ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!(* lzj s'df/ ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

!(( /fd ;fu/ ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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िडा अध्यिको नाम:  रंक्षित कुमार साह     िडा सक्षचिको नाम:  प्रददप कुमार यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

@)) /fd] ;fbf $  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

@)! b'lu{ ;fbf #  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

@)@ /+lht ;xgL ^  चामल-१०दक.ग्रा., 
दाल-१दक.ग्रा., 
आलु-२ दक.ग्रा., 
नुन-१ दक.ग्रा., 
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