
अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी 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 

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

  
 

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

  
 

३. मान्नु पासमान  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

५. क्षिबछा पासमान  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

६. दशैया पासमान  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

८. कुमैर कुमारी ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

९. नथुनी पासमान  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१०. कमल पासमान  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

१३. सन्तोस पासमान  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४. बीको पासमान  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

१६. टुनमा पासमान  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१८. क्षिशेश्वर पासमान  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१९. धनीक लाल पासमान  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

२०. शोक्षभत पासमान  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

२४. क्षबन्दशे्वर पासमान  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

२५. राम कदल पासमान 
 

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

  
 

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

  
 

२७. बेचु पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

३०. लोक्षभत पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

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

  
 

३४. शत्रोहन पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

३६. फागुनी पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

३७. िय कुमार पासमान  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

४०. क्षशि कुमार पासमान ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

४२. राम उदगार पासमान ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

४३. लक्ष्मान पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

४६. हमे कुमार पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

५०. शम्भु पासमान ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

५१. इशैर देिी पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

५५. शुकररम पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

५६. प्रकास पासमान ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 
 
 

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

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

६२. क्षबलास पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

६३. मौधरी पासमान ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

६५. ककशन पासमान  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

६७. तुरुन्त लाल पासमान २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

६८. इन्दल पासमान  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

६९. सबबन पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७०. क्षशि कुमार पासमान  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७१. इन्दल कुमार पासमान  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७२. मनु पासमान  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७३. इन्दल पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७४. प्रकदप पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

७५. सुबैया पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७६. दिेो पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७७. िगकदश पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७८. दारो दिेी पासमान १  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७९. बन्ठा पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

८०. क्षिबछा पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

८३. लाट्टू पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

८४. रामेश्वरी दिेी पासमान १  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

८६. क्षबमल पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

८७. क्षिरिा दिेी पासमान १  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

८८. राम सोक्षित पासमान २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

८९. राि ककशोर पासमान  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

९०. सुक्षनता दिेी पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

९१. समल पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

९२. राम सुदार पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

९३. राम पुकार पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

९४. क्षसता दिेी पासमान १  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

९६. सागम लाल पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

९८. पुरनी दिेी पासमान १  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१००. क्षबल्टु चौधरी ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१०१. राम सकल पासमान २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१०३. भगिान बाबु पासमान १  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१०४. खटरा पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

१०६. मुख लाल पासमान ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१०७. भरोसी पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१०८. 
 

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

  
 

१०९. कैलाश पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१११. गणेश पासमान २३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

११२. उमेश पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११३. दर्बब पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११४. क्षबनोद पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११५. श्रीभक्त खासुरी  ३  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आलु-२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तेल-१प्याकेट 

  
 

११६. क्षित कुमार कापड ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

११८. सक्षनचारा पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

११९. भोला पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१२०. श्याम प्रसाद साह  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१२१. बक्षबता कुमारी पौडेल २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 
 

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

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

१२७. राम नारायण महतो  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१२९. राम एकिाल पासमान ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१३१. क्षबगुन महतो कोइरी ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१३२. बुधना यादब  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

१३४. क्षधरेन्र कापड ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१३५. क्षबन्दी कापड  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१३६. महशे कापड  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१३७. गणेश कापड  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

१४०. राम बाबु दास  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

१४४. इनार दास  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

१४७. कक्षबता दिेी यादब  २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४८. क्षबकरु दास तत्मा  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१५१. रािो दिेी साह  २  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आलु-२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तेल-१प्याकेट 

  
 

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

  
 

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

  
 

१५४. क्षिधाता कुिर दनुिार  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

१५८. प्रेम नाथ अक्षधकारी  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१५९. दकु्षखया कुिर दनुिार  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१६०. दिे कुिर दनुिार  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१६१. बनारसी कुिर दनुिार  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१६२. क्षशििी ठाकुर हिाम  २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१६३. राम बक्षल दनुिार  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

१६४. क्षिलेक्षबया दिेी कापड  ९  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१६५. मुनेश्वर कापड  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१६७. लाले कापड ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१६९. राम िीिन कापड  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१७०. राम बहादरु कापड  २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

१७३. राि ककशोर कापड  ११  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१७४. हरर ककशुन ठाकुर हिाम  २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१७५. लोचन ठाकुर हिाम  २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१७७. परशुराम थारु ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

१७९. अशे अक्षधकारी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१८१. सरोि अक्षधकारी ११  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१८२. राि लाल अक्षधकारी २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१८३. हमे लाल अक्षधकारी ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

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

  
 

१८८. सुकदिे अक्षधकारी ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१८९. बकर ठाकुर  हिाम  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

१९३. मुसहरनी राउत  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१९४. अक्षमलाबल कुिर दनुिार  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१९५. क्षबिय  कुिर दनुिार  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१९६. कुलकदप कुिर दनुिार  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१९७. राम इश्वर पासमान  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं ८        

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  गणेश कुमार ससंह      िडा सक्षचिको नाम:  क्षिभा कुमारी यादि     राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

२००. भाबना पासमान  ११  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

 


