
अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      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 

1.  ;/:jtL  u'd{5fg du/ @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

2.  6]s axfb'/ k'nfdL du/ #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

3.  lbn axfb/ anDkfsL 

du/ 

%  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

4.  s]zj jxfb/ du/ &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

5.  lht axfb'/ kf}8]n #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

6.  /d]z anDkfsL du/ *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

7.  lg/h cfn] du/ #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 
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8.  xf]d axfb/ /fO{ @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

9.  s[i0f axfb'/ anDkfsL 

du/ 

$  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 
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10.  78]Gb| axfb'/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 
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नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

11.  d}Fof anDkfsL du/ #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

12.  1fg dfof anDkfsL 

du/ 

&  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

13.  ;lGt du/ ;'g'jf/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 
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दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 
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15.  lbNnL axfb'/ anDkfsL 

du/ 

^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 
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16.  emgs Nxfof] du/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

17.  wg s'df/L Nxfof] ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 
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दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

21.  ;'s|] anDkfsL @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 
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दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

23.  l6s dfof cfn] ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

24.  lbn s'df/L anDkfsL %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 
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अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
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25.  dfof anDkfsL @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

26.  /f]zg lsªl/Ë @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

27.  d+unL dfof anDkfsL %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

28.  lag' cfn] $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

29.  ;/bf cfn] $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

30.  af6' dfof cfn] $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 
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मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

31.  ljgb] anDkfsL #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

32.  nIdL anDkfsL %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

33.  ;+b]z Nxfof] &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

34.  /d]z /f0ff $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 
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35.  dw' cfn] #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 
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नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

36.  lg/ axfb'/ Nxfof] %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 
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39.  gjn yfkf #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

40.  an axfb'/ yfdL #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

41.  u0f]z  axfb'/  

anDkfsL 

%  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

42.  kGr axfb'/ cfn] ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

43.  t]h axfb'/ anDkfsL $  चामल-१०कक.ग्रा., 
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दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 
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50.  lj/ axfb'/ cfn] !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

51.  lbn dfof bnf{dL !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

52.  g/ axfb'/ k'nfdL %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

53.  cdf/ k'nfdL %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

54.  k'0f{ cfn] #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

55.  s'df/ k'nfdL $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

56.  g/ axfb'/ yfkf #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

57.  xf]d axfb'/ anDkfsL %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

58.  led axfb'/ cfn] $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

59.  dbg axfb'/ e'h]n %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 
 
 

60.  led axfb'/ yfkf $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

61.  lht axfb'/ anDkfsL $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

62.  ;'dg yfkf 5  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

63.  ;lz 3n] #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

64.  ldng cfn] $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

65.  hd'gL d;/fO{gL $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

66.  dgf]t/Lo b]jL ;'g'jf/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

67.  lg/' tfdfË $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

68.  r}t axfb'/ du/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

69.  ef]h axfb'/ j'hf{ #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

70.  k|ltdf s'df/L anDkfsL %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

71.  b]j' SofK5fsL @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

72.  nId0f yfkf du/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

73.  ;gtL s'df/L #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

74.  lrq axfb'/ o;dfnL &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

75.  r]t axfb'/ e'h]n #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

76.  ;xb]j ofbj @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

77.  lji0f' dfof Nxfof] du/ @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

78.  sf}lznf Nxfof] du/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

79.  led axfb'/ Aofªgf;L 

du/ 

$  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

80.  gGb lszf]/ ldhf/ #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

81.  /fd gfy 7s'/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

82.  ;f]d axfb'/ cfn] $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

83.  xf]t axfb'/ vkËL du/ ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

84.  hgsL o;dfnL #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

85.  rGb/ ;fx $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

86.  zjf]:tLsf /fO{{ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

87.  b'vL dfof du/ #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

88.  a]b axfb'/ yfkf %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

89.  zDe' axfb'/ clwsf/L #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

90.  led axfb'/ u'df{5gf ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

91.  k|]d axfb'/ yfkf du/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

92.  kfj{tL SofK5fsL du/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

93.  plQdnfn ofbj #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

94.  ;+ho ofbj #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

95.  s'n axfb'/ u'd{5fg #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

96.  t'n;L u'd{5fg du/ ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

97.  gy'lgof cdft %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

98.  a|xb]j rf}w/L ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

99.  xl/ e'h]n $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

100.  ;Gt axfb'/ cfn] $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

101.  8Dj/ axfb'/ cfn] #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

102.  led axfb'/ u'd{5fg @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

103.  df]xg yfkf $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

104.  xl/of cdft #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

105.  bn axfb'/ /fO{ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

106.  ef]6 axfb'/ /fO{ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

107.  /fd k|;fb $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

108.  n'6]Zj/ s'Zf]t ofbj %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

109.  x'sf b]jL ofbj $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

110.  z'qwg ofbj $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

111.  >L s}zfj/ wfdL @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

112.  ;left 7fs'/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

113.  /]g' 7fs'/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

114.  ;'/hL 7fs'/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

115.  8]j' dxtf] ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

116.  sflzGb| dxtf] $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

117.  /fds/0f dx/f $  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आल-ु२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तले-

१प्याकेट 

  

118.  lzj dx/f @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

119.  n6' dx/f %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

120.  km]sg dx/f ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

121.  s]jnf/f dx/f @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

122.  wg] dx/f $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

123.  ;'/]z dx/f ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

124.  kmsL/ dx/f !)  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

125.  OGbn 7fs'/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

126.  ljgf]b dx/f $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

127.  /+lhtf dx/f $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

128.  /fd k'sf/ dx/f ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

129.  /hg /fO{ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

130.  /;fO dxtf] @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

131.  cs/ ldFof ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

132.  /fd lk|t dx/f ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

133.  cho dx/f @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

134.  gfl:g vft'g %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

135.  df]vg ldFof #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

136.  u'km/ ;fx !)  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

137.  s'z]Zj/  ofbj *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

138.  anb]j dx/f %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

139.  wg]z ;fx snaf/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

140.  sf/L ;fx $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

141.  /fd sf/L ;fx #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

142.  ljn'6 ;xgL *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

143.  /fh s'df/ dx/f $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

144.  >L nfn dx/f !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

145.  /fd lx/Wof dx/f ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

146.  /fd ;lvg dx/f $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

147.  b'vL dx/f !%  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

148.  cg'kf dx/f !@  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

149.  gy'gLof dx/f !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

150.  /fs]z dx/f $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-

५००क्षम.क्षल.तेल-

५००क्षम.क्षल. 

  

151.  anb]j dx/f $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

152.  kl/5g dx/f #  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आल-ु२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तले-

१प्याकेट 

  

153.  5ljljn g6 !^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

154.  d]g] dx/f ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

155.  cldg bhL{ *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

156.  u'shf/ dg;/L ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

157.  gOd :j]v $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

158.  a'wfO{ dx/f ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

159.  kfvflg b]jL rf}w/L %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

160.  c?0f ;fx *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

161.  a?g ;fx $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

162.  wdf{ s/gL %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

163.  lbnLk wgsf/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

164.  ;/hf k6]n $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

165.  a}gfy k6]n $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

166.  d+unf kf;dfg ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

167.  ljz+hof ldFof $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

168.  nfn nx]/L $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

169.  /d]z >]i7 ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

170.  5lndfofF ljs $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

171.  hgs Gof}kf]g $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

172.  /fd ljs $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

173.  ;xdfg vft'g $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

174.  u'nhf/ d;'/ #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

175.  df]:sLg $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

176.  nlntf snaf/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

177.  cjf; s];/L $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

178.  Obf{l; ldFfof $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

179.  kmpjf/L ldofF $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

180.  c+d'g ldoFf $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

181.  Nxfof] sfG5f $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

182.  cj; $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

183.  dGh'/ nx]/L $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

184.  p:dfg nx]/L $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

185.  d'Gnf nx]/L $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

186.  O{:nfd nx]/L $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

187.  kmls/rg snaf/ ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

188.  ljz]Zj/ ;fx $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

189.  clgif s'df/ cfdft @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

190.  snfd nx]/L *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

191.  c:df vft'g ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

192.  kmTdf vft'g *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

193.  ;}/f vft'g ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

194.  kf/j] sfG5f $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

195.  ljgf]b >]i7 ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

196.  n'6] >]i7 $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

197.  d':g'kmf nx]/L *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

198.  d::hfhf nx]/L *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

199.  k|]d dx/f ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

200.  k|lbk dx/f %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

201.  df]=lkmg vft'g !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

202.  /fh]Zj/ #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

203.  kjg 7fs'/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

204.  /fd k|sfz 7fs'/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

205.  zDe' >]i7 @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

206.  ef]n >]i7 @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

207.  k|sfz ;dfn $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

208.  /'kg ;dfn #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

209.  /fd axfb'/ 7f8f @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

210.  sf]lknf Gofkf}g $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

211.  hgs Gofkf}g $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

212.  /d]z >]i7 %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

213.  hfgsL Gof]kfgL %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

214.  /fdz]j/ klhof/ @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

215.  k'hf ;fx &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

216.  sf]zLnf b]jL 7fs'/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

217.  lutf b]jL 7fs'/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

218.  /fdz/0f 7fs'/ #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

219.  pbof/L bf; *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

220.  plkGb| bf; *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

221.  lhj]IfL b]jL bf; #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

222.  /fd k|;fb ax/L 7fs'/ %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

223.  z'jb| a8f]n !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

224.  /fh s'df/L dx/f #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

225.  ;f]GkmL bf; %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

226.  df]= xlj/ /fOg !)  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

227.  lj?g ;fx &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

228.  cn'g ;fx %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

229.  a'n6 g6 vfg &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

230.  /fx]df vfg *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

231.  /ld/f vft'g $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

232.  ;ndf vft'g $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

233.  ;f]j/f vft'g @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

234.  pd]z Hfo;jfn $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

235.  /fd afa' ho;jfn &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

236. ५ vsLn ;fx dng !)  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

237.  राम क्षिलास साह ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

238.  सुक्षसला साह ७  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

239.  बुक्षि महरा ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

240.  दखुारण ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

241.  पान काला महरा ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

242.  सोबाती महरा ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

243.  श्रीनारायण महरा ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

244.  बरुण ठाकुर ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

245.  मुकुट मुक्षखया २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

246.  अक्षिम मलम ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

247.  क्षिबछा महरा ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

248.  क्षबलाटु मुक्षखया ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

249.  क्षधरि यादब ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

250.  राम बन सहनी ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

251.  गनगाई हाक्षथ २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

252.  क्षसटहु सहनी ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

253.  कदनेश हाठी ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

254.  रंक्षित साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

255.  क्षबन्दी हलुिाई ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

256.  बेचन साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

257.  राम सखी ठाकुर ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

258.  राम नारायण साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

259.  मोक्षत ियसिाल ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

260.  मुसहर बुदा ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

261.  ितािाला ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

262.  लक्षलता मुक्षखया ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

263.  क्षशला देिी साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

264.  राम दयाल महतो ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

265.  रघुनाथ साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

266.  क्षबन्दी हलुिाई ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

267.  ियनाथ साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

268.  िय प्रकास साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

269.  संिय पुब े ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

270.  नागेन्र चौधरी ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

271.  ओक्षपन चौधरी ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

272.  प्रेम महरा ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

273.  प्रकदप महरा ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

274.  नेपाक्षल दिी ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

275.  पाल्टु ठाकुर ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

276.  राम भगत साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

277.  ककसोरी साहको 

बुढी 

४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

278.  संिय साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

279.  क्षबकु्र महरा ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

280.  ग्रिन गोस्िामी ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

281.  राम कला देिी 

महारा 

४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

282.  लाल ुहलुिाई ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

283.  क्षबसाल गोस्िामी ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

284.  अनुराग साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

285.  राम चन्र पुबे ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

286.  अरुण साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

287.  अक्षनल महतो ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

288.  सबैला बाला साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

289.  बब्लु साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा 

  

290.  कदपा सहनी ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

291.  चन्र साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

292.  गोपी साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

293.  गुक्षडया साह ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

294.  रािु हलुिाई ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

295.  नैनु महरा ८  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

 
 
 
 

 

296.  िोक्षगन्र महरा ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

297.  क्षबरेन्र यादब ७  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

298.  हलखोरी महरा ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

299.  राम क्षिलास साह ९  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

300.  कारी बरही ठाकुर ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

301.  रासु क्षखन ठाकुर ७  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

302.  सहना खातुन ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु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.ं $      

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  ;f]d axfb'/ cfn] du/     िडा सक्षचिको नाम:  /+hgf ;fx      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

303.  चन्य सहनी ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

304.  लक्ष्मन सहनी ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

305.  सहरेा खातुन ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

306.  अख्तर क्षमया ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल 

  

 


