
अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                          िडा न.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण 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. बासुदिे साह तेली ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

३. िय प्रकास साह तेली ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

४. ब्रहम दिे साह तेली ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

५. सत्रोहन साह तेली ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

७. राम उदगार साह तेली 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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

१०. मुर्ति दिेी यादब  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११. राम भरोस दास तत्मा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१३. राम पुकार साह तेली ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४. लिमन कापर  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१५. िुगेश्वर कापर  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

१६. दकु्षखया कापर  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

१९. राम पुकार दास तत्मा  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

२०. अरुक्षलया दिेी यादब  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

२१. अक्षबबका कुमारी यादब  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

२२. रामक्षि कापर  १  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

२४. क्षमश्री लाल कापर  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

२५. राि ककशोर कापर  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

२७. क्षसता दिेी ठाकुर  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

२९. राम प्रकास दास  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

३०. महने्र दास  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

३१. गीता दिेी ियसिाल ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

३२. रौदी ठाकुर  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

३४. राम बाबु गरेरी  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

३७. क्षशररया यादि  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

३८. गोनर यादब  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

४०. अमर दिे यादब  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

४१. राम भगत दास तत्मा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

४३. कौसल्या दिेी ठाकुर  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

४४. राम लोचन यादब  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

४५. राि बती दिेी साह  २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

४६. सहदिे साह तेली २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

४७. क्षशब प्रसाद साह तेली ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

४९. क्षबरेन्र मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

५०. मगक्षनया मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

५२. िीि कुमार मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

५३. सुरेन्र मुक्षखया  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

५६. श्याम बरही ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

५७. राम प्रसाद मुक्षखया क्षबन ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 
 
 

५८. तेतरी दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

५९. राम बाबु क्षबन मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

६०. राम झरी दिेी मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

६१. तारा दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

६२. िग राखान मुक्षखया क्षबन  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

६४. सुन्दर देिी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

६६. कलासो दिेी मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

६७. धनमन्ती दिेी मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

६८. िानकी दिेी मुक्षखया 

क्षबन  
५  चामल-१०कक.ग्रा., 

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

  
 

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

  
 

७०. राम दिे यादि  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७१. लुट नारायण यादब  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७२. श्रबन मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

७४. क्षबशेस्िर मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

७५. िानकी दिेी मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७६. राम औतार मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७७. मखाबुल राइन  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

७८. बेचानी दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

८०. दलुारी देिी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

८१. ओककमा खातुन  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

८२. एकलास देिी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

८५. ज्योक्षत दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

८७. साधु मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

८८. कल्िा दिेी क्षबन  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

८९. रेखा दिेी  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

९२. िगदिे मुक्षखया क्षबन  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

९४. सगर मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

९५. रम सुताि मुक्षखया क्षबन  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

९६. भुल्ली दिेी क्षबन  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

९७. राम क्षब्रि मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

१०१. राम क्षसककल मुक्षखया 

क्षबन  
६  चामल-१०कक.ग्रा., 

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

  
 

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

  
 

१०३. गुलमा मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१०४. मन्तोररया कुमारी दिेी  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

१०५. रामेश्वरी दिेी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१०६. मल्हो दिेी मुक्षखया क्षबन  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१०७. चन्र मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१०८. 
 

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

  
 

१०९. क्षितेन्र मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११०. क्षसता दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१११. गौतम मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

११२. डोमा मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११३. कारी दिेी मुक्षखया क्षबन  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११४. तेतरी दिेी क्षबन  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११५. दिेकी देिी मुक्षखया  ५  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आलु-२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तेल-१प्याकेट 

  
 

११६. सकफद राइन  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११७. श्याम दिेी मुक्षखया क्षबन  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

११८. काल्पना मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

११९. सोना बती मकु्षखया क्षबन  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१२१. रेनो दिेी मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१२२. अताबुल राइन  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 
 

१२४. क्षशता मलाह  ९  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१२५. मो. किारी 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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

१२७. अक्षमरी दिेी मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१२८. प्रमोद मुक्षखया क्षबन  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१२९. अमला दिेी मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१३१. कुसे मुक्षखया क्षबन  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१३३. क्षशब कुमार पासमान  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

१३५. गुरु सरन साह  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१३७. सरोि शमाि  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

१४०. नेपी दिेी मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४१. क्षबकु्र मुक्षखया  ११  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

१४२. सुकदप साह तेली  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४३. शाक्षन्त दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४४. चंरकाला दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४५. दलुारी देिी मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४६. राम सुनेर दिेी मुक्षखया  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४७. िहारी दिेी क्षबन  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१४८. सबिक्षित मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

१४९. फुलगेन राइन  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल.तेल-

५००क्षम.क्षल. 

  
 

१५०. शबिन कुमार मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१५१. दीपन कुमार माली 

भण्डारी  

४  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आलु-२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तेल-१प्याकेट 

  
 

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

  
 

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

  
 

१५४. चन्दशे्वर मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१५५. दलुारी कुमारी 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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

१६१. कुमैर  दिेी पासमान  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१६३. परमेश्वर पासमान  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

१६६. काक्षसन्र शमाि  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१६७. िय ककशोर ठाकुर बरही  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

१७०. िगतारण दिेी यादब  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

१७२. राम बाबु पासमान  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

१७६. श्रीकुमारी दिेी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१७७. मक्षहन्रा ठाकुर बरही  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

१८०. बेचानी दिेी ठाकुर  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१८२. अिय कुमार ठाकुर  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१८३. क्षबन्दा दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१८४. भोगेन्र मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  
 

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

  
 

१८७. कदपेन्र मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१८८. पच्चु मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१९०. कुसुम कला दिेी मुक्षखया   ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१९१. क्षितेन्र मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

१९२. रामा मुक्षखया क्षबन  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१९४. राम एकिाल ठाकुर  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१९५. राम परर दिेी मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१९६. िानकी दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

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

  
 

१९८. चन्र कला दिेी यादब  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

१९९. असलानी दिेी यादब  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

२००. राम लखन  मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

२०१. पिन मुक्षखया क्षबन  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

२०२. राि बती दिेी दास 

तत्मा  

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

  

२०३. धमेन्र दास  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२०४. रािो दिेी तक्षत्मनी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

२०६. कृष्णा प्रताप दास  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२०७. पुण्य प्रताप दास  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  

२०९. राम िुलुम मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२१०. गुबदी देिी ठाकुर 

हिामक्षन  

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

  

२११. राम बालक मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२१२. क्षनमिल मुक्षखया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२१३. संिुला दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

२१५. िुक्षि दिेी क्षबन  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

२१६. दिे कुमारी देिी साह  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२१७. सोनेलाल राउत अमात  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२१८. योग नारायण राउत  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२१९. सोक्षमन्त्र दिेी राय  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२२०. सुक्षसला दिेी राउत  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२२१. छठुिा राउत अमत  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२२२. इनदर क्षित कुमार राउत  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२२३. अिय राउत अमात  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  

२२५. सुक्षित कुमार राउत 

अमात  

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

  

२२६. ररना कुमारी यादब  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२२७. रेखा कुमारी सहनी  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

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

  

२३०. दसै मुक्षखया क्षबन  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२३१. गुलाब दिेी यादब  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  

२३३. क्षबमला दिेी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२३४. कौक्षसला दिेी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२३५. क्षसता दिेी  मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

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

  

२३८. रन्िु देिी दास  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२३९. सोक्षमत्रा दिेी दास  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  

२४१. पक्षबत्री दिेी  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

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

  

२४४. क्षबसुन्दिे साह  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२४५. निल मुक्षखया क्षबन ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२४६. दौलत दिेी मुक्षखया क्षिन ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२४७. राम कुमार राउत  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

२४८. छानो दिेी मुक्षखया क्षिन ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

२५०. रसिल क्षमया  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२५१. अन्सी क्षमया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२५२. क्षिब्सी दिेी  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

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

  

२५५. क्षित्ना मुक्षखया  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

२५६. महशे कुमार 

मुक्षखया  

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

  

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

  

२५८. सोक्षमत्रा दिेी 

मुक्षखया क्षबन  

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

  

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

  

२६०. अक्षमती दिेी 

मुक्षखया  

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

  

२६१. कुलसी दिेी मुक्षखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२६२. राि ककशोर राउत 

अमात  

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

  

२६३. चन्र राउत अमात  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

 
२६४. 

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

  

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

  

२६६. संिय कुमार राउत 

अमात  

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

  

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

  

२६८. फुल कुमारी दिेी  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२६९. दलुारी दिेी दनुिार  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२७०. क्षबमला दिेी 

दनुिार  

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

  

२७१. गुलाब धामी 

दनुिार  

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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

२७२. हरर कुमर दनुिार  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

२७३. राि बती दिेी 

राउत  

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

  

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

  

२७५. सोना बती दिेी 

दास  

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

  

२७६. अमृत कुमार 

अक्षधकारी  

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

  

२७७. शत्रुधन कुमर 

दनुिार  

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

  

२७८. िमना दिेी धामी 

दनुिार   

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

  

२७९. सररता दिेी ठाकुर  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.ं १०      

गाउँ टोल  

िडा अध्यिको नाम:  राि लाल यादि     िडा सक्षचिको नाम:  दिे नारायण यादि        राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

  

२८१. संक्षिला कुमारी 

ठाकुर हिाम  

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

  

२८२. रोहानी ठाकुर 

हिाम  

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

  

२८३. सुक्षसला कुमारी 

दनुिार  

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

  

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

  

२८५. अक्षनत्रा कुमारी 

दनुिार  

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

  

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

  

 


