
अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                             िडा न.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

क्षस.न.ं घरमलुीको नाम र 

थर 
 

िनसखं्या गाउँ/टोल खाधान्न मोबाइल न.ं हस्तािर 

1.  असर्फी सदा  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

2.  प्रकदप सदा  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

3.  अक्षजित सदा  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

4.  सन्त कुमार सदा  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

5.  राम प्रसाद सदा  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

6.  बमाा सदा  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

7.  राम नारायण सदा  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

8.  चेथरू सदा   $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

9.  क्षडपो सदा  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

10.  उर्माला सदा  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

11.  सोक्षलन्र सदा  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

12.  खैका सदा  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

13.  इश्वर सदा  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

14.  िय कुमार सदा  $  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

15.  क्षबनोद सदा  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

16.  राम औतार सदा  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

17.  सुरेश सदा  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

18.  कदनेश सदा  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

19.  क्षसबुिा सदा  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

20.  बौका सदा  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

21.  राम परर सदा  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

22.  सम्पक्षतया सदा  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

23.  घामटे सदा  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

24.  काक्षसम राइन  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

25.  असर्फी सदा  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

26.  प्रकदप सदा  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

27.  अक्षजित सदा  $  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

28.  राम िानकी मक्षन्दर के 

महन्थ  

!  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

ननु-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

29.  राम प्रताप महतो  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

30.  दकु्षखया महतो  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

31.  िागेश्वर पासमान  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

32.  मोक्षत पासमान  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

33.  अघनु सदा  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 
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िडाअध्यिको हस्तािर िडा सक्षचिको हस्तािर 
मोिाइल नं. : मोिाइल नं. : 

34.  बेचन राइन  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

35.  मन्सुर राइन  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

36.  मन्िुर राइन  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

37.  अक्षलसेर राइन  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

38.  लट्टा पासमान  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

39.  िगकदस पासमान  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

40.  कदनेश पासमान  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 



अनुसूची-२ 
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िडा अध्यिको नाम:  सोनेलाल यादि      िडा सक्षचिको नाम: भरत कुमार भण्डारी      राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

41.  इिराइल राइन  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

42.  संिय पासमान  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

43.  हककका  खातुन नट !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

44.  लेशन खातुन  !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

45.  नरेश पासमान (मोक्षत ) $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

46.  क्षबप्ता पासमान  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

47.  अबदलु ओक्षहद  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 
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राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                             िडा न.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

48.  बहादरु हलुिाई  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

49.  करामत राइन  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

50.  नरेश  पासमान  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

51.  िगत साह  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

52.  राि कुमार महतो  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

53.  क्षबन्दशे्वर दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

54.  राम क्षप्रत यादब  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

55.  मोने लाल यादब  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

56.  मोहर लाल मण्डल  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तले-५००क्षम.क्षल. 

  
 

57.  राम चन्र महरा  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

58.  राम क्षिलास महरा  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

59.  राम पररिन शमाा  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 
 
 

60.  सोंर्फी सदा  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

61.  सुकदिे महरा  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

62.  सहदिे महरा  ६ 
 चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

63.  ओपेंर दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

64.  लक्ष्मेश्वर दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

65.  सैरा खातुन  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

66.  झखाना दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

67.  राम चन्र बरही  @  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

68.  कुरेसा खातुन  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

69.  कपुरचन मुक्षखया  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

70.  बंकर दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

71.  सक्षिधन दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

72.  क्षिबछा दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

73.  क्षबपक्षतया दास  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

74.  क्षबनोद दास  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

75.  बकदयल दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

76.  रे्फकुिा दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

77.  राम इश्वर दास (संिय 

) 

%  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

78.  िोगी यादब  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

79.  हरर दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

80.  भगत दास  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

81.  िय नारायण दास  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

82.  गोक्षबन्दा दास  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

83.  बलेश्वर दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

84.  कुसे बरही  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

85.  राम र्फल बरही  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

86.  राि कुमार दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

87.  पथला दास  $  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

88.  कारी दास  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

89.  पन्चा दास #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

90.  रमेश दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

91.  धने दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

92.  इनर देिी दास  !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

93.  धक्षनकलाल दास  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

94.  पुराना दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

95.  रुक्षसयन  दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

96.  सोना बती दिेी दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

97.  रािु दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

98.  क्षशि दास  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

99.  झपली दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

100.  क्षमश्री यादब  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

101.  िोगी दास $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

102.  राम सेिक यादब  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

103.  क्षबल्टु दास  &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

104.  छेदी दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

105.  लाट्टी दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

106.  क्षबपैत मण्डल धानुक  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

107.  गंपैत मण्डल  $  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

108.  उतमा दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

109.  राम बरण दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

110.  क्षबपैत मण्डल खत्बे  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

111.  राम उद्गार मण्डल  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

112.  गेनालाल मण्डल  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

113.  लक्ष्मी मण्डल  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

114.  नारायण दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

115.  केिाला दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

116.  ककसुन दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तले-५००क्षम.क्षल. 

  

117.  सुरेस कापर #  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आल-ु२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तले-

१प्याकेट 

  

118.  उद्धब बहादरु मगर  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

119.  गनी साह  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

120.  क्षमश्री मण्डल  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

121.  ननद ेदिेहर #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

122.  परौिा धामी  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

123.  गंगाई धामी  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

124.  िगक्षबर माक्षझ  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

125.  महाक्षबर माक्षझ  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

126.  राम औतार साह  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

127.  मक्षहन्र माक्षझ  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

128.  अरिुन बलम्पाकी ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

129.  हरर दिे दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

130.  सोने माक्षझ को श्रीमती  !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

131.  रुक्षनया दास  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

132.  चन्र माक्षझ  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

133.  राक्षिन्र माक्षझ  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

134.  रुक्षसयन साह  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

135.  राम गुलाम कापर  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

136.  ककशुन दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

137.  कारी मण्डल  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

138.  बकर श्रेष्ठ  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

139.  गक्षिन्र माक्षझ  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

140.  क्षबिय माक्षझ  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

141.  संिय माक्षझ  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

142.  बदरर दास  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

143.  राि कुमार दास  &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

144.  सोक्षभत मण्डल  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

145.  गोक्षबन मण्डल  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

146.  क्षशि शंकर दास  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

147.  सत्यनारायण हिाम  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

148.  भगलु दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

149.  दलुारी देिी यादब  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

150.  िोक्षगन्र महरा  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-

५००क्षम.क्षल.तेल-

५००क्षम.क्षल. 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

क्षिल्ला: धनुषा                     स्थानीय तहको नाम:  गणेशमान चारनाथ नगरपाक्षलका                             िडा न.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

151.  रे्फकन मुक्षखया  !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

152.  रे्फकना महरा  ^  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आल-ु२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तले-

१प्याकेट 

  

153.  संिय साह  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

154.  क्षबक्रम क्षसकदेल @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

155.  क्षडपो महरा  !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

156.  काले बहादरु तामाङ्ग  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

157.  दशैया दास  ^  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

158.  राम स्िरूप दास  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

159.  सक्षचन्र दास  &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

160.  राक्षिन्र दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

161.  तेतरा दास  *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

162.  बेचन मण्डल  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

163.  नारायण दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

164.  नरेश मण्डल  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

165.  राम बरण दास  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

166.  सक्षचन्र मण्डल  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

167.  चन्र मण्डल  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

168.  राम इश्वर मण्डल %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

169.  क्षबनोद मण्डल  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

170.  राम उदगार मण्डल  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

171.  रामक्षिलास मण्डल  &  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

172.  उक्षतम दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

173.  कदप माक्षझ  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

174.  बेचन सरबररया  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

175.  सिोहन सबाररया  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

176.  क्षितन सरबररया  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

177.  सरोि साह  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

178.  मेथरी अक्षधकारी  &  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

179.  रु्फलगेन साह  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

180.  राम उदगार मण्डल  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

181.  राम क्षिलास मण्डल  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

182.  बरी दास  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

183.  राि कुमार दस  &  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

184.  गोक्षबन मण्डल  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

185.  मलाइ मण्डल  $  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

186.  रु्फलेस दास  *  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

187.  राम प्रसाद कापर  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

188.  गररब दास  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

189.  लालकु कुमार  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

190.  लुथी अक्षधकारी  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

191.  लिक्षम कुमारी दनुिार  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

192.  सेतो दिेहर  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

193.  भुन्टी दिेी अक्षधकारी  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

194.  सोमनी दिेी दिेहर  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

195.  दकु्षख धामी  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

196.  मंिो दिेी धामी  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

197.  नैन कुमारी  धामी  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

198.  दिे नारायण धामी  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

199.  कोसीला दिेी  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

ननु-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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

200.  राम क्षिि दिेहर  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

201.  चेपरट दिेी  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

202.  भुटाइ कुमार दनुिार  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

203.  रोसनी कुमारी दनुिार  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

204.  भरोस महरा चमार  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

ननु-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

205.  मेघनाथ अक्षधकारी  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

206.  अक्षमररया राइन  @  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

207.  राि कुमार शमाा  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

208.  राम ककसुन शमाा  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

209.  अक्षस्म राइन(बतक्षहया)  !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

ननु-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

210.  िक्षलल राइन (ढोरबा) $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

211.  रघुबीर मुक्षखया  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

212.  ठकाइ दास  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

213.  ककरण कापर  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

214.  शंकर कापर  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

215.  सोगारथ को श्रीमती  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

216.  ओपिन्द्र यादब  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

217.  पिरा यादब  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

218.  देपिन्द्र महतो  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

219.  सापगर राइन  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

220.  राम पदयाल महतो  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

221.  मोपहद राइन (गेरा) ^  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

222.  चुल्हाई ठाकुर को 

श्रीमती  
%  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

223.  राजेश महतो  #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

224.  लादु साह  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

225.  पिखाई मुखखया  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

226.  राम ि्[रबेश साह 

(जन्गला ) 
^  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

227.  ििन यादब  !  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

228.  सोना िती देिी 

(मखनाहा बापल ) 
@  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

229.  राम सोगारथ महतो 

(राम पित को ज्वाई) 
$  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

230.  पबहारी मुखखया  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

231.  झिली साह(िौपन)  @  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

232. २ राम बाबु साह हलुिाई  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

233. २ एतिारी साह  #  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

234.  राम चपलतर मण्डल #  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तले-५००क्षम.क्षल. 

  

235.  ब्रहम देि मुखखया  
 

%  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

236.  सुबपि मुखखया  $  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

237.  फत बहादुर  %  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

238.  गोमान पसिंह ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

239.  िक्त बहादुर लामा  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

240.  घनश्याम शे्रष्ठ ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

241.  जगदेि मुखखया  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

242.  मोपहत दास  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

243.  कपबता मुखखया  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

244.  फपलचन मुखखया  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

245.  राम कुमार मण्डल  २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

246.  िपदि ठाकुर  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

247.  राम सुनेर देिी महतो  १  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

248.  पजबररल राइन  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

249.  राम िररछन साह  १  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

250.  सपकना  खातुन  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

251.  गुजारी देिी चमैन  १  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

252.  राम औतार महरा  २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

253.  राज पकशोर 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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

254.  अपमती मुखखया  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

255.  सपमिला देिी महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

256.  राज देि महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

257.  िरोसी महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

258.  मिंजु देिी महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

259.  चुल्हाइओ 

महरा(बैसिैत) 

६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

260.  ब्रहम देि महरा  ५  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

261.  िपमला देिी महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

262.  दुखखया शमाि  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

263.  िरमपसपलया देिी 

महरा (दुगेश) 

३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

264.  छेपदया महरा ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

265.  पललाम देिी महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

266.  लौिी दास  २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

267.  हरर देि महरा  ५  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

268.  िुलामी महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

269.  पिचुर महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

270.  जुमनी देिी महरा   ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

271.  हरर महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

272.  राम चन्द्र महरा (ितुिा 

) 
६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

273.  अली कुमार महरा   ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

274.  पगरर 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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

275.  राम िजु महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

276.  श्रीिसाद महरा (िुसे) ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

277.  राम नारायण महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

278.  देि नारायण महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

279.  अपमरी यादब (कुट्टी 

महन्थ) 
१  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

280.  पबलु्ट साफी  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

281.  बसुिा 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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

282.  राम पित महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

283.  जतन महरा  ६  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

284.  पकसुन महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

285.  राजु महरा  
 

४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

286.  डोमा महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

287.  अपिन महरा  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

288.  िीयानी महरा  २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

289.  कलपसया महरा  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा 

  

290.  पकसुपनया महरा  २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

291.  सहदेिा महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

292.  राम रतन शमाि  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

293.  िगत दास  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

294.  श्याम शमाि  २  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

295.  राम शखी देिी  चमैन १  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

 
 
 
 

 

296.  श्रीिती देिी चमैन १  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

297.  पबसुन महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

298.  बेशो महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

299.  हरर पकशोर महरा  १  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

300.  हदुििाल महरा  १  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

301.  राम बाबु महरा 

(पलपलया) 

५  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

302.  राम देि महरा  २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

303.  िोला महरा  १  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

304.  राम एकिाल महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

305.  चुलाहाई महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

306.  समुन्द्री देिी महरा 

(चनदर ) 

४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल 

  

307.  राम िकाश महरा  १  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

308.  ममता कुमारी महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

309.  जय िकाश महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

310.  बिनोद महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

311.  मकेश्वर महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

312.  फुलगेन महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

313.  जुगेश्वर दास  २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

314.  चन्द्र महरा  ५  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

315.  सोनेलाल महरा (बौका 

) 

२  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

316.  ररना देिी महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल 

  

317.  चपलतर महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

318.  तेतारा महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

319.  पबने्दश्वर महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

320.  सेलो देिी महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

321.  केपशया देिी महरा  ५  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

322.  बौएलाल महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

323.  ज्ञानी महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

324.  मन्तोररया देिी  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

325.  राम िगत शमाि  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

326.  चिंरदेिा महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल 

  

327.  राम बाबु महरा  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

328.  बापनया महरा  १  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

329.  तिेश्वर महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

330.  तेतरी देिी महरा (खैनी 

िाला ) 

४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

331.  कमलेश महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

332.  उतमा महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

333.  िोररल महरा  २  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

334.  समु्भ महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

335.  पसता देिी मुखखया 

(पदल्ली सेि) 

३  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

336.  सुपनल महरा  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल 

  

337.  राम बाबु महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल 

  

338.  िुपनत महरा  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 

दाल-१कक.ग्रा., 

आल-ु२ कक.ग्रा., 

नुन-१ कक.ग्रा., 

तेल-५००क्षम.क्षल 

  

339.  nf]6g bf;  &  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

340.  OGbn bf; $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

341.  d+un bf;  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

342.  lht ofbj $  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

343.  /fd;fu/ bf; %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

344.  lbkf] bf; ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

345.  lzj z+s/ bf; $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

346.  ;'l/g bf; ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

347.  k|dflg bf;  &  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

348.  eu'n bf;  *  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

349.  emu'? bf;  (  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

350.  ;'/]z bf;  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

351.  rGb| bf; $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

352.  rGb|]Zj/ bf;  #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

353.  dx]Gb| bf; @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

354.  a]ªfO bf;  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

355.  3'/gf bf; %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

356.  /fd axfb'/ bf; ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

357.  ;Togf/fo0f bf;  &  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

358.  cf;] bf;  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

359.  /fdv]njg bf;  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

360.  nIdLgLof  bf;  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

361.  ;'/Lg bf;  %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

362.  g/]z bf;  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

363.  ljktLo bf; -aG7f_ &  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

364.  lht]Gb| bf;  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

365.  c?0f bf;  (  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

366.  /fd anL bf;  $  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

367.  pk]Gb| bf;  #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

368.  ;Togf/fo0f bf; 

xhfd 

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

  

369.  k's/ bf;  %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

370.  eut bf;  *  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

 a'Wfg bf;  %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

371.  n6n bf;  #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

372.  anb]j bf;  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

373.  kmL/gf bf;  %  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

374.  ;+lht bf;  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

375.  /+lht bf; ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

376.  nId0f bf; &  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

377.  e/t bf;  *  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

378.  lszf]/  bf;  #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

379.  lszf]/L nf]x/  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

380.  zfq'wg a/xL  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

381.  u'nd bf;  &  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

382.  rnLt/ bf;  @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

383.  xnvf]/L bf;  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

384.  u'h/L bf;  *  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

385.  ljz]Zj/ bf;  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

386.  rGb| dxtf] -/fdnfn- $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

387.  aljtf b]jL ofbj -

;'zLn_  

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

  

388.  /fs]z 7fs'/  &  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

389.  sdn d+8n  *  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

390.  >L /fd dx/f  @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

391.  nlntf b]]jL  zdf{  %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

392.  /fw b]jL bdfO{  !  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

393.  b'nf/ ofbj  #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

394.  /fhlszf]/ bf;  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

395.  hu{/ bf;  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

396.  /fdrGb| bf;   %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

397.  gjn bf;  ^  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

398.  ljnf; bf;  #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

399.  s[i0ff bf;  %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

400.  s}nfz bf;  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

401.  /fd clzif bf;  %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

402.  nIdL k'/afnL -e'nL_ !  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

403.  sf/L bf;  @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

404.  dw'/L bf;  @  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.ं ३     

गाउँ टोल   

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

 

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

405.  8f]df ofbj !  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

406.  tf/f ofbj ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

407.  ;f]wL/f ofbj  ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

 


