
अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       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.   df]xg e'h]n $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

2.  ;fg] e'h]n #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

3.  l;Gu] e'Hf]n $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

4.  tf/f nfdf $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

5.  pld{n ;fx #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

6.  a'4f nfdf $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

7.  ;lg dfof nfdf $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

8.  nId0f nfdf @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

31.  ;G;l/ kl/of/ ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 
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54.  dlgtf kl/of/ @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

55.  km]sgL kfl/of/ $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

56.  b'uf{ ljs %  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.ं &        

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

57.  wgdfof v8fs  #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

58.  8f]/ s'df/ kl/of/ @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

59.  /ljg Hof;jfn  %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 
 
 

60.  lbnf] k;dfg @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

61.  dgdfof ljs !  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

62.  b'uf{ ;fx $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

63.  ;'nf] k;dfg #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

64.  5f]6L ;fx #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 

  
 



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

तेल-५००क्षम.क्षल. 

65.  e'gf] kl/of/ ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

66.  /fh' dxf/ !  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  
 

67.  gfgL afa' clwsf/L  !  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

68.  w|j' a:g]t  #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

69.  zDe' uf}td $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

70.  cGhlg uf}td @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

71.  rGb| a:g]t #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

72.  /fh]z Ho;jfn $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

73.  cGGtf lwld/] %  चामल-१०कक.ग्रा.,   



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

74.  ;f]let kf;dfg %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

75.  hulbz kf;dfg  *  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

76.  lzj' s'df/ kf;dfg $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

77.  sf/L kf;dfg ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

78.  ;ljtf kf;dfg @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

79.  dx]z kf;dfg (  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

80.  u'?bfon kf;dfg $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

81.  s'nlbk kf;dfg ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

तेल-५००क्षम.क्षल. 

82.  dxGb|] k;dfg %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

83.  gudf kf;dfg @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

84.  ;]nf] kf;dfg #  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

85.  lj;'gb]j kf;dfg %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

86.  /fhg kf;dfg *  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

87.  lblnk kf;dfg ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

88.  gy'gL kf;dfg %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

89.  lblnk s'df/ kf;dfg-@_ $  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.ं &        

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

90.  nlnt kf;dfg @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

91.  u0f]z kf;dfg %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

92.  >j0f kf;dfg %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

93.  s]jnz kf;dfg $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

94.  >lrg kf;dfg %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

95.  xG;' kf;dfg $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

96.  k|lbk kf;dfg $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

97.  k'hf kf;dfg @  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

98.  cz]Zj/ kf;dfg &  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

106.  िय कुमार पासमान  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

107.  राम चन्द्र मण्डल  ५  चामल-१०कक.ग्रा.,   



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

113.  सोभात मुक्षखया  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

115.  शंकर दास  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

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

  

117.  क्षशटहु महतो ४  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आलु-२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तेल-१प्याकेट 

  

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

  

119.  ब्रहम दिे दास  ८  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

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

  

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

  

123.  बकर दास  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

130.  सोना देिी कापर ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

132.  राम नारायण साह  २  चामल-१०कक.ग्रा.,   



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

140.  क्षबिुली पासमान  ५  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

148.  एकिाल पासमान  ४  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

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

  

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

५००क्षम.क्षल. 

  

151.  क्षबनोद यादि  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

152.  मनोि यादब  ४  चामल-

१०कक.ग्रा.,दाल-

१कक.ग्रा.,आलु-२ 

कक.ग्रा.,नुन-१ 

कक.ग्रा.,तेल-१प्याकेट 

  

153.  राम लाल साह  २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

155.  छोटकी यादब  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

156.  भुनरट यादब  ७  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

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

  

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

  

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

  

160.  सोना बती यादब  २  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

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

  

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

  

164.  राम सागर पक्षियार  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.ं &        

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

165.  कुमोद यादब  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

167.  डेक माया पुलामी ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

168.  मोहन पुलामी  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

169.  सुगा देिी ससंह १  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

171.  तुलसी ियसिाल ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

172.  बाल ककशोर ियसिाल  ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

173.  ररता दिेी गामी ३  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

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

  

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

  

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

  

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

  

178.  ब्रहम दिे को आमा  १  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

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

  

180.  मुनेसारा को सासु  १  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

181.  बकर साह  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.ं &        

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

182.  ufnf] b]jL bf;  *  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

183.  k|ljg kf;dfg %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

184.  /fd sk/  *  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

185.  /lhGb| d'lvof $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

186.  s'z]jZ/ kf;dfg $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

187.  k|]d kf;dfg ^  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

188.  /fd lhjg kf;dfg  %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

189.  lzjr/0f kf;dfg $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

190.  ;fb'z/0f kf;dfg $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 

  



अनुसूची-२ 

राहत/अनुदान उपलब्ध गराइएका लक्षित समूहको क्षििरण 
 

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

गाउँ टोल   

िडा अध्यिको नाम:  l6sf jxfb'/ Nxfof]     िडा सक्षचिको नाम:  lgnd dxtf]       राहत क्षितरण क्षमक्षत:  

 

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

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

191.  lg/w{g d'lvof *  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

192.  /fd a/0f kf;dfg  $  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

193.  s]jnL kf;dfg  %  चामल-१०कक.ग्रा., 
दाल-१कक.ग्रा., 
आलु-२ कक.ग्रा., 
नुन-१ कक.ग्रा., 
तेल-५००क्षम.क्षल. 

  

 


