भारतीय राजदू तावास
काठमाड ौं
प्रेस ववज्ञप्ति
भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे को ने पाल भ्रमण सम्पन्न
भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे ले आफ्नो पााँ च वदने ने पाल भ्रमण सफलतापूववक सम्पन्न गननवभयो ।
जनरल पाण्डे ले ने पाली सेनाको वनमन्त्रणामा ने पालको भ्रमण गननव भएको हो ।
२.

जनरल पाण्डे ले वमवत २०७९ भाद्र २२ गते पोखराप्तथित भारतीय पेन्सन ववतरण कायाव लयको भ्रमण गननवभयो

। त्यहााँ वहााँले भारतीय सेनाका भूतपूवव सैवनकलाई सम्बोधन गननव का सािै वीरता अवाडव का ववजेतालाई सम्मान
गननव भयो । जनरल पाण्डे की धमवपत्नी श्रीमती अचवना पाण्डे ले पवन सो कायवक्रममा उपप्तथित वीर नारीलाई सम्मान
गननव भयो । जनरल पाण्डे ले गोखाव सैवनकको वीरता, साहस र समपवणको मनक्तकण्ठले प्रशौंसा गननव भयो । सोही वदन
विहान वहााँ ले ने पाली सेनाको पोखरामा अवप्तथित मध्य कमाण्ड हेडक्वार्व रको भ्रमण गरी त्यहााँ रहेका कमवचारीसाँग
अन्तरवक्रया गननव भयो ।
३.

सेनाध्यक्ष पाण्डे ले भूतपूवव सैवनक योगदान स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) अन्तगवतका पोवलप्तिवनकलाई

तीनवर्ा एम्बनलेन्स (मोिाइल मेवडकल यनवनर्) हस्तान्तरण गननव भयो । यी एम्बनलेन्सले ने पालमा रहेका तीन लाख
भन्दा िढी भारतीय सेनाका भूतपूवव सैवनक र उनीहरुका पररवारलाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनव सहयोग
पनयाव उनन का सािै दन गवम क्षेत्रका िावसन्दाका लावग ववशेष उपयोगी हुने छ ।
४.

जनरल पाण्डे लाई गत सोमिार ने पालका सम्माननीय राष्ट्रपवत श्रीमती ववद्यादे वी भण्डारीले ने पाली सेनाको
मानािव महारिीको दज्र्यानी वचन्ह प्रदान गननव भएको वियो । ने पाली समकक्षी जनरल प्रभनराम शमाव लगायत जनरल
पाण्डे ले ने पालका सम्माननीय राष्ट्रपवत र सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री श्री शेर िहादन र दे उवासाँग पवन
भेर्वाताव गननव भयो । ने पाल िसाईका द रान वहााँ ले ने पाली सेनाको सैवनक कमाण्ड तिा स्टाफ कलेजको भ्रमण गरी
त्यहााँ का ववद्यािी तिा कमवचारीलाई सम्बोधन गननव भयो ।
५.

दन ई दे शिीचको विपक्षीय सहकायव अनन रुप, जनरल पाण्डे ले नेपाली सेनालाई साइमनलेर्र र हलनका सवारी

साधन लगायतका तावलम उपकरण प्रदान गननव भयो ।
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२०७९ भाद्र २३ गते

