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. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ  ਪੈਰਾਗੁਏ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ  
23 ਅਗਸਤ, 2022 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (EAM) ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸੰ਼ਕਰ ਨੇ 21-22 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਪੈਰਾਗੁਏ ਗਣਰਾਜ ਦਾ 
ਅਵਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੂਨਸੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਿੇਂ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਿਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਵਕਸੇ 
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਪੈਰਾਗੁਏ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਹਲ੍ਾ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਕੂਟਨੀਤਕ 

ਸਬੰਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 60ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਦ ੇਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

2. ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੂਨਸੀਓਨ ਦ ੇਿਾਟਰਫਰੰਟ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਿੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ੍ 

ਹੋਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਿਾਂਜਲ੍ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦ ੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 

 

3. EAM  ਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਗਣਰਾਜ ਦ ੇਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਮਾਰੀਓ ਅਬਦੋ ਬੇਵਨਟੇਜ਼ ਨਾਲ੍ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 
ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੂਲ੍ੀਓ ਸੀਜ਼ਰ ਅਰੀਓਲ੍ਾ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਬੈਠਕ  ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਿਪਾਰ 

ਅਤੇ ਿਣਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਵਸਊਟੀਕਲ੍, ਰਿਾਇਤੀ ਦਿਾਈਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਵਹਯੋਗ, 

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਮੇਰਕੋਸੁਰ ਸਮੇਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 

ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲ੍ਮੀ ਮਾਮਵਲ੍ਆਂ 'ਤੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ -ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਹ-ੁਪੱਖੀ 
ਮੰਚਾਂ 'ਤ ੇਇਕ-ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਨਯਮ ਆਿਾਵਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਿਸਥਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਿਿਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। EAM ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ੍ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਵਕ COVID  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨਾਲ੍ ਏਕ ੇਦਾ ਪਰਤੀਕ ਸੀ। 

 

4. EAM ਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦ ੇਿਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਲ੍ੁਈਸ ਅਲ੍ਬਰਟੋ 
ਕਾਸਵਤਗਲ੍ੀਓਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੀ ਉਦਯੋਵਗਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਿਪਾਰਕ ਇਕੱਠ ਨੰੂ 

ਸੰਬੋਿਨ ਕੀਤਾ।  

 



5. ਅਸੂਨਸੀਓਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਿਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ EAM ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ 

ਜੂਲ੍ੀਓ ਸੀਜ਼ਰ ਅਰਰੀਓਲ੍ਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।  ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ 

ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਰਵਹ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਫੇਡਵਰਕੋ ਏ. ਗੋਂਜ਼ਾਲੇ੍ਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 

ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਲ੍ ਦ ੇਮੈਂਬਰ, ਿਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਾਸੀ ਸਨ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲ੍ੀ 
23 ਅਗਸਤ, 2022 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 


