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વિદેશ મતં્રીની પેરાગ્િે ગણરાજ્યની મલુાકાત 
23 ઓગસ્ટ, 2022 
 

વિદેશ મતં્રી ડૉ. એસ. જયશકંર દ્વારા 21-22 ઓગસ્ટ 2022 ના ંરોજ પેરાગ્િે ગણરાજ્યની 
અવિકૃત મલુાકાત લેિામા ંઆિી હતી અને એસન્કશનમા ંખોલિામા ંઆિેલા નિા ભારતીય 
દૂતાિાસનુ ંઉદ્ઘાટન કર્ુું હત ુ.ં આ ભારતના ંવિદેશ મતં્રી દ્વારા પેરાગ્િે ગણરાજ્યની લેિામા ં
આિેલી સૌપ્રથમ મલુાકાત છે જે બને્ન દેશોએ રાજદ્વારી સબંિંોની સ્થાપનાની 60મી િર્ષગાઠં 
પણૂષ કરિા સાથે થઇ છે. 
 

2. આ મલુાકાતની શરૂઆત એસન્કશનના ંિોટરફ્રન્ટ ખાતે મહાત્મા ગાિંીની પ્રવતમાનુ ં
અનાિરણ કરિા સાથે થઇ હતી. વિદેશ મતં્રીએ નશેનલ પેન્થીઓન ઑફ હીરોઝ ખાતે 
શ્રદ્ાજંલી અપષણ કરી હતી અને પેરાગ્િેના ંરાષ્ટ્રિય હીરોના ંબલીદાનોને યાદ કયાષ હતા. 
 

3. વિદેશ મતં્રી પેરાગ્િે ગણરાજ્યના ંરારિપવત મહામહહમ શ્રીમાન માહરયો આબ્દો બેવનટેઝને 
રારિપવતના ંમહલેમા ંમળ્યા હતા. વિદેશ મતં્રીએ પેરાગ્િે ગણરાજ્યના ંવિદેશ મતં્રી મહામહહમ 
શ્રીમાન જુલલયો સેઝર એહરઓલા સાથે મીહટિંગ પણ યોજી હતી જેમા ંબને્ન પક્ષો વ્યાપાર અને 
િાણીજ્ય, કૃવર્, ફામાષસ્ર્હુટકલ્સ, પરંપરાગત દિાઓ, ટેકવનકલ અને વિકાસ સહકાર, સૌર ઊર્જષ, 
અન ેMERCOSUR સહહતના ંવિવિિ ક્ષેત્રોમા ંસહકાર મજબતૂ કરિા માટે સમંત થયા હતા. 
તેઓએ પ્રાવંતય અને િૈવિક બાબતો પર દ્રષ્ટ્રટકોણોની આપ-લે પણ કરી હતી અને બહુપક્ષીય 
મચંો પર એકબીર્જને સમથષન આપિાનુ ંચાલુ ંરાખિા અને વનયમો આિાહરત આંતરરાષ્ટ્રિય 
વ્યિસ્થાનો પ્રચાર કરિા માટે સમંત થયા હતા. વિદેશ મતં્રીએ ભારપિૂષક કહ્ુ ંહત ુ ંકે કોવિડ 
મહામારી દરવમયાન રસીઓ પરૂી પાડિાની બાબત ભારત દ્વારા એકતાનુ ંવિિાન હત ુ.ં 
 

4. વિદેશ મતં્રી દ્વારા પેરાગ્િે ગણરાજ્યના ંિાણીજ્ય અને ઉદ્યોગ મતં્રી મહામહહમ શ્રીમાન લઇુસ 
આલ્બેટો કાષ્ટ્સ્ટગ્ગ્લઓનીની હાજરીમા ંપેરાગ્િેના ંઔદ્યોલગક ર્વુનયન ખાતે વ્યાપારી સમદુાયને 
સબંોિન કર્ુું હત ુ.ં 
 

5. એસન્કશનમા ંભારતીય દૂતાિાસનુ ંઉદ્ઘાટન સરં્કુ્ત રીતે ભારતના ંવિદેશ મતં્રી અને 
પેરાગ્િેના ંવિદેશ મતં્રી મહામહહમ શ્રીમાન જુલલયો સેઝર એહરઓલા દ્વારા કરિામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં 



આ ઉદ્ઘાટનમા ંઆંતહરક બાબતોના ંમતં્રી મહામહહમ શ્રીમાન ફેડેહરકો એ. ગોન્ઝાલેઝ સહહત 
પેરાગ્િેમની સરકારના ંપ્રવતષ્ટ્રઠત વ્યક્ક્તઓએ હાજરી આપી હતી. અન્ય મહમેાનોમા ં
હડપ્લોમેહટક કોપ્સષ, વ્યાપારી સમદુાયના ંસભ્યો અન ેપેરાગ્િેમા ંિસતા ભારતીય લોકોનો 
સમાિેશ થતો હતો. 
 

નિી દદલ્હી 
23 ઓગસ્ટ, 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. 


