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రిపబి్లక్ ఆఫ్ పరాగ్వేలో విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి పర్యటన 

ఆగస్్ట 23, 2022 

 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి (ఈఏఎం) డా. ఎస్ట. జ ైశంకర్ 2022 ఆగస్్ట 21-22 తేదీలలో  రిపబో్లక  ఆఫ్ 
పరాగ్వేలల అధికారికంగ్ా పర్యట ంచార్ు అలాగ్వ అసన్సియన లల కొత్త గ్ా తెరిచిన భార్తీయ రాయబార్ 
కారాయలయాన్సి ప్ాిర్ంభంచార్ు. రిపబో్లక ఆఫ్ పరాగ్వేలల ఒక భార్తీయ విదేశాంగ మంత్రి జరిపిన 
మొట్మొదట  పర్యటన ఇది, ఇర్ు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు నెలకొన్స 60వ్ వారిికోత్ివ్ం 
పూర్తయిన నేపథ్యంలల ఈ పర్యటన చోటుచేసుకుంది. 
 
2. అసన్సియన లలన్స వాటర్ ఫ్ింట్ వ్దద  మహాతాా గ్ాంధీ పిత్రమను ఆవిష్కరించడంతో ఈ పర్యటన 
మొదల ైంది. నేష్నల్ ప్ాంథియాన ఆఫ్ హీరోస్ట వ్దద  ఈఏఎం న్సవాళులు అరిపంచార్ు అలాగ్వ పరాగి్ేయన 
జాతీయ వీర్ుల తాయగ్ాలను గుర్ుత చేసుకునాిర్ు. 
 
3. రిపబో్లక ఆఫ్ పరాగ్వే అధ్యక్షుడు గ్ౌర్వ్నీయ శీీ మారియో అబడో  బెన్సటెజ ను అధ్యక్ష భవ్నంలల ఈఏఎం 
కలుసుకునాిర్ు. రిపబో్లక ఆఫ్ పరాగ్వే విదేశాంగ మంత్రి (ఎఫ్ఎం) గ్ౌర్వ్నీయ శీీ జూలియో సీజర్ 
అరియోలాతో కూడా ఈఏఎం సమావేశమయాయర్ు. వాణిజయ మరియు వాయప్ార్ం, వ్యవ్సాయం, 
ఫారాాసయయట కల్ి, సాంపిదాయ ఔష్ధాలు, సాంకవత్రక మరియు అభవ్ృదిి  సహకార్ం, సౌర్ విదుయత్, ఇంకా 
మెరోకసర్ (MERCOSUR)తో సహా వివిధ్ ర్ంగ్ాలలో  త్మ భాగసాేమాయన్సి బలలపేత్ం చేసుకోవ్డాన్సకి 
ఇర్ు పక్షాలు అంగ్ీకరించాయి. ప్ాింతీయ మరియు పిపంచ వ్యవ్హారాలప ై త్మ అభప్ాియాలను కూడా 
వార్ు పంచుకునాిర్ు అలాగ్వ బహుళపక్ష వేదికలలో  ఒకరికొకర్ు మదద త్ును కొనసాగి్ంచుకోవ్డాన్సకి ఇంకా 
న్సయమాల ఆధారిత్ పిపంచ కీమాన్సి ప్ర ి త్ిహ ంచడాన్సకి అంగ్ీకరించార్ు. కోవిడ్ మహమాారి 
సమయంలల వాయకిినో సర్ఫ్రా అనేది భార్త్ యొకక సంఘీభావాన్సకి న్సదర్శనమన్స ఈఏఎం 
నొకికచెప్ాపర్ు. 
 
4. పరాగ్వే వాణిజయ మరియు పరిశీమల శాఖ మంత్రి గ్ౌర్వ్నీయ లూయిస్ట అల ెరో్  కాసి్గ్ిోయోన్స 
సమక్షంలల పరాగ్వే ఇండసి్ యిల్ యూన్సయన లల వాయప్ార్ సమావేశాన్సి ఉదేద శంచి ఈఏఎం పిసంగ్ించార్ు. 
 



5. అసన్సియన లలన్స భార్తీయ రాయబార్ కారాయలయాన్సి ఈఏఎం మరియు ఎఫ్ఎం గ్ౌర్వ్నీయ శీీ 
జూలియో సీజర్ అరియోలా సంయుకతంగ్ా ప్ాిర్ంభంచార్ు. పరాగ్వే అంత్ర్గత్ శాఖ మంత్రి గ్ౌర్వ్నీయ శీీ 
ఫ డెరికో ఎ. గ్ ంజాల జ తో సహా పరాగ్వే పిభుతాేన్సకి చెందిన పిముఖులు ఈ ప్ాిర్ంభోత్ివాన్సకి 
హాజర్యాయర్ు. ఇత్ర్ అత్రథ్ులలో  పరాగ్వేలలన్స దౌత్య సంబంధ్ సభుయలు, వాయప్ార్ వ్రాగ లు మరియు పివాస 
భార్తీయులు కూడా ఉనాిర్ు. 
 
నయయఢిలి్ల 
ఆగస్్ట 23, 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. 


