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نے   شنکر  جے  ایس  ڈاکٹر  خارجہ  اور   2022اگست    22-21وزیر  کیا  دورہ  سرکاری  کا  پیراگوئے  جمہوریہ  تک 

ہندوستانی سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ جمہوریہ پیراگوئے کا یہ کسی ہندوستانی وزیر اسونسیون میں نئے کھلے ہوئے  

ویں سالگرہ مکمل ہونے پر ہوا   60خارجہ کا پہال دورہ تھا جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی  

 ہے۔

گاندھی کے مجسمے  2 مہاتما  پر  فرنٹ  واٹر  ایک  اسنسیون کے  آغاز  کا  دورے  اس  وزیر ۔  ہوا۔  ساتھ  افتتاح کے  کے 

 خارجہ نے قومی پینتین آف ہیروز میں خراج عقیدت پیش کیا اور پیراگوئے کے قومی ہیروز کی قربانیوں کو یاد کیا۔

۔ وزیر خارجہ نے جمہوریہ پیراگوئے کے صدر عزت مآب ماریو ایبڈو بینیٹیز سے صدارتی محل میں مالقات کی۔  3

گوئے کے وزیر خارجہ عالی جناب جولیو سیزر اریوال کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی، وزیر خارجہ نے جمہوریہ پیرا

تعاون، شمسی   ترقیاتی  اور  تکنیکی  ادویات،  روایتی  دواسازی،  کامرس، زراعت،  اور  تجارت  نے  فریقین  دونوں  جہاں 

اتفاق کیا۔.   اپنے تعاون کو مضبوط بنانے پر  انہوں نے عالقائی اور  توانائی، اور مرکوسور سمیت مختلف شعبوں میں 

الجہتی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے اور قواعد پر   عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور کثیر

وبائی امراض کے  کووڈ مبنی بین االقوامی نظم کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ

 ان کی طرف سے یکجہتی کا بیان ہے۔دوران ویکسین کی فراہمی ہندوست

عالی جناب لوئس   ۔ وزیر خارجہ نے پیراگوئے کی صنعتی یونین میں پیراگوئے کے کامرس اور صنعت کے وزیر4

 کی موجودگی میں ایک کاروباری اجتماع سے خطاب کیا۔ البرٹو کاسٹیگلیونی 

جولیو    عالی جنابوزیر خارجہ اور ایف ایم    بھارتی۔ اسونسیون میں ہندوستان کے سفارت خانے کا مشترکہ طور پر  5

سمیت پیراگوئے حکومت    عالی جناب فیڈریکو اے گونزالیزسیزر ایریوال نے افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر داخلہ  

دیگر مہمانوں میں ڈپلومیٹک کور کے ارکان، کاروباری برادری اور پیراگوئے میں مقیم   ۔کے معززین نے شرکت کی

 لوگ شامل تھے۔  ہندوستانی

 

 نئی دہلی 

 2022اگست،  23

 

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. 


