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રાયસિના િવંાદ - 2022 
એપ્રસલ 21, 2022 

1. રાયિીના િંવાદની 7મી આવૃત્તસનું ઉદ્ઘાટન 25 એપ્રસલ ેથશે. આ િંવાદ 25-27 એપ્રસલ 

2022 દરમસયાન ત્રણ દસવિ િુધી વ્યક્તસગત ફોર્મેટમા ંયોજાશે. 

2. રાયિસના િંવાદ એ ભારતની ભૌગોલસક રાજનીતસ અને ભૂ-અર્થશાિ્ત્ર પરની મુખ્ય પરસષદ છે જે 

2016 થી દર વર્ષે યોજાય છે. તે ઓબ્ઝર્વર રસિર્ચ ફાઉન્ડેશન (ઓઆરએફ) ના િહયોગથી વસદેશ 

મંત્રાલય દ્વારા આયોજસત કરવામાં આવે છે. 

3. ગયા વર્ષે કોવસડ-19 રોગચાળા દ્વારા જરૂરી અિાધારણ િંજોગોને કારણે આ િંવાદ વર્ચ્યુઅલ 

ફોર્મેટમા ંયોજાયો હતો. આ વર્ષે, િંવાદ 'વ્યક્તસગત' ફોર્મેટમા ંયોજાઈ રહ્યો છે. િંવાદનું િલામત 

િંચાલન િુનસશ્ચસત કરવા માટે આયોજકોએ કોવસડ-19 હેલ્થ પ્રોટોકોલનંુ પાલન કરવા માટે તમામ જરૂરી 

પગલા ંલીધા ંછે. 

4. ભારતના વડાપ્રધાન 25 એપ્રસલે િંવાદનંુ ઉદઘાટન કરશે. યુરોપસયન કમસશનના પ્રમુખ ઉરિુલા વોન 

ડેર લેયન મુખ્ય અતસથસ તરીકે ઉદઘાટન િમારોહમા ંિામેલ થશે. 

5. 2022ની આવૃત્તસની થીમ છે "ટેરા નોવા: ઇમપેશન્ડ, ઇમપેશન્ટ અને ઇમ્પેરસલ્ડ". ત્રણ દસવિ 

દરમસયાન આ િંવાદમાં છ થીમ આધારસત િ્તંભો પર બહુવસધ ફોર્મેટમાં પેનલ ચર્ચાઓ અને વાર્તાલાપ 
કરશે - (i) લોકશાહીનો પુનર્વસચાર: વેપાર, ટેકનોલોજી અને વસચારધારા; (ii) બહુપક્ષીયવાદનો અંત: 

નેટવર્ક્ડ ગ્લોબલ ઓર્ડર?; (iii) વોટર કોકિ: ઇન્ડો-પેિસફસકમા ંતોફાની ભરતી; (iv) િમુદાયો : 

આરોગ્ય, વસકાિ અને ગ્રહન ેપ્રથમ પ્રતસિાદ આપનારા; ( v) ગ્રીન ટ્રાન્ઝસશન હાંિલ કરવંુ: િામાન્ય 

અનસવાર્ય, વાિ્તવસકતાઓને અલગ પાડવી; અને (vi) િેમિન વસ ગોલસયાથ: ધ પર્િસિ્ટન્ટ એન્ડ 

રસલેન્ટલેિ ટેક વોર્િ 

6. આ વર્ષે બર્લસન અને વોશસંગ્ટન ડીિીમાં રાયિસના ડાયલોગ િાઇડ-ઇવેન્ટ્િનંુ આયોજન કરવામાં 

આવશે. મુખ્ય પરસષદની િાથે રાયિસના યંગ ફેલો પ્રોગ્રામ પણ હાથ ધરવામાં આવશે. 



7. આ કાર્યક્રમમાં િ્વીડનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કાર્લ બસલ્ડટ, કેનેડાના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન િ્ટીફન 

હાર્પર, માલદીવના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ મોહમ્મદ નશીદ અને ઑિ્ટ્રેલસયાના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન 

એન્થોની એબોટની હાજરી પણ જોવા મળશે. યુનાઈટેડ નેશન્િ જનરલ એિેમ્બલીના પ્રમુખ અબ્દુલ્લા 

શાહસદ પૂર્વ-રેકોર્ડ કરેલ િંબોધન આપશે. આર્જેન્ટસના, આર્મેનસયા, ઓિ્ટ્રેલસયા (ઓનલાઈન) ગુયાના, 

નાઈજીરીયા, નોર્વે, લસથુઆનસયા, લક્ઝમબર્ગ, મેડાગાિ્કર, નેધરલેન્ડ, ફસલસપાઈન્િ, પોલેન્ડ, પોર્ટુગલ 

અને િ્લોવેનસયાના વસદેશ મંત્રીઓ પણ તેમા ંભાગ લેશે. 

8. 2022 આવૃત્તસમાં 90થી વધુ દેશો અને બહુપક્ષીય િંિ્થાઓના 210 થી વધુ વક્તાઓ િાથે 100થી 

વધુ િત્રો હશે. વસવસધ િોશસયલ મીડસયા પ્લેટફોર્મ પરના િંવાદમાં મોટી િંખ્યામાં પ્રેક્ષકો પણ જોડાય 

તેવી શક્યતા છે. 

9. છેલ્લા િાત વર્ષમાં રાયિીના િંવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતો પર અગ્રણી વૈશ્વસક પરસષદ તરીકે ઉભરવા 
માટે કદ અને પ્રોફાઇલમાં વસકિ્યો છે. તે વૈશ્વસક વ્યૂહાત્મક અને નીતસ-નસર્માણ િમુદાયના અગ્રણી 

વસચારશીલ નેતાઓને વસશ્વનો િામનો કરી રહેલા મુખ્ય ભૌગોલસક રાજકીય વસકાિ અને વ્યૂહાત્મક 
મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવા માટે આકર્ષે છે. 

10. વધુ વસગતો માટે અહી ંજુઓ www.orfonline.org/raisina-dialogue/ 

 

નવી દદલ્હી 
એસિલ 21, 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. 
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