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ರೈಸಿನಾ ಡೈಲಾಗ್ - 2022 

ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2022 

 

1. ರೈಸಿನಾ ಡೈಲಾಗ್ನ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನನು ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದನ ಉದ್ಾಾಟಿಸಲಾಗನವುದನ. ಸಂವಾದವನನು 25-27 

ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದನ ಮೂರನ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಯಕ್ತಿಗತ ಸವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡಸಲಾಗನತಿದೆ. 

 

2. ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದವು 2016 ರಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡಯನವ ಭೌಗೂೇಳಿಕ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಮತನಿ ಭೌಗೂೇಳಿಕ ಅರ್ಿಶಾಸರದ 

ಮೇಲ್ಲನ ಭಾರತದ ಪಿಮನಖ ಸಮಮೇಳನವಾಗಿದೆ. ಇದನನು ವಿದೆೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಬ್ಸವಿರ್ ರಸರ್ಚಿ 

ಫೌಂಡೇಶನ್ (ORF) ಸಹಯೇಗದೊಂದಿಗ ಆಯೇಜಿಸನತಿದೆ. 

 

3. ಕಳೆದ ವರ್ಿ, Covid-19 ಸಾಂಕಾಿಮಿಕ ರೂೇಗದಿಂದ ಅಗತಯವಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾರ್ಣೆಯನನು 

ವರ್ನಿಯಲ್ ಸವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡಸಲಾಯಿತನ. ಈ ವರ್ಿ, ಸಂಭಾರ್ಣೆಯನನು 'ವಯಕ್ತಿ' ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡಸಲಾಗನತ್ತಿದೆ. 

ಸಂವಾದದ ಸನರಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲನ Covid-19 ಆರೂೇಗಯ ಪ್ಿೇಟೂೇಕಾಲ್ಗಳಿಗ 

ಬ್ದಧವಾಗಿರಲನ ಸಂಘಟಕರನ ಎಲಾಿ ಅಗತಯ ಕಿಮಗಳನನು ತೆಗದನಕೊಂಡಿದ್ಾಾರ. 

 

4. ಭಾರತದ ಪಿಧಾನ ಮಂತ್ತಿಯವರನ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದನ ಸಂವಾದವನನು ಉದ್ಾಾಟಿಸಲ್ಲದ್ಾಾರ. ಯನರೂೇಪ್ರಯನ್ 

ಕಮಿರ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಸನಿಲಾ ವಾನ್ ಡರ್ ಲೇಯೆನ್ ಅವರನ ಉದ್ಾಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನಖಯ ಅತ್ತಥಿಯಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದ್ಾಾರ. 

 

5. 2022 ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಥಿೇಮ್ "ಟರಾಿ ನೂೇವಾ: ಇಂಪೇಶನ್ , ಅಸಹನ ಮತನಿ ಇಂಪರಲ್ " ಆಗಿದೆ. ಮೂರನ ದಿನಗಳ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂವಾದವು ಆರನ ವಿರ್ಯಾಧಾರತ ಸಿಂರ್ಗಳ- (i) ಮರನಚಿಂತನ ಪಿಜಾಪಿರ್ನತವ : ಟಿೇಡ್, ಟಕ್ ಮತನಿ 

ಐಡಿಯಾಲಜಿ; (ii) ಬ್ಹನಪಕ್ಷಿೇಯತೆಯ ಅಂತಯ: ನಟ್ವಕ್ ಿ ಗೂಿೇಬ್ಲ್ ಆಡಿರ್?; (iii) ವಾಟರ್ ಕಾಕಸ್ಗಳನ: ಇಂಡೂೇ-

ಪಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಷನಬ್ಧ ಅಲಗಳನ; (iv) ಸಮನದ್ಾಯಗಳನ ಇಂಕ್.: ಆರೂೇಗಯ, ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತನಿ ಗಿಹಕೆೆ ಮೊದಲ 

ಪಿತ್ತಸಪಂದಕರನ ; (v) ಹಸಿರನ ಪರವತಿನಗಳನನು ಸಾಧಿಸನವುದನ: ಸಾಮಾನಯ ಕಡ್ಾ್ಯ, ವಿಭಿನು ವಾಸಿವತೆಗಳನ; ಮತನಿ 

(vi) ಸಾಯಮಸನ್ ವಿರನದಧ ಗೂೇಲ್ಲಯಾತ್: ನಿರಂತರ ಮತನಿ ಪಟನುಬಿಡದ ಟಕ್ ವಾಸ್ಿ ಮೇಲ ಬ್ಹನ ಸವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ಾಯನಲ್ ರ್ರ್ಚಿಗಳನನು ಮತನಿ ಸಂಭಾರ್ಣೆಗಳನನು ಹೂಂದಿರನತಿದೆ. 

 

6. ಈ ವರ್ಿ, ರೈಸಿನಾ ಡೈಲಾಗ್ ಸೈಡ್-ಈವಂಟ್ಗಳನನು ಬ್ಲ್ಲಿನ್ ಮತನಿ ವಾರ್ಷಂಗುನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ 

ಆಯೇಜಿಸಲಾಗನತಿದೆ. ರೈಸಿನಾ ಯಂಗ್ ಫೆಲೂೇಸ್ ಕಾಯಿಕಿಮವನನು ಮನಖಯ ಸಮಮೇಳನದ ಹೂರತಾಗಿ 

ನಡಸಲಾಗನವುದನ. 

 

7. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವೇಡನ್ನ ಮಾಜಿ ಪಿಧಾನ ಮಂತ್ತಿ ಕಾಲ್ಿ ಬಿಲ್ , ಕೆನಡ್ಾದ ಮಾಜಿ ಪಿಧಾನ ಮಂತ್ತಿ ಸಿುೇಫನ್ 

ಹಾಪಿರ್, ಮಾಲ್ಲ್ೇವ್ಸಸನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮಮದ್ ನಶೇದ್ ಮತನಿ ಆಸರೇಲ್ಲಯದ ಮಾಜಿ ಪಿಧಾನ ಮಂತ್ತಿ 

ಆಂಥೂೇನಿ ಅಬಾಟ್ ಉಪಸಿಿತ್ತಯನನು ನೂೇಡನತಾಿರ. ವಿಶವಸಂಸಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ನಾಲಾಿ ಶಾಹಿದ್ 

ಪ್ವಿ ಧ್ವನಿಮನದಿಿತ ಭಾರ್ಣ ಮಾಡಲ್ಲದ್ಾಾರ. ಅರ್ಿಂಟಿೇನಾ, ಅಮೇಿನಿಯಾ, ಆಸರೇಲ್ಲಯಾ (ಆನ್ಲೈನ್) ಗಯಾನಾ, 

ನೈಜಿೇರಯಾ, ನಾವಿ, ಲ್ಲರ್ನವೇನಿಯಾ, ಲಕೆಸಂಬ್ಗ್ಿ, ಮಡಗಾಸೆರ್, ನದಲಾಯಿಂಡ್ಸ, ಫಿಲ್ಲಪೈನ್ಸ, ಪ್ೇಲಂಡ್, 



ಪ್ೇರ್ನಿಗಲ್ ಮತನಿ ಸೂಿವೇನಿಯಾದ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದ್ಾಾರ. 

 

8. 2022 ಆವೃತ್ತಿಯನ 90 ಕೂೆ ಹರ್ನು ದೆೇಶಗಳಿಂದ ಮತನಿ ಬ್ಹನಪಕ್ಷಿೇಯ ಸಂಸಿಗಳಿಂದ 210 ಕೂೆ ಹರ್ನು ಸಿಪೇಕರ್

ಗಳೊಂದಿಗ 100 ಕೂೆ ಹರ್ನು ಅವಧಿಗಳನನು ಹೂಂದಿರನತಿದೆ. ವಿವಿಧ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಾಿಟ್ಫಾಮ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಚಿುನ ಪಿೇಕ್ಷಕರನ ಸಂವಾದಕೆೆ ಸೇರನವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

 

9. ಕಳೆದ ಏಳನ ವರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಸಿನಾ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತರಾರ್ಷರೇಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಪಿಮನಖ ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮಮೇಳನವಾಗಿ 

ಹೂರಹೂಮಮಲನ ಎತಿರ ಮತನಿ ಪ್ಿಫೆೈಲುಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ ಪಿಮನಖ ಭೌಗೂೇಳಿಕ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಬೆಳವಣಿಗಗಳನನು 

ಮತನಿ ಜಗತನಿ ಎದನರಸನತ್ತಿರನವ ಕಾಯಿತಂತಿದ ಸಮಸಯಗಳನನು ರ್ಚಿಿಸಲನ ಜಾಗತ್ತಕ ಕಾಯಿತಂತಿ ಮತನಿ ನಿೇತ್ತ-

ನಿಮಾಿಣ ಸಮನದ್ಾಯದಿಂದ ಪಿಮನಖ ಚಿಂತನಯ ನಾಯಕರನನು ಆಕರ್ಷಿಸನತಿದೆ. 

 

10. ಹಚಿುನ ವಿವರಗಳನ www.orfonline.org/raisina-dialogue/ ನಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಿದೆ.  

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 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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