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ரைசினா உரையாடல்  – 2022  

ஏப்ரல ்21, 2022 

 
1.ரைசினா உரையாடலின் 7வது பதிப்பு ஏப்ரல் 25 அன்று தொடங்கப்படும். 2022 

ஏப்ரல் 25 முதல் 27 வரை மூன்று நாட்களுக்கு உரையாடல் நேரில் நடைபெறும் 

 

.2. ரைசினா உரையாடல் என்பது புவிசார் அரசியல் மற்றும் புவி பொருளாதாரம் 

தொடர்பான இந்தியாவின் முதன்மை மாநாடு ஆகும், இது ஆண்டுதோறும் 2016 

முதல் நடத்தப்படுகிறது. இது அப்சர்வர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் (ORF) உடன் 

இணைந்து வெளியுறவு அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

3. கடந்த ஆண்டு, கோவிட்-19 தொற்றுநோயால் அவசியமான விதிவிலக்கான 

சூழ்நிலைகள் காரணமாக உரையாடல் ஒரு மெய்நிகர் வடிவத்தில் நடத்தப்பட்டது. இந்த 

ஆண்டு, உரையாடல் ஒரு 'நபர்' வடிவத்தில் நடைபெறுகிறது. உரையாடலைப் 

பாதுகாப்பாக நடத்துவதை உறுதி செய்வதற்காக கோவிட்-19 சுகாதார 

நெறிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் 

ஏற்பாட்டாளர்கள் எடுத்துள்ளனர். 

 

4. இந்தியப் பிரதமர் ஏப்ரல் 25 அன்று உரையாடலைத் தொடங்கி வைக்கிறார். 

ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன், தொடக்க அமர்வில் 

பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொள்வார். 

 

5. 2022 பதிப்பின் கருப்பொருள் "டெர்ரா நோவா: உணர்ச்சிவசப்பட்டவர், 

பொறுமையற்றவர், மற்றும் இம்பேரில்ட்". மூன்று நாட்களில், உரையாடல், ஆறு 

கருப்பொருள் தூண்களில் பல வடிவங்களில் குழு விவாதங்கள் மற்றும் 

உரையாடல்களைக் கொண்டிருக்கும் - (i) ஜனநாயகத்தை மறுபரிசீலனை செய்தல்: 

வர்த்தகம் , தொழில்நுட்பம் மற்றும் கருத்தியல்; (ii) பன்முகத்தன்மையின் முடிவு: 

வலையமைக்கப்பட்ட உலகளாவிய ஒழுங்கு? (iii) நீர் காக்கஸ்கள்: இந்தோ-பசிபிக் 

பகுதியில் கொந்தளிப்பான அலைகள்; (iv) சமூகங்கள் இன்க்.: உடல்நலம், மேம்பாடு 

மற்றும் கிரகத்திற்கு முதல் பதிலளிப்பவர்கள்; (v) பசுமை மாற்றங்களை அடைதல்: 

பொதுவான கட்டாயம், மாறுபட்ட உண்மைகள்; மற்றும் (vi) சாம்சன் vs கோலியாத்: 

தொடர்ச்சியான மற்றும் இடைவிடாத தொழில்நுட்பப் போர்கள் 

 

6. இந்த ஆண்டு, ரைசினா உரையாடல் பக்க நிகழ்வுகள் பேர்லின் மற்றும் வாஷிங்டன் 

டி.சியில் நடத்தப்படும். ரைசினா யங் ஃபெலோஸ் நிகழ்ச்சியும் முக்கிய மாநாட்டின் 

ஓரத்தில் நடத்தப்படும். 



 

7. இந்நிகழ்வில் ஸ்வீடனின் முன்னாள் பிரதமர் கார்ல் பில்ட், கனடாவின் முன்னாள் 

பிரதமர் ஸ்டீபன் ஹார்பர், மாலத்தீவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி மொஹமட் நஷீத் 

மற்றும் அவுஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் பிரதமர் அந்தோனி அபோட் ஆகியோரும் 

கலந்துகொள்ளவுள்ளனர். ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபையின் தலைவர் 

அப்துல்லா ஷாஹித் முன் பதிவு செய்யப்பட்ட உரையை நிகழ்த்துவார். 

அர்ஜென்டினா, ஆர்மேனியா, ஆஸ்திரேலியா (ஆன்லைன்) கயானா, நைஜீரியா, நார்வே, 

லிதுவேனியா, லக்சம்பர்க், மடகாஸ்கர், நெதர்லாந்து, பிலிப்பைன்ஸ், போலந்து, 

போர்ச்சுகல் மற்றும் ஸ்லோவேனியா ஆகிய நாடுகளின் வெளியுறவு 

அமைச்சர்களும் பங்கேற்கவுள்ளனர். 

 

8. 2022 பதிப்பில் 90க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் மற்றும் பலதரப்பு 

நிறுவனங்களிலிருந்து 210க்கும் மேற்பட்ட பேச்சாளர்கள் 100க்கும் மேற்பட்ட 

அமர்வுகளைக் கொண்டிருக்கும். பல்வேறு சமூக ஊடக தளங்களில் ஒரு பெரிய 

பார்வையாளர்கள் உரையாடலில் சேர வாய்ப்புள்ளது. 

 

9. கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில், ரைசினா உரையாடல் சர்வதேச விவகாரங்களில் 

முன்னணி உலகளாவிய மாநாட்டாக உருவெடுக்கும் அளவிற்கு உயரம் மற்றும் 

சுயவிவரத்தில் வளர்ந்துள்ளது. முக்கிய புவிசார் அரசியல் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் 

உலகம் எதிர்கொள்ளும் மூலோபாய பிரச்சினைகள் பற்றி விவாதிக்க உலகளாவிய 

மூலோபாய மற்றும் கொள்கை உருவாக்கும் சமூகத்தின் முக்கிய சிந்தனைத் 

தலைவர்களை இது ஈர்க்கிறது. 

 

10. மேலும் விவரங்கள் www.orfonline.org/raisina-dialogue/ இல் கிடைக்கும் 

 

நியூ டெல்லி  

ஏப்ரல்  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. 

 
 


