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1. రైసినా డైలాగ్ 7వ ఎడిషన్ ఏప్రిల్ 25న ప్రారంభమవుతుంది. 2022 ఏప్రిల్ 25-27 
మధ్య మూడు రోజుల పాటు ఈ డైలాగ్ వ్యక్తిగత హాజరు విధానంలో జరుగుతుంది. 
 
2. రైసినా డైలాగ్ అనేది భౌగోళిక రాజకీయ మరియు భౌగోళిక ఆర్థికాంశాలకు 
సంబంధించి భారత్ నిర్వహించే కీలక సదస్సు. 2016 నుంచి ఏటా ఇది 
నిర్వహించబడుతోంది. అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ (ఓఆర్ఎఫ్)తో కలిసి విదేశీ 
వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ దీన్ని నిర్వహిస్తుంది. 

 

3. కోవిడ్-19 మహమ్మారిపరమైన అసాధారణ పరిస్థితుల వల్ల గతేడాది, ఈ 
డైలాగ్ ను వర్చువల్ ఫార్మాట్ లో నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. ఈ ఏడాది, ఇది 
‘వ్యక్తిగత హాజరు’ విధానంలో నిర్వహించబడుతోంది. డైలాగ్ ను సురక్షితంగా 
నిర్వహించే దిశగా, కోవిడ్-19 పరమైన ఆరోగ్య సూచనలకు (ప్రోటోకాల్స్) 
కట్టుబడి ఉండేలా నిర్వాహకులు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు. 

 

4. ఏప్రిల్ 25న భారత ప్రధాన మంత్రి ఈ డైలాగ్ ను ప్రారంభిస్తారు. 
యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ గౌరవనీయ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ ఈ 

ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ప్రధాన అతిథిగా పాల్గ ంటారు. 
 

5. 2022 సదస్సుకు “టెర్రా నోవా: ఉద్రేకం, అసహనం, ఆపద” అనే అంశాన్ని థీమ్ గా 
ఎంచుకున్నారు. మూడు రోజుల పాటు ఆరు కీలక అంశాలపై వివిధ ఫార్మాట్ ల కింద 
సదస్సులో ప్యానెల్ చర్చలు, సమాలోచనలు ఉంటాయి. అవేమిటంటే (i) 
ప్రజాస్వామ్యంపై పునరాలోచన: వాణిజ్యం, టెక్నాలజీ మరియు సిద్ధాంతం; (ii) 
బహుపాక్షికతకు స్వస్తి: అంతర్జాతీయంగా నెట్ వర్క్ ఆధారిత ధోరణి?; (iii) 
నీటిపై సమాలోచనలు: ఇండో-పసిఫిక్ లో సంక్షుభిత జలాలు; (iv) కమ్యూనిటీస్ 
ఇన్ కార్ప రేటెడ్: ఆరోగ్యం, అభివృద్ధి, మరియు భూగోళ సంబంధిత అంశాల్లో 
ముందుగా స్పందించేవారు; (v) హరిత విధానాల లక్ష్యాల సాధన: ఉమ్మడి 
లక్ష్యాలు, భిన్నమైన వాస్తవ పరిస్థితులు; మరియు (vi) శాంసన్ వర్సెస్ 
గోలియత్: నిరంతరాయమైన, అలుపెరుగని టెక్ యుద్ధాలు 



 

6. ఈ ఏడాది రైసినా డైలాగ్ సందర్భంగా బెర్లిన్, వాషింగ్టన్ డీసీలో అనుబంధ 
కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయి. ప్రధాన సదస్సుకు అనుబంధంగా రైసినా యంగ్ 
ఫెలోస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా నిర్వహించబడుతుంది. 
 

7. స్వీడన్ మాజీ ప్రధాని కార్ల్ బిల్ట్, కెనడా మాజీ ప్రధాని స్టీఫెన్ 
హార్పర్, మాల్దీవుల మాజీ అధ్యక్షుడు మ హమ్మద్ నషీద్, ఆస్ట్రేలియా 
మాజీ ప్రధాని ఆంథోని అబాట్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గ ంటారు. 
ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్లా షహీద్ ముందుగా 

రికార్డు చేయబడిన తన సందేశాన్ని అందిస్తారు. అర్జెంటీనా, అర్మేనియా, 
ఆస్ట్రేలియా (ఆన్ లైన్), గయానా, నైజీరియా, నార్వే, లిథువేనియా, 
లగ్జెంబర్గ్, మడగాస్కర్, నెదర్లాండ్స్, ఫిలిప్పీన్స్, పోలాండ్, పోర్చుగల్, 
స్ల వేనియా విదేశాంగ శాఖ మంత్రులు కూడా ఇందులో పాల్గ ంటారు. 
 
8. 2022 ఎడిషన్ లో 100కు పైగా సెషన్లు ఉంటాయి. 90కి పైగా దేశాలు అలాగే 
బహుళపక్ష సంస్థల నుంచి 210 మందికి పైగా వక్తలు పాల్గ ంటున్నారు. వివిధ సోషల్ 
మీడియా వేదికల ద్వారా భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు కూడా ఇందులో భాగమయ్యే 

అవకాశముంది. 
 
9. గత ఏడేళ్లలో రైసినా డైలాగ్, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలపై పేర ందిన ఒక 
అంతర్జాతీయ సదస్సు హోదాను దక్కించుకునే స్థాయికి ఎదిగింది. అంతర్జాతీయంగా 
వ్యూహాత్మక మరియు విధాన నిర్ణేతల వర్గాల్లో భాగమైన దిగ్గజాలు, ప్రపంచం 
ఎదుర్క ంటున్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు మరియు వ్యూహాత్మక అంశాలను 
చర్చించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఒక వేదికగా మారింది.  

 

10. మరిన్ని వివరాలు www.orfonline.org/raisina-dialogue/ లో అందుబాటులో ఉంటాయి. 

 

న్యూఢిల్లీ 
ఏప్రిల్21, 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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