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റെയ്സിന ഡയല ോഗ് – 2022 

ഏപ്രിൽ 21, 2022 

1. റെയ്സിന ഡയല ോഗിന്റെ ഏഴോാം രതിപ്പ് ഏപ്രിൽ 25ന് ഉദ്ഘോടനാം 
റെയ്യാം.  സാംഭോഷണാം 2022 ഏപ്രിൽ 25 മുതൽ 27 വറെ മൂന്ന് 
ദിവസങ്ങളി ോയി വയക്തിഗത ല ോർമോറ്റിൽ നടക്ുാം. 

2.  
 2016 മുതൽ വർഷാം ലതോെുാം നടക്ുന്ന ജിലയോറരോളിറ്റിക്സ്, ജിലയോ 
ഇക്ലണോമിക്സ് എന്നിവറയക്ുെിച്ചയള്ള ഇന്ത്യയുറട പ്രധോന 
ല ോൺ െൻസോണ് റെയ്സിന ഡയല ോഗ്. ഒബ്സർവർ െിസർച്ച് 
 ൗലേഷനുമോയി (ORF) സഹ െിച്ച് വിലദശ ോെയ മപ്ന്ത്ോ യാം ഇത് 
സാംഘടിപ്പിക്ുന്നു. 
 

3.  ഴിഞ്ഞ വർഷാം, ല ോവിഡ് -19 രോൻറഡമിക്സ  അസോധോെണമോയ 
സോഹെെയങ്ങൾ  ോെണാം ഡയല ോഗ് അനിവോെയമോയ ഒെു റവർെവൽ 
ല ോർമോറ്റി ോണ് നടന്നത്.  ഈ വർഷാം, സാംഭോഷണാം 'വയക്തിഗത' 
ല ോർമോറ്റി ോണ് നടക്ുന്നത്.  സാംവോദത്തിന്റെ സുെക്ഷിതമോയ നടത്തിപ്പ് 
ഉെപ്പോക്ുന്നതിന് ല ോവിഡ്-19 ആലെോഗയ ലപ്രോലടോലക്ോളയ ൾ 
രോ ിക്ുന്നതിന് ആവശയമോയ എ ലോ നടരടി ളയാം സാംഘോട ർ 
സവീ െിച്ചിടയേ്. 

4. ഏപ്രിൽ 25 ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധോനമപ്ന്ത്ി സാംഭോഷണാം ഉദ്ഘോടനാം റെയ്യാം.  
യൂലെോരയൻ  മ്മീഷൻ പ്രസിഡന്് ഉർസു  ലവോൺ റഡർ റ യ്ൻ 
മുഖ്യോതിഥിയോയി ഉദ്ഘോടന റസഷനിൽ രറെടുക്ുാം. 

5. 2022 എഡിഷന്റെ തീാം "റടെ ലനോവ: വി ോെോധീനൻ, അക്ഷമൻ, ആഘോതാം" 
എന്നതോണ്. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളി ോയി, ഡയല ോഗ്, ആ് രി ലെു ളിൽ  
ഒന്നി ധി ാം ല ോർമോറ്റയ ളിൽ രോനൽ െർച്ച ളയാം സാംഭോഷണങ്ങളയാം 
നടത്തുാം - (i) ജനോധിരതയറത്ത രുനർവിെിന്ത്നാം റെയ്യന്നു  : വയോരോൊം, 
സോലെതി വിദയ, പ്രതയയശോ്പ്താം; (ii) ബഹുമുഖ്തവത്തിന്റെ അന്ത്യാം: ഒെു 
റനറ്റ്വർക്ുറെയ്ത ആലഗോള പ് മാം?; (iii) വോടർ ല ോക്സു ൾ: ഇലന്ത്ോ-
രസ ിക്ിറ  പ്രക്ഷുബ്ധമോയ ലവ ിലയറ്റങ്ങൾ; (iv)  മ്മയൂണിറ്റി ൾ 
ഇൻക്സ.: ആലെോഗയാം, വി സനാം, പ്ഗഹാം എന്നിവലയോട് ആദയാം 
പ്രതി െിക്ുന്നവർ  ; (v) പ്ഗീൻ പ്ടോൻസിഷനു ൾ ക വെിക്ുന്നു: 
റരോതുവോയ അനിവോെയമോയ, വയതിെ ിക്ുന്ന യോഥോർത്ഥ്യങ്ങൾ;  ൂടോറത 
(vi) സോാംസൺ vs ലഗോ ിയോത്ത്: സ്ഥിെവുാം നിെന്ത്െവുമോയ സോലെതി  
യുദ്ധങ്ങൾ. 

6. ഈ വർഷാം, റബർ ിനി ുാം വോഷിാംഗ്ടൺ ഡിസിയി ുാം റെയ്സിന 
ഡയല ോഗ് കസഡ് ഇവന്െു ൾ ആതിലഥയതവാം വഹിക്ുാം. പ്രധോന 



സലമ്മളനലത്തോടനുബന്ധിച്ച് റെയ്സിന യാംഗ് റ ല ലോ് ലപ്രോപ്ഗോമുാം 
നടത്തുാം. 

7. സവീഡൻ മുൻ പ്രധോനമപ്ന്ത്ി  ോൾ ബിൽഡ്,  ോനഡ മുൻ പ്രധോനമപ്ന്ത്ി 
സ്റ്റീ ൻ ഹോർപ്പർ, മോ ിദവീപ് മുൻ പ്രസിഡന്് മുഹമ്മദ് നഷീദ്, ഓ്
ലപ്ട ിയയുറട മുൻ പ്രധോനമപ്ന്ത്ി ആന്െണി ആബട് എന്നിവെുറട 
സോന്നിധയവുാം െടങ്ങിൽ ഉേോ ുാം.  യുഎൻ ജനെൽ അസാംബ്ലി 
പ്രസിഡന്് അബ്ദയ ല ഷോഹിദ് മുൻ ൂടി ലെഖ്റപ്പടുത്തിയ പ്രസാംഗാം 
നടത്തുാം.  അർജന്െീന, അർലമനിയ, ഓ്ലപ്ട ിയ (ഓൺക ൻ) ഗയോന, 
കനജീെിയ, ലനോർലവ,  ിതവോനിയ,  ക്സസാംബർഗ്, മഡഗോ് ർ, 
റനതർ ോൻഡ്്,  ി ിപ്പീൻ്, ലരോളേ്, ലരോർച്ചയഗൽ, ലലോലവനിയ 
എന്നീ െോജയങ്ങളിറ  വിലദശ ോെയ മപ്ന്ത്ിമോെുാം രറെടുക്ുാം. 

8. 2022 രതിപ്പിൽ 90- ധി ാം െോജയങ്ങളിൽ നിന്നുാം ബഹുമുഖ് 
സാംഘടന ളിൽ നിന്നുമുള്ള 210- ധി ാം ്രീക്ർമോെുമോയി നൂെി ധി ാം 
റസഷനു ൾ ഉേോയിെിക്ുാം.  വിവിധ ലസോഷയൽ മീഡിയ പ്ലോറ്റ്
ല ോമു ളിൽ ഒെു വ ിയ ലപ്രക്ഷ െുാം ഡയല ോഗിൽ ലെെോൻ 
സോധയതയുേ്. 

9.  ഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ, അന്ത്ോെോപ്ര  ോെയങ്ങറളക്ുെിച്ചയള്ള 
ഒെു പ്രമുഖ് ആലഗോള ല ോൺ െൻസോയി ഉയർന്നുവെുന്നതിന് 
ഉയെത്തി ുാം, റപ്രോക  ി ുാം റെയ്സിന ഡയല ോഗ് വളർന്നു.  ല ോ ാം 
അഭിമുഖ്ീ െിക്ുന്ന പ്രധോന ഭൗമെോപ്രീയ സാംഭവവി ോസങ്ങളയാം 
തപ്ന്ത്രെമോയ പ്രശ്നങ്ങളയാം െർച്ച റെയ്യന്നതിനോയി ആലഗോള തപ്ന്ത്രെവുാം 
നയെൂരീ െണവുമോയ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ് െിന്ത്ോ ലനതോക്റള 
ഇത് ആ ർഷിക്ുന്നു. 

 ൂടുതൽ വിശദോാംശങ്ങൾ www.orfonline.org/raisina-dialogue/ എന്നതിൽ  ഭയമോണ്. 

 

നയൂ റഡൽഹി 

ഏപ്രിൽ 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. 

 

 
 
 



 


