
Raisina Dialogue - 2022 
April 21, 2022  

ରାଇସନିା ଆଲ ାଚନା - 2022 

ଏପି୍ର  21, 2022 

1. ରାଇସନିା ଆଲ ାଚନାର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ 25 ଏପି୍ର ଲର ଉଦ୍ଘାଟତି ଲେବ। 25-27 ଏପି୍ର  2022 ତନି ିଦନି ଧର ିଏେ ିଆଲ ାଚନା 

ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲେବ। 

2. ରାଇସନିା ଆଲ ାଚନା ଲେଉଛ ିଲ ୌଗଳକି-ରାଜଲନୈତକି ଏବଂ ଲ ୌଗଳକି-ଅର୍ଥଲନୈତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଲର  ାରତର ଫ୍ଲାଗସପି ସମି୍ମଳନୀ 

ଯାୋ 2016 ଠାରୁ ପ୍ରତବିର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠତି ଲୋଇଆସୁଛ।ି ଏହା ଅବଜ ଥର ରସିର୍ଚ୍ଥ ଫ୍ାଉଲେସନ (ଓଆରଏଫ୍) ଏବଂ ଲବୈଲଦଶକି ବୟାପାର 

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମଳିତି ଆନୁକୂ ୟଲର ଆଲୟାଜତି ଲେଉଛ।ି 

3. ଗତ ବର୍ଥ ଲକା ିଡ-19 ମୋମାରୀର ପ୍ରତକୂିଳ ପରସି୍ଥିତ ିଲେତୁ ଏେ ିଆଲ ାଚନା ଏକ  ଚଥୁ ଆଲ୍ ଫ୍ମଥାଟଲର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲୋଇଥି ା। ଚଳତି 
ବର୍ଥ ଏେ ିଆଲ ାଚନା ଏକ ‘ବୟକି୍ତଗତ’ ଫ୍ମଥାଟଲର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲେଉଛ।ି ଏେ ିଆଲ ାଚନାଲର ନରିାପଦ ଆଚରଣ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ 
ଆଲୟାଜକମାଲନ ଲକା ିଡ-19 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଲପ୍ରାଲଟାକ  ମାନବିା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ପଦଲେପ ଗ୍ରେଣ କରଛିନ୍ତ।ି 

4.  ାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 25 ଏପି୍ର ଲର ରାଇସନିା ଆଲ ାଚନାର ଉଦଘାଟନ କରଲିବ। ୟୁଲରାପୀୟ କମସିନର ଅଧ୍ୟେ ଉସଥୁ ା  ନ୍ ଡର୍ 
 ିଏନ ମୁଖ୍ୟ ଅତଥିି  ାବଲର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିଲବଶନଲର ଲଯାଗଲଦଲବ। 

5. 2022 ସଂସ୍କରଣର ବରି୍ୟବସୁ୍ତ ଲେଉଛ ି"ଲଟରା ଲନା ା: ଇମ୍ପାସନଡ୍, ଇଲମ୍ପଲସଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲମ୍ପର ିଡ୍"। ଏଥିଲର ଛଅଟ ିବରି୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ 
ଉପଲର ଏକାଧିକ ଫ୍ମଥାଟଲର ପୟାଲନ  ଆଲ ାଚନା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ଥାଳାପ ଲେବ - (i) ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପଲର ପୁନଚନି୍ତନ କରବିା: ବାଣିଜୟ, 
ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ଏବଂ ଚନି୍ତାଧାରା; (ii) ବେୁପେୀୟତାର ସମାପି୍ତ: ଏକ ବଶି୍ୱ ଶଙୃ୍ଖଳା ଲନଟୱାକଥ?; (iii) ଜଳ ଲମଣ୍ଟ:  ାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋସାଗର 
ଅଞ୍ଚଳଲର ଅଶାନ୍ତ ଜୁଆର; (iv) ସମୁଦାୟ ଇଙ୍କ: ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ବକିାଶ ଏବଂ ପଥୃିବୀ ପ୍ରର୍ମ ସୋୟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ; (v) ସବୁଜ ପରବିର୍ତ୍ଥନ ୋସ  

କରବିା: ସାଧାରଣ ଆବଶୟକତା,  ିନ୍ନ ବାସ୍ତବକିତା; ଏବଂ (vi) ସାମସନ ବନାମ ଲଗା ିଆର୍: ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନରିନ୍ତର ଲଟକ୍ ଯୁଦ୍ଧ। 

6. ଚଳତି ବର୍ଥ ବ ିନ ଏବଂ ୱାଶଂିଟନ ଡସିଲିର ରାଇସନିା ଆଲ ାଚନାର ଅନୟ କାଯଥୟକ୍ରମ ଆଲୟାଜତି ଲେବ। ରାଇସନିା ଯୁବ ଲଫ୍ଲ ା 
କାଯଥୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମଖୁ୍ୟ ସମି୍ମଳନୀ ଅବସରଲର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲେବ। 

7. ଏେ ିକାଯଥୟକ୍ରମଲର ସି୍ୱଲଡନର ପବୂଥତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କା ଥ ବ ିଡ, କାନାଡାର ପବୂଥତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟିଲଫ୍ନ୍ ୋରପର୍, ମାଳଦ୍ୱୀପର 

ପୂବଥତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମେମ୍ମଦ ନାସଦି୍ ଏବଂ ଅଲଷ୍ଟ୍ର ିଆର ପୂବଥତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲଥାନୀ ଆବଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥତି ିରେଲିବ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର 

ସାଧାରଣ ସଭାର ସଭାପତ ିଅବଦୁଲଲ୍ା ସହିଦ ଏକ ପୂର୍ବରୁ ଲରକଡଥ ଲୋଇଥିବା ଅ ି ାର୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରଲିବ। ଆଲଜଥଣ୍ଟନିା, ଆଲମଥନଆି, 
ଅଲଷ୍ଟ୍ର ିଆ (ଅନ ାଇନ୍), ଗାୟାନା, ନାଇଲଜରଆି, ନରଲୱ,  ିର୍ୁଆନଆି,  ଲେମବଗଥ, ମାଡାଗାସ୍କାର, ଲନଦର ୟାେ, ଫି୍ ିପାଇନସ, 
ଲପା ାେ, ପର୍ତ୍ଥୁ ଗା  ଏବଂ ଲସଲାଲ ନଆିର ଲବୈଲଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାଲନ ମଧ୍ୟ ଏଥିଲର ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରଲିବ। 



8. 2022 ସଂସ୍କରଣର 100 ରୁ ଅଧିକ ଅଧିଲବଶନଲର 90 ରୁ ଅଧିକ ଲଦଶ ଏବଂ ବେୁପେୀୟ ସଂଗଠନର 210 ରୁ ଅଧିକ ବକ୍ତା 
ଅ ି ାର୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରଲିବ। ବ ିିନ୍ନ ଲସାସଆି  ମିଡଆି ପଲାଟଫ୍ମଥଲର ବେୁତ ଲ ାକ ମଧ୍ୟ ଏେ ିଆଲ ାଚନାଲର ଲଯାଗଲଦବାର ସମ୍ଭାବନା 

ଅଛ।ି 

9. ବଗିତ ସାତ ବର୍ଥ ମଧ୍ୟଲର ରାଇସନିା ଆଲ ାଚନାର ପ୍ରତଷି୍ଠା ଏବଂ ଲପ୍ରାଫ୍ାଇ ଲର ବୃଦ୍ଧ ିଲୋଇ ଆନ୍ତଜଥାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଲର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ 
ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମି୍ମଳନୀ  ାବଲର ଉ ା ଲୋଇଛ।ି ବଶି୍ୱର ପ୍ରମଖୁ୍ ଲ ୌଗଳକି-ରାଜଲନୈତକି ଓ ରଣନୀତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଲର ଆଲ ାଚନା କରବିା 

ପାଇଁ ଏୋ ବଶି୍ୱର ରଣନୀତକି ତର୍ା ନୀତ ିନଦି୍ଧଥାରଣକାରୀ ସମୁଦାୟର ବଶିଷି୍ଟ ଚନି୍ତାଧାରାର ଲନତାମାନଙୁ୍କ ଆକର୍ତି କରରି୍ାଏ। 

10. ରାଇସନିା ଆଲ ାଚନା ବରି୍ୟଲର ଅଧିକ ବବିରଣୀ www.orfonline.org/raisina-dialogue/ ଲର ଉପ ବ୍ଧ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ର  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. 

 


