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1. இரண்டாவது ஜப்பான்-இந்தியா சைபர ் உசரயாடல் புதுடில்லியில் 

ஆகஸ்ட் 17, 2017 அன்று நசடபபற்றது. ஜப்பானிய தூதுக் குழுவிசன 

சைபர ்பகாள்சகயின் தூதர ்மற்றும் ஜப்பான் பவளியுறவு பகாள்சக 

அசமைை்கத்தின் (MOFA) துசண இயக்குநர ்பஜனரல், தூதர ்மாைாடடா 

ஓட்டகா தசலசமயில் நடந்தது,அத்துடன் சைபீரியாவுக்கான 

ைம்பவம் மற்றும் வியூகத்தின் டதசிய சமயம்,அசமைை்ரசவ 

புலனாய்வு, டதசிய பபாலிஸ் முகசம மற்றும் JPCERT / CC மற்றும் 

ஆராய்ைச்ி அலுவலக பிரதிநிதிகள் கலந்து பகாண்டனர.் இந்திய 

பிரதிநிதி குழுசவ தூதர ் ைஞ்ைய் குமார ் வரம்ா, இசண பையலாளர ்

(GEM, EG & IT & CD), பவளிவிவகார அசமைச்ு தசலசம தாங்கினார.் 

இது, இந்திய பக்கத்தில், மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப 

அசமைை்கத்தின் பிரதிநிதிகள், உள்துசற விவகாரங்கள், டதசிய 

பாதுகாப்பு கவுன்சில் பையலகம், புலனாய்வு சமயம், பதாசலத் 

பதாடரப்ுத் துசற, டதசிய சிக்கலான தகவல் உட்கட்டசமப்பு 

பாதுகாப்பு சமயம் மற்றும் டதசிய புலனாய்வு அசமப்பு 

பிரதிநிதிகள் கலந்து பகாண்டனர.் 

2. ஒரு திறந்த, இலவை, பாதுகாப்பான, நிசலயான, அசமதியான 

மற்றும் அணுகக்கூடிய சைபரஸ்்டபஸ், பபாருளாதார வளரை்ச்ி 

மற்றும் கண்டுபிடிப்பு பையல்படுத்த இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் 

தங்கள் உறுதிப்பாடச்ட மறுபடியும் உறுதிபடுத்திக் பகாண்டனர.்  

 குறிப்பாக, இருதரப்பினரும் தற்டபாதுள்ள ைரவ்டதை ைட்டமானது 

பபாதுவாக சைபரஸ்்டபசில் பபாருந்தும் என்பசத மறுபரிசீலசன 

பைய்ததுடன், அதன் நிறுவனங்களுக்கு அல்லது வரத்்தக 

துசறகளுக்கு டபாட்டி நன்சமகசள வழங்கும் எண்ணத்துடன், 

வரத்்தக இரகசியங்கள் அல்லது பிற இரகசிய வணிகத் தகவல் 

உட்பட, எந்த நாடும் அறிவுைார ் பைாத்துக்களின் தகவல் மற்றும் 

பதாடரப்ு பதாழில்நுட்பம் ைாரந்்த (ICT) - இயலுமான திருடட்ுக்கு 

எந்தபவாரு நாடும் ஆதரவளிக்கடவா நடத்தடவா கூடாது. இருதரப்பு 

இசணய உசரயாடல் தற்டபாதுள்ள மற்றும் எதிரக்ால 

ஒத்துசழப்புக்கு வலுவான அஸ்திவாரத்சத வழங்கியிருப்பதாகவும் 

இரு நாடுகளும் உறுதிப்படுத்தின. 

3. ஆகஸ்ட், 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் அங்கீகாரம் பபற்ற தகவல் மற்றும் 

பதாடரப்ாடல் படக்னாலஜிஸ் (ஐ.ஆர.்டி.எஸ்.எஸ்.எஸ். பாதுகாப்பு மீது 

ARF ISM) பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய ARF இருடவறுபட்ட 



தற்காலிகக்கூட்டம் டபான்ற உள்நாடட்ு சைபர ் திடட்ம், இயற்சக 

சைபர ் அைச்ுறுத்தல்கள் மற்றும் தணிப்பு, இருதரப்பு ஒத்துசழப்பு 

மற்றும் பல்டவறு ைரவ்டதை அரங்கங்களிலும் பிராந்திய 

சமயங்களிலும் ைாத்தியமான ஒத்துசழப்பு ஆகியசவ இந்த 

விவாதத்தின் பகுதிகளாக இருந்தது. நவம்பர ் 23, 24, 2017 இல் புது 

படல்லியில் நசடபபறவிருக்கும் சைபர ் ஸ்டபஸ், 5 வது உலகளாவிய 

மாநாட்டில் பங்டகற்பசத இந்திய பிரதிநிதிகள் குழு முன்சவத்தது. 

ஜப்பான்-இந்தியா சைபர ் உசரயாடல் மூலம் பல்டவறு நிசலகளில் 

உசரயாடல்கசள ஆழமாக்குவதாக இரு தரப்பினரும் கருத்து 

பதரிவித்தனர.் 

4. 2018 ஆம் ஆண்டில் டடாக்கிடயாவில் அடுத்த ஜப்பானிய-இந்திய 

சைபர ்உசரயாடசல நடத்த இரு தரப்பும் ஒப்புக் பகாண்டன. 
 

புது தில்லி 

ஆைஸ்ட் 17, 2017 

 


