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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦ ੇਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਖੱਿਆ ਸਖਹਯੋਗ ਬਾਰ ੇ

ਪਖਹਲੀ ਬੈਠਕ  
 

10 ਜੂਨ, 2021 
 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਖਮਆਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ  ਸਮੂਹ (JWG) ਦੀ 

ਪਖਹਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਖਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। 

 

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਖਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਅੂੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਓਸੇ਼ਨੀਆ) ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਪਾਲੋਮੀ ਖਤਰਪਾਠੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਵਲੋਂ  ਇਸਦੇ 

ਖਵਦੇਸ਼ ਖਵਭਾਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਖਤ ਮਹੱਤਵਪੂਪੂਰਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਰੈਸੇ਼ਲ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦਾਾਂ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 

 

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਹਯੋਗ ਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਉਹ ਤੂੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਅਸਟਰ ੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ 

ਦਰਖਮਆਨ ਸਾਈਬਰ ਅਤ ੇਸਾਈਬਰ-ਸੱਿਮ ਅਖਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਖਹਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਢਾਾਂਚੇ ਅਿੀਨ 2020-25 

ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂੰਤਰ ਅਿੀਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਖਹਯੋਗ ਨੂੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਇੱਕੋ ਮੂੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

 

JWG ਦੀ ਇਸ ਪਖਹਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਾਂ ਪੱਿਾਾਂ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੂੰ ਦੋਵਾਾਂ ਪਰਿਾਨ ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਦਰਖਮਆਨ ਹੋਏ ਲੀਡਰਜ਼ 

ਵਰਚੂਅਲ ਖਸਖ਼ਰ ਸੂੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੂੰਿ ਨੂੂੰ ਵਿਾਕੇ ਖਵਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (CSP) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਸਬੂੰਿਾਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਖਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਸਮਰੱਥ ਅਖਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਖਹਯੋਗ ਫ੍ਰ ੇਮਵਰਕ ਪਰਬੂੰਿ ਅਿੀਨ ਖਸ਼ਨਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਡਜੀਟਲ ਆਰਖਥਕਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ 

ਅਖਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਖਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੂੰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ 

ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਖਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ- 

ਨਾਲ 5 G ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ IoT ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਖਨੱਜੀ 

ਿੇਤਰ ਅਤੇ ਖਸੱਖਿਅਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਖਹਯੋਗ ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖਗਆਨ ਖਵਕਾਸ ਖਵੱਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ 

ਉੱਤੇ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦੱਤੀ। ਦੋਵਾਾਂ ਪੱਿਾਾਂ ਨੇ ਬਹੁਪੱਿੀ ਮੂੰਚਾਾਂ 'ਤੇ ਸਖਹਯੋਗ ਨੂੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦੱਤੀ। 

 



ਦੋਵਾਾਂ ਪੱਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਈਬਰ ਪਾਖਲਸੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ICT) ਬਾਰ ੇJWG ਦੀ 

ਬੈਠਕ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

 

ਨਵੀਂ ਖਦੱਲੀ 

10 ਜੂਨ, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 


