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સાઇબર સુરક્ષા સહકાર અંગે ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા જોઈન્ટ વર્કકગ ગ્રૂપની
પ્રથમ બેઠક
જૂ ન 10, 2021
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે સાઈબર સુરક્ષા સહકાર અંગન
ે ા જોઈન્ટ વર્કકગ ગ્રૂપ (જે ડબલ્યુજી)ની પ્રથમ બેઠક 10
જૂ ન 2021ના રોજ વચ્યુુઅિી યોજાઈ હતી.

ભારતીય લવદેશ મંત્રાિયના ડડરેક્ટર (ઓસેલનયા) પૌિોમી લત્રપાઠી અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ડડપાટુમેન્ટ ઓફ ફોરેન અફેસુ
એન્ડ રેડના લવશેષ સિાહકાર, સાઈબર અફેસુ અને ડિડટકિ ટેક્નોિોજી, રાચેિ જે મ્સે લનષ્ણાતોના પ્રલતલનલિમંડળનું
નેતૃત્વ કયુું હતું અને બંને દેશો વચ્ચે સાઈબર લસક્યોડરટી સહકાર અંગે ચચાુ કરી હતી.
સાઇબર સુરક્ષા સહકાર અંગન
ે ું જોઈન્ટ વર્કકગ ગ્રૂપ એક એવું લમકેલનઝમ છે જે ને ભારતીય ગણતંત્ર અને
ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકાર વચ્ચેના સાઇબર અને સાઈબર-એનેબલ્ડ ડિડટકિ ટેક્નોિોજી સહકાર અંગેના ફ્રેમવકુ એરેન્જમેન્ટ
હેઠળ સ્ટ્થાપવામાં આવયું છે , જે નો હેતુ ફ્રેમવકુ હેઠળ 2020-25 પ્િાન ઓફ એક્શનને િાગુ કરવાનો છે . તે નીલત
લનિાુરકો તથા આ ક્ષેત્રે કામ કરતા લનષ્ણાતોને સંગઠીત કરે છે જે થી લવવપક્ષીય સહકારને મજબૂત બનાવી શકાય.
જે ડબલ્યુજીની પ્રથમ બેઠક દરલમયાન બંને પક્ષોએ લવવપક્ષીય સંબંિોમાં થયેિી લસ્ટ્થર પ્રગલતની નોંિ િીિી હતી. 4

જૂ ન 2020ના રોજ બંને વડાપ્રિાનો વચ્ચે િીડસુ વચ્યુુઅિ સલમટ દરલમયાન કોલમ્પ્રહેલન્સવ સ્ટ્રેટેલજક પાટુનરલશપ
(સીએસપી)ના સ્ટ્તરે સંબંિો વિારે ગાઢ બનાવાયા છે . તેમણે સાઇબર અને સાઇબર-એનેબલ્ડ ડિડટકિ ટેક્નોિોજી

કોઓપરેશનના ફ્રેમવકુ એરેન્જમેન્ટ હેઠળ ઓળખવામાં આવયા પ્રમાણે ડડલજટિ ઇકોનોમી, સાઈબર લસક્યોડરટી અને
ડિડટકિ તથા ઇમર્જજગ ટેક્નોિોજીના ક્ષેત્રમાં સાથે કામ કરવા માટે પ્રલતબવિતાનો પુનરોચ્ચાર કયો હતો.
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ સાઈબર સુરક્ષાના જોખમના મૂલ્યાંકન તથા કાયદા અને રાષ્ટ્રીય સાઈબર વયૂહરચના અંગેની
માલહતીની આપ-િે કરી હતી. મહત્વના માલહતી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર તથા 5G અને IoT ડડવાઈસની સુરક્ષા મહત્ત્વની છે તે
બાબત પર ભાર મૂકતા ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા ખાનગી સેક્ટર અને શૈક્ષલણક સંસ્ટ્થાઓ સાથે સહકાર વિારવા માટે
સહમત થયા હતા જે થી કૌશલ્ય અને જ્ઞાનમાં વિારો કરી શકાય. બંને પક્ષ બહુ સ્ટ્તરીય ક્ષેત્રમાં સહકાર વિારવા માટે
સહમત થયા હતા.
બંને પક્ષ આગામી લવવપક્ષીય સાઈબર પોલિસી ડાયિોગ અને ઇન્ફોમેશન એન્ડ કોમ્યુલનકેશન ટેક્નોિોલજસ

(આઇસીટી) પર પ્રારંલભક જે ડબલ્યુજી બેઠક વહેિાસર બોિાવવામાં આવે તેના પર નજર િરાવે છે .
નવી ડદલ્હી
જૂ ન 10, 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.

