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ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସହଷ୍ଟ୍ର ାଗ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଗଠିତ ମିଳତ
ି କା ୟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରବୈଠକ
ଜୁ ନ 10, 0001
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟଷ୍ଟ୍ରର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସହଷ୍ଟ୍ର ାଗ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଗଠିତ ମିଳତ
ି କା ୍ୟଷ୍ଟ୍ରଗାଷ୍ଠୀ (ଜଡବଲଜିୁ ) ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରବଠ
ୈ କ 10
ଜୁ ନ 0001ଷ୍ଟ୍ରର ଭର୍୍ୁଆଲ୍ ଉପାୟଷ୍ଟ୍ରର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଷ୍ଟ୍ରହାଇ ାଇଛି।
ଦୁ ଇ ଷ୍ଟ୍ରଦଶ ମଧ୍ୟଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ସହଷ୍ଟ୍ର ାଗ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଆଷ୍ଟ୍ରଲାର୍ନା କରିବାକୁ ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରବଷ୍ଟ୍ରୈ ଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିଷ୍ଟ୍ରଦ୍ଶକ
(ଓଷ୍ଟ୍ରସନିଆ) ଶ୍ରୀମତୀ ପାଉଷ୍ଟ୍ରଲାମି ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟ୍ରବଷ୍ଟ୍ରୈ ଦଶିକ ବୟାପାର ଏବଂ ବାଣିଜୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମଶ୍ଦାତା
(ସାଇବର ବୟାପାର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ପ୍ର ୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା) ଶ୍ରୀମତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର୍ଲ ଷ୍ଟ୍ରଜମସ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରଦଶର ବିଷ୍ଟ୍ରଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରନତୃ ତ୍ୱ
ଷ୍ଟ୍ରନଇଥିଷ୍ଟ୍ରଲ।
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସହଷ୍ଟ୍ର ାଗ ଉପଷ୍ଟ୍ରର ମିଳତ
ି କା ୍ୟଷ୍ଟ୍ରଗାଷ୍ଠୀ ଷ୍ଟ୍ରହଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟଷ୍ଟ୍ରର ସାଇବର ଓ ସାଇବର-ର୍ାଳିତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ପ୍ର କ୍ତ
ି ୟା ସହଷ୍ଟ୍ର ାଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରନଇ ନିମିତ ଷ୍ଟ୍ରେମୱାକ୍ ଷ୍ଟ୍ର ାଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରମକାନିଜମ
ି
ାହା 0000-05 ଷ୍ଟ୍ର ାଜନାକୁ
ୁ ିବଦ
କା ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଷ୍ଟ୍ର ାଗକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ନୀତି ନିମା୍ ତା ଏବଂ କା ୍ୟସ୍ତରୀୟ
ବିଷ୍ଟ୍ରଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ।
ଷ୍ଟ୍ରଜଡବଲଜିୁ ର ଏହି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରବଠ
ୈ କଷ୍ଟ୍ରର 4 ଜୁ ନ 0000ଷ୍ଟ୍ରର ଦୁ ଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରନତାଙ୍କ ଭର୍୍ୁଆଲ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀଷ୍ଟ୍ରର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ
ସମ୍ପକ୍ ବିସ୍ତୃତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ (ସିଏସପି) କୁ ଉନ୍ନୀତ ଷ୍ଟ୍ରହବା ପଷ୍ଟ୍ରର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକ୍ଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତି ଷ୍ଟ୍ରହାଇଥିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷ
ଉଷ୍ଟ୍ରେଖ କରିଥିଷ୍ଟ୍ରଲ ଏବଂ ସାଇବର ଓ ସାଇବର-ର୍ାଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ପ୍ର କ୍ତ
ି ୟା ସହଷ୍ଟ୍ର ାଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରନଇ ଷ୍ଟ୍ରେମୱାକ୍ ଷ୍ଟ୍ର ାଜନା ଦ୍ୱାରା ର୍ିହ୍ନତ
ି
ୁ ି ବଦ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଅଥ୍ନୀତି, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ଓ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ର ୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଷତ୍ରଷ୍ଟ୍ରର ଏକତ୍ର କା ୟ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରସମାନଙ୍କର
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଦାହରାଇଥିଷ୍ଟ୍ରଲ।
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ଆଇନ ତଥା ଜାତୀୟ ସାଇବର ରଣନୀତି ବିଷୟଷ୍ଟ୍ରର
ପରସ୍ପରକୁ ସୂର୍ନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ସୂର୍ନା ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ତଥା 5ଜି ଷ୍ଟ୍ରଟଷ୍ଟ୍ରକାନ ଷ୍ଟ୍ରଲାଜି ଏବଂ ଆଇଓଟି ଉପକରଣଗୁଡକ
ି ର ସୁରକ୍ଷାକୁ
ମଜବୁ ତ କରିବାର ଆବଶୟକତା ଦଶ୍ାଇ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଷ୍ଟ୍ରରାଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଷତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ସହିତ ସହଷ୍ଟ୍ର ାଗ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ
ଦକ୍ଷତା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶଷ୍ଟ୍ରର ମିଳତ
ି ଭାବଷ୍ଟ୍ରର କା ୍ୟ କରିବାକୁ ସହମତ ଷ୍ଟ୍ରହାଇଥିଷ୍ଟ୍ରଲ। ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚଷ୍ଟ୍ରର ସହଷ୍ଟ୍ର ାଗକୁ ମଜବୁ ତ କରିବାକୁ
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସହମତ ଷ୍ଟ୍ରହାଇଥିଷ୍ଟ୍ରଲ।

ପରବତ୍ତ୍ୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାଇବର ନୀତି ଆଷ୍ଟ୍ରଲାର୍ନା ଏବଂ ସୂର୍ନା ଓ ସଂର୍ାର ପ୍ର କ୍ତ
ି ୟା (ଆଇସିଟ)ି ଉପଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରଜଡବଲଜିୁ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟ୍ରବଠ
ୈ କ
ୁ ି ବଦ
ଶୀଘ୍ର ଆଷ୍ଟ୍ରୟାଜନ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଷ୍ଟ୍ରଲ।
ନୂ ଆଦିେୀ
ଜୁ ନ 10, 0001

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.

