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సెైబర్ సెక్యూరిటీ విషయంలో పరస్పర స్హకారంపెై భారత్ - ఆస్ర ేలియా 
జాయంట్ వరికంగ్ గ్రూ ప్ తొలి స్మావశేం 

జూన్ 10, 2021 
 
సెైబర్ సెక్యూరిటీ అంశంలో పరస్పర స్హకారంపెై భారత్ మరియు ఆస్ర లేియా స్ంయుక్త వరికంగ్ గ్రూ ప్ 
(జేడబరయ ూజీ) తొలి స్మావేశం 2021 జూన్ 10న వరచువల గా జరిగింది. 
 
భారత విదేశీ వూవహారాల శాఖ డ ైరెక్రర్ (ఓషియానియా) Ms. పౌలోమి తి్రపాఠి, ఆస్ర లేియా విదేశీ 
వూవహారాలు మరియు వాణిజూ శాఖలోని సైెబర్ వూవహారాలు మరియు కరూటిక్ల టెకాాలజీ విభాగ్ం పతిేూక్ 
స్లహాదారచ Ms. రేచ ల జేమ్స్ ఇరచ దేశాల మధ్ూ సైెబర్ సెక్యూరిటీ స్హకారంపెై చరిుంచేందుక్ు తమ 
తమ నిపుణుల బ ందాలక్ు సారథ్ూం వహ ంచారచ. నిరిిష్ర  ఫ్్ిమ్స వర్క లో భాగ్మ ైన 2020-25 కారాూచరణ 
పణిాళిక్ను అమలు చేస్ందుక్ు సైెబర్ మరియు సెైబర్ ఆధారిత కరూటిక్ల సాంకేత్రక్ స్హకారంపెై భారత్ 
మరియు ఆస్ర లేియా పభిుతవం మధ్ూ క్ుదిరిన ఫ్్ిమ్స వర్క ఒపపందం కరంద సైెబర్ సెక్యూరిటీ స్హకారంపెై 
ఒక్ యంతాింగ్ంగా స్ంయుక్త వరికంగ్ గ్రూ ప్ ఏరాపటెైంది. ద ైవపాక్షిక్ స్ంబంధాలను పటిష్ర ం చేస్ుక్ునే 
దిశగా ఇది స్ంబంధిత అంశంపెై కరూయాశీలక్ నిపుణులు, విధానక్రతలను ఒక్క తాటిపెైకర త స్ుత ంది. 
 
2020 జూన్ 4న ఇరచ దేశాల పధిాన మంతరిల మధ్ూ జరిగిన వరచువల స్దస్ు్ స్ందరభంగా ద ైవపాక్షిక్ 
స్ంబంధాలక్ు స్మగ్ూ వయూహాతమక్ భాగ్సావమూం (సీఎస పీ) హో దా క్లిపంచిన తరావత రెండు దేశాల మధ్ూ 
స్ంబంధాలోయ  సిి రమ ైన పురోగ్త్ర క్నిపిస్త ందని జేడబరయ ూజీ తొలి స్మావేశంలో ఇరచ పక్షాలు 
అభిపాియపడాా యి. సైెబర్ మరియు సెైబర్ ఆధారిత కరూటిక్ల సాంకేత్రక్ స్హకారానికర స్ంబంధించిన 
ఫ్్ిమ్స వర్క అరేంజ మ ంట్ కరంద గ్ురితంచిన డిజిటల ఎకానమీ, సెైబర్ సెక్యూరిటీ, కరూటిక్ల మరియు క ంగొతత  
టెకాాలజీల విష్యంలో క్లిసి పనిచేస్ందుక్ు క్టటర బడి ఉనాామని ఇరచ పక్షాలు పునరచదాా టించాయి. 
 
సెైబర్ సెక్యూరిటీ ముపుప అంచనాలతో పాటట చటరం మరియు జాతీయ సెైబర్ వయూహాల స్మాచారానిా 
భారత్ మరియు ఆస్ర లేియా పంచుక్ునాాయి. కీలక్మ ైన స్మాచార మౌలిక్ స్దుపాయాలు, 5జీ 
టెకాాలజీ మరియు ఇంటరెాట్ ఆఫ్ థింగ్్ (ఐవోటీ) మొదల ైన వాటి భదతిక్ు మరింత పటిష్రమ ైన 
చరూలు తీస్ుకోవాలి్న అవస్రం ఉందని అభిపాియపడాా యి. అదే క్ూమంలో న ైపుణాూలు మరియు జాా న 
స్ముపారజన విష్యంలో పెైవైేట్ రంగ్ం మరియు విదాూస్ంసి్లతో పరస్పర స్హకారానిా మరింతగా 



పెంచుకోవాలని భారత్ మరియు ఆస్ర లేియా అంగీక్రించాయి. బహుళపక్ష వేదిక్లపెై పరస్పర 
స్హకారానిా మరింత పటిష్ర ం చేస్ుకోవాలని ఇరచపక్షాలు అంగీక్రించాయి. 
 
తదుపరి ద ైవపాక్షిక్ సెైబర్ విధాన చరులు, ఇనపరేమష్న్ అండ్ క్మరూనికేష్న్ టెకాాలజీలపెై (ఐసీటీ) తొలి 
జేడబరయ ూజీ స్దస్ు్ను సాధ్ూమ ైనంత తవరగా నిరవహ ంచడంపెై ఇరచ పక్షాలు ఆస్కరత వూక్తం చేశాయి. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
జూన్ 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. 

 


