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ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਥੀ ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਤਾ
30 ਜੂਨ, 2022
1. ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਥੀ ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂ ੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ
ਮਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਵਦੇਸ਼ ਿੂੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਅੂੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਮਿਪਲੋ ਿੇਸੀ ਮਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ
ਸਾਾਂਝਾ ਸਕਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਿਾ. ਿੂੂੰਪੁਈਂ ਸਾਇਆਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਮਕ ਜਾਪਾਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਵਦੇਸ਼ ਿੂੰਤਰਾਲੇ
(MOFA) ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂ ਤ ਇੂੰਚਾਰਜ ਸ਼ਰੀ ਯੁਤਾਕਾ ਅਮਰਿਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।

2. ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਮਵਿੱਚ ਮਵਦੇਸ਼ ਿੂੰਤਰਾਲੇ , ਗਰਮਿ ਿੂੰਤਰਾਲੇ (MHA), ਰਿੱਮਿਆ ਿੂੰਤਰਾਲਾ (MoD), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ
ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਕਿੱਤਰੇਤ (NSCS), ਇਲੈ ਕਟਰ ੋਮਨਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿੂੰਤਰਾਲਾ (MEITY), ਦੂ ਰਸੂੰਚਾਰ ਮਵਭਾਗ
(DoT) ਇੂੰਿੀਅਨ ਕੂੰਮਪਊਟਰ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਮਰਸਪਾਾਂਸ ਟੀਿ (CERT-In) ਅਤੇ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਮਿਟੀਕਲ ਇਨਫਰਿੇਸ਼ਨ
ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCIPC) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਸਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਮਵਿੱਚ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੂੰਸੀਿੈਂਟ ਰੈਿੀਨੇ ਸ ਐਂਿ ਸਟਰ ੈਟਜੀ ਫਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸਮਕਓਮਰਟੀ, ਅੂੰਦਰੂਨੀ ਿਾਿਲੇ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ
ਿੂੰਤਰਾਲੇ (MIC), ਰਿੱਮਿਆ ਿੂੰਤਰਾਲੇ , ਆਰਮਥਕਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਿੂੰਤਰਾਲੇ (MITI) ਅਤੇ MFA ਦੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਸਨ।

3. ਦੋਿਾਾਂ ਪਿੱਿਾਾਂ ਨੇ ਦੁ ਵਿੱਲੇ ਸਾਈਬਰ ਸਮਿਯੋਗ ਅੂੰਦਰਲੇ ਿਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5G ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਸਿੇਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ (ICTs) ਦੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਮਵਿੱਚ ਿੋਈ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਸਿੀਮਿਆ
ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਾਂ ਮਿਰਾਾਂ ਨੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਿੁ-ਪਿੱਿੀ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਿੂੰਚਾਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਲਾਿ-ਿਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ
ਸਾਈਬਰ ਿੋਿੇਨ ਮਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਿ ਘਟਨਾਿਿ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

4. ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਾਾਂ ਨੇ 2023 ਮਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਿੂਲਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਗਲਾ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਈਬਰ ਿਾਇਲਾਗ ਕਰਵਾਉਣ
ਉਤੀ ਸਮਿਿਤੀ ਮਦਿੱਤੀ।

ਨਵੀਂ ਮਦਿੱਲੀ
30 ਜੂਨ, 2022

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਿ ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਿੈ। ਿੂਲ MEA ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੂੰ
ਅਮਿਕਾਰਤ ਪਰੈਸ ਮਰਲੀਜ਼ ਮਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

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.

