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પ્રધાનમતં્રી શ્રીએ બર્લિનમા ંબબઝનેસ રાઉન્ડ ટબેિની સહ-અધ્યક્ષતા કરી 
 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્ર મોદીએ ચાન્સેિર મહામબહમ શ્રી ઓિાફ સ્કોલ્ઝ સાથે બબઝનેસ રાઉન્ડ ટેબિની સહ-અધ્યક્ષતા કરી. તેમની 

ટટપ્પણીમાં, પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેિા વ્યાપક-આધાટરત સુધારાઓ પર ભાર મૂક્યો હતો અને ભારતમાં સ્ટાટટ-
અપ્સ અને યુબનકોન્સટની વધતી સંખ્યાને પ્રકાબિત કરી હતી. તેમણે ઉદ્યોગપબતઓને ભારતના યુવાનોમાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ આપ્યું. 

આ કાયટક્રમમાં સરકારોના ઉચ્ચ પ્રબતબનબધઓ અને બંને પક્ષોમાંથી પસંદ કરાયેિા CEOની સહભાબગતા જોવા મળી હતી, જેઓ આબોહવા 

સહયોગથી િઈને  સપ્િાઈ ચેઈન્સ, સંિોધન અને બવકાસ જેવા બવષયો પર ચચાટમાં સામેિ હતા;. 

નીચેના બબઝનેસ િીડસે બબઝનેસ રાઉન્ડ ટેબિમાં ભાગ િીધો: 

ભારતીય બબઝનેસ ડેબિગેિન: 

સંજીવ બજાજ (ભારતીય પ્રબતબનબધમંડળના વડા) પ્રમુખ બનયુક્ત, CII ચેરમેન અને મેનેજજગ ટડરેક્ટર, બજાજ ટફનસવટ; 

બાબા એન કલ્યાણી, ચેરમેન અને મેનેજજગ ટડરેક્ટર, ભારત ફોજટ; 

સી કે બબરિા, મેનેજજગ ટડરેક્ટર અને સીઈઓ, સી કે બબરિા ગુ્રપ; 

પુનીત છટવાિ, મેનેજજગ ટડરેક્ટર અને CEO ઈબન્ડયન હોટેલ્સ કંપની બિ. 

સબિિ જસઘિ, ચેરમેન એમેટરટસ, પીઆઈ ઈન્ડસ્રીઝ; 

સુમંત જસહા, ચેરમેન અને મેનેજજગ ટડરેક્ટર, ટરન્યુ પાવર અને પ્રમુખ, એસોચેમ; 

ટદનેિ ખારા, ચેરમેન સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈબન્ડયા; 

સી પી ગુરનાની, મેનેજજગ ટડરેક્ટર અને સીઈઓ, ટેક મબહન્રા બિબમટેડ; 

દીપક બાગિા, મુખ્ય કાયટકારી અબધકારી અને મેનેજજગ ટડરેક્ટર, ઇન્વેસ્ટ ઇબન્ડયા; 

જમટન બબઝનેસ ડેબિગેિન: 

રોિેન્ડ બુિ, જમટન પ્રબતબનબધમંડળના વડા, પ્રમુખ અને સીઇઓ, સીમેન્સ અને ચેરમેન, એબિયા પેબસટફક કબમટી ઓફ જમટન બબઝનેસ; 

માર્ટટન બ્રુડરમુિર, બોડટ ઓફ એબક્ઝક્યુટટવ ટડરેક્ટસટ, BASF; 

હબટટટ ડાયસ, બોડટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, ફોક્સવેગનના અધ્યક્ષ; 

સ્ટેફન હાટુુંગ, બોડટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, બોિના અધ્યક્ષ; 

માટરકા િુિે, ચીફ એબક્ઝક્યુટટવ ઓટફસર અને મેનેજજગ ટડરેક્ટર, GFT ટેક્નોિોજીસ; 

ક્િાઉસ રોસેનફેલ્ડ, ચીફ એબક્ઝક્યુટટવ ઓટફસર, િેફિર; 

  



ટક્રબચચયન બસવીંગ, ચીફ એબક્ઝક્યુટટવ ઓટફસર ડોઇિ બેંક; 

રાલ્ફ બવન્ટરગસ્ટટ, મેનેજમેન્ટ બોડટના અધ્યક્ષ, ગીસેકે+ડેબિયન્ટ; 

જુગેન ઝેસ્કી, ચીફ એબક્ઝક્યુટટવ ઓટફસર, ENERCON; 
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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. 

 

  

 


