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ಬರ್ಲಿನ್ ನರ್ಲಿ ದುುಂಡು ಮೇಜಿನ ವ್ಯಾಪಯರ ಸಭೆಯ ಸಹ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ 

ಪ್ರಧಯನಮುಂತ್ರರ 
 

ಗೌರವಯನ್ವಿತ ಚಯನ್ಸಲರ್ ಶ್ರೀ ಒಲಯಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಅವರೊುಂದಿಗೆ ಪ್್ರಧ್ಯನಮುಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ 

ನರೇುಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವ್ಯಯಪ್ಯರ ಕುರಿತ ದುುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯ ಸಹ ಅಧ್್ಯಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಭಯಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್್ರಧ್ಯನಮುಂತ್ರಿ ಅವರು, ಸರ್ಕಯರ ಕೈಗೊುಂಡಿರುವ ವಿಸ್ತೃತ 

ಸುಧ್ಯರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಭಯರತದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು 

ಯೂನಿಕಯರ್ನ್ ಗಳ ಸುಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಶೇಷವಯಗಿ ಪ್್ರಸ್ತಯಪ್ಿಸಿದರು. ಭಯರತದ 

ಯುವ ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಯಡುವುಂತೆ ಅವರು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ನಯಯಕರನ್ನು 

ಆಹ್ವಯನಿಸಿದರು. 

ಸರ್ಕಯರದ ಉನ್ನತ ಪ್್ರತಿನಿಧ್ಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಆಯ್ದ ಸಿಇಒ ಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ಯಲ್ಗೊುಂಡಿದ್ದರು. ಹವಯಮಯನದಿುಂದ ಪ್ೂರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಿಗಳು, ಸುಂಶೋಧ್ನೆ ವಲಯದಲ್ಲಿನ 

ಸಹಕಯರದವರೆಗೆ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. 

 

ವ್ಯಯಪ್ಯರ ದುುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕುಂಡ ನಯಯಕರು ಪ್ಯಲ್ಗೊುಂಡಿದ್ದರು. 

ಭಯರತದ ವ್ಯಯಪ್ಯರ ನಿಯೋಗ : 

·         ಸುಂಜೀವ್ ಬಜಯಜ್ [ಭಯರತೀಯ ನಿಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು] ಸಿಐಐ ನ ನಿಯೋಜಿತ 

ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು, ಬಜಯಜ್ ಫಿನ್ಸೆರ್ವ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥಯಪ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

·         ಬಯಬಯ ಎನ್ ಕಲ್ಯಯಣಿ, ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಯಪ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಯರತ್ 

ಪ್ೋರ್ಜ್ 

·         ಸಿ.ಕೆ. ಬಿರ್ಲಯ, ವ್ಯವಸ್ಥಯಪ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒ, ಸಿ.ಕೆ. ಬಿರ್ಲಯ ಗ್ರೂಪ್್ 

·         ಪ್ುನೀತ್ ಚಯಹತ್ವಯಲ್, ವ್ಯವಸ್ಥಯಪ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒ, ಭಯರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ 

ಕುಂಪ್ೆನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

·         ಸಲೀಲ್ ಸಿುಂಘ್ಹಯಲ್, ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು, ಎಮರಿಟಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಿಐ ಇುಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 

·         ಸುಮುಂತ್ ಸಿನ್ಹಯ, ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಯಪ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಿನೀವ್ ಪ್ವರ್ 

ಮತ್ತು ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು, ಅಸೋಚಯಮ್ 

·         ದಿನೇಶ್ ಖರ, ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಯುಂಕ್ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಯಯ 

·         ಸಿ.ಪ್ಿ. ಗುರ್ನಯನಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಯಪ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒ, ಟೆಕ್ ಮಹೀುಂದ್ರ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

·         ದೀಪ್ಕ್ ಬಯಗ್ಲಯ, ಮುಖ್ಯ ಕಯರ್ಯನಿರ್ವಹಣಯಧ್ಿಕಯರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಯಪ್ಕ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇುಂಡಿಯಯ 



  

ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯಯಪ್ಯರ ನಿಯೋಗ 

  

·         ರೊನಯಲ್ಡ್ ಬುಸ್ಚ್, ಜರ್ಮನ್ ನಿಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒ 

ಸೀಮನ್ಸ್ ಹಯಗೂ ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು, ಏಷ್ಯಯ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ  ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯಯಪ್ಯರ ನಿಯೋಗ 

·         ಮಯರ್ಟಿನ್ ಬ್ರುಡೆರ್ಮುಲ್ಲೆರ್, ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು, ಬಿ.ಎ.ಎಸ್.ಎಫ್ ನ ಕಯರ್ಯಕಯರಿ 

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಂಡಳಿ 

·         ಹೆರ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೆಸ್, ಆಡಳಿತ ಮುಂಡಳಿಯ ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು, ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಯಗನ್ 

·         ಸ್ಟೀಫನ್ ಹರ್ಟುುಂಗ್, ಆಡಳಿತ ಮುಂಡಳಿಯ ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು, ಬಯಷ್   

·         ಮರಿಕಯ ಲುಲಯ್, ಮುಖ್ಯ ಕಯರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಅಧ್ಿಕಯರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಯಪ್ಕ 

ನಿರ್ದೇಶಕರ, ಜಿ.ಎಫ್.ಟಿ ಟೆಕ್ನಯಲಜೀಸ್ 

·         ಕ್ಲೌನ್ ರೊಸೆನ್ಪ್ೆಲ್ಡ್, ಮುಖ್ಯ ಕಯರ್ಯನಿರ್ವಹಣಯಧ್ಿಕಯರಿ, ಸ್ಕೀಫ್ಲರ್ 

·         ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೆವಿುಂಗ್, ಮುಖ್ಯ ಕಯರ್ಯ ನಿರ್ವಯಹಣಯಧ್ಿಕಯರಿ, ಡಯಯ್ಚ ಬ್ಯಯುಂಕ್, 

·         ರಯಲ್ಪ್್ ವಿುಂಟರ್ಗೆರೆಸ್ಟ್, ಆಡಳಿತ ಮುಂಡಳಿಯ ಅಧ್್ಯಕ್ಷರು, ಗೀಸೆಕ್ + ಡೆವ್ರಿಯುಂಟ್ 

·         ಜುರ್ಗೆನ್ ಜಸ್ಕಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಯರ್ಯನಿರ್ವಹಣಯಧ್ಿಕಯರಿ, ಎನರ್ಕಯನ್ 

 

ಬರ್ಲಿನ್ 

ಮೇ 02, 2022 

 
 
 
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. 

 

  

 


