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പ്രധാനമപ്രി ബെർലിനിൽ ഒരു െിസിനസ് റൗണ്ട് ടേെിളിൽ സഹ 
അധയക്ഷത വഹിച്ചു  
 

പ്രധാനമപ്രി പ്രീ. നടരപ്ര  ടമാദി  ജർമ്മൻ ചാൻസലർ  ഒലാഫ് 
ട ാൾസുബമാത്ത്   ബെർലിനിൽ ഒരു െിസിനസ് റൗണ്ട് ടേെിളിൽ സഹ 
അധയക്ഷത വഹിച്ചു  തന്ബറ ആമുഖ രരാമർരങ്ങളിൽ. പ്രധാനമപ്രി തന്ബറ 
ഗവൺബമന്് നേപ്പിലാക്കുന്ന വിരാല അേിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
രരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക്  ഊന്നൽ നൽകുകയുും ഇരയയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുബേയുും യൂണിടകാണുകളുബേയുും എണ്ണും എേുത്തുകാട്ടുകയുും 
ബചയ്തു. ഇരയയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുബേയുും 
യൂണിടകാണുകളുബേയുും എണ്ണും എേുത്തുകാട്ടുകയുും ബചയ്തു. ഇരയയിബല 
യുവജനങ്ങളിൽ നിടക്ഷരും നേത്താൻ അടേഹും വയവസായ പ്രമുഖബര 
ക്ഷണിച്ചു. 

കാലാവസ്ഥാ സഹകരണും മുതൽ  വിതരണ ര ുംഖല,  ഗടവ ണവുും 
വികസനവുും വബരയുള്ള വി യങ്ങളിൽ ചർച്ചകളിൽ 
ഏർബപ്പട്ടിരിക്കുന്ന  ഗവൺബമന്റുകളുബേ  ഉന്നത പ്രതിനിധികളുും 
ഇരുഭാഗത്തുനിന്നുും തിരബെേുക്കബപ്പട്ട സിഇഒമാരുും ചേങ്ങിൽ രബെേുത്തു.  

െിസിനസ് റൗണ്ട് ടേെിളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന െിസിനസ്സ് ടനതാക്കൾ 
രബെേുത്തു: 

 ഇരയൻ െിസിനസ് പ്രതിനിധി സുംഘും :  
 സഞ്ജീവ് െജാജ് (ഇരയൻ  പ്രതിനിധി സുംഘ തലവൻ) പ്രസിഡന്് 

നിയുക്ത, CII ബചയർമാൻ & മാടനജിുംഗ് ഡയറക്േർ, െജാജ് ഫിൻബസർവ്; 

 ൊെ എൻ കലയാണി, ഭാരത് ടഫാർജ് ബചയർമാനുും മാടനജിുംഗ് 
ഡയറക്േർ  

 സി ബക െിർള, സി ബക െിർള പ്ഗൂപ്പ് മാടനജിുംഗ് ഡയറക്േറുും 
സിഇഒയുും 

 ഇരയൻ ടഹാട്ടൽസ് ക്പനനി ലിമി്റഡ്  മാടനജിുംഗ് ഡയറക്േറുും 
സിഇഒയുമായ രുനീത് ഛതവാൽ 

 സലിൽ സിുംഗാൾ, ബചയർമാൻ എമിരി്റഡസ്, രിഐ ഇൻഡസ്പ്േീസ്; 

 റിനയൂ രവർ ബചയർമാനുും മാടനജിുംഗ് ഡയറക്േറുും അടസാചും 
പ്രസിഡന്റുമായ സുമര് സിൻഹ; 

 ദിടനശ് ഖര, ടസ്റ്റ്റഡ് ൊെ് ഓഫ് ഇരയ ബചയർമാൻ  

 സി രി ഗുർനാനി, ബേക് മഹീപ്ര ലിമി്റഡ്  മാടനജിുംഗ് ഡയറക്േറുും 
സിഇഒയുും; 

 ഇൻബവസ്റ്റ് ഇരയ ചീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറുും മാടനജിുംഗ് 
ഡയറക്േറുമായ ജർമ്മൻ െിസിനസ് പ്രതിനിധി സുംഘും :  



 ടറാളണ്ട് െുഷ്, ജർമ്മൻ പ്രതിനിധി സുംഘ തലവൻ, പ്രസിഡന്റുും 
സിഇഒയുും, സീബമൻസ്, ജർമ്മൻ െിസിനസ്സിന്ബറ ഏ യാ രസഫിക് 
കമ്മി്റഡി ബചയർമാനുും; 

 മാർട്ടിൻ പ്െൂഡർമുള്ളർ, ടൊർ്  ഓഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് 
ഡയറക്േർമാരുബേ ബചയർമാൻ, BASF; 

 ബഹർെർട്ട് ഡഡസ്, ടൊർ്  ഓഫ് മാടനജ്ബമന്് ബചയർമാൻ, 

ടഫാക്സ്വാഗൺ; 

 ടൊഷ് മാടനജ്ബമന്് ടൊർ്  ബചയർമാൻ ബസ്റ്റഫാൻ ഹാർട്ടുങ്; 

 ജിഎഫ്േി ബേക്ടനാളജീസ് ചീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറുും 
മാടനജിുംഗ് ഡയറക്േറുമായ മരിക ലുബലയ്, 

 ടലാസ് ടറാബസൻബഫൽ് , ചീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ,  ാഫ്ലർ; 

 പ്കിസ്റ്റയൻ തയ്യൽ, ചീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡച്ച് ൊെ്; റാൽഫ് 
വിന്റർബഗർസ്റ്റ്, മാടനജ്ബമന്് ടൊർ്  ബചയർമാൻ, 

ഗീബസബക്ക+ബഡപ്വിയന്്; 

 ജുർഗൻ  ബസച്ചകി  ചീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, എബനർടക്കാൺ 

 

ബെർലിൻ 
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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. 

 

  

 


