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ବରି୍ଲନରେ ବୟବସାୟ ର ାର୍ଲ ରେବୁର୍ଲ ରବୈଠକରେ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରର୍ଲ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଜମମାନ ଚାନରସର୍ଲେ ଶ୍ରୀ ଓର୍ଲାଫ ରସାଜଙ୍କ ସହ ଏକ ବୟବସାୟ ର ାର୍ଲ ରେବୁର୍ଲ ରବୈଠକରେ ମିଳତି ଭାରବ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେଛିନ୍ତ ି । ନଜି ମନ୍ତବୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସେକାେ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ବଡ ବଡ ସଂସ୍କାେ ସହ ଭାେତେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧଷୁି୍ଣ 
ଷ୍ଟାେମଅପ ଓ ୟୁନକିର୍ଣ୍ମ ଉପରେ ଆରର୍ଲାକପାତ କେଥିିରର୍ଲ । ଭାେତୀୟ ଯୁବଶକି୍ତଙ୍କ ପଛରେ ପୁଞି୍ଜନରିବଶ ନମିରନ୍ତ ରସ ବୟବସାୟୀ ରନତୃବୃନ୍ଦଙୁ୍କ 
ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେଥିିରର୍ଲ । 

ଏହ ିକାଯମୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେକାେୀ ଓ ବଛା ବଛା ମଖୁ୍ୟ କାଯମୟନବିମାହୀ ପ୍ରତନିଧିି, ଜଳବାୟୁ ସହରଯା , ରଯା ାଣ ବୟବସ୍ଥା,  ରବଷଣା 
ଓ ବକିାଶ ଉପରେ ମଖୁ୍ୟତଃ ଆରର୍ଲାଚନା କେଥିିରର୍ଲ । 

ନମିନରି୍ଲଖିତ ବୟାବସାୟିକ ରନତୃବୃନ୍ଦ ର ାର୍ଲ ରେବୁର୍ଲ ରବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିରର୍ଲ । 

ଭାେତୀୟ ବୟାବସାୟିକ ପ୍ରତନିଧିି 

ସଞ୍ଜୀବ ବଜାଜ (ଭାେତୀୟ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ମଖୁ୍ୟ) ସଆିଇଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବଜାଜ ଫିନସଭମ ପେଚିାଳନା ନରିଦମଶକ  

ବାବା ଏନ କର୍ଲୟାଣୀ ଭାେତ ରଫାେମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପେଚିାଳନା ନରିଦମଶକ 

ସ ିରକ ବେିଳା, ପେଚିାଳନା ନରିଦମଶକ ଓ ମଖୁ୍ୟ କାଯମୟନବିମାହୀ, ସରିକ ବେିଳା  ୁପ 

ପୁନୀତ ଛତୱାର୍ଲ, ପେଚିାଳନା ନରିଦମଶକ ଓ ମଖୁ୍ୟକାଯମୟନବିମାହୀ ଭାେତୀୟ ରହାରେର୍ଲ କମ୍ପାନୀ ରି୍ଲମରିେଡ 

ସର୍ଲୀର୍ଲ ସଂିଘର୍ଲ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମରିେେସ, ପିଏର୍ଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀଜ୍ 

ସୁମନ୍ତ ସହି୍ନା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପେଚିାଳନା ନରିଦମଶକ େନୁିୟପାୱାେ ଆଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆରସାରଚମ 

ଦରିନଶ ଖ୍ୋ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଷ୍ଟେବୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ 

ସପିି  ୁ ନାନୀ- ପେଚିାଳନା ନରିଦମଶକ ଓ ସଇିଓ ରେକ ମହନି୍ଦ୍ରା ରି୍ଲମିରେଡ 

ଦୀପକ ବା ର୍ଲା ସଇିଓ ଏବଂ ପେଚିାଳନା ନରିଦମଶକ, ଇନଭରଷ୍ଟ ଇଣି୍ଡଆ 

ଜମମାନ ବୟାବସାୟିକ ପ୍ରତନିଧିି 

ରୋନାର୍ଲଡ ବୁରେ, ଜମମାନୀ ପ୍ରତନିଧିି ମଣ୍ଡଳ ମଖୁ୍ୟ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଇିଓ ସରିମନସ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସୀୟ ରପସଫିିକ କମେି ିଅଫ ଜମମାନ ବଜିରନସ 

ମାେନି ବୁଡେମିର୍ଲେ କାଯମୟନବିମାହୀ ରବାଡମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବଏିଏସଏଫ  

ହେବେମ ଡଏିସ, ପେଚିାଳନା ରବାଡମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଭାକ୍ସୱାର ନ 

ଷି୍ଟଫାନ ହାେମୁ , ପେଚିାଳନା ରବାଡମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବାରସକ 

ମାେକିା ରୁ୍ଲର୍ଲାର୍ଲୀ, ମଖୁ୍ୟ କାଯମୟନବିମାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପେଚିାଳନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଏିଫେ ିରେରକନାରର୍ଲାଜ ି



କାରୁ୍ଲସ ରୋରଜରଫର୍ଲଡ, ମଖୁ୍ୟ କାଯମୟନବିମାହୀ ଅଧିକାେୀ ସାରଫର୍ଲେ 

ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ ସୱିିଙ୍ଗ, ମଖୁ୍ୟ କାଯମୟନବିମାହୀ ଅଧିକାେୀ ଡସଚି ବୟାଙ୍କ 

ୋର୍ଲଫୱିଣ୍ଟେରଗ୍ରଷ୍ଟ, ପେଚିାଳନା ରବାଡମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ  ିରସକ+ରଡଭେିଏଣ୍ଟ 

ଜୁର ମନ ରଜସି୍କ ମଖୁ୍ୟ କାଯମୟନବିମାହୀ ଅଧିକାେୀ, ଏନଏେକନ 

 

ବରଲ୍ନି 

ମେ 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. 

 

  

 


