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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਲ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲਬਜ਼ਨਸ ਰਾਊਂਡ ਟਬੇਿ ਮੀਲਟਗੰ ਦੀ ਸਲਿ–ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ 
 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਂਸਿਰ ਮਿਾਮਿਲਮ ਓਿਾਫ ਸ਼ਕੋਿਜ਼ ਨਾਿ ਇਿੱਕ ਬਲਜ਼ਨਸ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਿ ਮੀਟਲੰਗ ਦੀ 

ਸਿਲ-ਪ੍੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ੍ਣੀ ਟਲਿੱਪ੍ਣੀ  ਲਿੱਚ, ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਿਂੋ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਲਆਪ੍ਕ-ਅਧਾਰਲਤ 
ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਦਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ  ਲਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਿੱਪ੍ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਦੀ  ਧ ਰਿੀ ਗਲਣਤੀ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਿਾਂ 
ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ  ਲਿੱਚ ਨਲ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਦਲਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਸਮਾਰੋਿ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਲਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਾਂ ਪ੍ਾਸਲਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਿੋਏ ਮੁਿੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਲਕਾਰੀਆਂ 

(ਸੀਈਓਜ)਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਜਿ ਾਯੂ ਸਿਲਯੋਗ ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ ਸਪ੍ਿਾਈ ਿੜੀ; ਖੋਜ ਤੇ  ਲਕਾਸ ਜਲਿੇ  ਲਸ਼ਲਆਂ 'ਤੇ 

ਚਰਚਾ  ਲਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਿੋਏ। 

ਇਸ  ਪ੍ਾਰਕ ਗੋਿ ਮੇਜ਼ ਮੀਟਲੰਗ ’ਚ ਿੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਿਲਆ: 
  

ਭਾਰਤੀ  ਪ੍ਾਰਕ  ਫ਼ਦ: 

•          ਸੰਜੀ  ਬਜਾਜ (ਭਾਰਤੀ  ਫ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਪ੍੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਨੋਨੀਤ, ਸੀਆਈਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਲੰਗ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਜਾਜ ਫਲਨਸਰ ; 

• ਬਾਬਾ ਐਨ ਕਿਲਆਣੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਲੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ; 

• ਸੀ ਕੇ ਬਲਰਿਾ, ਮੈਨੇਜਲੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਸੀ ਕੇ ਬਲਰਿਾ ਗਰੁਿੱਪ੍; 

• ਪੁ੍ਨੀਤ ਛਿੱਤ ਾਿ, ਮੈਨੇਜਲੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਇੰਡੀਅਨ ਿੋਟਿਜ਼ ਕੰਪ੍ਨੀ ਿਲਮਲਟਲਡ; 

• ਸਿਲਿ ਸਲੰਘਿ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਰੀਟਸ, ਪ੍ੀਆਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼; 

• ਸੁਮੰਤ ਸਲਨਿਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਨਲਰਦੇਸ਼ਕ, ਰੀਨਲਊ ਪ੍ਾ ਰ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ, ਐਸੋਚੈਮ; 

• ਦਲਨੇਸ਼ ਖਾਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ; 

• ਸੀ ਪ੍ੀ ਗੁਰਨਾਨੀ, ਮੈਨੇਜਲੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਟੈਿੱਕ ਮਿਲੰਦਰਾ ਿਲਮਲਟਲਡ; 

• ਦੀਪ੍ਕ ਬਾਗਿਾ, ਮੁਿੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਲੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਨ ੈਸਟ ਇੰਡੀਆ; 

  

ਜਰਮਨ  ਪ੍ਾਰਕ  ਫ਼ਦ: 

• ਰੋਿੈਂਡ ਬੁਸ਼, ਜਰਮਨ ਡੈਿੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਸੀਮੇਂਸ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਰਮਨ  ਪ੍ਾਰ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ 

ਪੈ੍ਸੀਫਲਕ ਕਮੇਟੀ; 



• ਮਾਰਟਲਨ ਬਰੂਡਰਮੁਿਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਲਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, BASF; 

• ਿਰਬਰਟ ਡਾਇਸ, ਬੋਰਡ ਆ ੍ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ,  ੋਿਕਸ ੈਗਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ; 

• ਸਟੀਫਨ ਿਾਰਟੰਗ, ਬੋਰਡ ਆ ੍ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੋਸ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ; 

• ਮਾਰਲਕਾ ਿੁਿੇ, ਮੁਿੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਲੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, GFT ਟੈਕਨੋਿੋਜੀ; 

• ਕਿੌਸ ਰੋਜ਼ਨਫੀਿਡ, ਮੁਿੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਲਕਾਰੀ, ਸੈ਼ਫਿਰ; 

• ਕ੍ਰਲਸ਼ਚੀਅਨ ਸਲ ਲੰਗ, ਮੁਿੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਲਕਾਰੀ ਡਲਊਸ਼ ਬਂੈਕ; 

• ਰਾਿਫ  ਲੰਟਰਗਰਸਟ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੀਸੇਕੇ+ਡੇ ਰੀਏਂਟ; 

• ਜੁਰਗੇਨ ਜ਼ੈਸਕੀ, ਮੁਿੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਲਕਾਰੀ, ENERCON; 

  

ਬਰਲਿਨ 
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