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பிரதமரின் துணை தணைணமயில் பபர்லினில் 

வர்த்தக வட்டமமணை கூட்டம் 

 
ஜெரம்னி பிரதமர ்திரு ஓலப் ஸ்ககோல்ஸ் உடன் இணைந்து வரத்்தக வட்டகமணை 

கூடட்த்திற்கு பிரதமர ்திரு நகரந்திர கமோடி துணை தணலணம வகித்தோர.் தமது 

உணரயின் கபோது, அரைோல் கமற்ஜகோள்ளப்படும் விரிவோன சீரத்ிருத்தங்கணள 

பிரதமர ் வலியுறுத்தியகதோடு, இந்தியோவில் அதிகரித்து வரும் புதிய 

நிறுவனங்கள் மற்றும் அதிக முதலீடட்ு நிறுவனங்கள் பற்றியும் 

சுட்டிக்கோட்டினோர.் இந்தியோவின் இணளஞரக்ளுடன் முதலீடு ஜைய்யுமோறு வரத்்தக 

தணலவரக்ளுக்கு அவர ்அணைப்பு விடுத்தோர.் 

அரசுகளின் உயரந்ிணல பிரதிநிதிகள் மற்றும் இரு தரப்பிலிருந்தும் 

கதரந்்ஜதடுக்கப்படட் தணலவரக்ள் நிகை்ைச்ியில் பங்ககற்று, பருவநிணல 

ஒத்துணைப்பு, விநிகயோக ைங்கிலிகள், ஆரோய்ைச்ி மற்றும் கமம்போடு உள்ளிடட் 

பல்கவறு தணலப்புகளில் விவோதித்தனர.் 

கீை்க்கோணும் வரத்்தக தணலவரக்ள் இந்த வட்ட கமணெ கூடட்த்தில் 

கலந்துஜகோை்டனர:் 

இந்திய வரத்்தக பிரதிநிதிகள் குழு: 

•           ைஞ்சீவ் பெோெ் (இந்திய பிரதிநிதிகள் குழுவின் தணலவர)், நியமிக்கப்படட் 

தணலவர,் சிஐஐ தணலவர ் மற்றும் பெோெ் ஃபின்ஜைரவ்் நிறுவனத்தின் கமலோை் 

இயக்குநர ்

•           போபோ என். கல்யோைி, போரத் ஃகபோரெ்் நிறுவனத்தின் தணலவர ் மற்றும் 

கமலோை் இயக்குநர ்

•           சி. கக. பிரல்ோ, சி கக பிரல்ோ குழுமத்தின் கமலோை் இயக்குநர ் மற்றும் 

தணலணம நிரவ்ோக அதிகோரி 

•           புனித் ைடவ்ோல், இந்தியன் க ோடட்ல்ஸ் நிறுவனத்தின் கமலோை் 

இயக்குநர ்மற்றும் தணலணம நிரவ்ோக அதிகோரி 

•           ைலீல் சிங்கோல், பி.ஐ இை்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவனத்தின் முன்னோள் தணலவர ்

•           சுமந்த் சின் ோ, ரினியூ பவர ் நிறுவனத்தின் தணலவர ்மற்றும் கமலோை் 

இயக்குநர,் அகைோைோமின் தணலவர ்

•           திகனஷ் கோரோ, போரத ஸ்கடட் வங்கியின் தணலவர ்

•           சி.பி குரந்ோனி, ஜடக் மஹிந்திரோ நிறுவனத்தின் கமலோை் இயக்குநர ்

மற்றும் தணலணம நிரவ்ோக அதிகோரி 

•           தீபக் பக்ளோ, இன்ஜவஸ்ட் இந்தியோ நிறுவனத்தின் தணலணம நிரவ்ோக 

அதிகோரி மற்றும் கமலோை் இயக்குநர ்



  

ஜெரம்னியின் வரத்்தக பிரதிநிதி குழுவினர:் 

•           கரோலை்ட் புஷ், ஜெரம்னி பிரதிநிதி குழுவின் தணலவர,் சீமன்ஸ் 

நிறுவனத்தின் தணலவர ் மற்றும் தணலணம நிரவ்ோக அதிகோரி, ஜெரம்னி 

வரத்்தகத்திற்கோன ஆசிய பசுபிக் குழுவின் தணலவர ்

•           மோரட்்டின் ப்ரூடரம்ுல்லர,் பி.ஏ.எஸ்.எஃப் நிறுவனத்தின் நிரவ்ோக 

இயக்குநரக்ள் குழு தணலவர ்

•           ஜ ரப்ரட் ் டியஸ், கவோல்ஸ்கவகன் நிறுவனத்தின் கமலோை்ணமக் குழு 

தணலவர ்

•           ஸ்டீஃபன்  ோரட்ங், போஷ் நிறுவனத்தின் கமலோை்ணமக் குழு தணலவர ்

•           மரிகோ லுகல, ஜி.எஃப்.டி. ஜடக்னோலஜிஸ் நிறுவனத்தின் தணலணம நிரவ்ோக 

அதிகோரி மற்றும் கமலோை் இயக்குநர ்

•           க்ளோஸ் கரோஸன்ஃஜபல்டு, கஷஃப்லர ் நிறுவனத்தின் தணலணம நிரவ்ோக 

அதிகோரி 

•           கிறிஸ்டியன் சியூவிங், டோஷ் வங்கியின் தணலணம நிரவ்ோக அதிகோரி 

•           ரோல்ஃப் வின்டரஜ்கரஸ்்ட,் கீஜஸக் + ஜடவிரியன் நிறுவனத்தின் 

கமலோை்ணமக் குழு தணலவர ்

•           ெூரஜ்ென் ஜெஸ்கி, எஜனரக்ோன் நிறுவனத்தின் தணலணம நிரவ்ோக 

அதிகோரி 

 

பபர்லின் 
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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. 

 

  

 


