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బెర్లిన్ లో బిజినెస్ ర ౌండ్ టేబుల్ కు 

స హాధ్య క్ష త వ హిౌంచిన ప్ర ధాన మౌంత్రి 
 
ప్రధానమౌంత్రి శ్రీ నరేౌంద్ర మోదీ జర్మనీ చాన్సల

ర్ ఒలాఫ్ స్కోల్జ్ తో కలిసి బిజినెస్  ర ౌండ్ టేబుల్ కు సహాధ్యక్షత వ

హిౌంచారు. ఈ సౌందర్భౌంగా ప్రధానమౌంత్రి మాట్లాడుతూ తమ ప్రభుత్వౌం చేప

ట్టిన స్థూల సౌంస్కరణలు, దేశౌంలో పెరుగుతున్న స్టార్ట

ప్ లు, యునికార్న్  ల  గురిౌంచి వివరిౌంచారు.  భారతదేశౌంలో పెట్టుబ

డులు పెట్టాలని ఆయన వ్యాపారవేత్తలను ఆహ్వానిౌంచారు. 

ఈ కార్యక్రమౌంలో ఉభయ దేశాల ప్రభుత్వాల ఉన్నత స్థాయి ప్ర

తినిధులు, కార్పొరేట్ కౌంపెనీల సిఇఓలు పాల్గొన్నారు. వాతావరణ సహకారౌం, సర

ఫరా వ్యవస్థలు;  పరిశోధన, అభివృద్ధి సహా భిన్న అౌంశాలపై వారు చ

ర్చిౌంచారు. 

ఈ బిజినెస్  ర ౌండప్ లో ఈ దిగువ పేర్కొన్న వ్యాపారవేత్త

లు పాల్గొన్నారు. 

భారత ప్రతినిధివర్గౌం సభ్యులు... 

- సౌంజీవ్ బజాజ్ (భారత ప్రతినిధి వర్గౌం నాయకుడు), ఎన్నికైన ప్రెసిడెౌంట్

, సిఐఐ;  చైర్మన్ & మేనేజిౌంగ్ డైరెక్టర్, బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ 

- బాబా ఎన్ కల్యాణి;   చైర్మన్, మేనేజిౌంగ్ డైరెక్టర్;  భారత్ ఫోర్జ్ 

- సికె బిర్లా, మేనేజిౌంగ్ డైరెక్టర్, సిఇఓ;  సికె బిర్లా గ్రూప్ 

- పునీత్ ఛత్వాల్;  మేనేజిౌంగ్ డైరెక్టర్, సిఇఓ;  ఇౌండియన్ హోట

ల్స్ కౌంపెనీ 

- సలీల్ సిౌంఘాల్, ఛైర్మన్ ఎమిరిటస్, పిఐ ఇౌండస్ర్టీస్ 

- సుమౌంత్ సిన్హా;  మేనేజిౌంగ్ డైరెక్టర్, సిఇఓ;  రెన్యూ పవర్

;  ప్రెసిడెౌంట్, అసోచాౌం 

- దినేష్ ఖారా, చైర్మన్, స్టేట్ బ్యాౌంక్ ఆఫ్ ఇౌండియా 

- సిపి గుర్నాని, మేనేజిౌంగ్ డైరెక్టర్, సిఇఓ;  టెక్ మహీౌంద్రా లిమిటెడ్ 

- దీపక్ బాగ్లా;  చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, మేనేజిౌంగ్ డైరెక్ట

ర్;  ఇన్వెస్ట్ ఇౌండియా 

జర్మనీ  ప్రతినిధివర్గౌం సభ్యులు 



- రోనాల్డ్ బుచ్, జర్మన్ ప్రతినిధివర్గౌం నాయకుడు;  ప్రెసిడెౌంట్

, సిఇఓ, సీమెన్స్;   చైర్మన్,  జర్మన్ వ్యాపార సామ్రాజ్యౌం ఆసియా ప

సిఫిక్ కమిటీ 

- మార్టిన్ బ్రూడర్ ముల్లర్,  బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్  డైరెక్ట

ర్స్ చైర్మన్;  బిఏఎస్ఎఫ్ 

- హెర్బర్ట్ డీస్, బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్ మెౌంట్ చైర్మన్, ఫోక్స్ వేగ

న్ 

- స్టెఫాన్ హర్తుౌంగ్, బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్ మెౌంట్ చైర్మన్, బాష్ 

- మరికా లులే, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, మేనేజిౌంగ్ డైరెక్టర్

;  జిఎఫ్ టి  టెక్నాలజీస్ 

- క్లాస్ రోసెన్ ఫెల్డ్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, షేఫ్లర్ 

- క్రిస్టియన్ సెవిౌంగ్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, డాయిష్  బ్యాౌంక్ 

- రాల్ఫ్  విౌంటర్ గెర్స్ట్,  మేనేజిౌంగ్  బోర్డు చైర్మ

న్, గీసికి + డివ్రియెౌంట్ 

- జర్గెన్ జెష్క్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, ఎనర్కాన్ 

 

బెర్లిన్ 

మే 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. 

 

  

 


