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પ્રધાનમતં્રીએ કોપનહગેનમા ં ભારત-ડનેમાકક બિઝનસે ફોરમમા ં ભાગ 

લીધો 
 
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ડેનમાકકના પ્રધાનમંત્રી મહામબહમ કુ. મેટ્ટ ફ્રેડરરક્સન અને  ડેનમાકકના ક્રાઉન બપ્રન્દ્સ મહામબહમ ફ્રેડરરક 

સાથે કોન્દ્ફેડરેશન ઓફ ડેબનશ ઇન્દ્ડસ્ટ્રી ખાતે ભારત-ડેનમાકક બિઝનેસ ફોરમમાં સંયુક્ત રીતે ભાગ લીધો હતો. ,  

પ્રધાનમંત્રીએ િંને અથકવ્યવસ્ટ્થાઓના પૂરક કૌશલ્યો પર ભાર મૂક્યો હતો અને ડેબનશ કંપનીઓને ગ્રીન ટેક્નોલોજી, કોલ્ડ ચેઈન, 

સંપબિનો કચરો, બશપપગ અને િંદરો જેવા કે્ષત્રોમાં ભારતની બવપુલ તકોનો લાભ લેવા આમંત્રણ આપયંુ હતું. તેમણે ભારતના વ્યાપાર 

મૈત્રીપૂણક અબભગમ પર પ્રકાશ પાડ્યો અને િંને પક્ષોના વેપારી સમુદાયોને સહયોગની તકો શોધવા માટે પ્રોત્સાબહત કયાક. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી ફ્રેડરરક્સને િંને દેશો વચ્ચે સેતુ રચવામાં વેપારી સમુદાયોની ભૂબમકા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. 

આ ઇવેન્દ્ટમાં િંને દેશોના વ્યાપારીઓની ભાગીદારી જોવા મળી હતી જેમ કે: 

ગ્રીન ટેકનોલોજી, ઇનોવેશન અને રડબજટાઇઝેશન 

ઊર્જક સ્ટ્વતંત્રતા અને નવીનીકરણીય ઉર્જક 

પાણી, પયાકવરણ અને કૃબિ 

ઈન્દ્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રાન્દ્સપોટેશન અને સેવાઓ 

બિઝનેસ ફોરમમાં નીચેના બિઝનેસ લીડસે ભાગ લીધો હતો: 

ભારતીય બિઝનસે ડબેલગશેન: 

શ્રી સંજીવ િર્જજ, ચેરમેન અને એમડી, િર્જજ રફનસવક બલબમટેડ 

શ્રી િાિા એન કલ્યાણી, ચરેમેન અને એમડી, ભારત ફોજક 

શ્રી મહેન્દ્ર પસઘી, MD અને CEO, દાલબમયા બસમેન્દ્ટ (ભારત) બલબમટેડ 

શ્રી રરઝવાન સૂમર, સીઈઓ અને એમડી, બહન્દ્દુસ્ટ્તાન પોટ્સક પ્રાઈવેટ બલબમટેડ 

શ્રીમાન. દશકન બહરાનંદાની, ચેરમેન, બહરાનંદાની ગુ્રપ 

શ્રી પુનીત છટવાલ, MD અને CEO, ઇબન્દ્ડયન હોટેલ્સ કંપની બલ 

શ્રીમાન. દીપક િાગલા, CEO અને MD, Invest India 

શ્રીમાન. રરતશે અગ્રવાલ, સ્ટ્થાપક અને સીઈઓ, OYO રૂમ્સ 

શ્રી સબલલ પસઘલ, ચેરમેન એમેરરટસ, પીઆઈ ઈન્દ્ડસ્ટ્રીઝ બલબમટેડ 

શ્રીમાન. સુમંત પસહા, ચેરમેન અને એમડી, રરન્દ્યુ પાવર 

શ્રી રદનેશ ખારા, ચરેમેન, સ્ટ્ટેટ િેંક ઓફ ઈબન્દ્ડયા 

શ્રી સી પી ગુરનાની, એમડી અને સીઈઓ, ટેક મબહન્દ્રા બલબમટેડ 

શ્રીમાન. તલુસી તંતી, સુઝલોન એનર્જી બલ. 

ડબેનશ બિઝનસે ડબેલગશેન: 
નીલ્સ આગે Kjær, માબલક, AVK 

પીટર પબલ્લશોજ, સીઇઓ, િેટર 

સીસ હાટક, સીઈઓ, કાલ્સકિગક 



જેકોિ િરુએલ પોલ્સેન, મેનેપજગ પાટકનર, કોપનહેગન ઈન્દ્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાટકનસક 

જુક્કા પેરટોલા, ચેરમેન, COWI અને બસમેન્દ્સ બવન્દ્ડ પાવર 

જોગેન મેડ્સ ક્લોસેન, માબલક, ડેનફોસ 

થોમસ પલેનિોગક, ચરેમેન, ડીએસવી 

રકમ વેજલ્િી હેન્દ્સન, સીઇઓ, FOSS 

જેન્દ્સ મોિગક, ચેરમેન, ગુ્રન્દ્ડફોસ 

રોલેન્દ્ડ િાન, સીઇઓ, હેલ્ડોર ટોપસે 

લાસક પીટરસન, સીઇઓ, હેમ્પેલ 

બનલ્સ સ્ટ્મેડેગાડક, અધ્યક્ષ, ISS 

ઓબલબવયર ફોન્દ્ટન, સીઇઓ, એલએમ બવન્દ્ડ પાવર બ્લેડ 

જેન્દ્સ-પીટર શાઉલ, સીઈઓ, રેમ્િોલ 

જેન્દ્સ બિગકરસન, સીઈઓ, રોકવુલ 

મેડ્સ બનપર, સીઇઓ, આસ્ટ્ટેડ 

 

કોપનહેગન 
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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. 

 


