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ಕೊಪೆನ್ ಹೆಗೆನ್ ಭಾರತ –ಡೆನ್ಾಾರ್ಕ್ ವ್ಾಾಪಾರೊೋದ್ಾಮ 

ವೋದಿಕಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತ್ರರ 
 
ಪ್್ರಧಾನ ಮೊಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೆೊಂದ್್ರ ಮೋದ್ಿ ಅವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್್ರಧಾನ ಮೊಂತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ 

ಮೀಟ್ಟೆ ಪ್್ರೆಡೆರಿಕ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಆರ್.ಎಚ್.ರಾಜಕುಮಾರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿನ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ 

ಅವರೊೊಂದ್ಿಗೆ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್್ಯಮದ್ ಮಹಾಒಕ್ಕೊಟದ್ ಭಾರತ –ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ 

ವ್ಯಾಪ್ಾರೋದ್್ಯಮ ವೇದ್ಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ್ಗೊೊಂಡರು. 

ಪ್್ರಧಾನ ಮೊಂತ್ರಿ ಅವರು ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಪ್ೊರಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ 

ಮಾತನಾಡಿದ್ರಲ್ಲದ್ೆ ಹಸಿರು ತೊಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶೀತಲ ಸರಪ್ಳಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯದ್ಿೊಂದ್ ಸೊಂಪ್ತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ, 

ಹಡಗು ಮತ್ತು ಬೊಂದ್ರುಗಳು ಸಹಿತ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ವಿಪ್ುಲ ಅವಕಾಶಗಳ 

ಪ್್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವೊಂತೆ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕೊಂಪ್ೆನಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿತ್ತರು. ಅವರು ಭಾರತದ್ 

ವ್ಯಾಪ್ಾರ ಸ್ನೇಹೀ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪ್್ರಮುಖವಾಗಿ ಉದ್ಾಹರಿಸಿದ್ರಲ್ಲದ್ೆ ಉಭಯ ಕಡೆಯ 

ವ್ಯಾಪ್ಾರೋದ್್ಯಮ ಸಮುದ್ಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹಯೋಗದ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವೊಂತೆಯೊ 

ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಪ್್ರಧಾನ ಮೊಂತ್ರಿ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಸೆನ್ ಅವರು ಉಭಯ ದ್ೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸೊಂಬೊಂಧ ಸೇತುವೆ ಸ್ಥಾಪ್ಿಸುವ 

ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ಾರೋದ್್ಯಮ ಸಮುದ್ಾಯದ್ ಪ್ಾತ್ರವನ್ನು ಪ್್ರಮುಖವಾಗಿ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ರು. 

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದ್ೇಶಗಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ಾರೋದ್್ಯಮಗಳು 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್್ದ್ವು: 

*ಹಸಿರು ತೊಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ 

* ಇೊಂಧನ ಸ್ವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮರುನವೀಕೃತ ಇೊಂಧನ 

*ಜಲ, ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ 

* ಮೊಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು 

ವ್ಯಾಪ್ಾರೋದ್್ಯಮ ವೇದ್ಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ಾರೋದ್್ಯಮದ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್್ರಮುಖರು 

ಪ್ಾಲ್ಗೊೊಂಡಿದ್್ದ್ರು: 

ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪ್ಾರೋದ್್ಯಮ ನಿಯೋಗ: 

·         ಶ್ರೀ ಸೊಂಜೀವ್ ಬಜಾಜ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದ್ೇಶಕರು, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

·         ಶ್ರೀ ಬಾಬಾ ಎನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದ್ೇಶಕರು, ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್ 



·         ಶ್ರೀ ಮಹೇೊಂದ್್ರ ಸಿೊಂಘಿ, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದ್ೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದ್ಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆೊಂಟ್ (ಭಾರತ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್. 

·         ಶ್ರೀ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸೊಮಾರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ 

ನಿರ್ದ್ೇಶಕರು, ಹಿೊಂದ್ೊಸ್ಥಾನ್ ಪ್ೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

·         ಶ್ರೀ ದ್ರ್ಶನ್ ಹಿರಾನೊಂದ್ಾನಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿರಾನೊಂದ್ಾನಿ ಗ್ರೊಪ್್ 

·         ಶ್ರೀ ಪ್ುನೀತ್ ಚಟ್ವಾಲ್, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದ್ೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇೊಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕೊಂಪ್ೆನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 

·         ಶ್ರೀ ದ್ೀಪ್ಕ್ ಭಾಗ್ಲಾ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದ್ೇಶಕ, 

ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇೊಂಡಿಯಾ 

·         ಶ್ರೀ ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸ್ಥಾಪ್ಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಢಿಕಾರಿ, ಓಯೋ 

ರೊಮ್ಸ್. 

·         ಶ್ರೀ ಸಲೀಲ್ ಸಿೊಂಘಾಯ್, ಎಮಿರಿಟಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು , ಪ್ಿ.ಐ.ಇೊಂಡಸ್ತ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 

·         ಶ್ರೀ ಸುಮೊಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದ್ೇಶಕರು, ರಿನ್ಯು ಪ್ವರ್. 

·         ಶ್ರೀ ದ್ಿನೇಶ್ ಖಾರಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾೊಂಕ್ 

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪ್ಿ. ಗುರ್ನಾನಿ, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದ್ೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, 

ಟೆಕ್ ಮಹೀೊಂದ್್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ಶ್ರೀ ತುಲಸಿ ತೊಂತಿ, ಸುಜ್ಲಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 

ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವ್ಯಾಪ್ಾರೋದ್್ಯಮ ನಿಯೋಗ: 

  

·         ನೀಲ್ಸ್ ಆಗೇ ಕ್ಜೆರ್, ಮಾಲೀಕರು, ಎ.ವಿ.ಕೆ 

·          ಪ್ೀಟರ್ ಪ್ಲ್ಲಿಶೊಜ್, ಸಿ.ಇ.ಒ., ಬೈಟ್ಟರ್ 

·          ಸೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಸಿ.ಇ.ಒ. , ಕಾರ್ಲ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ 

·          ಜಾಕೋಬ್ ಬರುಯೆಲ್ ಪ್ೌಲ್ಸೆನ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಕ ಪ್ಾಲುದ್ಾರರು, ಕೋಪ್ನ್ ಹೆಗನ್ 

ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 

·          ಜುಕ್ಕಾ ಪ್ರ್ಟೋಲಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿ.ಒ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ. ಮತ್ತು ಸೀಮೆನ್ಸ್ ವಿೊಂಡ್ 

ಪ್ವರ್ 

·          ಜಾರ್ಗೆನ್ ಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಮಾಲೀಕರು, ಡ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ 

·         ಥಾಮಸ್ ಪ್್ಲೆನ್ಬೋರ್ಗ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಿ.ಎಸ್.ವಿ. 

·          ಕಿಮ್ ವೆಜ್ಲ್ಬಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್, ಸಿ.ಇ.ಒ, ಎಫ್.ಒ. ಎಸ್.ಎಸ್. 

·          ಜೆನ್ಸ್ ಮೊಬರ್ಗ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರೊಂಡ್ಫೋಸ್ 

·         ರೋಲ್ಯಾೊಂಡ್ ಬಾನ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಲ್ಡೋರ್ ಟಾಪ್್ಸೋ 

·          ಲಾರ್ಸ್ ಪ್ೀಟರ್ಸನ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹೆೊಂಪ್ೆಲ್ 

·          ನೀಲ್ಸ್ ಸ್ಮೆಡೆಗಾರ್ಡ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್. 



·          ಒಲಿವಿಯರ್ ಫಾೊಂಟನ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಲ್.ಎೊಂ. ವಿೊಂಡ್ ಪ್ವರ್ 

ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ 

·          ಜೆನ್ಸ್-ಪ್ೀಟರ್ ಸಾಲ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಮ್ ಬೋಲ್ 

·         ಜೆನ್ಸ್ ಬಿರ್ಗರ್ಸನ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಕ್ವೊಲ್ 

·          ಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ನಿಪ್್ಪ್ರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ 

 

 

 

ಕೊೋಪ್ನ್ ಹ್ಾಾಗನ್ 

ಮೋ 03, 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. 

 


