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ക ോപ്പൻകേഗനിൽ ഇന്ത്യ-ഡെൻമോർക്ക് ബിസിനസ് 
ക ോറത്തിൽ പ്രധോനമപ്ന്ത്ി രഡെടുത്തു 
 
ക ോൺഡ െകറഷൻ ഓഫ് െോനിഷ് ഇൻെസ്പ്ടിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-
ഡെൻമോർക്ക് ബിസിനസ് ക ോറത്തിൽ  പ്രധോനമപ്ന്ത്ി പ്രീ നകേപ്ര കമോദി, 
ഡെന്മോർക്ക് പ്രധോനമപ്ന്ത്ി ഡമഡെ ഡപ് െറിക്ഡസൻ  ഡെൻമോർക്കിഡെ 
 ിേീടോവ ോരി എന്നിവർ   സംയുക്തമോയി രഡെടുത്തു. 

േണ്ട് സമ്പദ്വയവസ്ഥ ളുഡടയും സമ്പൂർണ്ണ നനരുണ്യഡത്ത പ്രധോനമപ്ന്ത്ി 
ഊന്നിപ്പറയു യും േേിത സോകെതി വിദയ ൾ, രീതീ േണ് ര ംഖെ ൾ, 

മോെിനയത്തിൽ നിന്ന് സമ്പത്തു്  , ഷിപ്പിംഗ്, തുറമുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
കമഖെ ളിഡെ ഇന്ത്യയുഡട മേത്തോയ അവസേങ്ങൾ പ്രകയോജനഡപ്പടുത്തോൻ 
െോനിഷ്  മ്പനി ഡള ക്ഷണ്ിക്കു യും ഡെയ്തു. ഇന്ത്യയുഡട ബിസിനസ് 
സൗേ ദ സമീരനഡത്ത അകേേം എടുത്തു ോണ്ിക്കു യും സേ േണ് 
അവസേങ്ങൾ രേയകവക്ഷണ്ം ഡെയ്യോൻ ഇേുേോജയങ്ങളിഡെയും  ബിസിനസ്സ് 
സമൂേഡത്ത  ഉദ്കബോധിപ്പിക്കു യും ഡെയ്തു. 

 

ഇേു േോജയങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ബന്ധം  സ്ഥോരിക്കുന്നതിൽ  ബിസിനസ് 
സമൂേത്തിൻന്ഡറ  രെ് പ്രധോനമപ്ന്ത്ി ഡപ് െറിക്സൺ എടുത്തുരറഞ്ഞു. 
തോഡെ  രറയുന്ന കമഖെ ളിൽ ഇേു േോജയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 
വയവസോയി ളുഡട രെോളിത്തം രേിരോടിയിൽ ദ രയമോയി : 

*േേിത സോകെതി  വിദയ , നവീനോരയം , െിജിനെകസഷൻ 

*ഊർജ സവോതപ്ന്ത്യവും രുനേുരകയോഗ ഊർജവും 

*ജെം, രേിസ്ഥിതി,   ഷി 
* അടിസ്ഥോന സൗ േയങ്ങൾ, ഗതോഗതം & കസവനങ്ങൾ 

ബിസിനസ് ക ോറത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സ് കനതോക്കൾ രഡെടുത്തു: 

ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് പ്രതിനിധിസംഘം : 

ബജോജ്  ിൻഡസർവ് െിമിെെിന്ഡറ ഡെയർമോനും എംെിയുമോയ സഞ്ജീവ് 
ബജോജ് 

പ്രീ ബോബ എൻ  െയോണ്ി, ഡെയർമോനും എംെിയും, ഭോേത് ക ോർജ് 

െോൽമിയ സിമന്് (ഭോേത്) െിമിെെിന്ഡറ എംെിയും സിഇഒയുമോയ പ്രീ 
മകേപ്ര സിങ്ഗി 
റിസവോൻ സൂമർ, േിരുസ്ഥോൻ കരോർട്് സ് നപ്രവെ് െിമിെെിന്ഡറ സിഇഒയും 
എംെിയും 

ദർരൻ േിേോനരോനി, േിേോനരോനി പ്ഗൂപ്പ് ഡെയർമോൻ പ്രീ 
ഇന്ത്യൻ കേോട്ൽസ്  മ്പനി െിമിെെിന്ഡറ എംെിയും സിഇഒയുമോയ പ്രീ 
രുനീത് ഛതവോൾ 

പ്രീ. ദീരക് ബോഗ്ല, ഇൻഡവസ്റ്റ് ഇന്ത്യ, സിഇഒ & എംെി 



പ്രീ. റികതഷ് അഗർവോൾ, ഒകയോ  റൂംസ് സ്ഥോര നും സി ഇ 

പ്രീ സെിൽ സിംഗോൾ, ഡെയർമോൻ എമിേിെസ്, നര ഇൻെസ്പ്ടീസ് െിമിെഡ് 

റിനയൂ രവർ ഡെയർമോനും എംെിയുമോയ സുമന്ത്് സിൻേ 

ദികനശ് ഖേ, കസ്റ്റെ് ബോെ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡെയർമോൻ 

 സി രി ഗുർനോനി, ഡടക് മേീപ്ര െിമിെെിന്ഡറ എംെിയും സിഇഒയും 

 തുളസി തന്ത്ി, സുകലോൺ എനർജി െിമിെഡ്. 
െോനിഷ് ബിസിനസ് ഡെെികഗഷൻ: 
  

നീൽസ് ആഡഗ ക്ജർ, ഉടമ, എവിഡ  

രീെർ രെലികഷോജ്, സിഇഒ, കബെർ 

സീസ് േോർട്്, സിഇഒ,  ോൾസ്ബർഗ് 

കജക്കബ് ബറൂയൽ കരോൾഡസൻ, മോകനജിംഗ് രോർട്ണ്ർ, ക ോപ്പൻകേഗൻ 
ഇൻപ് ോസ്പ്ടക്െർ രോർട്ണ്ർ 

ജുക്ക ഡരർകട്ോെ, ഡെയർമോൻ, ക ോവി  & സീഡമൻസ് വിൻഡ് രവർ 

കജോർഡഗൻ മോഡ്സ് കലോസൻ , െോൻക ോസ് ഉടമ, 

കതോമസ് ഡെൻകബോർഗ്, ഡെയർമോൻ, െി എസ വി 
 ിം ഡവജ്ൽബി േോൻഡസൻ, സിഇഒ, എഫ് ഒ  എസ് എസ്   

ഡജൻസ് ഡമോഡബർഗ്, ഡെയർമോൻ, പ്ഗണ്ട്ക ോസ് 

കറോെോൻഡ് ബോൻ, സിഇഒ, േോൽകെോർ കടോപകസോ 

െോർസ് രീകെർസൺ , ഡേകമ്പൽ സി ഇ ഓ Lars Petersson, CEO, Hempel 

നീൽസ് സ്ഡമഡെഗോർഡ്, ഡെയർമോൻ, ISS 

ഒെിവിയർ ക ോണ്ടോൻ, സിഇഒ, എൽഎം വിൻഡ് രവർ കേഡ്സ് 

ഡജൻസ്-രീെർ കസോൾ, സിഇഒ, റോംകബോൾ 

ഡജൻസ് ബിർഡഗർസൺ, സിഇഒ, കറോക്കവൂൾ 

മോഡ്സ് നിപ്പർ, സിഇഒ, ഓർസ്റ്റഡ് 

 
ക ോപ്പൻകേഗൻ 

ഡമയ് 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. 

 


