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କ ୋକେନ କେକେନଠୋକେ ଭୋେତ -କେନମୋ କ ବ୍ୟୋବ୍ସୋୟି  ମଞ୍ଚକେ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରେଣ 

 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକେନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ, କେନମୋ କ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ମେୋମେମି ଶ୍ରୀମତୀ କମକେ କେକେେି କସନ ଓ କେନମୋ କେ 
ଯୁବ୍େୋଜ କେେେି  ଙ୍କ ସେ କେନସି ଶଳି୍ପ ମେୋସଂଘଠୋକେ ଆକୟୋଜତି ଭୋେତ-କେନମୋ କ ବ୍ୟୋବ୍ସୋୟି  ମଞ୍ଚକେ 
କଯୋେକଦଇଛନ୍ତ ି। 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ କଦଶେ ଆର୍କ  କ ୌଶଳ ଭୋେିଦୋେିତୋ ଉେକେ େୁେୁତ୍ୱ ଆକେୋେ  େବି୍ୋ ସେ ଭୋେତକେ ସବୁ୍ଜ 
ପ୍ରଯୁକି୍ତ, କ ୋଲ୍ଡକେନ, ବ୍ଜକୟେୁ ସମ୍ପଦ, ଜୋେୋଜ ଓ ବ୍ନ୍ଦେ ଇତୟୋଦ ି କେତ୍ରକେ ବ୍େିୁଳ ସମ୍ଭୋବ୍ନୋ ଥିବ୍ୋ ସୁକଯୋେେ 
ସଦୁେକଯୋେ େୋଇଁ କେନସି  ମ୍ପୋନୀମୋନଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣୋଇଥିକଲ୍ । କସ ଭୋେତେ ବ୍ନୁ୍ଧଭୋବ୍ୋେନ୍ନ ବ୍ୟୋବ୍ସୋୟି  
ମକନୋବୃ୍ତ୍ତେି ଆକଲ୍ୋ େୋତ  େିବ୍ୋ ସେ ଉଭୟ କଦଶେ ବ୍ୟୋବ୍ସୋୟି  ସଂସ୍ଥୋ ସେଭୋେୀ ସୁକଯୋେ କନବ୍ୋ ୁ ଉତ୍ସୋେତି 
 େିଥିକଲ୍ । 

କେନମୋ କ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ କେେେି କସନ ବ୍ୟବ୍ସୋୟୀ କେୋଷ୍ଠୀ ୁ ଦୁଇକଦଶ ମଧ୍ୟକେ ଥିବ୍ୋ ସମ୍ପ କେ କସତୁ ତଆିେି ଉେକେ 
ଆକଲ୍ୋ େୋତ  େିଥିକଲ୍ । 

 ଉଭୟ କଦଶ ମଧ୍ୟକେ ବ୍ୟୋବ୍ସୋୟି  ସେକଯୋେ କେତ୍ରେୁେ ି କେଲ୍ୋ 

 ସବୁ୍ଜ ପ୍ରଯୁକି୍ତ, ଅଭିନବ୍ୀ େଣ ଓ େଜିେିୋଇକଜସନ 

 ଶକି୍ତ କେତ୍ରକେ ସ୍ୱୋବ୍ଲ୍ମବୀ ଓ ଅେୟ ଶକି୍ତ 

 ଜଳ, େେିକବ୍ଶ ଏବ୍ଂ  ୃଷି 

 ଭିତ୍ତଭୂିମି, େେିବ୍େନ ଓ କସବ୍ୋ 

ନମିନଲି୍ଖିତ ବ୍ୟବ୍ସୋୟୀ କନୃତବୃ୍ନ୍ଦ ବ୍ୟବ୍ସୋୟ ମଂେକେ ଅଂଶଗ୍ରେଣ  େିଥିକଲ୍  । 

 -ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ୍ ବ୍ଜୋଜୋ, ଅଧ୍ୟେ ଓ େେିେୋଳନୋ ନକିଦକଶ  ବ୍ଜୋଜ େିନସଭକ ଲି୍ମିକେେ 

 -ଶ୍ରୀ ବ୍ୋବ୍ୋ ଏମ୍ ,  ଲ୍ୟୋଣୀ, ଅଧ୍ୟେ ଓ େେିେୋଳନୋ ନକିଦକଶ , ଭୋେତ କେୋଜକ 
 ଶ୍ରୀ ମକେନ୍ଦ୍ର ସିଂଘୀ, େେିେୋଳନୋ ନକିଦକଶ  ଓ ମୁଖ୍ୟ  ୋଯକୟନବି୍କୋେୀ ଅଧି ୋେୀ େୋଲ୍ମିଆ ସିକମଣ୍ଟ (ଭୋେତ) 

ଲି୍ମିକେେ 

 ଶ୍ରୀ େିଜୁଆନ ସୁମେ, ମୁଖ୍ୟ  ୋଯକୟନବି୍କୋେୀ ଅଧି ୋେୀ ଓ େେିେୋଳନୋ ନକିଦକଶ , େନୁି୍ଦସ୍ତୋନ କେୋେକ ପ୍ରୋଇକଭେ 
ଲି୍ମିକେେ 

 ଶ୍ରୀ ଦଶକନ େୀେୋ ନନ୍ଦୋନୀ, ଅଧ୍ୟେ େୀେୋ ନନ୍ଦୋନୀ େୁେ 



 ଶ୍ରୀ େୁନୀତ ଛତୱୋଲ୍, େେିେୋଳନୋ ନକିଦକଶ  ଓ ମୁଖ୍ୟ  ୋଯକୟନବି୍କୋେୀ ଅଧି ୋେୀ, ଭୋେତୀୟ କେୋକେଲ୍  ମ୍ପୋନୀ 
ଲି୍ମିକେେ 

-ଶ୍ରୀ ଦୀେ  ବ୍ୋେଲ୍ୋ, ମୁଖ୍ୟ  ୋଯକୟନବି୍କୋେୀ ଅଧି ୋେୀ ଓ େେିେୋଳନୋ  ନକିଦକଶ , ଇନକଭଷ୍ଟ ଇଣି୍ଡଆ 

 ଶ୍ରୀ େିକତଶ ଅଗ୍ରୱୋଲ୍, ପ୍ରତଷି୍ଠୋତୋ ଓ ସିଇଓ, ଓକୟୋ େୁମ୍ ସ୍  
 ଶ୍ରୀ ସଲି୍ଲ୍ ସିଂଘଲ୍, ଅଧ୍ୟେ  ଏମିକେେେ, େି ଆଇ ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ର  
 ସୁମନ୍ତ ସିହ୍ନୋ ଅଧ୍ୟେ ଓ ଏମ୍ େ,ି େନୁିୟ େୋୱୋେ 

 ଶ୍ରୀ ଦକିନଶ ଖ୍େୋ, ଅଧ୍ୟେ କଷ୍ଟେବ୍ୟୋଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ 

 ଶ୍ରୀ ସି.େି. େୁେନୋନୀ, ଏମ୍ େ ିଆଣ୍ଡ ସିଇଓ, କେ  ମେନି୍ଦ୍ରୋ ଲି୍ମିକେେ 

 ଶ୍ରୀ ତୁଲ୍ସୀ ତନ୍ତୀ, ସୁଜଲ୍ନ ଓ ଏନଜକୀ ଲି୍ମିକେେ 

  

କେନସି ବ୍ୟୋବ୍ସୋୟି  ପ୍ରତନିଧିିେଣ 

  

 ନଏିଲ୍ ଆକଜକଜେ, ମୋଲି୍ , ଏଭି  

 େିେେ େୋଲି୍କେୋଜ, ସିଇଓ, କବ୍େେ 

 ସିସ୍ େ ିେୋେକ, ସିଇଓ  ୋଲ ସବ୍େକ 
 ଜୋକ ୋବ୍ ବ୍ୋେୁଏଲ୍ େଲ୍କସନ େେିେୋଳନୋ ଭୋେିଦୋେ କ ୋକେନକେେନ ଭିତ୍ତଭୂିମି େୋେକନସକ 
 -ଜୁ ୋ କେକେକେୋଲ୍ୋ, ଅଧ୍ୟେ ଉଙେଓ ଆଣ୍ଡ ସିକମନସ ୱିଣି୍ଡ େୋୱୋେ 

 କଜୋେକସନ ମୋେସ  କ୍ଳୋଭକସନ, ମୋଲି୍  େୋନେସ 

 ର୍ମୋସ କେେନବ୍େକ, ଅଧ୍ୟେ େଏିସଭି-  ମି୍ କେଜକବ୍ େୋନକସନ,  ଅଧ୍ୟେ େୁେ କେୋଜ 

 କେୋଲଁ୍ୋବ୍ୋନ, ସିଇଓ, େୋଲ୍କେୋେ କେୋେକସ 

 ଲ୍ୋେ େିେେସନ, ସିଇଓ, କେମ୍ପକଲ୍ 

 ନଏିଲ୍ କମେେିୋେକ, ଅଧ୍ୟେ ଆଇଏସ୍ ଏସ୍  
 ଅଲି୍ଭେ େେେୋନ, ସିଇଓ, ଏଲ୍ଏମ୍ ୱିଣ୍ଡ େୋୱୋେ କବ୍େେସ୍  
 ଜଁୋ େିେେ କସଓଲ୍, ସିଓଇ େୋମକବ୍ୋଲ୍ 

 ଜଁୋ ବ୍େିେେ ସନ, ସିିିଇସ, େକ ଭଲ୍ 

 ମୋେସ ନେିେ, ସିଇଓ, ଲି୍କଷ୍ଟେ  

କୋପେନହେଗନ 

ମେ 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. 

 


