
Prime Minister participates in India-Denmark 
Business Forum in Copenhagen 
May 03, 2022 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਕਪੋ੍ਨੇਹਗੈਨ ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਜ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਵ ਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ 

 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਂੇਦਰ ਮੋਦੀ ਅਿੱਜ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਵਮ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮੇਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਵਕਸਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ 

ਪ੍੍ਰਵੰਸ ਮਹਾਮਹਵਮ ਫ੍ਰੈਡਰਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ੍ ਡੈਨਵਸ਼ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼  ਵਖੇ ਭਾਰਤ-ਡੈਨਮਾਰਕ (ਇੰਡੋ-ਡੈਨਵਸ਼) 
ਿਵਜ਼ਨਲ ਫੋਰਮ  ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਅਰਥ ਵ ਸਥਾ ਾਂ ਦੇ ਪੂ੍ਰਕ ਕੌਸ਼ਲ ਸੈਿੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਵਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਨੰੂ ਗ੍ਰੀਨ 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ,  ੇਸਟ ਟੂ  ੈਲਥ, ਸ਼ਵਪ੍ਵੰਗ ਅਤੇ ਿੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਵਸ਼ਾਲ ਮੌਕਵਆਂ 

ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਦਵਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਪ੍ਾਰਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪ੍ਹੰੁਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਾਂ ਧਵਰਾਂ ਦੇ 

 ਪ੍ਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਵਆਂ ਨੂੰ ਸਹਵਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਵਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਾ।  

ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਡਰਵਕਸਨ ਨੇ ਦੋ ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਵਆਨ ਇਿੱਕ ਪੁ੍ਲ ਿਣਾਉਣ  ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਵਆਂ ਦੀ ਭੂਮਵਕਾ ਨੰੂ 

ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।  

ਇਸ ਸਮਾਗਮ  ਵਿੱਚ ਨਵਮਨਲਵਖਵਤ  ਵਸ਼ਵਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧਵਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਿਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਿੱਸਾ ਲਵਆ: 

• ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਵਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 

• ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਤਮਨਵਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੁਿੱਟ ਊਰਜਾ 

 • ਪ੍ਾਣੀ,  ਾਤਾ ਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਿਾੜੀ 

 • ਿੁਨਵਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ 

ਨਵਮਨਲਵਖਤ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਿਵਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ  ਵਿੱਚ ਹਵਿੱਸਾ ਲਵਆ: 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਿਾਰੀ  ਫ਼ਦ: 

• ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀ  ਿਜਾਜ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਿੱਮਡੀ, ਿਜਾਜ ਫਵਨਸਰ  ਲਵਮਵਟਵਡ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਿਾਿਾ ਐਿੱਨ ਕਲਵਆਣੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਿੱਮਡੀ, ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ 

 • ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਵੰਦਰ ਸਵੰਘੀ, ਐਿੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਡਾਲਮੀਆ ਸੀਮਵੰਟ (ਭਾਰਤ) ਲਵਮਵਟਵਡ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਜ਼ ਾਨ ਸੂਮਰ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਿੱਮਡੀ, ਹਵੰਦੁਸਤਾਨ ਪ੍ੋਰਟਸ ਪ੍੍ਰਾਈ ੇਟ ਲਵਮਵਟਵਡ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਗਰੁਿੱਪ੍ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ੁਨੀਤ ਛਤ ਾਲ, ਐਿੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਕੰਪ੍ਨੀ ਲਵਮਵਟਵਡ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪ੍ਕ ਿਾਗਲਾ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਿੱਮਡੀ, ਇਨ ੈਸਟ ਇੰਡੀਆ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਤੇਸ਼ ਅਗਰ ਾਲ, ਸੰਸਥਾਪ੍ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਓਯੋ (OYO) ਰੂਮਸ 



• ਸ਼੍ਰੀ ਸਲਵਲ ਸਵੰਘਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਰੀਟਸ, ਪ੍ੀਆਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਵਮਵਟਵਡ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮੰਤ ਸਵਨਹਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਿੱਮਡੀ, ਰੀਨਵਊ ਪ੍ਾ ਰ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਨੇਸ਼ ਖਾਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਿੈਂਕ ਆ ੍ ਇੰਡੀਆ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਪ੍ੀ ਗੁਰਨਾਨੀ, ਐਿੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਟੈਿੱਕ ਮਹਵੰਦਰਾ ਲਵਮਵਟਵਡ 

• ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਤੰਤੀ, ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਐਨਰਜੀ ਲਵਮਵਟਵਡ 

ਡੈਨਵਸ਼ ਕਾਰੋਿਾਰੀ  ਫ਼ਦ: 

• ਨੀਲਸ ਅਗੇ ਜੇਰ, ਮਾਲਕ, ਏ ੀਕੇ 

• ਪ੍ੀਟਰ ਪ੍ਲਵਸ਼ੋਜ, ਸੀਈਓ, ਿੈਟਰ 

 • ਸੀਸ’ਟ ਹਾਰਟ (Cees ´t Hart), ਸੀਈਓ, ਕਾਰਲਸਿਰਗ 

• ਜੈਕੌਿ ਿਰੂਏਲ ਪ੍ੋਲਸਨ, ਮੈਨੇਜਵੰਗ ਪ੍ਾਰਟਨਰ, ਕੋਪੇ੍ਨਹੈਗਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਾਰਟਨਰਸ 

• ਜੁਕਾ ਪ੍ਰਟੋਲਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀਓਡਿਲਵਊਆਈ (COWI) ਐਂਡ ਸੀਮਂੇਸ  ਵੰਡ ਪ੍ਾ ਰ 

• ਜੌਰਗਨ ਮੈਡਸ ਕਲੌਸੇਨ, ਮਾਲਕ, ਡੈਨਫੋਸ 

• ਥੌਮਸ ਪ੍ਲੇਨਿਰਗ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡੀਐਿੱਸ ੀ 

• ਕਵਮ  ੇਜਲਿੀ ਹੈਨਸਨ, ਸੀਈਓ, ਫੌਸ (FOSS) 

• ਜੇਨਸ ਮੋਿਰਗ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗ੍ਰੰਡਫੋਸ 

• ਰੋਲੈਂਡ ਿਾਨ, ਸੀਈਓ, ਹਲਡੋਰ ਟੌਪ੍ਸੀ 

• ਲਾਰਸ ਪ੍ੀਟਰਸਨ, ਸੀਈਓ, ਹੈਮਪ੍ੇਲ 

 • ਨੀਲਜ਼ ਸਮੇਡਗਾਰਡ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਈਐਿੱਸਐਿੱਸ 

• ਓਲੀ ੀਅਰ ਫਂੋਟਨ, ਸੀਈਓ, ਐਿੱਲਐਿੱਮ  ਵੰਡ ਪ੍ਾ ਰ ਿਲੇਡਜ਼ 

 • ਜੇਨਸ-ਪ੍ੀਟਰ ਸੌਲ, ਸੀਈਓ, ਰੈਮਿੋਲ 

 • ਜੇਨਸ ਿੀਰਗਰਸਨ, ਸੀਈਓ, ਰੌਕ ੁਲ 

 • ਮੈਡਸ ਨਵਿੱਪ੍ਰ, ਸੀਈਓ, ਓਰਸਟੇਡ 

 

ਕਪੋ੍ਨਹਗੇਨ 

03 ਮਈ, 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. 

 


