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IMC India Calling Conference 2020 is being held on 12 th March, 2020
at Taj Land End, Mumbai, India. Conference will provide
comprehensive understanding of opportunities, projects and policies
in India for investment and collaboration in the areas of Smart
Infrastructure(opportunities in key component of smart cities in digital
era like securing cities, smart mobility, smart parking, intelligent
transport networks for urban transport, best practices from across
India, solid and water waste management, smart health and
sanitation, and other) and Green Technology (renewal energy,
electric vehicles and batteries, green buildings and lighting, green
composting, and other). The participation will also provide a great
platform to network with executives and decision makers of Indian
companies and of Government authorities relevant to the focus areas
of the conference.
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or contact Mr. Ajit
Mangrulkar, Director General at Email: ajit.mangrulkar@imcnet.org
or Mr. Sanjay Mehtra DDG, at +919930241006 or email:
sanjaymehta@imcnet.org. Alternatively, Embassy of India, Phnom
Penh
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with
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trade.phnompenh@mea.gov.in or Tel: 023 210912/913.
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