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IMC India Calling Conference 2020 is being held on 12th  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.  
 
Local companies and individuals interested to explore trade and 
investment opportunities in Smart Infrastructure and Green 
Technology project and may like to participate in the event. 
Organizers will also arrange relevant meetings for participating 
delegates on 13th March, 2020.  
 
For further details of the event, may go to website: 

https://www.imcnet.org/events-568 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 can also be contacted with Email: 
trade.phnompenh@mea.gov.in or Tel: 023 210912/913. 

សន្នសិទីនៅឥណ្ឌា  ICM ២០២០ 
[ថ្ងៃទ១ី២ មនីា ឆ្ន ាំ២០២០ នៅឯ Taj Land End ទីក្រងុMumbai] 
សន្និសីទនៅឥណ្ឌា  ICM ២០២០ នឹ្ងត្រូវន វ្ីន ងីនៅថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្ន ាំ ២០២០ នៅ Taj Land End, 
Mumbai ត្រនទសឥណ្ឌា ។ សន្និសីទនន្េះនឹ្ងផ្តល់នូ្វការយល់ដឹងដ៏ទូលាំទូលាយសតីអាំពីឱកាសគនត្ោង និ្ង
នោលន្នោបាយនានានៅក្នុងត្រនទសឥណ្ឌា សត្ោរ់ការវនិិ្នោគ និ្ងកិ្ច្ចសហត្ររិររតិការ    ក្នុងវសិ័យ
នហដ្ឋា រច្នាសមព័ន្ធឆ្ា រថ្វ     (ឱកាសជានត្ចី្ន្ក្នុងសោសភាពសាំខាន់្ៗថ្ន្ទីត្កុ្ងឆ្ា រនៅសម័យឌីជីងល
ដូច្ជាសុវរថិភាពទីត្កុ្ង ភាពច្ល័រឆ្ា រថ្វ ច្ាំណររងយន្តឆ្ា រថ្វ រណ្ឌត ញដឹក្ជញ្ជូ ន្ឆ្ា រថ្វសត្ោរ់ការដឹក្
ជញ្ជូ ន្តាមទីត្កុ្ង ការអនុ្វរតលអរាំផុ្រពីទូទាំងត្រនទសឥណ្ឌា  ការត្គរ់ត្គងកាក្សាំណល់រងឹនិ្ងរាវ, ត្រព័ន្ធ
សុែភាពថ្វឆ្ា រ និ្ងអនាម័យ, និ្ងនផ្េងៗនទៀរ) និ្ងរនច្ចក្វទិាថ្ររង (ថាមពលក្នកី្រន ងីវញិ រងយន្ត
នត្រីអគគិសនី្និ្ងអាគុយ អោរថ្ររងនិ្ងន ា្ីងរាំ ា្ឺ ជីក្ាំរ ុសថ្ររង និ្ងដថ្ទនទៀរ)។ ការចូ្លរមួនន្េះក៏្នឹ្ងផ្តល់
នូ្វនវទិកាដ៏អស្ចច រយក្នុងការភាជ រ់រណ្ឌត ញជាមួយនាយក្ត្ររិររតិនិ្ងអនក្ន វ្ីនសច្ក្តីសនត្មច្ចិ្រតររស់ត្កុ្មហ ុន្
ឥណ្ឌា និ្ងអាជាា ្ររដ្ឋា ្ិបាលពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងខផ្នក្ដ៏គួរនអាយចារ់អារមមណ៍ថ្ន្សន្និសីទ។ 

ត្កុ្មហ ុន្ក្នុងត្សុក្និ្ងអនក្ខដលចារ់អារមមណ៍ខសវងរក្ឱកាសពាណិជជក្មម និ្ង វនិិ្នោគនៅក្នុងគនត្ោងនហ
ដ្ឋា រច្នាសមព័ន្ឆ្ា រថ្វ និ្ងរនច្ចក្វទិាថ្ររង នហយីអាច្ចូ្លរមួនៅក្នុងត្ពឹរតិការណ៍នន្េះបាន្។ អនក្នរៀរច្ាំក្មម
វ ិ្ ីក៏្នឹ្ងនរៀរច្ាំកិ្ច្ចត្រជុាំពាក់្ព័ន្ធសត្ោរ់ត្ររិ្ូចូ្លរមួោន នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនាឆ្ន ាំ ២០២០ ។  

សត្ោរ់ព័រ៌ោន្លាំអិរថ្ន្ត្ពឹរតកិារណ៍នន្េះអាច្ចូ្លនៅកាន់្នគហទាំព័រ៖ 
https://www.imcnet.org/events-568 ឬទក់្ទងនលាក្ Ajit Mangrulkar អគគនាយក្ អីុខម ល៖ 
ajit.mangrulkar@imcnet.org ឬនលាក្ Sanjay Mehtra DDG , តាមរយៈ+919930241006 ឬ
អីុខមល: sanjaymehta@imcnet.org ។ ម ាងវញិនទៀរស្ចថ ន្ទូរឥណ្ឌា ន្ាំនពញក៏្អាច្ទក់្ទងតាម
រយៈអីុខម លៈ trade.phnompenh@mea.gov.in ឬទូរស័ពទនលែ ០២៣ ២១០៩១២/៩១៣  
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