
PLEASE UPDATE THE BELOW EVENT ON OUR WEBSITE  

 

[10-11 November 2022] 6th edition of Rail India Conference & Expo themed "Changing face of 

Indian Railways - Rail Modernization on the Fast Track" 
 

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that Messe Frankfurt India is organizing the 

6th edition of Rail India Conference & Expo themed "Changing face of Indian Railways - Rail 

Modernization on the Fast Track" scheduled from 10-11 November 2022 at Le Meridien, New Delhi. 

 

The conference would focus on the rapid transformation of Indian Railways, new opportunities for 

public-private partnership, future plans and vision of the Indian Railways, technological advancements, 

indigenous manufacturing and adoption of best practices in the railway sector. The conference shall 

feature technical sessions, presentations, and table-top exhibits, and will open up new avenues for 

learning about the modern technologies and prospects in the Indian Railway sector through wide 

networking sessions. A mini tabletop exhibition is organized in parallel with the conference as well as 

multiple networking opportunities. The brochure of the conference is available at 

https://drive.google.com/file/d/1clMR3ua7K6VWI1PJjFcpeB-ohRFplzXj/view  

 

Further information can be obtained from the official event's website at http://www.india-railway.com/. 

Interested stakeholders may fill in the registration form which is available at 

https://drive.google.com/file/d/1qzqVBn5XSun5gpXyTeUlk11GKO_dQwZW/view and send it to 

Rajat.Bharti@India.MesseFrankfurt.com  

 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details 

and support for the event. 

 

***** 

(VIETNAMESE BELOW) 

 

[10-11 tháng 11 năm 2022] Hội nghị & Hội chợ triển lãm Đường sắt Ấn Độ lần thứ 6 với chủ đề 

“Thay đổi diện mạo đường sắt Ấn Độ - Hiện đại hóa nhanh chóng hệ thống đường sắt” 

 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Messe Frankfurt Ấn Độ dự kiến tổ chức Hội 

nghị & Hội chợ triển lãm Đường sắt Ấn Độ lần thứ 6 với chủ đề “Thay đổi diện mạo đường sắt Ấn Độ 

- Hiện đại hóa nhanh chóng hệ thống đường sắt” dự kiến từ ngày 10-11/11/2022 tại Le Meridien, New 

Delhi. 

 

Hội nghị sẽ tập trung vào sự chuyển đổi nhanh chóng của Đường sắt Ấn Độ, các cơ hội mới cho quan 

hệ đối tác công - tư, các kế hoạch và tầm nhìn trong tương lai của ngành Đường sắt Ấn Độ, tiến bộ 

công nghệ, sản xuất bản địa và áp dụng các thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực đường sắt. Hội nghị sẽ có 

các phiên kỹ thuật, thuyết trình, và triển lãm, đồng thời sẽ mở ra những con đường mới để tìm hiểu về 

các công nghệ hiện đại và triển vọng trong ngành Đường sắt Ấn Độ thông qua các buổi giao lưu kết nối 

rộng rãi. Tài liệu giới thiệu về hội nghị có thể truy cập tại 

https://drive.google.com/file/d/1clMR3ua7K6VWI1PJjFcpeB-ohRFplzXj/view   



 

Để biết thêm thông tin, các bên liên quan có quan tâm có thể truy cập trang web chính thức của sự kiện 

tại http://www.india-railway.com/. Để đăng kí tham dự, các bên liên quan có thể điền vào biểu mẫu 

đăng ký có sẵn tại https://drive.google.com/file/d/1qzqVBn5XSun5gpXyTeUlk11GKO_dQwZW/view 

và gửi đến Rajat.Bharti@India.MesseFrankfurt.com 

 

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và 

được hỗ trợ.  

 

 

 


