
హ ైదరాబాద్ నగరంలో మరో అంతరాా తీయ స్ాా యి సదససు. 
 

హ ైదరాబాద్ నగరం అంతరాా తీయ స్ాా యి నగరంగా రూప ందసత ందన్నారు పరాాటక మరియు 
స్ాంసకృతిక శాఖ మంతిి ఆజ్మీరా చందూలాల్. సచివాలయంలో  ఈ రోజు నిరవహ ంచిన పతిికా 
సమావేశంలో మాటాా డుతూ గోా బుల్ వాటర్ సెకయారీటి కానఫరెనసు వివరాలనస వెలాడ ంచనరు. 
పపించ వాాపత ంగా నీటి వినియోగం పెై పసిసత తం చరచ జరుగుత ందన్నారు. నీటి అవసరాలు 
వావస్ాయం స్ాగు తో పాటు పారిశాామిక, స్ామానా జ్మవితంలో ఎంతో అవసరం అన్ే 
అంతరాా తీయ స్ాా యి సదససు కు హ ైదరబాద్ నగరం వేదిక కావడం సంతోషకరం అన్నారు 
మంతిి చందూలాల్. అకటో బర్ 3వ తేది నసండ  6 వ తేది వరకు తనజ్ కృషణ  హో టల్ లో ఈ 
సధససు జరుగుత ందన్నారు.  వావస్ాయ రంగంలో వసూత నా అధసనిక పదదత ల దనవరా 
తకుకవ నీటి తో ఎకుకవ పంటలు పండ ంచేందసకు అవసరమ ైన స్ాంకేతిక తో పాటు రెైత లకు 
, పారిశాామిక అవసరాల కు నూతన పదదత ల దనవరా వాటర్ మ న్ేజ్ మ ంట్ దనవరా నీటి 
వాడకం పెై  అంతరాా తీయ స్ాా యి కానఫరెనసు జరుగుత ందన్నారు మంతిి చందూలాల్.  
 

అంతరాా తీయ స్ాా యిలో జరుగుత నా ఈ సదససు కు ససమారు 20 దేశాల నసండ  ఐదస 
విభాగాల లో 500 మంది పపించ పసిిదధ  వావస్ాయ ఇంజనీరుా  , జ్మవ శాసత ర విభాగానికి చ ందిన 
ఇంజనీరుా  తో పాటు మరో రెండు వందల మంది సపీకరుా  ఈ సదససు లో పసింగించనసన్నారు. 
త లంగాణ పరాాటక శాఖ పతిిపాదనల దనవరా గోా బుల్ వాటర్ సెకయారీటి కానఫరెనసు 
హ ైదరాబాద్ నగరానికి వేదిక గా సమావేశం జరుగుత ందన్నారు.  ఈ సమావేశం లో 
ఇండ యా మరియు అమ రికా లోని పసిిదద  యూనివరీుటీ మిచిగాన్ యూనివరిుటీ, 
యూనివరిిటి ఆఫ్ అరకన్నస్ కు చ ందిన బయోలాజికల్ ఇంజనీరుా , తో పాటు అమ రికా స్ సెైటీ 
అఫ్ ఆగోా నమీ తో పాటు టేకాుస్ ఎ ఆండ్ ఎం  యూనివరిిటి కి చ ందిన వావస్ాయ మరియు 
బయోలాజికల్ శాసత రవేతతల తో పాటు ఇండ యన్ స్ సెైటీ ఆఫ్ అగిాకలచర్ కు చ ందిన శాసత రవేతతలు 
ఈ సమావేశంలో పాలోగ ంటారని పరాాటక మరియు స్ాంసకృతిక శాఖ కారాదరిి బురాా 
వెంకటేశం త లిపారు.  
అంతరాా తీయ స్ాా యి సదససు కు హ ైదరాబాద్ నగరం వేదిక అయినందసకు మిచిగాన్ 
యూనివరిిటి చ ందిన పసిిదద  శాసత రవేతత  డన. ఇందిజ్మత్ చౌబె అనందం వాకతం చేస్ారు. 
 


