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పత్రిక పికటన 

 

హ ైదరాబాదులో డిఫెన్స్ ఇంకు బెటర్ ఏరాాటుకు క ంది పిభుత్వం నుంచి సానుకూల స్ాందన 

 

_గత్ంలో మంత్రి క టీ రామారావు రాసిన లేఖకు సానుకూలంగా స్ాంద ంచిన రక్షణశాఖ మంత్ర ి

నిరమల సీతారామన్స 

_హ ైదరాబాదులో ఉనన టీ హబ్ లో డిఫనె్స్ ఇంకుుబేటర్ ఏరాాటును పరిశీలిస్ుు నన 

క ందిమంత్రి 

_ డిఫనె్స్ ఇంకుుబేటర్ ఏరాాటుపెనై రక్షణశాఖ స్ాందన పెైన హరషం వుకుం చేసిన మంత్రి 

క టీఆర్ 

_హ ైదరాబాద్ డిఫెన్స్ ఇంకుుబేటర్ దావరా ఇకకడ ిరక్షణ మరియు ఏరోసపాస్ రంగ 

పరిశోధనలకు మరింత్ ఊత్ం లభిస్ుు ందనన మంత్రి క టీఆర్ 

 

హ ైదరాబాదులో డిఫెన్స్ ఇంకు బెటర్ ఏరాాటుకు క ంది పిభుత్వం నుంచి సానుకూల స్ాందన 

వచిచందని ఐట ీశాఖ మంత్రి క టీ రామారావు తెలిపారు. హ ైదరాబాద్ నగరంలో ఉననటువంట ి

రక్షణ ఎకో సిస్టమ్ ను దృష్ిటలో పెటుట కొని ఇకకడ డిఫెన్స్ ఇంకుుబేటర్ ను 

 ఏరాాటు చేయాలని గత్ంలో రక్షణశాఖకు మంత్రి క టీ రామారావు లేఖ రాశారు. ఈ మేరకు 

క ంద ిరక్షణశాఖ మంత్ర ినిరమల సీతారామన్స నుంచి టీ హబ్ క ందింగా డిఫెన్స్ ఇంకుుబేటర్ 

ఏరాాటు చేసపందుకు సానుకూలంగా స్ాంద ంచారు. క ంద ిపిభుత్వం పివశేపెటిటన ఇన్ననవషేన్స్ 

ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్లెన్స్ (iDex) అన్ ేపథకంలో భాగంగా డిఫనె్స్ ఇంకుుబటేర్ ను ఏరాాటు 

చేసపందుకు సానుకూలంగా ఉన్ానమని మంత్రి క టీ రామారావు కు నిరమల సీతారామన్స 

తెలిపారు. ఇన్ననవషేన్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్లెన్స్ పథకంలో భాగంగా రక్షణ రంగం, ఏరోసపాస్ 

రంగంలోని పరిశోధనలను పరి త్్హ ంచేందుకు ఎంఎస్ఎంఈ, సాట ర్ట అప్స్, మరియు వుకతుగత్ంగా 



ఆయా రంగాలోో  పరిశోధన చేస్ుు ననటువంట ిపరిశోధకులకు,  పరిశోధన్ా స్ంస్థలకు, 

విదాురుథ లకు క ందిం పితుేకంగా నిధులు స్మకూర చ టువంట ిఅవకాశం ఉంటుందని నిరమల 

సీతారామన్స తెలిపారు. 

టీ హబ్ క ందింగా ఇంకుుబేటర్ ను ఏరాాటు చేసపందుకు ముందుకు వచిచనందుకు మంత్రి క ట ీ

రామారావు హరషం వుకుం చేశారు. అన్ేక దశాబాా లుగా హ ైదరాబాద్ నగరంలో రక్షణ మరియు 

ఏరోసపాస్ రంగంలో అన్కే స్ంస్థలు చేస్ుు న్ానయని, ముఖుంగా డిఆరిివో తో పాటు మరో పద  

రక్షణ పిభుత్వరంగ స్ంస్థలు, 25 పివేట్ సెకాట రోో ని త్యారీదారులు, స్ుమారు వెయ్యుకత పెైగా 

రక్షణ రంగ ఎమమమస్ ఎం ఈ లు 

హ ైదరాబాద్ నగరంలో కొలువె ైఉన్ానయన్ానరు. తెలంగాణ పిభుత్వం ఏరాడిన త్రావత్ రక్షణ 

మరియు ఏరోసపాస్ రంగాలకు అత్ుంత్ పాిముఖుత్ రంగంగా గురిుంచిందని, ఈ మేరకు 

హ ైదరాబాదుకత అన్ేక నూత్న పెటుట బడులను ఆకరిషంచడంలో విజయవంత్మమైనదనన 

మంత్రి... ఇకకడ రక్షణ శాఖ డిఫెన్స్ ఇంకుుబటేర్ ను ఏరాాటు చేసపు  పసి్ుు త్ం ఉననటువంట ి

ఈకో సిస్టం మరింత్ బలోపపత్ం అవుత్ ందన్ానరు. ఇపాటిక  దేశంలోని అత్రపదాె ఇంకుుబేటర్ 

గా ఉననటువంట ిట ిహబ్ క ందింగా రక్షణ శాఖ డిఫెన్స్ ఇంకుబేషన్స ఏరాాటు చేసపు  తెలంగాణ 

పిభుత్వం త్రఫున పూరిుసాథ య్య స్హాయ స్హకారాలు అంద సాు మని మంత్రి క ట ీరామారావు 

ఈ స్ందరభంగా తెలిపారు. రానునన టి హబ్ ర ండవ దశ భవనంలో పితేుకంగా రక్షణ 

ఇంకుుబేటర్ స్థలానిన క టాయ్యంచడంతోపాటు డిఫెన్స్ రంగంలోని పరిశోధనలకు పరి టో ట ైపింగ్, 

ట సిట ంగ్ ఇంకుబేషన్స సపకల్ మరియు న్ెైపుణు శిక్షణ సపవలను అంద ంచేందుకుఇంకుుబేటర్ 

క ందింగా పనిచసే్ుు ందని మంత్ర ితెలిపారు. హ ైదరాబాదలో  రానునన డిఫెన్స్ ఇంకుుబేటర్ దావరా 

ఇకకడ ి పరిశోధనలకు మరింత్ ఊత్ం దొ రికతనటుో  అవుత్ ందని మంత్రి క టీ రామారావు 

స్ంతోషం వుకుం చేశారు. 
 


