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{English} 
 

Hon’ble Defense Minister Shri Rajnath Singh launched 
Acclimatization BootCamp (ABC) for Defense Startups, 

a program by iTIC Incubator at IIT Hyderabad during DefExpo 2022 
 
Highlights: 

 A unique program by iTIC Incubator at IIT Hyderabad in collaboration with iDEX DIO  

 ABC for Defense Startups would help civilian technology startups convert their innovations to defense 
applications 

 4-month program at IIT Hyderabad  

 The first cohort would have 10-12 startups 
 
Hyderabad, 18 October 2022: iTIC Incubator at IIT Hyderabad, in collaboration with iDEX DIO (Innovations 
for Defense Excellence - Defense Innovation Organization), has designed a unique program to acclimatize 
relevant civilian tech startups into defense applications. Acclimatization Boot Camp for Defense Startups 
was launched today by our Hon’ble Minister of Defense, Shri Rajnath Singh, at DefExpo 2022 Gandhinagar. 
 
The ABC for Defense Startups would be a 4-month long program and would select 10-12 startups in their 
first cohort. These startups would be connected to the knowledge partners, which include serving and 
retired armed forces. These mentors would understand the technology of the startup and connect the 
use case for the same in defense applications. After narrowing down the problem statement mutually, a 
startup would build a prototype with the help of iTIC Incubator at IIT Hyderabad and run it through 
mentors to validate the solution. At the end of the boot camp, startups would be trained in writing 
proposals for grants and procurements. The aim of this boot camp is to acclimatize a startup with civilian 
technology, find a use case in defense, and help apply for grants and procurements for defense.  
 
Shri Rajnath Singh, while launching the program, congratulated iTIC Incubator and iDEX teams and 
stated, “It is good to see iDEX and iTIC Incubator at IIT Hyderabad are collaborating and designing a new 
program. This will boost our defence ecosystem lot.’’ 
 
“Startups can apply to this program at www.itic.iith.ac.in/abcd. The deadline for applications is November 
18, 2022, and the program kickstarts on December 8 onwards. Benefits for startups include feedback from 
the defense ecosystem, access to iTIC and IITH infrastructure, proposal writing for defense procurements 
and grants, and access to the defense market. Listing out these benefits to the startups under the 
program”, Prof B S Murty, Director IITH expressed his confidence in the success of the initiative and 
welcomed the startups to make use of this unique program.   
 
Electronic Release: https://youtu.be/Wm3GWVCO2xI  
 

----------------------------- 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/Wm3GWVCO2xI
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About iTIC Incubator at IIT Hyderabad 
iTIC is a Technology Business Incubator (TBI) under the aegis of the Indian Institute of Technology Hyderabad (IITH) 
and supported by the Department of Science and Technology (DST), Government of India. iTIC is a Not-For-Profit 
Society that focuses on creating a supportive and nourishing environment for budding entrepreneurs in the field of 
technology. The focus areas of iTIC incubator are Deep tech sectors such as Healthcare, AI/ML, Quantum Computing, 
AR/VR, Cybersecurity, Robotics, IOT, Industry 4.0, Blockchain, Electronics, Advanced materials, Drones, 
Biotechnology, etc.  iTIC aims to help entrepreneurs leverage a premier quality research and startup ecosystem with 
the goal of building a comprehensive platform to practice innovation and entrepreneurship so that these 
entrepreneurial ideas can be turned into sustainable, scalable profit-making business ventures. iTIC provides support 
to startups such as Mentoring, Financial Aid, IP Support, Networking, and access to Dedicated office/ Coworking 
space, Software, IITH Technological Infrastructure, and Makerlab.  
 
Since its inception in 2015, iTIC has supported 125+ startups through Pre-incubation, Incubation, and Acceleration 
programs and has sanctioned more than INR 8 crores to startups directly while supporting the startups in raising 
more than INR 50 crores from external sources. So far, the iTIC startups have generated more than INR 800 crores 
of revenues and created 1000+ jobs. 
----------------------------------------------------- 
Follow us on Twitter - https://twitter.com/iTICIncubator  
Follow us on Facebook - https://www.facebook.com/iTICIncubator  
Follow us on Instagram - https://www.instagram.com/iTICIncubator 
Follow us on LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/iTICIncubator 

 
About IIT Hyderabad  
Indian Institute of Technology Hyderabad (IITH) is one of the eight new IITs established by the Government of India 
in 2008. In a short span of 14 years, the institute has become a top-ranker. It has 287 full-time faculty, ~3,800 
students, 18+1 Departments + Centre for Interdisciplinary Program, nearly 200+ state-of-the-art laboratories, and 
five research and entrepreneurship centers. The institute has a strong research focus with approx. Rs 535+ crore of 
sanctioned research funding, with PhD scholars accounting for about 30% of total student strength. IITH has more 
than 7,500+ research publications with 1,00,000+ Citations, 190+ Published Patents, 1,700+ sponsored/consultancy 
projects with 500+ running projects, and about 100+ startups.  
To know more, please visit https://www.iith.ac.in/.  
----------------------------------------------------- 
Follow us on Twitter: https://twitter.com/IITHyderabad    
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/iithyderabad/   
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/iithyderabad/   
Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/iithyderabad/   
Follow us on YouTube: https://www.youtube.com/c/IITHyderabadofficial   
You can view all press releases/ notes from IIT Hyderabad at: https://pcr.iith.ac.in/pressrelease.html  
-------------------------------------------------- 
Please direct all media queries to Ms Mitalee Agrawal | Public Relations Officer, IIT Hyderabad | Cell: 8331036099| 
Email: pro@iith.ac.in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/iTICIncubator
https://www.facebook.com/iTICIncubator
https://www.instagram.com/iTICIncubator
https://www.linkedin.com/company/iTICIncubator
about:blank
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{हिन्दी} 

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ स हं ने डफेएक् पो 2022 के दौरान 

आईआईटी हैदराबाद में आईटीआई ी इनक्यूबेटर द्वारा रक्षा स्टाटटअप के सिए 

एक्क्िाइमेटाइजेशन बूटकैं प (एबी ी) िॉन्च ककया। 

मुख्य ववशषेताए:ं 

● iDEX DIO के  हयोग  े IIT हैदराबाद में iTIC इनक्यूबेटर द्वारा एक अद्ववतीय कायटक्रम 

● एबी ी फॉर डडफें   स्टाटटअप्  नागररक प्रौद्योगगकी स्टाटटअप्  को अपने नवाचारों को रक्षा अनुप्रयोगों में बदिने में 
मदद करेगा 

● IIT हैदराबाद में 4 महीने का कायटक्रम 

● पहिे  मूह में 10-12 स्टाटटअप होंगे 

हैदराबाद, 18 अक्टूबर, 2022: IIT िैदराबाद में iTIC इनक्यूबेटर, iDEX DIO (इनोवेशन फॉर डिफें स एक्सीलेंस - डिफें स इनोवेशन 

ऑर्गनाइजेशन) के सियोर् से, नार्ररक तकनीकी स्टाटगअप को रक्षा अनुप्रयोर्ों में ढालने के ललए एक अनूठा कायगक्रम तैयार ककया 
िै। एक्क्लाइमेटाइजेशन बूटकैं प (एबीसी) आज िमारे माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ लसिं द्वारा िफेएक्सपो 2022 र्ांधीनर्र में 
लॉन्च ककया र्या। 

एबीसी फॉर डिफें स स्टाटगअप्स 4 मिीने का लंबा कायगक्रम िोर्ा और अपने पिले समूि में 10-12 स्टाटगअप का चयन करेर्ा। ये 

स्टाटगअप ज्ञान भार्ीदारों से जुड ेिोंरे्, जजनमें वतगमान और सेवाननवतृ्त सशस्त्र बल शालमल िैं।ये सलािकार स्टाटगअप की तकनीक 

को समझेंरे् और रक्षा अनुप्रयोर्ों में उपयोर् के मामले को जोडेंरे्। समस्या वववरण को पारस्पररक रूप से कम करने के बाद, एक 

स्टाटगअप IIT िैदराबाद में iTIC इनक्यूबेटर की मदद से एक प्रोटोटाइप का ननमागण करेर्ा और समाधान को मान्य करन ेके ललए इसे 

मेंटसग के माध्यम से चलाएर्ा।बूट कैं प के अंत में स्टाटगअप्स को अनुदान और खरीद के प्रस्ताव ललखने का प्रलशक्षण हदया जाएर्ा। 

इस बूट कैं प का उद्देश्य नार्ररक प्रौद्योगर्की के साथ एक स्टाटगअप को अनुकूललत करना, रक्षा में उपयोर् के मामले की खोज 

करना और रक्षा के ललए अनुदान और खरीद के ललए आवेदन करन ेमें मदद करना िै। 

श्री राजनाथ स हं ने कायटक्रम का शुभारंभ करत ेहुए आईटीआई ी इनक्यूबेटर और आईडके्  टीमों को बधाई दी और कहा, “यि 
देखना अच्छा िै कक iDEX और iTIC इनक्यूबेटर IIT िैदराबाद सियोर् कर रिे िैं और एक नया कायगक्रम तैयार कर रिे 
िैं। इससे िमारे रक्षा पाररजस्थनतकी तंत्र को काफी बढावा लमलेर्ा।” 

“स्टाटगअप इस कायगक्रम के ललए www.itic.iith.ac.in/abcd पर आवेदन कर सकत ेिैं। आवेदन की अंनतम नतगथ 18 नवंबर, 2022 

िै, और कायगक्रम 8 हदसंबर से शुरू िोर्ा। स्टाटगअप के ललए लाभ में रक्षा पाररजस्थनतकी तंत्र से प्रनतकक्रया, आईटीआईसी और 

आईआईटीएच बुननयादी ढांच ेतक पिंुच, रक्षा खरीद और अनुदान के ललए प्रस्ताव लेखन और रक्षा बाजार तक पिंुच शालमल िै।“ 
कायटक्रम के तहत स्टाटटअप्  को इन िाभों को  ूचीबद्ध करत ेहुए, प्रो. बी.ए . मूर्तट, र्नदेशक IIT हैदराबाद ने पहि की  फिता 
में ववश्वा  व्यक्त ककया और इ  अनूठे कायटक्रम का उपयोग करने के सिए स्टाटटअप्  का स्वागत ककया। 

इिेक्रॉर्नक ररिीज: https://youtu.be/Wm3GWVCO2xI  

----------------------------------- 

https://youtu.be/Wm3GWVCO2xI
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IIT हैदराबाद में iTIC इनक्यबूेटर के बारे में 
iTIC भारतीय प्रौद्योगर्की संस्थान िैदराबाद (IITH) के तत्वावधान में एक प्रौद्योगर्की व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) िै और ववज्ञान 

और प्रौद्योगर्की ववभार् (DST), भारत सरकार द्वारा समगथगत िै। iTIC एक र्ैर-लाभकारी संस्था िै जो प्रौद्योगर्की के क्षेत्र में 
नवोहदत उद्यलमयों के ललए एक सिायक और पौजटटक वातावरण बनाने पर ध्यान कें हित करती िै। आईटीआईसी इनक्यूबेटर के 

फोकस क्षेत्र िेल्थकेयर, एआई / एमएल, क्वांटम कंप्यूहटरं्, एआर / वीआर, साइबर सुरक्षा, रोबोहटक्स, आईओटी, उद्योर् 4.0, 

ब्लॉकचैन, इलेक्रॉननक्स, उन्नत सामग्री, ड्रोन, जैव प्रौद्योगर्की, आहद जैसे र्िन तकनीकी क्षेत्र िैं। 

 

iTIC का उद्देश्य उद्यलमयों को नवाचार और उद्यलमता का अभ्यास करन ेके ललए एक व्यापक मंच बनाने के लक्ष्य के साथ एक 

प्रमुख र्ुणवत्ता अनुसंधान और स्टाटगअप पाररजस्थनतकी तंत्र का लाभ उठाने में मदद करना िै ताकक इन उद्यमशीलता के ववचारों 
को स्थायी, स्केलेबल लाभ कमाने वाले व्यावसानयक उद्यमों में बदल हदया जा सके। iTIC मेंटरररं्, ववत्तीय सिायता, आईपी सपोटग, 
नेटवककिं र्, और समवपगत कायागलय / सिकमी स्थान, सॉफ्टवेयर, IITH टेक्नोलॉजजकल इंफ्रास्रक्चर और मेकरलैब तक पिंुच जैसे 

स्टाटगअप को सिायता प्रदान करता िै। 

 

2015 में अपनी स्थापना के बाद से, iTIC ने प्री-इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन कायगक्रमों के माध्यम से 125+ 

स्टाटगअप्स का समथगन ककया िै और बािरी स्रोतों से INR 50 करोड से अगधक जुटाने में स्टाटगअप्स का समथगन करत े िुए सीधे 

स्टाटगअप्स को INR 8 करोड से अगधक की मंजूरी दी िै। अब तक, iTIC स्टाटगअप ने INR 800 करोड से अगधक का राजस्व अजजगत 

ककया िै और 1000+ नौकररयां पैदा की िैं। 
 
IIT Hyderabad के बारे में 
भारतीय प्रौद्योगर्की संस्थान िैदराबाद (आईआईटीएच) 2008 में भारत सरकार द्वारा स्थावपत आठ नए आईआईटी में स ेएक िै। 
14 वर्षों की छोटी अवगध में  , ससं्थान एक शीर्षग रैंकर बन र्या िै। इसमें 287 पूणगकाललक संकाय, ~ 3,800 छात्र, लर्भर् 200+ 

अत्याधुननक प्रयोर्शालाएं और पाचं अनसुंधान और उद्यलमता कें ि िैं। संस्थान के पास लर्भर् के साथ एक मजबूत अनसुंधान 
फोकस िै।  स्वीकृत अनुसंधान ववत्त पोर्षण के 535+ करोड रुपये, पीएचिी ववद्वानों के साथ  कुल छात्र संख्या का लर्भर् 30% हिस्सा 
िै। IITH में 92,700+ उद्धरण, 164 प्रकालशत पेटेंट, 500+ चल रिी पररयोजनाओं के साथ 1,700+ प्रायोजजत / परामशग पररयोजनाओ ं
और लर्भर् 100+ स्टाटगअप के साथ 7,500+  से अगधक शोध प्रकाशन  िैं।  
अगधक जानन ेके ललए, कृपया https://www.iith.ac.in/ पर जाएँ। 
----------------------------------------------------- 

Twitter पर हमें फॉिो करें:: https://twitter.com/IITHyderabad 

Facebook पर हमें फॉिो करें: https://www.facebook.com/iithyderabad/ 

Instagram पर हमें फॉिो करें: https://www.instagram.com/iithyderabad/ 

LinkedIn पर हमें का पािन करें: https://www.linkedin.com/school/iithyderabad/ 

YouTube पर हमें फॉिो करें: https://www.youtube.com/c/IITHyderabadofficial 

आप IIT हैदराबाद  े  भी प्रे  ववज्ञप्प्त / नोट्  यहााँ देख  कते हैं: https://pcr.iith.ac.in/pressrelease.html 

-------------------------------------------------- 

कृपया  भी मीडडया प्रश्नों को  ुश्री समतािी अग्रवाि | को ननदेलशत करें  जनसंपकग  अगधकारी, आईआईटी िैदराबाद | कक्ष: 8331036099| 

ईमेल: pro@iith.ac.in 
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{తెలుగు} 
 

గౌరవనీయుడు రక్షణ మంతి్ర శీ్ర రాజ్నాథ్ సంగ్ డిఫెన్స్ సా్టరాప్ల 

కోసం అకి్లమటైజేషన్ బూట్క్యంప్ (ABC)ని పా్రరంభంచారు, ఇది DefExpo 2022 

సందరభంగా IIT హైదరాబాద్లో iTIC ఇంక్యయబేటర్ క్రయకీ్మం 

 
ముఖ్యంశాలు: 

● iDEX DIO సహక్రంతో IIT హైదరాబాద్లో iTIC ఇంక్యయబేటర్ ద్వారా ఒక్ పా్త్యయక్ క్రయకీ్మం 

● డిఫెన్స్ సా్టరాప్ల కోసం ABC సవిలియన్ టక్ాలజీ సా్టరాప్లు తమ ఆవిషకరణలను డిఫెన్స్ అపి్లకేషన్లుగా మారచడంలో 

సహాయప్డుతంది 

● IIT హైదరాబాద్లో 4-నెలల క్రయకీ్మం 

● మొదటి కోహోరా్లో 10-12 సా్టరాప్లు ఉంటాయి 

హ ైదరాబాద్, అకాోబర్ 18, 2022: IIT హైదరాబాద్లోని iTIC ఇంక్యుబేటర్, iDEX DIO (ఇన్నోవేషన్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్సలెన్స్ - డిఫెన్స్ ఇన్నోవేషన్ 

ఆర్గ నైజేషన్) సహకార్ంతో సంబంధిత సివిలియన్ టెక్ సా్టరా్ప్లను డిఫెన్స్ అపి్లకేషన్లలోకి అలవాటు చేయడానికి ఒక్ ప్ర త్యుక్మైన్ ప్రర గా్రమ్ను రూపందంచంద. 

డిఫెన్స్ సా్టరా్ప్ల కోసం అకిిమటైెజేషన్ బూట్ కాుంప్ను ఈ రోజు డిఫెన్స్ ఎక్స్ప్ర 2022 గ్రంధీన్గర్లో మా గౌర్వనీయులైెన్ ర్క్షణ మంతి్ర శా్ర రాజ్నాథ్ సింగ్ 

ప్రర ర్ంభంచారు. 

 

డిఫెన్స్ సా్టరా్ప్ల కోసం ABC 4-నలల సుదీర్ఘ  కార్ుకా్మం మరియు వారి మొదటి కోహోరా్్లో 10-12 సా్టరా్ప్లను ఎంప్లక్ చేసుత ంద. ఈ సా్టరా్ప్లు నాలెడ్జ ్ ప్రరా్న్ర్

లక్య అనుసంధానించబడి ఉంటాయి, ఇందులో సేవలందసుత న్ో మరియు రిటైెర్డ ్ స్టయుధ దళాలు ఉంటాయి. ఈ మార్గ దర్శక్యలు సా్టరా్ప్ యొక్క స్టంకేత్రక్తను 

అర్థ ం చేసుక్యంటారు మరియు డిఫెన్స్ అపి్లకేషన్లలో దాని కోసం వినియోగ సందరాానిో అనుసంధానిస్టత రు. సమసు సాేట్మంట్ను ప్ర్సపర్ం తగ్గ ంచుక్యన్ో 

తరాాత, ఒక్ సా్టరా్ప్ IIT హైదరాబాద్లోని iTIC ఇంక్యుబేటర్ సహాయంతో ఒక్ న్మూనాను రూపందసుత ంద మరియు ప్రిష్కకరానిో ధృవీక్రించడానికి మంటార్

ల దాారా అమలు చేసుత ంద. బూట్ కాుంప్ ముగ్ంపులో, సా్టరా్ప్లక్య గా్రంటిు మరియు సేక్ర్ణల కోసం ప్ర త్రప్రదన్లను వార యడ్ంలో శిక్షణ ఇవాబడుతంద. ఈ 

బూట్ కాుంప్ యొక్క లక్షుం పౌర్ స్టంకేత్రక్తతో సా్టరా్ప్ను అలవాటు చేయడ్ం, ర్క్షణలో వినియోగ సందరాానిో క్నుగొన్డ్ం మరియు ర్క్షణ కోసం గా్రంటిు 

మరియు సేక్ర్ణల కోసం దర్ఖాసుత  చేయడ్ంలో సహాయం చేయడ్ం. 

 

శా్ర రాజ్నాథ్ సంగ్, క్రయకీ్మానిా పా్రరంభస్తు న్ాప్పుడు, iTIC ఇంక్యయబేటర్ మరియు iDEX బ ంద్వలను అభన్ందించారు మరియు ఇలా అనాారు, “IIT 

హ ైదరాబాద్లో ని iDEX మరియు iTIC ఇంక్ుుబేటర్ క్లిసి కొత్త  ప్ర ో గ్ాాముు రూప్ ంద్ ంచడం చాలా బాగుంద్ . ఇద్  మన రక్షణ పరాువరణ వువస్థను 

చాలా మెరుగుపరుస్ుత ంద్ .” 

“సా్టరా్ప్లు ఈ ప్రర గా్రమ్క్య www.itic.iith.ac.in/abcdలో దర్ఖాసుత  చేసుకోవచుు. దర్ఖాసుత లక్య చవరి త్యదీ న్వంబర్ 18, 2022, మరియు ప్రర గా్రమ్ డిసంబర్ 

8 నుండి ప్రర ర్ంభమవుతంద. సా్టరా్ప్ల ప్ర యోజనాలలో ర్క్షణ ప్రాువర్ణ వువసథ  నుండి ఫీడ్బాుక్, iTIC మరియు IITH అవస్టథ ప్న్క్య ప్రర ప్ుత, ర్క్షణ సేక్ర్ణలు 
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మరియు గా్రంటి కోసం ప్ర త్రప్రదన్లు రాయడ్ం మరియు ర్క్షణ మార్కకట్క్య ప్రర ప్ుత ఉనాోయి. కార్ుకా్మం కింద సా్టరా్ప్లక్య ఈ ప్ర యోజనాలను జాబితా 

చేస్తత ”, IIT హైదరాబాద్ డైరెకా్ర్ పా్రఫెసర్ B. S. మూరిి, చొరవ విజయంపై తన్ విశాాస్టనిా వయకి్ం చేశారు మరియు ఈ పా్త్యయక్మైన్ క్రయకీ్మానిా 

ఉప్యోగంచుక్యనేలా సా్టరాప్లను స్టాగత్రంచారు. 

ఎలక్ట్రా నిక్ ప్రకటన: https://youtu.be/Wm3GWVCO2xI  

---------------------------- 

IIT హైదరాబాద్లో iTIC ఇంక్యయబేటర్ గురించి: 

iTIC అనేద ఇండియన్ ఇన్సాిట్యుట్ ఆఫ్ టెకాోలజీ హైదరాబాద్ (IITH) ఆధార్ుంలో టెకాోలజీ బిజినస్ ఇంక్యుబేటర్ (TBI) మరియు భార్త ప్ర భుతాం యొక్క సైన్స్ అండ్ టెకాోలజీ డిప్రరా్్మంట్ 

(DST) మదద తతో ఉంద. iTIC అనేద నాట్-ఫర్-ప్రర ఫిట్ సొసైటీ, ఇద స్టంకేత్రక్ ర్ంగంలో వర్ధ మాన్ వాుప్రర్వేతత లక్య సహాయక్ మరియు ప్రషక్మైన్ వాతావర్ణానిో సృషా్ంచడ్ంపై దృషా్ పడుతంద. iTIC 

ఇంక్యుబేటర్ యొక్క ఫోక్స్ ప్రర ంతాలు హలత ్కేర్, AI/ML, కాాంటం క్ంప్యుటింగ్, AR/VR, సైబర్సక్యురిటీ, రోబోటిక్స్, IOT, ఇండ్సా్ట్ీ 4.0, బిాక్చెయిన్, ఎలకాాీనిక్స్, అడాాన్స్డ్ మటీరియలస్, డ్రర న్

లు, బయోటెకాోలజీ మొదలైెన్ డీప్ టెక్ ర్ంగ్రలు. 

iTIC ఈ వువస్టథ ప్క్ ఆలోచన్లను సిథ ర్మైన్, సేకలబుల్ లాభదాయక్ వాుప్రర్ వంచర్లుగ్ర మార్ుడానికి, ఆవిషకర్ణ మరియు వువస్టథ ప్క్తను అభుసించడానికి సమగా వేదక్ను నిరిమంచే లక్షుంతో 

ప్రరిశా్రమిక్వేతత లక్య ప్ర ధాన్మైన్ నాణుమైన్ ప్రిశోధన్ మరియు సా్టరా్ప్ ప్రాువర్ణ వువసథ ను అందంచడ్ంలో సహాయం చేసుత ంద. iTIC మంటరింగ్, ఫైెనానిియల్ ఎయిడ్, IP సప్రరా్్, నట్వరికంగ్ మరియు 

డెడికేటెడ్ ఆఫీస్/కోవరికంగ్ సేపస్, స్టఫా్వేర్, IITH టెక్ోలాజిక్ల్ ఇన్ఫ్రర సాీక్ుర్ మరియు మేక్ర్లాుబ్ వంటి సా్టరా్ప్లక్య మదద తను అందసుత ంద. 

2015లో ప్రర ర్ంభమైన్ప్పటి నుండి, iTIC ప్రర -ఇంక్యుబేషన్, ఇంక్యుబేషన్ మరియు యాకిసలరేషన్ ప్రర గా్రమ్ల దాారా 125+ సా్టరా్ప్లక్య మదద త ఇచుంద మరియు సా్టరా్ప్లక్య నేరుగ్ర INR 8 కోటిక్య పైగ్ర 

మంజూరు చేసింద, అయిత్య బాహు మూలాల నుండి INR 50 కోటి క్ంటే ఎక్యకవ సేక్రించడ్ంలో సా్టరా్ప్లక్య మదద త ఇసుత ంద. ఇప్పటివర్క్య, iTIC సా్టరా్ప్లు INR 800 కోటి క్ంటే ఎక్యకవ ఆదాయానిో 

ఆరిజ ంచాయి మరియు 1000+ ఉద్యుగ్రలను సృషా్ంచాయి. 

ఐఐటీ హ ైదర్బాద్ గుర ించి 

ఇండియన్ ఇన్ సిిటయుట్ ఆఫ్ టెకాులజీ హ ైదరాబాద్ (IITH) 2008లో భారత్ పభోుత్వం స్ాథ పించిన ఎనిమిద్  కొత్త  IITలలో ఒక్టి. 14 స్ంవత్సరాల 
స్వలప వువధ లో, ఇన్ సిిటయుట్ టాప్-రాుంక్ర్ గ్ా నిలిచింద్ . ఇద్  287 పూరిత-స్మయ అధాుపక్ులు, ~3,800 విద్ాురుథ లు, 18+1 విభాగ్ాలు + ఇంటర్ 
డిసిపిో నరీ ప్ర ో గ్ాామ్ కోస్ం క ందంో, ద్ాద్ాపు 200+ సటిట్ ఆఫ్ ద్  ఆరి్ లేబొ ర టరీలు మరియు ఐదు పరిశోధన మరియు వువస్ాథ పక్ క ంద్ాోలను క్లిగి్ 
ఉంద్ . ఈ స్ంస్థ  స్ుమారుగ్ా బలమెైన పరిశోధనా దృష్ిిని క్లిగి్ ఉంద్ . రూ. 535+ కోటలో  మంజూర ైన పరిశోధన నిధులు, మొత్తం విద్ాురుథ ల బలంలో 
30% PhD స్ాాలర్ లు ఉనాురు. IITH 1,00,000+ అనులేఖనాలతో 7,500+ క్ంటే ఎక్ుావ పరిశోధన పచోురణలను క్లిగి్ ఉంద్ , 190+ పచోురించిన 
పటటెంట్ లు, 500+ రనిుంగ్ ప్ాోజ కి్ లతో 1,700+ ప్ాోయోజిత్/క్నసలటి న్సస ప్ాోజ కి్ లు మరియు ద్ాద్ాపు 100+ స్ాి రిప్ లను క్లిగి్ ఉంద్ . 
మరింత్ తెలుస్ుకోవడానికి, దయచేసి https://www.iith.ac.in/ని స్ందరిశంచండి. 
 

టివటిర్ లో మమమలిు అనుస్రించండి: https://twitter.com/IITHyderabad 

Facebookలో మమమలిు అనుస్రించండి: https://www.facebook.com/iithyderabad/ 

ఇన్ స్ాి గ్ాామ్ లో మమమలిు అనుస్రించండి: https://www.instagram.com/iithyderabad/ 

లింక్డ ఇన్ లో మమమలిు అనుస్రించండి: https://www.linkedin.com/school/iithyderabad/ 

YouTubeలో మమమలిు అనుస్రించండి: https://www.youtube.com/c/IITHyderabadofficial 

మీరు IIT హ ైదరాబాద్ నుండి అనిు పత్రోకా పకో్టనలు/ గమనిక్లను ఇక్ాడ చూడవచుు: https://pcr.iith.ac.in/pressrelease.html 

------------------------------------------------- 
దయచేసి అనిు మీడియా పశో్ులను శా్రమత్ర మితాలీ అగరావల్ |కి పంపండి పబో్లక్ రిలేషన్స ఆఫీస్ర్, IIT హ ైదరాబాద్ | సెల్: 8331036099| 

ఇమెయిల్: pro@iith.ac.in 

------------- 

https://youtu.be/Wm3GWVCO2xI

