નલી ઔદ્યગગક નીતિ-૨૦૧૫ અંિગગિ ‘Assi st ance f or St ar t ups/I nnovat i on’ મજના ન્લમે ભાન.તધક
મુખ્મ વગિલશ્રી(ઈદ્યગ ને ખાણ તલબાગ)ના ધ્મક્ષસ્થાને િા.૦૪/૦૯/૨૦૧૫ના યજ ૧૧ .૦૦ કરાકે મજામેર
યાજમકક્ષાની વતભતિની પ્રથભ ફેઠકની કામગલાશી નંધઃનલી ઔદ્યગગક નીતિ-૨૦૧૫ના િા.૨૭/૦૧/૨૦૧૫ના ઠયાલ મુજફ

‘Assi st ance f or St ar t ups/I nnovat i on’

મજના ભાટે SLI C ના ધ્મક્ષ ભાન.તધક મુખ્મ વગિલશ્રીની  ધ્મtક્ષિાભાં યાજમકક્ષાની વતભતિની પ્રથભ ફેઠક
િા. ૦૪/૦૯/૨૦૧૫ના યજ આન્ડેક્ષ્ટ-ફીના કન્પયન્વ શૉર ખાિે ૧૧.૦૦ કરાકે ભે ર શિી.

અ ફેઠકભાં નીિે જણાલેર વભ્મ/શ્રી/અભંતિિશ્રીઓ શાજય યશેર શિાં.
૧

શ્રી યતલંદ ગ્રલાર(IAS)

ધ્મક્ષશ્રી

તધક મુખ્મ વગિલશ્રી, ઈદ્યગ ને ખાણ તલબાગ,
ગાંધીનગય

૨

શ્રીભિી ભભિા લભાગ , IAS

વભ્મ શ્રી

ઈદ્યગ કતભળનયશ્રી , ઈદ્યગ કતભશ્નયની કિેયી

,

ગાંધીનગય
૩

શ્રી શફગટગ ક્રીશ્ચીમન

વભ્મ શ્રી

નાણાકીમ વરાશકાયશ્રી, ઈદ્યગ ને ખાણ તલબાગ,
ગાંધીનગય.

૪

શ્રી એ. એભ. ભાંકડ

વભ્મ શ્રી

કતભળનયશ્રી, ટે ક્નનકર એજ્યુકેળન કતભશ્નયની કિેયી ,
ડૉ. જીલયાજ ભશેિા બલન, ગાંધીનગય

૫

શ્રી ફી એવ ભશેિા

વભ્મ શ્રી

નામફ વગિલશ્રી ,

ઈદ્યગ ને ખાણ તલબાગ

ગાંધીનગય.
૬

શ્રી એિ.ડી.શ્રીભાી

વભ્મ વગિલ શ્રી

તધક ઈદ્યગ કતભળનયશ્રી(તલસ્િયણ)

, ઈદ્યગ

કતભશ્નયની કિેયી, ગાંધીનગય
૭

શ્રી ડી.એભ. યીખ

-

વંયકુ િ ઈદ્યગ કતભળનયશ્રી(વલ્ટ-ટે ક્ષ), ઈદ્યગ
કતભશ્નયની કિેયી, ગાંધીનગય

૮

શ્રી સુતનર ાયે ખ

ખાવ અભંતિિ

એડલાઆઝય, ઝાઆડવ-કેડડરા, ભદાલાદ

૯

શ્રી યે ળ લયા

ખાવ અભંતિિ

શેડ-નલગરટી એસ્યુયન્વ, ભદાલદ યુતનલતવિટી,
ભદાલાદ

૧૦

શ્રી નયે ળ જાડેજા

અભંતિિ

ડેપ્યુટી ડામયે નટય, જી.ટી.યુ., િાંદખેડા

૧૧

શ્રી અનંદ ાંડે

અભંતિિ

અતવસ્ટન્ટ ભેનેજય, અઆ.અઆ.ટી.-ગાંધીનગય,
િાંદખેડા

૧૨

શ્રી ભતન ગુપ્િા

અભંતિિ

પ્રપેવય, DAIICT, ગાંધીનગય

૧૩

શ્રી એન. એભ. તિલેદી

અભંતિિ

વંયકુ િ ઈદ્યગ કતભળનયશ્રી(પ્રત્વાશન), ઈદ્યગ
કતભશ્નયની કિેયી, ગાંધીનગય

,

ફેઠકની ળરૂઅિભાં ઈદ્યગ કતભશ્નયશ્રીએ ભાન. ધ્મક્ષશ્રી ને તધક મુખ્મ વગિલશ્રી(ઈ.ખા.તલ.) િેભજ
વલે વભ્મ ને અભંતિિશ્રીઓને અલકામાગ િેભજ સ્ટાટગ મજના અંગે ગાઈ થમેર વેતભનાયની તલગિ
અી.
ત્માયફાદ ભાન. તધક મુખ્મ વગિલશ્રી(ઈ.ખા.તલ.)એ વોને અલકાયી ફેઠકની ળરૂઅિ કયી. િેભજ
સ્ટાટગ ૉગરવી ફાફિે જુ રાઆ ભાવભાં મજામેર ગિંિન તળગફયભાં ણ ખ ૂફ જ તલગિલાય િિાગ થમેર શલાનુ ં
જણાલેર. વદય પ્રથભ ફેઠક શલાથી િભાભ ઈક્સ્થિ વભ્મશ્રી/અભંતિિશ્રીઓએ િાન ડયિમ અપ્મ.
એજન્ડાઃ-૧ ભાન. ઈદ્યગ કતભશ્નયશ્રી દ્વાયા એજન્ડા મુજફ ફેઠકભાં કામગલાશી કયલા જણાલિાં તધક ઈદ્યગ
કતભશ્નયશ્રી(તલસ્િયણ) દ્વાયા પ્રેઝન્ટે ળન યજુ કયી ઈક્સ્થિ વો વભ્મ/અભંતિિશ્રીઓને સ્ટાટગ મજનાની
જાણકાયી અી.તલતલધ િફક્કે યજુ અિ થઆ છે કે અ મજનાભાં વતલિવ વેનટયન વભાલેળ કયલ જઆએ. િે
અંગે ઈદ્યગ કતભળનયશ્રીએ સ્ષ્ટિા કયિાં જણાવ્યુ કે સ્ટાટગપ્વ/આનલેળન મજના

પ્રથભ દ્રષ્ષ્ટએ જિાં

ભેન્યુપેકિયંગ વેકટયને રગિી શમ િેલી જણામ છે .યં ત ુ મજનાની આનલેટીલ પ્રડકટવ ને રગિી વ્માખ્મા
જિાં િેભાં પ્રડકટવ , પ્રવેવ ને વલીવીવન વભાલેળ થામ છે િે અંગે વતભતિ દ્વાયા તલસ્ત ૃિ િિાગ ણ
કયલાભાં અલી. િે અંગે વતભતિ ના વભ્મએ ણ નુભદન અપ્યુ. અ મજના ન્લમે નાણાંકીમ વશામના
મુદ્દે િિાગ થિાં ઈદ્યગ કતભશ્નયશ્રીએ, નીિે મુજફ સ્ષ્ટિા કયી


રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની વશામ પ્રતિ પ્રજેનટ Sustenance allowance િયીકે ,



રૂ.૫ રાખની Mentor serviceની વશામ પ્રતિ નડર આન્સ્ટીટયુટને ,



રૂ.૧૦ રાખની Raw Material/equipments costની વશામ પ્રતિ પ્રજેનટ કે પ્રતિ નડર આન્સ્ટીટયુટ િે સ્ષ્ટ
નથી. અ વશામ અંગે જે મુજફ તનણગમ રેલામ િે મુજફ કામગલાશી કયલાભાં અલળે.

શ્રી સુતનર ાયે ખે જણાવ્યુ ં કે જ્માયે ઇનલેળન પ્રડનટ અધાયીિ શમ ત્માયે ઇનલેટયે પ્રટ-ટાઇ ભાટે
વલીવ બાડે કયલા ભાટે , કરાઈડ કમ્યુટંગ વેલાઓ ભાટે , ભાકે ટંગ યીવિગ ભાટે િેભજ

,

ઇ-બુનવના રલાજભ

ભાટે ખિગ કયલા ડિા શમ છે િેથી અલા ખિન
ગ ી જગલાઇ શલી જઇએ િથા વતલિવ વેનટય ભાટે વશામ
અંગે ણ વતભતિના વલે વભ્મ દ્વાયા તલસ્ત ૃિ િિાગ કયલાભાં અલી. અ અંગે કઆ કઆ વેલાકીમ પ્રવ ૃતિઓ
ભાટે ન ખિગ અલયી રઆ ળકામ િે ભાટે નડર આન્સ્ટીટયુટ ાવેથી િે અંગેની ભાડશિી ભંગાલલાનુ ં નક્કી થયુ.
િિાગને અંિે તધક મુખ્મ વગિલશ્રી(ઈ.ખા.તલ.) એ િે ભાટે

GR ભાં ેયા નં.-૩.૧(આ)ભાં ઈભેયલાન તનણગમ રઆ

તલબાગને દયખાસ્િ કયલાનુ ં નક્કી થયુ.ં
ત્માયફાદ પ્રેઝન્ટે ળન દયમ્માન નડર આન્સ્ટીટયુટએ કમા પ્રજેન્વને સ્ટાટગ ભાટે પ્રત્વાડશિ િથા બરાભણ
કયલા અંગેની િિાગ થિાં નડર આન્સ્ટીટયુટ િે ભાટે િાને ત્માં વફ-કતભટીની યિના કયે ને વંપ ૂણગ
તલગન વડશિની દયખાસ્િ િૈમાય કયળે િવુ ં સ ૂિન થમેર.
ત્માયફાદ પ્રેઝન્ટે ળનભાં સ્ટાટગ સ્કીભ અંગે ન્મ મુદ્દાઓ ટૂંકભાં અલયી રઆ કતભટી દ્વાયા અગની
કામગલાશી થલા સ ૂિન થયુ.
એજન્ડાઃશ-૨ મજનાની ભાડશિી અંિગગિ મજનાન GR, એપ્પ્રકેળન પભગ, ડક્યુભેન્ટવનુ ં િેકરીસ્ટ, મજનાની ગાઆડરાઆન્વ,
મજનાને વંરગ્ન FAQsની ભાડશિીથી વો વભ્મશ્રી/અભંતિિશ્રીઓને ભાડશિગાય કયે ર. જેને વતભતિ દ્વાયા ભંજૂય
કયલાભાં અવ્મા.

એજન્ડાઃીી3 ભાન. ઈદ્યગ કતભશ્નયશ્રી દ્વાયા મજના ન્લમે નડર આન્સ્ટીટયુટ ને મજના ન્લમેના મગ્મિાના
ધાયાધયણ નક્કી કયલા િજજ્ઞના િથા અભંતિિના સુિન અંગે તલગિલાય િિાગ કયે ર.
- િિાગ કમાગ ફાદ નડર આન્સ્ટીટયુટના મગ્મિાના ધાયાધયણ અંગે નીિે પ્રભાણેની મગ્મિા યાખલાનુ ં ભાન્મ
યાખેર છે .
૧. વો પ્રથભ Nodal Instituteની વ્માખ્મા ફાફિે ઠયાલની જગલાઆ અંગે વો વભ્મએ વંભતિ અી.
૨. નડર આન્સ્ટીટયુટ િયીકે કઆણ પ્રાઆલેટ વેનટય કંની , બ્રીક વેનટય કંની , આન્ડસ્રીઝ એવતળમેળન(જેલા
કે , CII, FICCI, GCCI, GESIA, IDMA, NASCON, etc.), એકેડતભક આસ્ટીટયુળન , ગલભેન્ટ ડીાટગભેન્ટ થલા ISRO
જેલી એજન્વી િેભજ લરન્ટયી ઓગેનાઆઝેળન જેલી વંસ્થાઓને ણ નડર આન્વટીટયુટ િયીકે ભાન્મિા અી
ળકળે યં ત ુ િે ભાટે મગ્મ સુતલધા શલી તનલામગ છે .
૩. નડર આન્વટીટયુટભાં આન્રાસ્ટનિય પેતવગરટી પ્રલાઆડ કયલા ફાફિે નીિે જણાવ્મા નુવાય રઘુત્તભ
આન્રાસ્રનિય શવુ ં જઆએ િેભ તનમિ થયુ.ં
- આનલેટયવ ભાટે ૨૦ ફેઠકની રગથી જગ્મા શલી જઆએ.
- વંસ્થા ાવે ૨૫૦૦ સ્નલેય પીટ જગ્મા શલી જરૂયી છે .
- િભાભ યજાઓ િથા ઓડપવ-લય છીના વભમ વાથે પ્રતિડદન ઓછાભાં-ઓછા ૧૬ કરાક લડકંગ-લયની
ઈરપ્બ્ધ.
- નડર આન્વટીટયુટભાં કૉભન તભટંગ રૂભ , લકગળ-વેતભનાય ભાટે શૉર , કૉમ્યુટયવ, આન્ટયનેટ નેટલકગ , ઑડીઓ
તલઝયુર, કન્પયન્વ પેતવગરટી, લગેયે આન્રાસ્રનિયભાં જરૂયી શલાનુ ં નક્કી થયુ.ં
- આન્સ્ટીટયુટની નાણાંકીમ વધ્ધયિા શલી જરૂયી.
- પ્રજેનટ વંફતં ધિ ભળીનયી/ઇનલીભેન્્વ/આંિય ભાખાકીમ સુતલધાઓ.
- જે-િે વંફતં ધિ ક્ષેિની તનણુિ
ં ા.
-છે લ્રા ફે-િણ લગથી વંસ્થા અ ક્ષેિભાં વંકામેરી શલી જઇએ.
૪. આન્ક્યુફેટયભાં ઓછાભાં-ઓછા ફે ફૂર ટાઇભ ભેનેજયની તનયુક્નિ કયલી. જે યીવિગ/આનલેળન-ગાઆડન્વ ભાટે
વટીપાઆડ શલા જઆએ, ન શમ િ એક લગના વભમગાાભાં વટીપીકેટ ભેલી રેલાનુ ં યશેળે.
૫. આક-તવસ્ટભ ભાટે

Startup Ecosystem Development Committee યિલા અંગેના સ ૂિન ભાટે

તધક મુખ્મ

વગિલશ્રી(ઈ.ખા.તલ.)એ િેની િિાગ અંગે રગથી તલિાયણા કયલાનુ ં સ ૂિન કયુ.ગ
એજન્ડાઃીી-૪ ફે યુતનલતવિટીના ડીનને કતભટીભાં અભંતિિ વભ્મ િયીકે નીભલા ફાફિે િિાગ થિા નીિે મુજફ િાય
યુતનના પ્રતિનીધીને અભંિીિ િયીકે અભંિીિ કયલાનુ ં નક્કી થયુ.
૧)શ્રી યે ળ લયા,ભદાલાદ યુતન.
૨) શ્રી નયે ળ જાડેજા(જી.ટી.યુ.),
૩) શ્રી ભતન ગુપ્િા(DAIICT),
૪) શ્રી અનંદ ાંડે(IIT,Gandhinagar)
એજન્ડાઃીી-૫ સ્ટાટગ/આનલેળનની મજનાને પ્રત્વાશન અલા ફાફિે િભાભ ઈક્સ્થિ વભ્મશ્રીઓને તધક મુખ્મ
વગિલશ્રી િથા ઈદ્યગ કતભશ્નયશ્રી દ્વાયા વદય મજનાન ફશ પ્રિાય કયલા િથા મજનાને પ્રત્વાશન
અલા નડર આન્સ્ટીટયુટન યર ભશત્લન શલાનુ ં જણાલેર િથા સ્કીભને લેગ અલા તુયંિ પ્રમાવ
કયલા જણાવ્યુ.ં િેભજ અતથિક યીિે છાિ શમ િેલા નાનાભાં નાના આનલેટયને ણ

I ncubat or ની

સુતલધા ભી ળકે િેલા પ્રમાવ કયલા જણાવ્યુ.ં જેથી વદય મજનાન રાબ વભાજના નાનાભાં નાના
વ્મક્નિ સુધી શંિી ળકે .

એજન્ડાઃમ-૬ ટે ક્નનકર તલમના િજજ્ઞ િયીકે શ્રીસુતનરબાઆ ાયે ખને કામભી અભંતિિ વભ્મ િયીકે વભાલલા ફાફિે
વંભતિ અલાભાં અલી.
વદય મજના જાન્યુઅયી-૧૫ભાં જાશેય થમા ફાદ નડર આન્સ્ટીટયુટ િયીકે ભાન્મિા અલા િે ભે ર
કુ ર ફાય યજીઓ ૈકી નીિે દળાગલેર વંસ્થાઓને નડર આન્સ્ટીટયુટ િયીકે ભાન્મ યાખલા વલે ઈક્સ્થિ
વભ્મશ્રીએ વંભતિ અી.
૧. GTU, િાંદખેડા, ભદાલાદ
૨. MICA, ભદાલાદ
૩. CIIE-IIMA, લસ્ત્રાપુય, ભદાલાદ
૪. ભદાલાદ યુતનલતવિટી, નલયં ગપુયા, ભદાલાદ
૫. IIT-ગાંધીનગય, િાંદખેડા, ભદાલાદ
DAIICT, ગાંધીનગય, એર. જે. કરેજ , ી.ડી.ી.યુ. ને ન્મ આન્સ્ટીટયુટવની નડર આન્સ્ટીટયુટ
િયીકેની દયખાસ્િ વંફધ
ં ે શુ ં વગલડિા ઈરબ્ધ છે િેની ભાડશિી ભેલી જરૂયી િકાવણી કમાગ ફાદ
ભાન્મિા અલા અંગેન તનણગમ રેલાનુ ં નક્કી થયુ.ં
અંિભાં કઆ િિાગ ફાકી ન યશેિાં ઈદ્યગ કતભશ્નયશ્રીએ કતભટીનાં ધ્મક્ષ ને તધક મુખ્મ
વગિલશ્રી(ઈ.ખા.તલ.) ન અબાય ભાન્મ. તધક મુખ્મ વગિલશ્રી દ્વાયા ણ વો વભ્મન અબાય ભાનલાભાં
અવ્મ િથા દય ભાવે ફેઠક ફરાલલાનુ ં સ ૂિન કયી ફેઠક પ ૂણગ જાશેય કયલાભાં અલી.

Sd/-

Sd/-

વભ્યૌ વગિલ ને

ઈદ્યગ કતભશ્નયશ્રી

તધક ઈદ્યગ કતભશ્નયશ્રી(તલસ્િયણ)

Sd/ધ્મક્ષશ્રી ને
ભાન.તધક મુખ્મ વગિલશ્રી
(ઈદ્યગ ને ખાણ તલબાગ)

