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                                                                      તા. 11 નવેમ્બર,2022 

- નીનત આયોગ દ્વારા પ્રકાનિત “75 વમુન એન્ટરનપ્રન્યોિીપ 
ઑફ ઈન્ન્િયા” બકુમાાં જીટીયનુા 6 મહિલા સ્ટાટટઅપકતાટને 
સ્થાન મળયુાં.  
 

- વતટમાન સમયમાાં ઉદ્યોગસાિનસકતાના કે્ષતે્ર મહિલાઓ પણ 
પરુૂષ સમોવિી જોવા મળે છે. મહિલાઓ નોકરીકતાટની 
જગ્યાઓ નોકરીદાતા બનેલ છે. જીટીય ુ આ પ્રકારના 
સ્ટાટટઅપકતાટને તેના આઈહિયાથી લઈને ઈનોવેિન અને 
પેટન્ટ સધુીના તમામ સ્તરે મદદરૂપ  થાય છે.   
                               -પ્રો. િૉ. નવીન િેઠ 
                                કુલપનત , જીટીય ુ

 

- 6 સ્ટાટટઅપકતાટએ 30થી વધ ુ લોકોને રોજગારી આપી, 
નાણાકીય વષટ 2021-22માાં 6 કરોિ 69 લાખનુાં ટનટઓવર 
કયુું.  



અમદાવાદ | શકુ્રવાર , આત્મનનર્ટર ર્ારત અભર્યાનને સ્રાથટક કરવા માટે કેન્ર 
સરકાર અને અટલ ઈનોવેિન નીનત આયોગ દ્વારા  સ્ટાટટઅપકતાટ ,રીસચસટ  અને 
ઈનોવેટસટ માટે કાયટરત રિ ેછે. તાજેતરમાાં જ અટલ ઈનોવેિન મીિન અને નીનત 
આયોગ દ્વારા દેિર્રમાાંથી ઉદ્યોગ સાિનસકતાના કે્ષતે્ર શે્રષ્ઠ કામગીરી કરનાર  75 
મહિલના સ્ટાટટઅપકતાટઓને “75 વમુન એન્ટરનપ્રન્યોસીપ ઑફ ઈન્ન્િયા” પસુ્તકમાાં 
સ્થાન આપયુાં છે. ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી (જીટીય)ુ સાંચાભલત અટલ 
ઈનોવેિન સેન્ટરના (એઆઈસી) 6 મહિલા સ્ટાટટઅપકતાટને પણ નીનત આયોગ દ્વારા 
પ્રકાિીત આ પસુ્તકમાાં સ્થાન મળયુાં છે. આ સાંદરે્ જીટીયનુા કુલપનત પ્રો. િૉ. નવીન 
િેઠે જણાવયુાં િત ુાં કે, વતટમાન સમયમાાં ઉદ્યોગસાિનસકતાના કે્ષતે્ર મહિલાઓ પણ 
પરુૂષ સમોવિી જોવા મળે છે. મહિલાઓ નોકરીકતાટની જગ્યાઓ નોકરીદાતા બનેલ 
છે. જીટીય ુઆ પ્રકરના સ્ટાટટઅપકતાટને તેના આઈહિયાથી લઈને ઈનોવેિન અને 
પેટન્ટ સધુીના તમામ સ્તરે મદદરૂપ  થાય છે. જીટીયનુા કુલસભચવ િૉ. કે. એન. 
ખેરે તમામ મહિલા સ્ટાટટઅપકતાટ અને ટીમ એઆઈસીને આ બદલ અભર્નાંદન 
પાઠવયા િતાાં.  

 

જીટીય ુસાથે સાંકળાયેલા 6 સ્ટાટટઅપકતાટએ 30થી વધ ુલોકોને રોજગારી આપી છે. 
જ્યારે નાણાહકય વષટ 2021-22માાં 6 કરોિ 69 લાખનુાં ટનટઓવર કરીને સ્ટાટટઅપકતાટ 
તરીકે આનથિક ઉપાર્જન સહિત નોકરીદાતા તરીકે પ્રસ્થાપીત થયેલ છે. િલે્થકેર 
સેક્ટરના આ 6 પ્રોિક્્સ નવનવધ સ્તરે કાયટરત છે. જેમાાં વાયજેન િલે્થકેરના 
સ્ટાટટઅપકતાટ િૉ. નૈના શ્રીવાસ્તવ દ્વારા િલે્થકેર િાયગ્નોસ્ટીક હકટનુાં ઉત્પાદન 
કરવામાાં આવેલ છે. જે માઈક્રોહિનસસ અને થેલેસેનમયા જેવા રોગના નનદાન માટે 
ઉપયોગી નનવિે છે. શ્રી િમેાલી સાંઘાનીના થમોસેન્સ સ્ટાટટઅપ દ્વારા ફેભિક્સમાાં નેનો 
ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ઉત્તમ પ્રકારના માસ્ક , મોજા , કપિાાં , વગેરેનુાં નનમાટણ 
કયુું છે. કોઈ પણ પ્રકારના વાઈરસથી સાંક્રમીત થતાાં આ ફેભિક્સ અટકાવે છે. રોગ 



પ્રનતકારક િક્ક્તમાાં વધારો કરતી અને િરીરમાાં તમામ પ્રકારના વાઈરસના 
ઈન્ફેક્િનને અટકાવતી િાથલીયા થોરના ફળમાાંથી િમે્પોઈન નામની દવાનુાં નનમાટણ 
કરનાર સ્પેરો િલે્થકેર સ્ટાટટઅપના શ્રી િતેલ ચૌિાણને પણ આ પસુ્તકમાાં સ્થાન 
મળયુાં છે.  શ્રી હકિંજલ વાઘેલાએ સે-િોક િલે્થકેર નામના પોટટલનુાં નનમાટણ કયુું છે. 
આ પલેટફોમટ પર 50,000થી વધ ુિલે્થકેર પ્રોફેિનલ્સ સાંકળાયેલા છે. જે પેિન્ટ 
માટે ઓનલાઈન અપોઈમેન્ટથી લઈને તમામ પ્રકારની સ્વાસ્્ય સાંબધીત સેવા પરૂી 
પાિે છે. આટીહફશ્યલ ઈન્ટીભલજન્સ અને મિીન લનનિગ જેવી અદ્યતન ટેક્નોલોજીનો 
ઉપયોગ કરીને પ્રોનવવા સ્ટાટટઅપના શ્રી રોહિણી વસાંત દ્વારા તમામ પ્રકારના 
ખાદ્યપદાથો અને કોસ્મેટીક્સ પ્રોિક્્સ ખરેખર ઓગેનનક છે કે નિી તેનુાં પરીક્ષણ 
કરી આપે છે. પોભલમરાઈઝ ચેઈન રીએક્િન ટેક્નોલોજી દ્વારા ગાયના દૂધમાાં રિલેા 
નવનવધ પ્રોટ્રીન , નવટામીન તેમજ ગણુવત્તાયકુ્ત દૂધ મળે છે કે નિી તે સાંદરે્ 
મનોરમા એગ્રોબાયોટેકના સ્ટાટટઅપકતાટ શ્રી અનાનમકા િમાટએ ટેસ્ટની મેથિ 
નવકસાવી છે. જેનાથી પશપુાલકોને પણ આનથિક રીતે સનવિેષ લાર્ પ્રાપત થઈ િકે 
છે. ગજુરાતમાાંથી કુલ 10 મહિલા સ્ટાટટઅપકતાટઓને આ પસુ્તકમાાં સ્થાન પ્રાપત 
થયેલ છે.    

 

 

 
 


