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ગયજરાિ સ્ટાટસઅપ એર્ોડ્ઝસ 2021: કડેદ્રીય એમએ્એમઇ માંત્રી નારાયર્ રાર્એે 5 

ગયજરાિ-ન્સ્ર્થિ સ્ટાટસઅપ્ન ેએર્ોિસ એનાયિ કયાસ  

અમિાર્ાિઃ ભારિ ્રકારના કૌિટય ન્ર્કા્ અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા માંત્રાલય દ્ર્ારા ‘્ેડટર ઓફ એક્્લડ્’ નો િરજ્જો 

ધરાર્િી ્ાંસ્ર્થા આાંિરન્િડયોરન્િપ િેર્લપમેડટ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા, અમિાર્ાિએ િાજેિરમાાં ગયજરાિ સ્ટાટસઅપ એર્ોડ્ઝસ 

2021ના ન્ર્જેિાઓની જાહેરાિ કરી હિી. કેડદ્રીય એમએ્એમઇ માંત્રી નારાયર્ રાર્ેએ ‘ઇમર્જજગ’, ‘ગ્રોઇંગ’ અને ‘સ્પેશ્યલ 

જ્યયરી એર્ોિસ’ કેટેગરીઓમાાં ન્ર્જેિાઓને એર્ોિસ અને ઇનામની રકમ એનાયિ કરી હિી.  

્ાંસ્ર્થાને ્મગ્ર ગયજરાિમાાંર્થી એર્ોિસ માટે 120 નોન્મનેિન મળ્યાાં હિાાં અને છ ્ભ્યોની જ્યયરીએ નોન્મનેિનની ચકા્ર્ી કરી 

હિી. જ્યયરીમાાં ઇિીઆઇઆઈના દિરેક્ટર જનરલ િો. ્યન્નલ િયક્લા, સ્ટાટસઅપ ઇન્ડિયા ્ીિ ફાંિના ચેરમને એચ કે ન્મિલ, ગયજરાિ 

ર્ેડચર ફાઇનાડ્ ન્લન્મટેિ (GVFL)ના મનેેજીંગ િીરેક્ટર િયખબાંધય રર્થ, કડફેિરેિન ઓફ ઇન્ડિયન ઇડિસ્ટ્રી (CII)ના કાઉન્ડ્લ 

મેમ્બર ન્હમાાંિય ્ાપરીયા, ગયજરાિ ચેમ્બર ઓફ કોમ્સ એડિ ઇડિસ્ટ્રી (GCCI)ના ્ીન્નયર ર્ાઇ્ િેન્્િડટ પન્ર્થક પટર્ારી અન ે

આઇક્રીએટના ન્બઝને્ હેિ રાજીર્ બોઝ ્ામેલ હિાાં. 

આ િ્ાંગે ઇિીઆઇઆઈ અમિાર્ાિના દિરેક્ટર જનરલ િો. ્યન્નલ િયક્લાએ કહ્યાં હિયાં ક,ે “ઇિીઆઇઆઈ િેિમાાં 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને િોત્્ાહન આપર્ામાાં હાંમેિા મોખરે રહી છે. અમારી કામગીરીના છેટલાાં ચાર િાયકામાાં અમે િેિમાાં સ્ટાટસઅપ્ 

અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને ર્ેગ આપર્ા આિયર છીએ, જે માટે અમે ્ાંભન્ર્િ ઉદ્યોગ્ાહન્્કોને ઉન્ચિ કૌિટય િિાન કરીએ છીએ, 

જેર્થી િેમને નર્ા ઉદ્યોગ્ાહ્ના ્જસન અને મેનજેમેડટના નર્ા માગે અગ્રે્ર ર્થર્ામાાં મિિ મળે છે.”  

બાયોિો્ે્ એન્ડજનીયડરગ કાંપની ઓન્મ્નબીઆરએક્્ બાયોટેકનોલોજી્ િાઇર્ટે ન્લન્મટેિ િર્થા એગ્રો એડિ ફૂિ િો્ેલ્્ગ કાંપની 

ઓલ ધેટ દિપ્ િાઇર્ેટ ન્લન્મટેિની ‘બેસ્ટ ઇમર્જજગ સ્ટાટસઅપ’ કેટેગરીમાાં ન્ર્જેિાઓ િરીક ેપ્ાંિગી ર્થઈ હિી. એ જ રીિે ‘બેસ્ટ 

ગ્રોઇંગ સ્ટાટસઅપ’ કેટેગરીમાાં ન્ર્જેિાઓ િરીક ે મોટિીઝ ઇડફોટેક એલએલપી અને પાઇર્ોડટગ ્ોફ્ટર્ે્સ િાઇર્ટે ન્લન્મટેિની 

પ્ાંિગી ર્થઈ હિી. ‘સ્પેશ્યલ જ્યયરી એર્ોિસ’ રાયયર્ નેચરલ ફાઇબ્સ િાઇર્ેટ ન્લન્મટેિને એનાયિ ર્થયો હિો. 

ન્ર્જેિા સ્ટાટસઅપ્ની િોફાઇલ: 

ઓન્મ્નબીઆરએક્્ ભારિની િર્થમ બાયોિો્ે્ એન્ડજનીયડરગ કાંપની છે, જે બાયોટેકનોલોજી, ર્ીના ઉત્પાિન, ્ેલ ર્થેરપી 

અને અડય બાયોલોન્જક્્ ઉત્પાિન માટે લ્્ગલ-યયઝ બાયોદરએક્ટ્સનયાં ઉત્પાિન કર ે છે, ્ેલબીઆરએક્્ લ્્ગલ-યયઝ 

બાયોદરએક્ટ્સ કોન્ર્િ-19 ર્ી ્ન્હિ ્ેલ કટચર-આધાદરિ ર્ી ઉત્પાિન માટે િયન્નયાની ્ૌર્થી મોટી બાયોદરએક્ટ્સ છે.  

ઓલ ધટે દિપ્ સ્ર્ાદિિ અને સ્ર્ાસ્્યર્ધસક અબસન પેડટ્રી એિેન્ડિયટ્ બનાર્ે છે, જે ગ્રાહકોને ગર્િરીની ન્મન્નટોમાાં સ્ર્ાદિિ 

ભોજનનો આનાંિ લેર્ાની ્યન્ર્ધા આપે છે િમેજ કેલેરી કે કેન્મકટ્ની લ્ચિાર્થી મયક્િ રાખે છે. 

મોટિીઝ ઇડફોટકે એલએલપી ઉત્પાિન બનાર્ર્ા અને મોટિ ન્નમાસિાઓ માટ ે પલેટફોમસ ઊભયાં કરીને િમામ િકારના મોટિની 

જરૂદરયાિો માટે ર્ન સ્ટોપ ઓનલાઇન ્ોટયયિન છે. 

પાઇર્ોડટગ ્ોફ્ટર્ે્ સ િાઇર્ટે ન્લન્મટિે (ક્લાયડટજોય) 90+ િેિોમાાં 4000ર્થી ર્ધારે એજડ્ીઓ અને 9000 રીલાડ્રને 

િેમના ક્લાયડટનયાં મેનજેમેડટ કરર્ા અને િેમનો વ્યર્્ાય ર્ધારર્ા મિિરૂપ કર ેછે. એજડ્ી ઓપરેડટગ ન્્સ્ટમ િર્થમ અને એક 

િકારની િોિક્ટ છે, જે શે્રષ્ઠ ન્નર્સય લેર્ા અને ર્ૃન્દ્ધને ્ક્ષમ બનાર્ર્ા લ્્ગલ પલે્માાં કોઈ પર્ ્ર્થર્્ કાંપની માટે િમામ ્રે્ા 

આપિી િર્થમ િકારની િોિક્ટ છે. 

રાયયર્ ફાઇબ્સ ્સ્ટેઇનેર્બલ, ઇકોરડેિલી એન્ડટદિિેસ્્ડટ રગે્રડ્ અને મોન્સ્કટો/ઇડસ્પકે્ટ દરપટેલડટ ગયર્ો ્ાર્થે કૂલ કટેન/ફાઇબ્સ 

દ્ર્ારા જીર્નની ગયર્ર્િા ર્ધારર્ા ભાર મૂકે છે, જે ર્ીજળી ન્ર્ના પર્ જીર્નને શે્રષ્ઠ બનાર્ર્ા લાાંબી ટકાઉક્ષમિા ધરાર્ે છે.  
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