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RKVY-RAFTAAR Agribusiness Incubator,  
College of Food Processing Technology 
& Bio Energy, Anand Agricultural 
University, Anand – 388110, Gujarat. 

CALL FOR APPLICATIONS 
Food & Agri-business Incubation Programs - Cohort 6 

 

Inviting applications for ‘Agripreneurship Orientation & Start-up Agribusiness Incubation Programs’ 
supported by RKVY-RAFTAAR, Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare, Government of India. 
 

If you are an Entrepreneur working in Food, Agriculture and Allied Sectors, looking to scale-up your 

innovative idea into a viable business, then this is your chance to grow. 
 

Selected Participants will get 2 months comprehensive Agripreneurship training, Mentorship, 
Access to labs & R&D Facility, Networking and an opportunity to get seed funding grant. 
  

Grant in Aid support up to                                                                Training  

 ₹ 5 Lakh for Pre-Seed/Early Stage*                                             Mentorship     

 ₹ 25 Lakh for Seed Stage Company*                                           Networking  
 

HOW TO APPLY :  Through online mode only on the website :   www.AAUincubator.in  
                                    Last date of submission of application        :   September 30,2021  
 

Contact: 02692-261302 | Email : rabiaauanand@gmail.com 
Principal & Dean  

College of FPT&BE, AAU, Anand 

http://www.aauincubator.in/
mailto:rabiaauanand@gmail.com
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એેગ્રી એને ફૂડ બિઝનેસ ઇંક્યુિેટર , AAU, ફુડ પ્રોસોસસિંગ ટોકનરોલરોજી અનો બરયરો અોનર્જી મહરવિદ્યરલય , અરણંદ કૃવિ યુનનિસસિટી, અરણંદ  ખાતો  

ગુર્જરરતમરં કૃવિ અનો સંલગ્ન ક્ષોત્રો મર ંસ્ટરટટઅપ પ્િૃવિનો િોગ અરપિર મરટો , વિવિધ કૃવિસરહસ-વ્યિસરય લક્ષી ઇન્ક્યુબેશન કાર્યક્રમાોં  ચાલી રહેલ  છો . 

 

જે પૈકી, હાલ માાં ભારત સરકરર ની  RKVY-રફતાર એેગ્રી. બબજનેસ ઇનુ્ાં બેટર યરોર્જનર  એાંતર્યત પલ્લિ એને પ્રસૂન પ્રાેગ્રામ માટે નિર એને ઇનરોિોટટિ 

વિચરરરો ધરાિતા  કૃવિ ઉદ્ાેર્ સાહબસકાે એને સ્ટરટટઅપ કાં પનીએાે પાસો થી  એરજી માંર્ાિા માાં એાિી રહી છે ,  

 

પલ્લિ  એને પ્રસનૂ પ્રોગ્રરમ ની વિર્તા ેનીચે મુજબ છે 
 
1. પલ્લિ - એેગ્રીપ્રિનીયરરેશીપ એરરેરએનેે્ટશન િરેગ્રરમ (આ ઈડીઆ  / િી-સીડ સે્ટજ) - AOP 

 

 

- ₹. 5 લ ખ સુધી ની સહ ય મેળિિા ની તક 

 એેગ્રગ્રપ્રપ્રનનર્ર બનિાની તક 

 2 મરસ ની અોગ્રીપ્રપ્નીયરોરશીપ તાલીમ 
 ઉદ્ાેર્ એને શૈક્ષણિક નનષ્ણાતાે તરફથી માર્યદશયન 

 તકનીકી એને વ્યિસાર્લક્ષી માર્યદશયન 

 િર્લ્ય ક્લાસ રરસચય લેબાેમાાં પ્રર્ાેર્ાે કરિાની તક 

એરજી કરિા માટે ની પ્થમ લરયકરત  : ઇનરોિોટટિ વિચરર અનો નિીન તકનીક દ્વરરર કૃવિ ઉત્પરદન, કૃવિ સમસ્યરનંુ સુવિધર સરથો સમરધરન  કરિાની 

ઇચ્છરશક્તિ અનો સબઝનોસ અરઈડીઅર. 

 

2.  પ્રસૂન - સ્ટ ર્ટઆપ આ ગ્રીબિઝન સ ઇનક્યુિેશન િરેગ્રરમ (બિઝન સ /સીડ સે્ટજ) - SAIP 

 

 

- ₹. 25 લ ખ સુધી ની સહ ય મેળિિા ની તક 
1. તમારા કૃવિ વ્યિસાર્ને વિસ્તૃત કરિાની તક 

2. 2 મરસ ની અોગ્રીપ્રપ્નીયરોરશીપ તાલીમ એને માર્યદશયન  
3. ઉદ્ાેર્ એને શૈક્ષણિક નનષ્ણાતાે તરફથી માર્યદશયન 

4. િર્લ્ય ક્લાસ રરસચય લેબાેમાાં પ્રર્ાેર્ાે કરિાની તક 

એરજી કરિા માટે ની પ્થમ લરયકરત  : ઇન  વ ટર્વ એને નવીન તકનીક દ્વરરર ઉત્પરદ એથિા  કૃવિ  સમસ્યરનંુ સુવિધર સરથો સમરધરન કરિા મા સફળતર 

મળી હરોર્ તેિા સ્ટરટટઅપ્સ 
- એરજી કરિાની છોલ્લી તરરીખ  : 30-September-2021 
- અરોનલરઇન એરજી  www.AAUincubator.in  િોબસરઇટ પર થી કરિરની રોહસો. 

 

http://www.aauincubator.in/
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