
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આણદં કૃષ યષુનલષવિટી, આણદં - ૩૮૮૧૧૦ 

 
ફૂડ અને એગ્રી ફીઝનેવભ ાં સ્ટ ટટઅ ભ ટનેી વશ મ મોજન  

 ગુજય ત વયક યની સ્ટ ટટઅ વશ મ મોજન  ભ ટે ફૂડ અને એગ્રી બફઝનેવ 

વેક્ટય ભ ટે આણાંદ  કૃબ મુબનલર્સવટીને નોડર વાંસ્થ  તરયકે ભ ન્મત  ભેર છે.  

કૃબ/ફ ગ મત/ફૂડ/ડેયી/લેટયનયી/કૃબ ઇજનેયી જેલ  કે્ષત્રે નલ  ઉદ્યોગ ળરૂ કયલ  નલતય 

બલચ ય ધય લત  મુલ ન વ શબવકો  વેથી ોત ન  નલ  પ્રમોગો/બલચ યો યજુ કયી 

ગુજય ત વયક યની ઉક્ત સ્ટ ટટઅ વોટટ મોજન ભ ાં બ ગ રેલ  આભાંત્રણ આલ ભ ાં 

આલે છે. આ ભ ટે આચ મટશ્રી એપીટીફીઈ કોરેજ,આણાંદ કૃબ મુબનલર્સવટી, આણાંદ 

 ને બનમત ત્રકભ ાં  અયજી કયલ  જણ ાંલલ ભ ાં આલે છે.  બનમત ત્રક મુબનલર્સવટીની 

નીચે જણ લેર લેફવ ઈટ ઉયથી ડ ઉનરોડ કયી ભેલી ળક ળે.  અયજી કયલ ની  

છેલ્રી ત યીખ ૩૧ જુર ઈ,૨૦૧૭ યશેળે. 

 

ટેબરપોન નાં -૦ય૬૯ય ય૬૧૩૦૨/૯૪૨૬૫૦૦૮૧૬  

એપીટીફીઈ કોરેજ,આણાંદ કૃબ મુબનલર્સવટી, આણાંદ 

Email: deanfpt@aau.in; Website: www.aau.in 

 

 

નોડર ઓરપવય, સ્રીનીંગ કબભટી                            

સ્ટાટટ  અ સ્કીભ 

 



સ્ટાટટ  અ ઇન્ક્યફેુટટ ભાટે અયજી ત્રક 

૧. અયજદાયની ભાટશતી 
અયજદાય / ઉદ્યોગવાશષવકનુ ંનાભ: 

ળૈક્ષણણક રામકાત: 

વયનામુ:ં  
ટેણરપોન / ભોફાઇર: 

ઇભેઇર: 

લતટભાન વ્માલવાષમક / યોજગાયની સ્સ્થષત: 

૨. નલા ષલચાય / પ્રોજેક્ટ ષલળેની ભાટશતી  

સણૂચત નલી / નલીન ષલચાયની ષલગતો  

 સણૂચત નલી ટેક્નોરોજી / પ્રોડક્ટ / નલપ્રમોગનુ ંળીટક: 
 નલી તકનીક / પ્રોડક્ટ / નલપ્રમોગની શે્રણી (પ્રટિમા / પ્રોડક્ટ / નલી એપ્લરકેળન / અન્ક્મ:  વફંષંધત પોટા, ડેટા, 

ટડઝાઇન લગેયેનુ ંએક ેજ વાથે જોડો) 
 ઉદ્યોગ/ફજાયભા ંએપ્લરકેળનના વબંષલત કે્ષત્રોને સ્ષ્ટ કયો:  
 નલપ્રમોગ / નલીનતા (લધ ુવાયી કાભગીયી / નલી સષુલધાઓ / સધુાયાઓ)  ની ષલષળષ્ટતા સ્ષ્ટ કયો : 
 ફજાયભા ંશરેીથી કઈ તકનીકી / ઉત્ાદનો ઉરબ્ધ છે? નલી ટેક્નોરોજી / પ્રોડક્ટ / નલપ્રમોગની ફજાય 

ક્ષભતા શુ ંછે? તે ફજાયભા ંશુ ંલેલ્ય ુએટડવન કયળે? 
 
નલપ્રમોગની લતટભાન સ્સ્થષત 

 નલપ્રમોગ / પ્રોડક્ટ અથલા વષલિવ ઓપટયિંગની લતટભાન સ્સ્થષત શુ ંછે ? 

 આઈટડમા યેડીનેવ રેલર (ણરિંક મજુફ: http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_Readiness_Level):  
 તભાયા નલપ્રમોગને એન્ક્ડ યઝુય ભાટે વંણૂટ ટપલ્ડ ટેસસ્ટિંગ / ષલકષવત કયી તૈમાય થલા ભાટે જરૂયી વભમ ગાો 

ભટશનાભા ંષનટદિષ્ટ કયો? કૃા કયીને, ભટશના મજુફની મોજના આો. 
જરૂયી પ્રોત્વાશન 

 તભાયી ાવે નલપ્રમોગ ફજાયભા ંરેલા ભાટે શુ ંવ્મલવામ મોજના છે? (તભાયા ોતાના ળબ્દભા ંવફંષંધત પોટો , 
ડેટા, ટડઝાઇન લગેયે વાથેનુ ંએક ેજ જોડો) 

 નલપ્રમોગને ફજાય યેડી કયલા ભાટે કમા પ્રકાયની વશામની જરૂય છે? 
કૃા કયીને ટિમા મજુફનુ ંભાખુ ંઆો (ટિમાઓ જેલીકે ટડઝાઇન / પ્રોટોટાઇ / રેફ / ફેન્ક્ચ સ્કેર ઉત્ાદન / 
વ્માલવાષમક વેલાઓ / કભટચાયીઓની  બયતી / ટ્રામર / ટેસ્ટ ભાકેટટિંગ / યચયુણ) (અરગ ેજનુ ંજોડાણ કયો) 
3.અન્ક્મ વફંષંધત ભાટશતી 

 તભાયા નલપ્રમોગ/પ્રોજેક્ટભા ંલધાયાના ટીભના વભ્મો / ાટટનય અને ભાગટદળટન / ભાગટદષળિકાઓ છે (જો 
શોમતો, નાભ, વયનામુ,ં પોન અને ઈ-ભેર વાથે આો): 

 નલપ્રમોગ વફંષંધત કોઈ એલોડટ અથલા ભાન્ક્મતા (જો શોમ તો) : 

 કૃા કયીને લધાયાની ભાટશતી ળાભેર કયો કે જે , તભે અભોને કશલેા ઇચ્છતા શોઈ, જેથી અભને તભાયી અયજીની 
વદંગી કયલાભા ંભદદ ભી ળકે. 

4. અન્ક્મ 

હું, ...................................., અશીં પ્રભાણણત કયીને જણાવુ ંછં કે આઇટભ  1-3 મજુફ અયજી પોભટભા ંયજૂ થમેર ભાટશતી 

વાચી અને વંણૂટ છે. 
 
 

તાયીખ:                                                                                                                          અયજદાયની શસ્તાક્ષય 
સ્થ: 



Application Proforma for Start Up Incubatee 

 

1. Applicant Information 

 Applicant (entrepreneur) name: 
 Educational Qualifications: 
 Address:  
 Telephone/mobile: 
 Email: 
 Current professional /employment status: 

2. Information about new idea/project 

Details of proposed new/innovative idea 
 Title of the proposed new technology/product/innovation: 
 Category of new technology/product/innovation (specify process/ product/ new application / 

other : attach one page with relevant photograph, data, design etc.) 
 Specify the potential areas of application in industry/market: 
 Specify newness/ uniqueness of the innovation (better performance/ new features/ 

improvements):  
 Which are the competing technology/products already available in market? What is the market 

potential of new technology/product/innovation? What value it would add in market?  
Current Status of innovation 
 What is the current status of the innovation /product or service offerings? 
 Idea readiness level (as per http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_Readiness_Level) 
 Specify the time period in months required for your innovation to be completely developed for 

field testing /ready for intended end-user? Please, give month wise plan. 
Support needed 
 Do you have a business plan for taking new innovation to market? (attach separate business 

plan in your own words / format – one page with relevant photograph, data, design etc) 
 What level of support is required for making new innovation market ready?  
 Please give activity wise break-up (Activities include design/ prototype development/ lab/ 

bench scale production/ professional services/ hiring staff/ trials/ test marketing/ 
miscellaneous)  (use annexure) 

3. Other Related Information 

 Are there any team members/partner and mentors/guides in your innovative project. (If so, give 
name and complete contact address with phone and e-mail) 

 Any awards or recognition related to the innovation (if any) 
 Please include additional information that you wish to communicate to us to help us in judging 

your application. 
4. Other 

I, ………………………………, here by certify that the information furnished in the application 
form from Item 1-3 is true and complete. 
 
 
 
Date:          Signature of the applicant 
Place: 
 

 


