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अटल इनोवे्हशन मिशन/Atal Innovation Mission 

 

अटल इनोवे्हशन मिशन हा देशातील नामिन्यपूर्ण आमर् उद्योजकतेच्या संसृ्कतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात 

आलेला एक प्रिुख उपक्रि आहे. AIM ने रेले्व बोर्ण , पेयजल आमर् स्वच्छता िंत्रालय, कृषी आमर् शेतकरी कल्यार् िंत्रालय, 

रसे्त िाहतूक आमर् िहािार्ण िंत्रालय आमर् रृ्हमनिाणर् आमर् शहरी व्यिहार िंत्रालय यांच्या भार्ीदारीत अटल नू्य इंमर्या 

चॅलेंज सुरू केले आहे. या उपक्रिांतर्णत AIM, संभाव्य निोने्मषक, स्टाटण-अप आमर् सूक्ष्म, लघु आमर् िध्यि उद्योर्ांना 17 

पूिण-ओळखलेल्या फोकस के्षत्रांिधे्य अत्याधुमनक तंत्रज्ञानाच्या िदतीने निनिीन शोध, तयार आमर् िाकेट-रेर्ी उत्पादने तयार 

करण्यासाठी आिंमत्रत करेल. 

प्रिुख उपक्रि/Major Initiatives 

 

• अटल मटिंकर िंग लॅब: भारतातील सिण शाळांिधे्य सिस्या सोर्िण्याची 

िानमसकता तयार कररे्. 

• अटल इनकू्यबेट  कें दे्र: जार्मतक दजाणच्या स्टाटणअपला चालना देरे् आमर् 

इनकू्यबेटर िॉरे्लिधे्य निीन आयाि जोर्रे्. 

• अटल नू्य इिंमिया चॅलेंजेस: उत्पादनातील निकल्पनांना चालना देरे् आमर् 

त्यांना मिमिध के्षते्र/िंत्रालयांच्या र्रजेनुसार संरेखखत कररे्. 

• िेंटॉ  इिंमिया कॅमे्पन: मिशनच्या सिण उपक्रिांना पामठंबा देण्यासाठी 

सािणजमनक के्षत्र, कॉपोरेट्स आमर् संस्ांच्या सहकायाणने राष्ट्र ीय िार्णदशणक 

नेटिकण . 

• अटल कमु्यमनटी इनोवे्हशन सेंट : मटयर 2 आमर् मटयर 3 शहरांसह 

देशातील सेिा न मिळालेल्या / किी सेिा असलेल्या प्रदेशांिधे्य सिुदाय-कें मित निकल्पना आमर् कल्पनांना चालना 

देण्यासाठी. 

• अटल र सचच अँि इनोवे्हशन फॉ  स्मॉल एिं ट प्रायझेस (ARISE): MSME उद्योर्ात निकल्पना आमर् 

संशोधनाला चालना देण्यासाठी. 

AIM चे पूर्च-ओळखलेले फोकस के्षत्र/Pre-identified Focus Areas of AIM 

AIM साठी 17 पूिण-ओळखलेली फोकस के्षते्र आहेत. त्यांची यादी खाली मदली आहे: 

• सािणजमनक जार्ांिर कचरा टाकरे् आमर् 

सािणजमनक कचरा टाळरे् 

• कंपोखसं्टर्साठी बे्लर् मिक्स कररे् 

• मिकें िीकृत कंपोखसं्टर् 

• कंपोस्टची रु्र्ित्ता 

• कचरा रचना उपकररे् 
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• कचरा व्यिस्ापन पुनिाणपर/पुनिाणपर 

• परिर्र्ारे मर्सॅमलनेशन/ररसायकमलंर् तंत्रज्ञान 

• त्वररत पोटेबल पाण्याची रु्र्ित्ता चाचर्ी 

• सुरमक्षत िाहतूक 

• इलेखरर क र्मतशीलता 

• स्माटण र्मतशीलता 

• पयाणयी इंधन-आधाररत िाहतूक 

• रोमलंर् स्टॉकची अंदाजात्मक देखभाल 

• उदयोनु्मख तंत्रज्ञानाचा िापर करून रेले्व 

अपयशास प्रमतबंध 

• रसे्त आमर् रेले्वसाठी धुके दृष्ट्ी प्रर्ाली 

• हिािान-स्माटण शेती 

AIM च्या धो णात्मक िोमििा/Strategic Campaigns of AIM 

AIM च्या काही िहत्त्वाच्या धोरर्ात्मक िोमहिा खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत आमर् त्यांची चचाण केली आहे: 

1. AIM-प्राइि कायचक्रि/AIM-Prime Program 

 

• उमिष्ट - 9 िमहन्यांच्या कालािधीत प्रमशक्षर् आमर् 

िार्णदशणनाद्वारे मिज्ञान-आधाररत, सखोल तंत्रज्ञान 

कल्पनांचा प्रचार कररे्. 

• लक्ष्यित पे्रक्षक – तंत्रज्ञान मिकासक आमर् 

उष्मायन व्यिस्ापक 

• PRIME म्हर्जे प्रोगॅ्रि फॉर ररसचणसण ऑन 

इनोवे्हशन अँर् एंटरपे्रनु्यअरमशप. 

• AIM ने मबल अँर् िेमलंर्ा रे्ट्स फाऊंरे्शन 

(BMGF) सोबत हा देशव्यापी उपक्रि सुरू करण्यासाठी सहयोर् केला आहे, जो व्हेंचर सेंटर - एक ना-नफा तंत्रज्ञान 

व्यिसाय इनकू्यबेटर द्वारे राबमिला जाईल. 

2. AIM-iCREST 

 

iCREST म्हर्जे उच्च कािमर्री करर्ाऱ्या स्टाटणअपसाठी िजबूत 

इकोमसस्टिसाठी इनकू्यबेटर क्षिता िाढिरे्. 

• उमिष्ट - इनकु्यबेशन इकोमसस्टि सक्षि कररे् आमर् AIM 

च्या अटल आमर् देशभरातील स्ामपत इनकू्यबेटसणसाठी िाढीचा 

चालक म्हरू्न काि कररे्. 

AIM-iCREST कायचक्रिाचे िुख्य उमिष्ट आिे: 

• इनकू्यबेटसणना जार्मतक दजाणचे उद्योजकता कायणक्रि 

मर्झाइन आमर् अंिलात आर्ण्यासाठी, त्यांची संस्ा शाश्ित 

बनिण्यासाठी आमर् मिश्िासाहणता मनिाणर् करण्यासाठी. 

AIM iCREST चे घटक आिेत: 

1. इनकू्यबेटर संरमचत प्रमशक्षर् 

2. स्टाटणअप प्रमशक्षर् 

3. इनकु्यबेशन सके्सस ई-हँर्बुक 

4. जार्मतक सिोत्ति पद्धतीचंा अभ्यास 

हा कायणक्रि आत्ममनभणर भारत अमभयानाशी संरेखखत आहे. 

मबल अँर् िेमलंर्ा रे्ट्स फाऊंरे्शन आमर् िाधिानी फाऊंरे्शन यांच्या सहकायाणने AIM ने हा कायणक्रि सुरू केला आहे. 
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