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Quem somos
Visão geral da empresa

Pentashiva Infraventures Private Limited fornecem um conjunto completo de serviços do conceito de
comissionamento, que inclui o projeto de engenharia e serviços. NRDC abrangentes projetos EPC na base do
turnkey para oferecer e fornecer consultoria no sector, tais como infra-estrutura, agricultura, saúde, energia e
PoNRDCr, etc de tecnologia de informação.
No NRDC do setor de tecnologia, realizar projetos em associações com NRDC, NRDC onde promover, desenvolver
e commercialisé as tecnologias / sei / invenções / patentes / processos provenientes de várias instituições
nacionais R & D / universidades e é atualmente trabalhando sob o controle administrativo do departamento de.
de pesquisa científica e Industrial, Ministério da ciência e tecnologia.
Durante a última década seis de sua existência e na prossecução dos seus objetivos corporativos, NRDC forjou
fortes laços com a comunidade científica e industrial na Índia e no exterior e desenvolveram uma ampla rede de
instituições de pesquisa, academia e indústria e feita formal acordos com eles para a comercialização de knowhow desenvolvido em seus laboratórios e é agora reconhecido como um grande repositório de uma vasta gama de
tecnologias espalhados por quase todas as áreas das indústrias, viz. Agricultura e transformação de produtos
agrícolas, produtos químicos, incluindo pesticidas, drogas e produtos farmacêuticos, Bio tecnologia, metalurgia,
eletrônica e instrumentação, materiais de construção, mecânica, elétrica e eletrônica etc. Tem licenciou a
tecnologia indígena a mais de 4800 empresários e ajudou a estabelecer um grande número de indústrias de
pequena e média escala.
Além de ser o portador da tocha no domínio da transferência de tecnologia, NRDC compromete-se igualmente o
número de actividades no âmbito do seu programa promocional estruturado para encorajamento e avanço da
pesquisa, promoção de invenções e inovações tais como Benemérito prêmios de invenções, suporte tecnocomercial, assistência técnica e financeira para a proteção de direitos de propriedade intelectual, serviços de
adição de valor e suporte para desenvolvimento de tecnologias e muito mais.
NRDC exportamos também com sucesso tecnologias e serviços para ambos desenvolvido como NRDCll como os
países em desenvolvimento. NRDC são reconhecidos, particularmente nos países em desenvolvimento, como a
fonte de tecnologia confiável, máquinas e serviços apropriados, que são normalmente adequados para estes
países.
Além de comercialização de tecnologia, NRDC também fornecer serviços como estudos de pré-investimento,
viabilidade / projeto de relatório, tecnico básico e detalhado, projeto turn-key, formação em operação de plantas,
matéria-prima e produtos testes etc. Para a exportação de tecnologias.
NRDC também esforça-se por laverage o avanço na ciência e tecnologias e estreita a tecnologia divide betNRDCen
rural e urbana e permite que as pessoas comuns colher os benefícios da tecnologia

Visão
Para nutrir ideias
tecnológicas na mente das
pessoas; para criar o nicho
para nossa tecnologia no
mercado global e,
finalmente, satisfazer
desejos humanos.

Missão
Novas tecnologias
incentivar a rentabilidade
em
todas as atividades; de
toda a sua origem, trocálos com o mundo
corporativo e levá-los
para o mercado global

Parceiro de tecnologia:
NRDC tem grande número de instituições R & D / universidades, principalmente o governo
suportado. Estas instituições têm sido realização de pesquisas em praticamente todos os ramos da
ciência e da tecnologia. As instituições nesta rede são as fontes primárias de nosso portfólio de
tecnologias comercializáveis.

Realizações:
 Mais de 4800 acordos de licença de tecnologia assinados.
 Sobre
2000
tecnologias
disponíveis
para
comercialização no sector: produtos farmacêuticos /
Ciências da vida / química / agricultura / mecânica /
laticínios / sericicultura / elétrica e eletrônica /
engenharia materiais etc.
 Principais tecnologias licenciadas: tinta indelével,
infante comida, 20 HP de trator, saco de sangue, válvula
cardíaca, Animal vacinas, Super absorvente hidrogel,
extração de azadiractina, espesso filme híbrido circuito e
muitos mais.
 890 inovações concedidas.
 Promoveu em todo o país através de 350 programas de
conscientização cultura e mais de 1.500 patentes de
enchimento.
 Mais de 50.000 cientistas / tecnocratas sensibilizados
sobre direitos de propriedade intelectual.
 Rede forte com Academia, indústria e governo.
 Programa de desenvolvimento de actividades sociais em
todo país, incluindo a Índia rural.

 NRDC têm configuração de diversas plantas no exterior com base em tecnologias indiano por
exemplo: pastilhas de cloro, velas de filtro de água, mentol de óleo de hortelã na Indonésia,
fábrica de corantes sintéticos e naturais em Viet Nam, arroz casca planta de placa de partícula
na Malásia, 18 projetos em Mianmar e Rural Centro de tecnologia em Senegal, o centro de
promoção e demonstração de tecnologias na costa do Marfim.
 Assistência financeira concedida para encher mais de 1.500 patentes na Índia e no exterior.
 Preparação de 60 pacotes de engenharia básica design de tecnologias.
 Realizou mais de 250 pesquisas de mercado de tecnologias.
 4 quatro abertas Universidade intelectual facilitação centro (UIFC)
 Abriu um NRDC - centro de inovação facilitação (NRDC-IFC)

Com hidrogel e Aqua ferti

sem hidrogel

Portfólio de atividades:
NRDC têm vindo a desenvolver actividades promocionais e comerciais para a
promoção, desenvolvimento e comercialização de tecnologias.

Comercial:
Desenvolvimento e comercialização de tecnologias
 Avaliação técnica da tecnologia
 Licenciamento de tecnologias para empresas e usuário final
organiesation.
 Desenvolvimento de tecnologias em associação com R & D
laboratório para validar ou aumentar laboratório processo prévio
de commercializatio.
 Consultoria de direitos de propriedade (IPR) intelectual R & D
institutos e empresas
 Exportação de tecnologias indianas / serviços know-how.
 Execução de projetos turn-key no exterior com base em
tecnologias indígenas 

Promocional:
A empresa realiza os seguintes dois esquemas. Se concentrar no desenvolvimento
e promoção das inovações levando à transferência de tecnologia e sua
comercialização bem sucedida.
A. Programa para inspirador de inventores e inovadores. (PIII)
B. Programa de desenvolvimento de tecnologias para comercialização. (PDTC)
Programa para inspirador de inventores e inovadores.
i.

Promoção & propagações de inovadores e inventores prêmio prêmio ao
mérito em invenções.Intelectual propriedade e inovação (DPI) facilitação,
facilitação e gestão.
 Propriedade intelectual e o centro de facilitação tecnologia em Bangalore
para promover a conscientização e adoção quantidade enterprenures e
MSMEs.x
 NRDC-Universidade centro de facilitação da inovação para fornecer
orientação para uma gestão eficaz e transferência de tecnologia.
 Técnica e assistência financeira, incluindo a busca de patentes para o
enchimento de patentes inventores da organização R & D, universidades
e indivíduos.
 Patentes de universidades programmein de consciência e organização R
& D.
 IPR on-line e o curso de gestão de conhecimento para o programa de
certificado.

Tecnologia de gestão conhecimento
 Suporte de teto-comercial para cientistas, inovadores e enfermagem para
experimentação e validação do processo de tecnologia
 Gestão do conhecimento para a promoção de inovações / tecnologias
Programa de desenvolvimento de tecnologias para commercializtion.
O programa está sendo realizando para incentivar ainda mais desenvolvimento, adição
de valor e propagação para seu commerciation.
i.
ii.

ii.

iii.

Base de conhecimento digital: Um portal Innovational para prestação de
informações sobre inovação e sua comercialização.
Adição de valor de tecnologia.
 Pacotes para tecnologias de escala de laboratório de projetos de
engenharia básica.
 Mercado pesquisa, relatório Feasiliblity teto-económico, etc. DPR projeto
relatório sobre tecnologias atribuídas.
 Projetos de desenvolvimento e adições para projectos prioritários para
o desenvolvimento necessário para tecnologias de escala de laboratório
de comercialização de valor.
Promoção de inovações na Rural & North East Reagions.
 Rural: Empreendedorismo nas zonas rurais e para trás através de
tecnologias apropriadas.
 Desenvolvimento socio-económico do nordeste.
 Demonstração, a formação e a propagação da tecnologia para reforçarvida de prateleira de frutas e legumes.
 Promoção de frutas orgânicas certificadas, cultivo e processamento em
Mizoram.
Promoção da comercialização de tecnologia no país e no exterior.
 Divulgação de informação através de suporte R & D - indústria interação
conhecer, / seminário Organisé / Workshops / visitas de estudo /
Conclaves, exposições.
 Publicações científicas: NRDC traz diversas publicações promove suas
tecnologias e criar consciência no meio de pessoas sobre os mais
recentes desenvolvimentos tecnológicos. NRDC traz ciência popular e
tecnologia Magazine - Awishkar em Hindi.

AWISHKAR: Esta é uma ciência mensal e tecnologia revista publicada em hindi
pelo NRDC. A publicação é projetada para servir as necessidades de informação
dos inventores, artesãos, técnicos, empresário, estudantes e público em geral,
especialmente em zonas rurais e tecnologicamente sem privilégios de Hindi
falando o cinto e a criar consciência científica nas massas por divulgação de
informações sobre temas de S e T.
Inteligência de invenção: A revista em inglês começou em 1965. Ele contém
novas ideias, novas tecnologias e tendência global em S e T, com o objectivo de
manter os inventores, inovadores, empreendedores, cientistas/tecnologias, os
trabalhadores do conhecimento, direitos de propriedade intelectual, profissionais
e estudantes par os desenvolvimentos mais recentes em vários campos da ciência
e tecnologia em casa e no exterior.

Direções de tecnologia:
NRDC tem recursos de ponta em quase todos os
tipos de tecnologias. Alguns deles sendo;















Produtos químicos agrícolas e insumos
Agricultura / horticultura Ciências
& Agro-processamento de alimentos
Biotecnologia e ciências biológicas
Laticínios e processamento de leite
Cosméticos e fitoterápicos
Ciências minerais & metalúrgica
Mecânica & aliadas
Ciências de engenharia
Engenharia química & aliada
Elétricas e eletrônicas de Ciências
Ciências de sericicultura
Energia solar
Gestão de resíduos

Exemplos de tecnologias revolucionárias, licenciados pelo
NRDC na Índia durante os últimos dacades;


















Comida para bebé
Tinta indelével
Trator pequeno HP
Titânio ânodos insolúveis de substrato (TSIA)
Spirulina algas
Lipossomal, anfotericina B
Thrombinase
Bolsa de sangue
Válvulas cardíacas artificiais
Contratos de prata grafite impregnante (GIS)
Bio-Sensor de glicose
Cinza de mosca Brickes
Micro circuito híbrido
Monochrophos pesticidas
Peste des Petits ruminantes (PPR) vacina
Cment mini planta
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