
 

 

પરિપત્ર          વિષય : STUDENT OPEN INNOVATION CHALLENGE 2019 

                  સદંર્ભ : SSIP Cell, Gujarat Knowledge Society (GKS), Education Department,  

                          Government of Gujarat તિફથી મળેલ email અંગે.  

 
ગજુરાત રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ શિભાગ ના SSIP (Student Startup and Innovation Program) અંતગગત 
“સ્ટુડન્ટ ઓપન ઇનોિેશન ચેલેન્જ” નુું આયોજન કરિામાું આવ્ુું છે. આ માટે ભક્તકશિ નરશસિંહ મહતેા 
્શુનિસીટી સલગ્ન કોલેજો / કેન્દ્રો / ભિનો દ્વારા કોલજે દીઠ િધ ુમાું િધ ુ૮ શિદ્યાર્થીઓની ટીમ ( સાર્થ ેમેન્દ્ટર 
તરીકે એક ફેકલ્ટી મેમ્બર) બનાિીને સરકારશ્રી ને ઓન લાઈન પોટગલ પર નામ મોકલિાના છે. પસુંદગી 
પામેલ ટીમન ેરૂ.૨૦૦૦૦૦/- સધુીનો પ્રોટોટાઈપ સહયોગ સરકારશ્રી દ્વારા અપાિે. સ્ટુડન્દ્ટ ઓપન ઇનોિેિન 
ચેલેન્દ્જના તબક્કાઓ આ મજુબ રહિેે. 
 
 

1. Phase-1 : Declaration and outreach across the state and country 

2. Phase-2 : Submission of proposals by innovators, students, start-ups 

3. Phase-3 : Pitching, shortlisting and selection 

4. Phase-4 : Minimum Viable Product design and continuous mentoring 

5. Phase-5 : IP/Patent Clinic boot camp 

6. Phase-6 : Demo day of final prototype/innovations at state level 

 
 

પસદં થયેલ ટીમો માટે પ્રોત્સાહનો :  
નાણાકીય: 

 આ હતે ુમાટે બનાિિામાું આિેલા શનષ્ણાતોની બનેલી રાજ્ય સ્તરની સશમશત દ્વારા તેમના 
દરખાસ્તના મલૂ્યાુંકન પછી ટૂુંકા પસુંદ ર્થયેલ ટીમો માટે 2 લાખ સધુી.ની ગ્રાન્દ્ટ.  

 ઘરેલુું અને શિદેિમાું આઇપીઆર ફાઇલ કરિા માટે સપોટગ  (િધારાની એસએસઆઈપી ગ્રાન્દ્ટ) 



 સુંભશિત ટેકનોલોજી ટ્રાન્દ્સફર / સ્ટાટગઅપ સપોટગ  
બિન-નાણાકીય: 

 ટીમો માટે માળખાગત માગગદિગન 

 એસએસઆઇપી હબમાું પ્રી ઇન્દ્યબેુિન સશુિધા 
 શિશિધ બટુ કેમ્પ અને માગગદિગનની સિલત 

 પરુસ્કારો / પ્રિુંસા / પ્રકાિન 

 

આ માટેના રજીસ્ટે્રિન તા. ૨૧ જુલાઈ સધુી ચાલ ુછે. શિસ્તતૃ શિગતો www.ssipgujarat.in/soic/ પરર્થી જાણી 
િકાિે. રજીસ્ટે્રિન માટે http://www.ssipgujarat.in/soic/registration.php પર જઇ પ્રાર્થશમક શિગતો ભરિાની 
રહિેે. િધ ુ માહહતી માટે ્શુનિસીટીના SSIP કો ઓહડિનેટર ડો મેહલુ દિે નો સુંપકગ ઈમેઈલ 
drmehulpdave@gmail.com પર કરિા આર્થી જણાિિામાું આિે છે.  

 
 

ક્રમાુંક : બી.કે.એન.એમ.્.ુ/SSIP/૦૦૧/૨૦૧૯-20 

તારીખ : ૧૬ જુલાઈ ૨૦૧૯         કો ઓડીનેટર 

નકલ સાદર રિાના :                                                      SSIP શિભાગ 

૧. મા. કુલપશતશ્રી/કુલસચચિશ્રી ના અંગત સચચિશ્રી          ભક્તકશિ નરશસિંહ મહતેા ્શુનિસીટી 
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