
About L. M. College of Pharmacy  

L. M. College of Pharmacy managed by Ahmedabad Education Society, is premier pharma-cy 

institute of India. The college was established in 1947 with a vision to impart quality pharma-

cy education. The college is affiliated to Gujarat Technological University since 2008. At pre-

sent the college offers D. Pharm, B. Pharm, Pharm. D, M. Pharm and Ph. D. courses. The 

college is approved by All India Council for Technical Education (AICTE) and Pharmacy 

Council of India (PCI). The College was also awarded “A” grade by NAAC. It is our great 

pleasure to inform that L. M College of Pharmacy is identified as grantee nodal institution for 

a period of 3 years.  

 

About SSIP  

With the purpose of inspiring, training and supporting students in the field of innovation, 

Government of Gujarat has launched the Student Start-up and Innovation Policy (SSIP). The 

objectives of SSIP are to develop student centric innovation and pre incubation eco-system 

for the students, build internal capacity of the institution, creating pathway for mind to mar-

ket projects/research/innovation/ideas of students, create facilities for supporting innovation 

and interface with public system initiatives at state and central level.  

 

About AIC-LMCP Foundation (ALF) 

AIC-LMCP Foundation (ALF) is one of the Atal Incubation Centres awarded by Niti Aayog, 

Govt. of India) hosted by L. M. College of Pharmacy. The main goal of this foundation is to 

provide a platform for the stakeholders i.e. students, early entrepreneurs, startups to con-

vert their innovative ideas into successful business proposals and thus, fostering entrepre-

neurship in the field of pharmaceuticals and healthcare. It aims to be a catalyst in developing 

incubation and start-up ecosystem in Gujarat by offering incubation facilities, central instru-

ments facility, mentoring, support for Intellectual Property generation and other necessary 

support.   

Exploring Traditional 

Remedies in Healthcare 
(Under SSIP and ALF)  

Registration 
Use following link for 

registration 

https://goo.gl/De99f5  

Important Dates 
 

Last date of acceptance 

15th December 2018 

 

Evaluation and 

Intimation to selected 

proposals 

26th December 2018 

 

Presentation of selected 

proposals 

1st week of January 2019 

દાદીમા ના નસુખા 

Eligibility 
Any student studying in 

schools/colleges of 

Gujarat state 

Phone: +91-7926302746 

Email: ssip@lmcp.ac.in 

Website: www.lmcp.ac.in 

Post Box No. 4011 

Navrangpura 

Ahmedabad-380009 

Gujarat-India 

L. M. COLLEGE OF 

PHARMACY 

About Competition  
This competition is organized to find out the best remedy/technique/therapy used to 

treat specific condition/disease/disorder (simple wound to complex disease) which are 

effective, less known, traditional/localized/native to certain region of the state where the 

mechanism of action is not established.  

Process 

 Register yourself using either a google doc link given in this brochure or by filling 

the registration form in hard copy along with all details and send it to the address 

mentioned in this brochure before the last date of acceptance. 

 Received proposals will be evaluated and selected candidates will be notified for 

detailed presentation of the proposal.  

 Winners will be announced after all the presentations and prizes will be distributed.  

Prizes  
&  

SSIP Grant to 
best 10 

proposals 

Competition 

 1st prize - 25000 INR  

 2nd prize - 15000 INR  

 3rd prize - 5000 INR  

 4th-10th prize - 1000 INR each 

https://goo.gl/De99f5


 

 

 

 

REGISTRATION FORM 

Exploring Traditional Remedies in Healthcare 

Name of Student (In block Letters):__________________________________________________________ 

Name of Team Member (s):_________________________________________________________________ 

Name of School/College:____________________________________________________________________ 

Corresponding Address: 

_________________________________________________________________________________________ 

Contact No:______________________________________________________________________________ 

E-mail address:___________________________________________________________________________ 

Name of Mentor (s):_______________________________________________________________________ 

E-mail address of Mentor (s):_______________________________________________________________ 

Contact number of Mentor (s):______________________________________________________________ 

Title of Innovation/Project: 

_________________________________________________________________________________________ 

Brief description of Innovation/project/idea/remedy including social impact: Describe in 200-300 words 

(Attach a separate sheet of paper) 

Uniqueness and Novelty of proposed Innovation/project/idea/remedy: Describe in 200-300 words 

(Attach a separate sheet of paper) 

Source of information about your Innovation/project/idea/remedy : Describe in 50-100 words (Attach a 

separate sheet of paper) 

 

Date: 

Place:  

                                                                                                                                       ____________________ 

                                                                                                                                        Signature of Participant 

Forwarded through Head of Institute 

   

(Sign with seal) 

L. M. College of Pharmacy, Navrangpura, Ahmedabad 380009 



એલ. એમ. કૉલજે ઑફ ફામમસી વિશ ે 

અમદાિાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી દ્િારા સંચાવલત એલ.એમ. કૉલેજ ઓફ ફામમસી, ભારતની અગ્રણી ફામમસી 

સંસ્થા છે. કૉલેજની સ્થાપના ૧૯૪૭ માં ગુણિત્તાયુક્ત ફામમસી વશક્ષણ આપિા માટે કરિામાં આિી હતી. કોલેજ 

૨૦૦૮ થી ગુજરાત ટેક્નોલોજીકલ યુવનિર્સમટી સાથે સકંળાયેલ છે. હાલમાં કૉલેજ ડી. ફામમ, બી ફામમ, ફામમ. ડી, 

એમ. ફામામ અને પીએચડીના અભ્યાસક્રમો ચલાિે છે જે AICTE અને PCI દ્િારા મંજૂર થયેલ છે. કોલજેને  

NAAC દ્િારા "એ " ગ્રેડ પણ એનાયત કરિામાં આવ્યો હતો. SSIP દ્િારા એલ.એમ. કોલેજ ઓફ ફામમસીને 3 

િર્મ સુધી ગ્રાન્ટી નોડલ સંસ્થા તરીકે પસંદ કરિામાં આિી છે.  

 

SSIP વિશ ે

ગુજરાત સરકાર દ્િારા નિીનીકરણના ક્ષેત્રમાં પે્રરણાદાયી, પ્રવશક્ષણ અને સમથમનના હેતુથી સ્ટુડન્ટ સ્ટાટમ-અપ 

અને ઇનોિેશન પોવલસી (SSIP) શરૂ કરિામા આિેલ છે. SSIP ના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો, વિદ્યાથીઓ કેવન્િત નિીન 

સંશોધન અને વપ્રઇનક્યુબેશન ઇકોવસસ્ટમ વિકસાિિા, સંસ્થાની આંતરરક ક્ષમતા વનમામણ, માકેટ પ્રોજેક્્સ / 

સંશોધન / ઇનોિશેન / નિા વિચારોને માકેટ સુધી પહોંચાડિા માટે, નિીનીકરણ અને ઇંટરફેસને સમથમન આપિા 

માટે રાજ્ય અને કેવન્િય સ્તર પર સુવિધાઓ બનાિિાની છે.  

 

AIC-LMCP Foundation (ALF) વિશ ે

એઆઈસી-એલએમસીપી ફાઉન્ડેશન (ALF), ભારત સરકારના નીવત આયોગ દ્િારા અપાતા અટલ ઇન્ક્યુબેશન 

કેન્િોમાંનું એક છે જેની યજમાન એલ. એમ. કૉલેજ ઑફ ફામમસી છે. આ ફાઉન્ડેશનનો મુખ્ય ધ્યેય વિધ્યાથીઓ, 

પ્રારંવભક ઉધ્યોગસાહવસકો તથા સ્ટાટમઅપ્સ માટે એક એિુ પ્લેટફોમમ પુરૂ પાડિાનું છે જેથી તમેના નિીન વિચારોન ે

સફળ વ્યાપારમાં રૂપાંતરીત કરી હેલ્થકેર ક્ષેત્રમાં ઉધ્યોગસાહસકતાને પ્રોત્સાહન આપી શકાય.  

 

હેલ્થકેર (સ્િાસ્્ય કાળજી)ના સંદભમમાં 

પરંપરાગત ઇલાજોનુ ંઅન્િેર્ણ 

(SSIP and ALF હેઠળ) 
 

રજીસ્રશેન (નોંધણી) 

નોંધણી માટ ેનીચનેી લલકંનો ઉપયોગ 

કરો 

https://goo.gl/De99f5  

મહત્િની તારીખો 

વસ્િક્રવૃતની છેલ્લી તારીખ 

૧૫ રડસમે્બર ૨૦૧૮ 

મુલ્યાકંન બાદ પસદં કરલે 

દરખાસ્તોની જાણ કરિાની તારીખ 

૨૬ રડસમે્બર ૨૦૧૮ 

પસદં કરલે દરખાસ્તોની રૂબરૂ 

રજુઆત 

જાન્યઆુરી ૨૦૧૯ (પ્રથમ 

અઠિાડીય)ુ 

દાદીમા ના નસુખા 

લાયકાત 

ગજુરાત રાજ્યની શાળાઓ / 

કોલજેોમા ંભણતા કોઈપણ વિદ્યાથી 

Phone: +91-7926302746 

Email: ssip@lmcp.ac.in 

Website: www.lmcp.ac.in 

Post Box No. 4011 

Navrangpura 

Ahmedabad-380009 

Gujarat-India 

L. M. COLLEGE OF 

PHARMACY 

સ્પધામ વિશ ે 

આ સ્પધામનું આયોજન કોઇ ચોક્કસ વસ્થવત / રોગ / રડસઓડમર (સાદા ઘા થી અસાધ્ય રોગ સુધી) ની 

સારિાર માટે ઉપયોગમાં લેિાતા શ્રેષ્ઠ ઉપાય / તકનીક / થેરેપી જે રાજ્યના કેટલાક પ્રદેશમાં અસરકારક, 

ઓછી જાણીતી, પરંપરાગત / સ્થાવનકીકૃત / ઘરગ્થુ છે તથા જેની કાયમપદ્ધવત સ્થાવપત થઈ નથી તે 

શોધિા માટે કરિામાં આવ્યંુ છે. 

 

ભાગ લિેા માટ ે

 આ પૃષ્ઠ પર આપેલ ગુગલ ડૉક લીંક પરથી નોંઘણી કરાિો અથિા હાડમ કૉપીમાં બધીજ વિગતો ભરી 

એલ. એમ. કૉલેજ ઑફ ફામમસી ના સરનામે વસ્િક્રૂવતની છેલ્લી તારીખ પહેલા મોકલી આપો. 

 મળેલ સૌ દરખાસ્તોનાં મુલ્યાકંન બાદ પસંદ થયેલ ઉમેદિોરોને દરખાસ્તોની રૂબરૂ રજુઆત માટ ે

બોલાિિામાં આિશે.  

 પસંદ થયેલ દરેક રજુઆતને સાંભળ્યા બાદ વિજેતાઓની જાહેરાત કરી ઇનામ વિતરણ કરિામા ં

આિશે.  

ઈનામો 

તથા 

શ્રષે્ઠ ૧૦ રજુઆતોન ે

SSIP ગ્રાન્ટ 

સ્પર્ાા 

 પ્રથમ ઇનામ - ૨૫૦૦૦ રૂ.  

 વદ્િતીય ઇનામ - ૧૫૦૦૦ રૂ.  

 તતૃીય ઇનામ - ૫૦૦૦ રૂ.  

 ચોથ-ુદસમુ ંઇનામ - ૧૦૦૦ રૂ. દરકેન ે

https://goo.gl/De99f5


નોંઘણી ફોમમ 

હલે્થકરે (સ્િાસ્્ય કાળજી)ના સદંભમમા ંપરપંરાગત ઇલાજોનું અન્િરે્ણ 

વિદ્યાથીનુ ંનામ (સ્પષ્ટ અક્ષરમા)ં:___________________________________________________________________ 

ટીમના ંસભ્યોના ંનામ:__________________________________________________________________________ 

શાળા/કૉલજેનુ ંનામ:___________________________________________________________________________ 

પત્ર વ્યહિારનુ ંસરનામુ ં: 

________________________________________________________________________________________ 

ફોન નંબર/મોબાઇલ નંબર:_______________________________________________________________________ 

ઇ-મઇેલ એડ્રસે:______________________________________________________________________________ 

મને્ટરનુ ંનામ:________________________________________________________________________________ 

મને્ટરનુ ંઇ-મઇેલ એડ્રસે:_______________________________________________________________ 

મને્ટરનનો ફોન નંબર/મોબાઇલ નંબર:______________________________________________________________ 

ઇનોિશેન/પ્રોજેક્ટનુ ંશીર્મક: 

________________________________________________________________________________________ 

ઈનોિશેન/પ્રોજેક્ટ/આઇડીયા/ઇલાજનુ ં સામાજીક પ્રભાિ સવહતનુ ં સવંક્ષપ્ત િણમનઃ ૨૦૦ થી ૩૦૦ શબ્દોમા ં (અલગ કાગળમા ં લખી 

જોડો) 

ઈનોિશેન/પ્રોજેક્ટ/આઇડીયા/ઇલાજની વિવશષ્ટતા તથા નિીનતા: ૨૦૦ થી ૩૦૦ શબ્દોમા ં િણમિો (અલગ કાગળમા ંલખી જોડો) 

આપના ઈનોિશેન/પ્રોજેક્ટ/આઇડીયા/ઇલાજની માવહતીનો સ્ત્રોત: ૫૦ થી ૧૦૦ શબ્દોમા ં િણમિો (અલગ કાગળમા ંલખી જોડો) 

 

તારીખ: 

સ્થળ: 

                                                                                                                             

____________________ 

વિદ્યાથીની સહી 

સસં્થાના િડા િારા ફોરિાડમ  

   

(વસક્કા સાથ ેસહી) 

 

L. M. College of Pharmacy, Navrangpura, Ahmedabad 380009 


