C
 IRCULAR
No: GUSEC/2019/01/HRST/ENG/03

05/02/2019

To:
●
●
●
●

Heads of Academic Departments of Gujarat University
The Principals of all affiliated colleges of Gujarat University
GUSEC Faculty Coordinators of all affiliated colleges of Gujarat University
Faculties of all affiliated colleges of Gujarat University
Sub: Participation in herSTART from your college/department

Madam/ Sir:
A program named herSTART was launched by Hon’ble Minister of State for Women and
Child Welfare, Education and Pilgrimage Department Smt. Vibhavariben Dave on 31st January 2019.
In order to increase participation of women in entrepreneurship, innovation and to give a
women entrepreneurs and innovators, Gujarat University is pleased to be hosting herSTART.
Accordingly, Maximum participation from your college is expected from students and
faculties. Any women under the age of 30 with a prospective business idea can apply in herSTART.
Shortlisted applicants will be given training by National/International trainers whereas winners will be
given cash prizes worth 10 Lac Rupees. As well as global exposure, including a possible trip to Israel.
In view of same, it is anticipated that your college under your leadership will coordinate
for at least 10 such applicants for herSTART.
Furthermore, you are also requested to co-operate GUSEC and TiE Ahmedabad team for
organizing the event and required promotions at your institute.
In case of any doubt or query please reach at contact@gusec.edu.in / 079-26308576.
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િવષય: ત
 માર કોલેજ/િવભાગો ને હર ટાટ માં ભાગ લેવા બાબતે
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આજ સંદભ માં આપની કોલેજ માં આપના ને ૃ વ હઠળ ઓછા માં ઓછા ૧૦ આવી અર ઓ હર ટાટ માં આવે
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ુ પરછ માટ contact@gusec.edu.in / 079-26308576 પર સંપક કરવો.
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