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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q)
 શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા આયોજજત ‘ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q)’

 િાળા કક્ષાએ ધોરણ ૯ થી ૧૨ તથા કોલેજો અને યશુનિશસિટી કક્ષાએ અભ્યાસ કરતા
તમામ શિદ્યાથીઓ તેમજ ગજુરાતના તમામ પ્રજાજનો(૧૮ કે ૧૮ િર્ષથી ઉપર) ભાગ લઈ
િકિે.

 લાખોની સખં્યામાં શિદ્યાથીઓ અને પ્રજાજનો આ ક્વિઝમાં ભાગ લે તે પ્રમાણેનુ
આયોજન.

 શિજેતાઓને રૂ.૨૫ કરોડથી િધનુી પ્રોત્સાહક રકમ/સ્ટડી
ટુર ઈનામ સ્િરૂપે

 WWW.G3Q.CO.IN ડોમેઈન પર રજીસ્રેિન કરાિી ક્વિઝમાં ભાગ લઈ િકાિે
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http://www.g3q.co.in/


ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) – ડોમેઈન રજીસ્રેિન
 પ્રથમ તબક્કામાં ઓનલાઈન ક્વિઝ તાલકુા(કે જેમાં નગરપાલલકા

સમાશિષ્ટ) અને િોડષ કક્ષાએ.
 દ્રિતીય તબક્કામાં તાલકુા(કે જેમાં નગરપાલલકા સમાશિષ્ટ) અને િોડષ

કક્ષાની ક્વિઝ પણૂષ થયા બાદ, જજલ્લા કક્ષા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષાએ
ઓનલાઈન ક્વિઝ કરિામાં આિિે

 ત્રીજા અને અંશતમ તબક્કામાં જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષાની
ઓનલાઈન ક્વિઝપણૂષ થયા બાદ રાજ્ય કક્ષાએ ગ્રાન્ડ દ્રિનાલે મેગા
ક્વિઝનું આયોજન

 તા. ૭ જુલાઈ, ૨૦૨૨ના રોજ સાયન્સશસટી, અમદાિાદ ખાતે માન.
મખુ્યમતં્રીશ્રીના િરદ હસ્તે અને માન. મતં્રીશ્રીઓની પે્રરક ઉપક્સ્થશતમાં
શભુારંભ કરિામાં આવયુ.ં
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ક્વિઝનુ ંકદ અને ક્વિઝમા ંસમાશિષ્ઠ શિભાગો 

 આ ક્વિઝમાં સામાન્ય સ્િરૂપે (બહુ િૈકલ્લ્પક) તથા ઓદ્રડયો-
શિદ્રડયો સ્િરૂપે ક્વિઝ રહિેે.

 જેમાં કેન્િ તેમજ રાજ્ય સરકારની શિશિધ પ્રજાલક્ષી પહલેો,
શિકાસગાથા, ગૌરિગાથા અને જન સખુાકારી યોજનાઓની
માદ્રહતી તેમજ સામાન્ય જ્ઞાન અને નોંધનીય બાબતોની ક્વિઝ
રહિેે.
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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q)

 આ ક્વિઝ સતત ૭૫ દ્રદિસ સધુી ચાલિે.
 આ ક્વિઝ અઠિાડીયામાં ૬ દ્રદિસ, દર રશિિારથી ચાલુ થઈને દર શકુ્રિારે સમાપ્ત

થિે અને દર િશનિારે શિજેતા જાહરે થિે.
 દર અઠિાદ્રડયે તાલકુા અને િોડષ કક્ષાના િાળા અને કોલેજ/યશુનિસીટી શિભાગના પ્રશત

સ્પધષક દીઠ ક્વિઝનો સમયગાળો ૨૦ શમનીટનો અને ૨૦ ક્વિઝ રહિેે.
 દરરોજ ૨૫૦ ક્વિઝની દ્રડઝીટલ પકુ્સ્તકા સ્પધષકોને માગષદશિિકા તરીકે ઓનલાઈન

પ્રાપ્ત થિે.
 દર અઠિાદ્રડયે તાલકુા અને િોડષ કક્ષાના, િાળા અને કોલેજ/યશુનિસીટી શિભાગનાં

દસ-દસ શિજેતાઓ તથા અન્ય પ્રજાજન કેટેગરીના ૨૦ શિજેતાઓ જાહરે કરિામાં
આિિે.
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તાલકુા અને િોડષ કક્ષાએ ઈનામો (પ્રથમ તબ્બકો – ૯ રાઉન્ડ) 
 િાળા કક્ષાના પ્રથમ શિજેતા ૨૧૦૦/- રૂશપયા, કોલેજ કક્ષાના પ્રથમ શિજેતા ૩૧૦૦/- રૂશપયા
 િાળા કક્ષાના દ્વદ્વશતય શિજેતા ૧૫૦૦/- રૂશપયા, કોલેજ કક્ષાના દ્વદ્વશતય શિજેતા ૨૧૦૦/- રૂશપયા
 િાળા કક્ષાના તતૃીય શિજેતા ૧૦૦૦/- રૂશપયા, કોલેજ કક્ષાના તતૃીય શિજેતા ૧૫૦૦/- રૂશપયા

શિશિષ્ટ ઈનામો :   

 િાળા કક્ષાએ પ્રથમ શિજેતાને રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ, દ્વદ્વશતય શિજેતાને રૂ.૭૫,૦૦૦ નુ ઈનામ, તશૃતય શિજેતાને
રૂ.૫૦,૦૦૦ નું ઈનામ આપિાના રહિેે.

 કોલેજ કક્ષાએ પ્રથમ શિજેતાને રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ, દ્વદ્વશતય શિજેતાને રૂ.૧,૨૫,૦૦૦ નુ ઈનામ, તશૃતય
શિજેતાને રૂ.૭૫,૦૦૦ નું ઈનામ આપિાના રહિેે.

 તાલકુા કક્ષાએ દરેક શિજેતાને પરીિારના ૪ સદસ્યો સાથે એક િર્ષના સમયગાળામાં સાયન્સ શસટી માટેની સ્ટડી ટરૂ
ફ્રી

 તમામ પ્રશતભાગીઓને (1+1) એમ ૦૨ વયક્વતઓને એક િર્ષના સમયગાળા દરશમયાન સાયન્સ શસટી અને દાડંી
કુટીરની ટરૂ ફ્રી

 તાલકુા(કે જેમાં નગરપાલલકા સમાશિષ્ટ) અને િોડષ કક્ષાએ અન્ય પ્રજાજનોની કેટેગરી કક્ષાના ૭૫,૯૬૦ દરેક
શિજેતાને પરીિારના ૪ સદસ્યો સાથે એક િર્ષના સમયગાળા દરમ્યાન સાયન્સ સીટી, અમદાિાદ ખાતે ૦૧ દ્રદિસ
શનિઃશલુ્ક સ્ટડી ટુર
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જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષાની સ્પધાષ(બીજો તબક્કો)
 આ ક્વિઝ ઓનલાઈન માધ્યમથી આયોજીત કરિામા ંઆિિે. સભંશિત તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૨

 જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષા કુલ ૮૨૦ શિજેતા શિધાથીઓને બે દ્રદિસના સાયન્સ શસટી અને
સ્ટેચ્યુ ઓિ યશુનટી અને ઈન્ડસ્રીઝની મલુાકાત એમ ઝોન િાઈઝ સ્ટડી ટુર ઈનામ સ્િરૂપે પ્રાપ્ત
કરિે.

 શિશિષ્ટ ઈનામો :

 િાળા કક્ષાએ પ્રથમ શિજેતાને રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ, દ્વદ્વશતય શિજેતાને રૂ.૧,૨૫,૦૦૦નુ ઈનામ, તશૃતય
શિજેતાને રૂ.૭૫,૦૦૦ના ઈનામ આપિાના રહિેે.

 કોલેજ કક્ષાએ પ્રથમ શિજેતાને રૂ.૩,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ, દ્વદ્વશતય શિજેતાને રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ, તશૃતય
શિજેતાને રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ નું ઈનામ આપિાના રહિેે.

 અન્ય પ્રજાજનોની કેટેગરીના કુલ ૪૧૦૦ શિજેતાઓને બે દ્રદિસની ઝોન િાઈઝ ટુર(૨
દ્રદિસ + ૦૧ રાત્રી) ઈનામ સ્િરૂપે આપિામાં આિિે.
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રાજ્ય કક્ષાની સ્પધાષ (ત્રીજો તબક્કો)
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 જીલ્લા કક્ષાની સ્પધાષ પણૂષ થયા બાદ સભંશિત તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ રાજ્ય
કક્ષાની ગ્રાન્ડ દ્રિનાલે મેગા ક્વિઝ યોજિામાં આિિે.

 સમગ્ર સ્પધાષ દરશમયાન જીલ્લા અને મહાનગરપાલલકાના શિજેતા જાહરે
થયેલા સ્પધષકો ભાગ લેિા માટે લાયક ઠરિે.

 આ રાજ્ય કક્ષાની સ્પધાષમાં કુલ ૮૨૦ સ્પધષકો (૪૧૦ િાળા કક્ષાના + ૪૧૦
કોલેજ કક્ષાના) ભાગ લેિે.

 રાજ્ય કક્ષાની સ્પધાષ ઓિલાઈન મોડમા ક્વિઝ માસ્ટર સાથે કોઈ એક સ્થળે
િાનદાર અને ધમાકેદાર રીતે આયોજીત થિે.

 રાજ્ય કક્ષાના ૧૫૦ શિજેતાઓને ત્રણ દ્રદિસની ભારતના પ્રિાસી સ્થળો,
યાત્રાધામો, ઉદ્યોગ ગહૃો અને ભારતની શિકાસગાથા દિાષિતા સ્થળોની
મલુાકાત કરાિિાની રહિેે.



રાજ્ય કક્ષાની સ્પધાષ (ત્રીજો તબક્કો) – ઈનામોની શિગત
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 શિશિષ્ટ ઈનામો :

 િાળા કક્ષાએ પ્રથમ શિજેતાને રૂ.૩,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ, દ્વદ્વશતય શિજેતાને
રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ,તશૃતય શિજેતાને રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ ના ઈનામ આપિાના રહિેે.

 કોલેજ કક્ષાએ પ્રથમ શિજેતાને રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ, દ્વદ્વશતય શિજેતાને
રૂ.3,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ, તશૃતય શિજેતાને રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ ના ઈનામ આપિાના રહિેે.

 અન્ય પ્રજાજનોની કેટેગરીના આ ૭૫૦ શિજેતાઓ ત્રણ દ્રદિસ(૦૩ દ્રદિસ +
૦૨ રાત્રી)ની પદ્રરિારના કુલ ૦૪ સદસ્યો સાથે ટુર (પશત-પત્ની + ૨ બાળકો
એમ કુલ ૦૪ અથિા તો કુટંુબના કોઈપણ ૦૪ સભ્યો) ઈનામ સ્િરૂપે



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) –પ્રમાણપત્રોની શિગત
 તમામ સ્પધષકોને ગજુરાત સરકાર લેિલે ડીજીટલ પ્રમાણપત્ર

 જે-તે િાળા કે કોલેજમા સૌથી િધારે ભાગ લેનાર શિદ્યાથીઓની સખં્યાના
આધારે િાળા કે કોલેજને પ્રિક્સ્તપત્ર, જે-તે તાલકુામા િધુ ભાગ લેનાર
સ્પધષકોની સખં્યાને આધારે તાલકુા શિકાસ અશધકારીને પ્રિક્સ્તપત્ર જજલ્લા
કક્ષાએ જજલ્લા કલેવટરશ્રીને, મ્યશુનશસપલ કક્ષાએ મ્યશુનશસપલ કશમશ્ન્રરશ્રીને
પ્રિક્સ્તપત્ર, યશુનિશસિટી કક્ષાએ કુલપશતશ્રીને પ્રિક્સ્તપત્ર આપીને સન્માન
કરિામા આિિે
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આભાર


