


Brief Note 

‘ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ (G3Q)’ 

 

ગજુરાત જ્ઞાન ગરુુ ક્વિઝ(G3Q), દેશની સૌથી મોટી ક્વિઝનો ભવ્ય શભુારંભ માન. મખુ્યમાતં્રીશ્રી 
ભપેુન્દ્રભાઈ પટેલ, માન. શશક્ષણ મતં્રીશ્રી જીતભુાઈ િાઘાણી, માન. રા. ક. મતં્રીશ્રી કુબરેભાઈ ડીંડોર, માન. રા. 
ક. મતં્રીશ્રી જગદીશભાઈ શિશ્વકમાા(પચંાલ) અને અન્દ્ય માન. મતં્રીગણોની પે્રરક ઉપક્થથશતમા ં
તા:૦૭,જુલાઈ,૨૦૨૨ના રોજ શિજ્ઞાન ભિન, સાયન્દ્સ સીટી ખાતેથી આયોજજત કરિામા ંઆિેલ હતુ.ં 

આ શભુારંભ કાયાક્રમમા ં આશરે ૩૦૦૦ શિધાથીઓ અને ૧૦૦૦ મહાનભુાઓ ઉપક્થથત રહલે હતા.  
લાઈિ ક્વિઝમા ંશાળા અને કોલેજ-યશુનિશસિટીના ૨,૨૦૦થી િધ ુજેટલા શિધાથીઓએ ભાગ લીધો હતો, 
જેમા ંશાળા કક્ષાના ૨૫ શિજેતા અને કોલેજ કક્ષાના ૨૫ શિજેતાઓને રૂ.૨,૫૭,૦૦૦/- ના ઇનામો આપિામા ં
આિેલ હતા. 

 આ ક્વિઝમા ંશાળા કક્ષાએ ધોરણ ૯ થી ૧૨ તથા કોલેજો અને યશુનિશસિટી કક્ષાએ અભ્યાસ કરતા 
તમામ શિદ્યાથીઓ તેમજ ગજુરાતના તમામ પ્રજાજનો(૧૮ કે ૧૮ િર્ાથી ઉપર)  

 WWW.G3Q.CO.IN  ડોમેઈન પર રજીથરેશન કરાિી ભાગ લઈ શકશે.  

 શિજેતાઓને રૂ.૨૫ કરોડથી િધનુી પ્રોત્સાહક રકમ/થટડી ટુર ઈનામ થિરૂપે. 
 આ ક્વિઝ સતત ૭૫ દદિસ ચાલશે જેમા ંપ્રથમ તબક્કામા ંઓનલાઈન ક્વિઝ તાલકુા(કે જેમા ં

નગરપાલલકા સમાશિષ્ટ) અને િોડા કક્ષાએ નક્કી કરિામા ંઆિેલ છે. (કુલ ૦૯ રાઉન્દ્ડ) 

 અઠિાડીયામા ં૬ દદિસ, દર રશિિારથી શરુ થઈને દર શકુ્રિારે સમાપ્ત થશે અને દર શશનિારે 
શિજેતા જાહરે થશે.   

 આમ પ્રશત રાઉન્દ્ડ શાળા અને કોલેજ/યશુનિસીટી શિભાગના ં દસ-દસ શિજેતાઓ તથા અન્દ્ય 
પ્રજાજન કેટેગરીના ૨૦ શિજેતાઓ જાહરે કરિામા ંઆિશે.  

 તાલકુા અને િોડા કક્ષાના ં કુલ ૦૯ રાઉન્દ્ડ બાદ આ તાલકુા કક્ષાના શિજેતાઓ જજલ્લા અને 
મહાનગરપાલલકા કક્ષાની થપધાામા ં ભાગ લશેે. તથા દરરોજ ૨૫૦ ક્વિઝની દડઝીટલ પકુ્થતકા 
થપધાકોને માગાદશશિકા તરીકે ઓનલાઈન પ્રાપ્ત થશે.  

 તમામ પ્રશતભાગીઓને (1+1) એમ ૦૨ વ્યક્વતઓને એક િર્ાના સમયગાળા દરશમયાન સાયન્દ્સ 
શસટી અને દાડંી કુટીરની ટરૂ ફ્રી તથા દડજીટલ પ્રમાણપત્ર 

 

તાલકુા અને િોડા કક્ષાએ ઈનામો (પ્રથમ તબ્બકો – ૯ રાઉન્દ્ડ) 

દર રાઉન્દ્ડ(અઠિાદડયા)ના ંશિજેતાઓ માટેના ઈનામો : 
 

શિજેતા શાળા કક્ષા(રૂ.મા)ં કોલેજ કક્ષા(રૂ.મા)ં 

પ્રથમ શિજેતા ૨,૧૦૦/- ૩,૧૦૦/- 
દ્વિતીય શિજેતા ૧,૫૦૦/- ૨,૧૦૦/- 
તતૃીય શિજેતા ૧,૦૦૦/- ૧,૫૦૦/- 

 ૦૯ રાઉન્દ્ડના ંઅંતે શાળા અને કોલેજોના કુલ ૭૫૯૬૦ શિજેતાઓ માટે ૦૧ ઓનલાઈન ક્વિઝ 
યોજાશે જેમાથંી નીચે મજુબના શિશશષ્ટ ઈનામો :    

શિજેતા શાળા કક્ષા(રૂ.મા)ં કોલેજ કક્ષા(રૂ.મા)ં 

પ્રથમ શિજેતા ૧,૦૦,૦૦૦/- ૨,૦૦,૦૦૦/- 
દ્વિતીય શિજેતા ૭૫,૦૦૦/- ૧,૨૫,૦૦૦/- 

તતૃીય શિજેતા ૫૦,૦૦૦/- ૭૫,૦૦૦/- 



 તાલકુા કક્ષાએ (શાળા + કોલેજ + અન્દ્ય કેટેગરીના)ં કુલ ૦૯ રાઉન્દ્ડના ં કુલ ૧,૫૧,૯૨૦ 
શિજેતાઓને પરીિારના ૪ સદથયો સાથે એક િર્ાના સમયગાળામા ં૦૧ દદિસની સાયન્દ્સ શસટી 
અને દાડંી કુટીર માટેની થટડી ટરૂ  ફ્રી    

  

જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષાની થપધાા(બીજો તબક્કો) 

 આ ક્વિઝ ઓફલાઈન માધ્યમથી ક્વિઝ માથટર િારા આયોજીત કરિામા ં આિશે. સભંશિત 
તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૨ 

 જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષા કુલ ૮૨૦ શિજેતા શિધાથીઓને ૨ દદિસ અને ૧ રાત્રીની થટેચ્ય ુ
ઓફ યશુનટી જેિા ંથથળો અને ઈન્દ્ડથરીઝની મલુાકાત એમ ઝોન િાઈઝ થટડી ટુર ઈનામ થિરૂપે 
પ્રાપ્ત કરશે. 

 આ ઉપરાતં જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષા કુલ ૮૨૦ શિજેતામાથંી પ્રથમ, દ્વિતીય અને તતૃીય 
શિજેતાઓને નીચ ેપ્રમાણેના ંશિશશષ્ટ ઈનામો :   

શિજેતા શાળા કક્ષા(રૂ.મા)ં કોલેજ કક્ષા(રૂ.મા)ં 

પ્રથમ શિજેતા ૨,૦૦,૦૦૦/- ૩,૦૦,૦૦૦/- 
દ્વિતીય શિજેતા ૧,૨૫,૦૦૦/- ૨,૦૦,૦૦૦/- 
તતૃીય શિજેતા ૭૫,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/- 

 

 અન્દ્ય પ્રજાજનોની કેટેગરીના કુલ ૪૧૦૦ શિજેતાઓને બે દદિસની ઝોન િાઈઝ ટુર(૨ દદિસ + 
૦૧ રાત્રી) ઈનામ થિરૂપે આપિામા ંઆિશે.  

 
 

રાજ્ય કક્ષાની થપધાા (ત્રીજો તબક્કો) 

 ત્રીજા અને અંશતમ તબક્કામા ંજીલ્લા અને મહાનગરપાલલકાના કુલ ૮૨૦ (૪૧૦ શાળા કક્ષાના + 
૪૧૦ કોલેજ કક્ષાના) શિજેતા અને અન્દ્ય કેટેગરીના ં૪૧૦૦ શિજેતાઓ રાજ્ય કક્ષાએ ગ્રાન્દ્ડ દફનાલે 
મેગા ક્વિઝમા(ંસભંશિત તા:૧૭/૦૯/૨૦૨૨) ભાગ લેશે,  

 જેમા ં૧૫૦ શિધાથીઓ તથા અન્દ્ય પ્રજાજનોની કેટેગરીના ૭૫૦ શિજેતાઓને (ત્રણ દદિસ + બ ે
રાત્રી) ની ભારતના પ્રિાસી થથળો, યાત્રાધામો, ઉદ્યોગ ગહૃો અને ભારતની શિકાસગાથા દશાાિતા 
થથળોની મલુાકાત ઈનામ થિરૂપે પ્રાપ્ત થશે. 

રાજ્ય કક્ષાની થપધાા (ત્રીજો તબક્કો) – ઈનામોની શિગત 

શિજેતા શાળા કક્ષા(રૂ.મા)ં કોલેજ કક્ષા(રૂ.મા)ં 

પ્રથમ શિજેતા ૩,૦૦,૦૦૦/- ૫,૦૦,૦૦૦/- 

દ્વિતીય શિજેતા ૨,૦૦,૦૦૦/- ૩,૦૦,૦૦૦/- 
તતૃીય શિજેતા ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૫૦,૦૦૦/- 

 

 જે-તે શાળા કે કોલેજમા સૌથી િધારે ભાગ લેનાર શિદ્યાથીઓની સખં્યાના આધારે શાળા અને 
કોલેજોને પ્રશક્થતપત્ર આપીને સન્દ્માન કરિામા આિશે 














