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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) - તબક્કા 
 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 ભાગ લઈ િકિે.

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

 પ્રથમ તબક્કામાં ઓનલાઈન ક્વિઝ તાલકુા(કે જેમાં નગરપાલલકા સમાશિષ્ટ)
અને િોર્ડ કક્ષાએ.
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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) – ર્ોમેઈન રજીસ્ટ્રેિન
 દ્રિતીય તબક્કામાં તાલકુા(કે જેમાં નગરપાલલકા સમાશિષ્ટ) અને િોર્ડ કક્ષાની

ક્વિઝ પણૂડ થયા બાદ, જજલ્લા કક્ષા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષાએ ઓનલાઈન
ક્વિઝ

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

 www.g3q.co.in ર્ોમેઈન પર રજીસ્ટ્રેિન કરાિી ક્વિઝમાં ભાગ લઈ િકાિે

 તા. ૭ જુલાઈ, ૨૦૨૨ના રોજ સાયન્સશસટી, અમદાિાદ ખાતે માન.
મખુ્યમતં્રીશ્રીના િરદ હસ્ટ્તે અને માન. મતં્રીશ્રીઓની પે્રરક ઉપક્સ્ટ્થશતમાં શભુારંભ
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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) – કાયડક્રમ રૂપરેખા 
 તા. ૭ જુલાઈ, ૨૦૨૨ના રોજ સાયન્સશસટી, અમદાિાદ ખાતે શભુારંભ અને રજીસ્ટ્રેિન
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સમય શિિરણ
૦3:૪૫ થી ૦૩:૫૩ મહાનભુાિોનુ આગમન, સ્ટ્િાગત
૦૩:૫૪ થી ૦૪:૦૦ દીપ પ્રાગટય  
૦૪:૦૧ થી ૦૪:૦૫ સ્ટ્િાગત પ્રિચન - ર્ૉ કુબેરભાઈ દ્રર્િંર્ોર, માન. રા. ક. મતં્રીશ્રી ઉચ્ચ અને ટેકશનકલ શિક્ષણ
૦૪:૦૬ થી ૦૪:૧૫ ક્વિઝ અંગે જાણકારી- શ્રી જગદીિ પચંાલ, માન. રા.ક મતં્રીશ્રી કુદ્રટર ઉદ્યોગ અને સહકાર
૦૪:૧૬ થી ૦૪:૨૫ શ્રી જીતભુાઈ િાઘાણી, માન. શિક્ષણમતં્રીશ્રીનુ ંપે્રરક િવતવ્ય
૦૪:૨૬ થી ૦૪:૨૮ કટેન રેઝર દ્રિલ્મ
૦૪:૨૯ થી ૦૪:૪૦ શ્રી ભપેુન્િભાઈ પટેલ, માન. મખુ્યમતં્રીશ્રી દ્વારા ક્વિઝનો શભુારંભ અને ઉદબોધન
૦૪:૪૧ થી ૦૫:૨૫ જાણીતા અલભનેતા અને ક્વિઝ માસ્ટ્ટર શ્રી ધ્િશનત ઠાકર દ્વારા ક્વિઝ રમાર્િામા આિિે. િાળા 

કક્ષાના ૨૦૦૦ અને કોલેજ કક્ષાના ૨૦૦૦ એમ કુલ ૪૦૦૦ શિદ્યાથીઓ ઓનલાઈન ક્વિઝ 
રમિે.

૦૫:૨૫ થી ૦૫:૪૦ માન. મખુ્યમતં્રીશ્રી ભપેુન્િભાઈ પટેલ દ્વારા શિજેતાઓની ઘોષણા

૦૫:૪૧ થી ૦૫:૪૫ આભાર દિડન અને હાઈ-ટી 

નોંધ:૦૪:૪૧ થી ૦૫:૨૫ માન. મખુ્યમતં્રીશ્રી સાયન્સ સીટી ખાતે રાષ્રીય શિક્ષણ અંતગડત GARIMA Cellના ઉદ્ઘાટન માટે ઉપક્સ્ટ્થત રહિેે



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) - આમશંત્રતો
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 તા. ૭ જુલાઈ, ૨૦૨૨ના રોજ સાયન્સશસટી, અમદાિાદ ખાતે શભુારંભ - આમશંત્રતોની શિગતો

માન.મતં્રીશ્રીઓ ૨૪ અશધકારીગણ-સશમશતના સભ્યો ૧૦૦

માન.સસંદસભ્યશ્રીઓ ૩૭ માન.કુલપશતશ્રીઓ/પ્રોિોસ્ટ્ટ ૧૦૦

માન. ધારાસભ્યશ્રીઓ ૧૫૮ શિશિધ કોલેજના આચાયડશ્રીઓ ૨૦૦

પદાશધકારીઓ ૨૫ શિશિધ િાળાઓના આચાયડશ્રીઓ ૨૦૦

પ્રબદુ્ધ નાગદ્રરકો ૧૦૦ શિશિધ િાળા અને કોલેજોના નામાદં્રકત રસ્ટ્ટીઓ ૧૦૦

જજલ્લા પચંાયત પ્રમખુ ૩૩ શિદ્યાથીઓ (િાળા કક્ષાના) ૨૦૦૦

મહાનગર પાલલકા મેયર ૦૮ શિદ્યાથીઓ (કોલેજ કક્ષાના) ૨૦૦૦

કુલ ૩૮૫ કુલ ૪૭૦૦

આમ, ૩૮૫ + ૪૭૦૦ = ૫૦૮૫ આમશંત્રતો (શિદ્યાથીઓ અને િાળા કોલેજના આચાયડશ્રીઓ, અમદાિાદ, ગાધંીનગર, ઉત્તર
ગજુરાત, દલક્ષણ ગજુરાત, પશિમ ગજુરાત અને પિૂડ ગજુરાત એમ સમગ્રતયા રાજ્યમાથંી આમશંત્રત કરિામાં આિિે.



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) – કદ અને સ્ટ્ુટીની સશમશત

 આ ક્વિઝમાં ૨૦,૦૦૦ જેટલા સામાન્ય સ્ટ્િરૂપે (બહુ િૈકલ્લ્પક) તથા ઓદ્રર્યો-શિદ્રર્યો સ્ટ્િરૂપે ક્વિઝ રહિેે.
 જેમાં કેન્િ તેમજ રાજ્ય સરકારની શિશિધ પ્રજાલક્ષી પહલેો, શિકાસગાથા, ગૌરિગાથા અને જન

સખુાકારી યોજનાઓની માદ્રહતી તેમજ સામાન્ય જ્ઞાન અને નોંધનીય બાબતોની ક્વિઝ રહિે.ે
 ક્વિઝ સ્ટ્ુટીની કશમટી:

- કુલપશતશ્રી, ગજુરાત યશુનિસીટી, અમદાિાદ
- કુલપશતશ્રી, સૌરાષ્ર યશુનિસીટી, રાજકોટ
- કુલપશતશ્રી, ગજુરાત ટેકનોલોજી યશુનિસીટી, અમદાિાદ
- કુલપશતશ્રી, એમ.એસ. યશુનિસીટી, િર્ોદરા
- કુલપશતશ્રી, ગણપત યશુનિસીટી
- પદ્મશ્રી શિષ્ણભુાઈ પરં્યા
- એર્િાઈઝરશ્રી, કેસીજી
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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) – ક્વિઝમા ંસમાશિષ્ઠ શિભાગો 
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૧ શિક્ષણ શિભાગ ૧૪ યાત્રા ધામ શિકાસ
૨ આરોગ્ય અને પરરિાર કલ્યાણ શિભાગ ૧૫ ગ્રામ શિકાસ
૩ સામાજિક અને ન્યાય શિભાગ ૧૬ િહરેી શિકાસ
૪ ઉદ્યોગ ૧૭ ફૂડ અને શસશિલ સપ્લાય
૫ મરહલા અને બાળ શિકાસ ૧૮ કલ્ચરલ અને ઈશિહાસ
૬ આરિજાશિ શિકાસ ૧૯ રમિગમિ અને ખેલકૂિ
૭ કલાઈમેન્ટ ચેન્િ ૨૦ નમમિા અને િળસપંશિ
૮ સાયન્સ અને ટેકનોલોજી ૨૧ સહકાર શિભાગ
૯ િાઈબ્રન્ટ ગિુરાિ ૨૨ નાણા શિભાગ
૧૦ સ્ટેચ્ય ુઓફ યશુનટી ૨૩ શ્રમ અને રોિગાર 
૧૧ િડનગર ૨૪ ગહૃ શિભાગ
૧૨ સારહત્ય અને ગિુરાિનો િારસો ૨૫ િન અને પયામિરણ 
૧૩ ગિુરાિ શિધાનસભાની પ્રશ્નોત્તરી પર આધારીિ ૨૬ િેિની પાલામમેન્ટમા ંપછૂાયેલ પ્રશ્નો પર 

આધારીિ



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q)  તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષા
 આ ક્વિઝ સતત ૭૫ દ્રદિસ સધુી ચાલિે.
 આ ક્વિઝ અઠિાર્ીયામાં ૬ દ્રદિસ, દર રશિિારથી ચાલુ થઈને દર શકુ્રિારે સમાપ્ત

થિે અને દર િશનિારે શિજેતા જાહરે થિે.
 દર અઠિાદ્રર્યે તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષાના િાળા અને કોલેજ/યશુનિસીટી શિભાગના પ્રશત

સ્ટ્પધડક દીઠ ક્વિઝનો સમયગાળો ૨૦ શમનીટનો અને ૨૦ ક્વિઝ રહિેે.
 દરરોજ ૨૫૦ ક્વિઝની દ્રર્ઝીટલ પકુ્સ્ટ્તકા સ્ટ્પધડકોને માગડદશિિકા તરીકે ઓનલાઈન

પ્રાપ્ત થિે.
 ક્વિઝના સાચા જિાબ માટે ૦૧ ગણુ મળિે તથા ખોટા જિાબ માટે ૦.૩૩ ગણુ

કપાિે. ઓછા સમયમાં સૌથી િધુ ગણુ ધરાિનારને શિજેતા ઘોશષત કરિામાં
આિિે.જ્યાં તમામ મેરીટ સરખા થતાં ટાઈ પર્ે ત્યારે સ્ટ્પધડકના રજીસ્ટ્રેિનનાં સમય
અને સ્ટ્પધડક દ્વારા ક્વિઝ િરૂ કરેલ સમય િચ્ચેના તિાિતને ધ્યાને રાખીને લઘતુ્તમ
સમય તિાિત ધરાિતા ઉમેદિારને શિજેતા ઘોશષત કરિામાં આિિે.
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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q)  તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષા

 દર અઠિાદ્રર્યે તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષાના, િાળા અને કોલેજ/યશુનિસીટી શિભાગનાં
દસ-દસ શિજેતાઓ જાહરે કરિામાં આિિે.

 તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષાના, િાળા અને કોલેજ/યશુનિસીટી શિભાગનાં શિજેતાઓ જીલ્લા
કક્ષાની અને ત્યારબાદ રાજ્ય વક્ષાની ક્વિઝમાં ભાગ લઈ િકિે.

 તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષાએ શિજેતા શિદ્યાથી જજલ્લા-મહાનગરપાલલકા કક્ષાએ ભાગ લેિા
ન ઈચ્છતા હોય તો તેઓ જે-તે કક્ષાએથી ઈચ્છાનસુાર ક્વિઝ છોર્ી િકિે.

 જજલ્લા-મહાનગરપાલલકા કક્ષાએ શિજેતા શિદ્યાથી રાજ્ય કક્ષાએ ભાગ લેિા ન ઈચ્છતા
હોઈ તો તેઓ પણ જે-તે કક્ષાએથી ઈચ્છાનસુાર ક્વિઝ છોર્ી િકિે.
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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષા

9

ક્રમ શિિરણ સખં્યા અપેલક્ષત 
પ્રશતભાગીઓ

િાળા કક્ષાના
શિજેતા

કોલેજ
કક્ષાના
શિજેતા

કુલ શિજેતા
પ્રશત રાઉન્ર્ના

૦૯ રાઉન્ર્ના
કુલ શિજેતા

1

તાલકુા ૨૫૨ ૫૦૦૦ X ૨૫૨
= ૧૨,૬૦,૦૦૦ ૧૦ ૧૦ ૫૦૪૦ ૪૫,૩૬૦

િોર્ડ ૧૭૦
૫૦૦૦ X ૧૭૦

= 
૮,૫૦,૦૦૦

૧૦ ૧૦ ૩૪૦૦ ૩૦,૬૦૦

કુલ ૪૨૨
૫૦૦૦ X ૪૨૨

= 
૨૧,૧૦,૦૦૦ ૪૨૨૦ ૪૨૨૦ ૮૪૪૦ ૭૫,૯૬૦



ક્રમ શિિરણ સખં્યા
િાળા

કક્ષાના કુલ
શિજેતા

દ્રદિસ
(રશિિાર થી

શકુ્રિાર) કુલ શિજેતા
શિજેતા ૧ ની

રકમ
(રૂ ૨૧૦૦)

૧
તાલકુા ૨૫૨ ૧ ૬ ૨૫૨ ૫,૨૯,૨૦૦/-

િોર્ડ ૧૭૦ ૧ ૬ ૧૭૦ ૩,૫૭,૦૦૦/-

કુલ ૪૨૨ ૧ ૬ ૪૨૨ ૮,૮૬,૨૦૦/-

િાળા કક્ષાના પ્રથમ શિજેતા ૨૧૦૦/- રૂશપયા – ૧ રાઉન્ર્મા કુલ ૪૨૨ શિજેતા

કોલેજ કક્ષાના પ્રથમ શિજેતા ૩૧૦૦/- રૂશપયા – ૧ રાઉન્ર્મા કુલ ૪૨૨ શિજેતા

ક્રમ શિિરણ સખં્યા કોલેજ કક્ષાના
કુલ શિજેતા

દ્રદિસ
(રશિિાર થી

શકુ્રિાર) કુલ શિજેતા
શિજેતા ૧ ની રકમ

(રૂ ૩૧૦૦)

૧
તાલકુા ૨૫૨ ૧ ૬ ૨૫૨ ૭,૮૧,૨૦૦/-

િોર્ડ ૧૭૦ ૧ ૬ ૧૭૦ ૫,૨૭,૦૦૦/-

કુલ ૪૨૨ ૧ ૬ ૪૨૨ ૧૩,૦૮,૨૦૦/-

ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3 Q) તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષા
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િાળા કક્ષાના દ્વદ્વશતય શિજેતા ૧૫૦૦/- રૂશપયા - ૧ રાઉન્ર્મા કુલ ૧૬૮૮ શિજેતા
ક્રમ શિિરણ સખં્યા

િાળા કક્ષાના
કુલ

શિજેતા

દ્રદિસ
(રશિિાર થી

શકુ્રિાર) કુલ શિજેતા
શિજેતા ૨ ની રકમ

(રૂ ૧૫૦૦)

૨
તાલકુા ૨૫૨ ૪ ૬ ૧૦૦૮ ૧૫,૧૨,૦૦૦/-

િોર્ડ ૧૭૦ ૪ ૬ ૬૮૦ ૧૦,૨૦,૦૦૦/-

કુલ ૪૨૨ ૪ ૬ ૧૬૮૮ ૨૫,૩૨,૦૦૦/-

કોલેજ કક્ષાના દ્વદ્વશતય શિજેતા ૨૧૦૦/- રૂશપયા - ૧ રાઉન્ર્મા કુલ ૧૬૮૮ શિજેતા

ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષા

ક્રમ શિિરણ સખં્યા
કોલેજ

કક્ષાના કુલ
શિજેતા

દ્રદિસ
(રશિિાર થી

શકુ્રિાર) કુલ શિજેતા
શિજેતા ૨ ની રકમ

(રૂ ૨૧૦૦)

૨
તાલકુા ૨૫૨ ૪ ૬ ૧૦૦૮ ૨૧,૧૬,૮૦૦/-

િોર્ડ ૧૭૦ ૪ ૬ ૬૮૦ ૧૪,૨૮,૦૦૦/-

કુલ ૪૨૨ ૪ ૬ ૧૬૮૮ ૩૫,૪૪,૮૦૦/-
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કોલેજ કક્ષાના તતૃીય શિજેતા ૧૫૦૦/- રૂશપયા - ૧ રાઉન્ર્મા કુલ ૨૧૧૦ શિજેતા

ક્રમ શિિરણ સખં્યા
કોલેજ

કક્ષાના કુલ
શિજેતા

દ્રદિસ
(રશિિાર થી

શકુ્રિાર) કુલ શિજેતા
શિજેતા ૩ ની રકમ

(રૂ ૧૫૦૦)

૩
તાલકુા ૨૫૨ ૫ ૬ ૧૨૬૦ ૧૮,૯૦,૦૦૦/-

િોર્ડ ૧૭૦ ૫ ૬ ૮૫૦ ૧૨,૭૫,૦૦૦/-

કુલ ૪૨૨ ૫ ૬ ૨૧૧૦ ૩૧,૬૫,૦૦૦/-

એક રાઉન્ર્ના ઈનામની કુલ રકમ રૂ. ૧,૩૫,૪૬,૨૦૦/-

ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષા

ક્રમ શિિરણ સખં્યા
િાળા કક્ષાના

કુલ
શિજેતા

દ્રદિસ
(રશિિાર થી

શકુ્રિાર) કુલ શિજેતા
શિજેતા ૩ ની રકમ

(રૂ ૧૦૦૦)

૩
તાલકુા ૨૫૨ ૫ ૬ ૧૨૬૦ ૧૨,૬૦,૦૦૦/-

િોર્ડ ૧૭૦ ૫ ૬ ૮૫૦ ૮,૫૦,૦૦૦/-

કુલ ૪૨૨ ૫ ૬ ૨૧૧૦ ૨૧,૧૦,૦૦૦/-

િાળા કક્ષાના તતૃીય શિજેતા ૧૦૦૦/- રૂશપયા - ૧ રાઉન્ર્મા કુલ ૨૧૧૦ શિજેતા
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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષા
શિશિષ્ટમાં તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષાએ : -

િાળા કક્ષાના શિશિષ્ટ ઈનામો :   

 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 કક્ષાના શિશિષ્ટ ઈનામો :   

 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.

 આમ, કુલ શિશિષ્ટ ઇનામ ૨,૨૫,૦૦૦(િાળા કક્ષાએ) + ૪,૦૦,૦૦૦(કોલેજ કક્ષાએ)

 આમ, કુલ ૦૯ અરાઉન્ર્ના ૧૨,૧૯,૧૫,૮૦૦+ ૬,૨૫,૦૦૦ = ૧૨,૨૫,૪૦,૮૦૦/-
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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષા
 તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષાના િાળા અને કોલેજ શિભાગના કુલ ૭૫,૯૬૦ શિજેતામાથંી પ્રથમ , દ્વદ્ધશતય અને તશૃતય

શિજેતા ની પસદંગી માટે ૦૯ રાઉન્ર્ બાદ તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષા એક ઓનલાઇન ક્વિઝનું આયોજન કરિામાં
આિિે અને તેમાથંી પ્રથમ, દ્વદ્ધશતય અને તશૃતય શિજેતાની પસદંગી કરિામાં આિિ.ે

આ ઉપરાતં
1. તાલકુા(કે જેમાં નગરપાલલકા સમાશિષ્ટ)/િોર્ડ કક્ષાએ દરેક શિજેતાને પરીિારના ૪ સદસ્ટ્યો સાથે એક િષડના

સમયગાળા દરમ્યાન સાયન્સ સીટી, અમદાિાદ ખાતે ૦૧ દ્રદિસ શનિઃશલુ્ક સ્ટ્ટર્ી ટુર જેમાં પ્રિેિ તથા અન્ય
એન્રી ફ્રી જેનો સભંશિત ખચડ રૂ.૫૦૦/-(એક વ્યક્વત) x ૫ = રૂ.૨૫૦૦/-,

2. ક્વિઝનાં તમામે તમામ સ્ટ્પધડકોને એક િષડના સમયગાળા દરશમયાન (૧ + ૧) એમ બે વ્યક્વત માટે સાયન્સ
સીટી, અમદાિાદ ખાતે ૦૧ દ્રદિસ શનિઃશલુ્ક સ્ટ્ટર્ી ટુરજેમાં પ્રિેિ તથા અન્ય એન્રી ફ્રી જેનો સભંશિત ખચડ
રૂ.૫૦૦/-(એક વ્યક્વત) x ૨ = રૂ.૧૦૦૦/-,

 આમ, ઉપરોવત બાબત ૦૧ અને ૦૨નો અંદાજીત નોિનલ ખચડ રૂ.૧૨ કરોર્નો થાય છે.
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ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) (જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષા)

 તાલકુા અને િોર્ડ કક્ષાના િાળા અને કોલેજ/યશુનિસીટી શિભાગના શિજેતાઓ
જીલ્લા-મહાનગરપાલલકા કક્ષાની ક્વિઝમાં ભાગ લઈ િકિે.

 જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષાના િાળા અને કોલેજ/યશુનિસીટી શિભાગનાં
૧૦ + ૧૦ શિજેતાઓ જાહરે કરિામાં આિિે.

 જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષાના િાળા અને કોલેજ/યશુનિસીટી શિભાગના
શિજેતાઓ રાજ્યકક્ષાની ક્વિઝમાં ભાગ લઈ િકિે.

15



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) (જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષા)
 આ ક્વિઝ ઓનલાઈન માધ્યમથી આયોજીત કરિામાં આિિે. તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૨

16

ક્રમ શિિરણ સખં્યા િાળા કક્ષાના
શિજેતા

કોલેજ કક્ષાના
શિજેતા કુલ શિજેતા

1

જીલ્લા ૩૩ ૧૦ ૧૦ ૬૬૦

મહાનગરપાલલકા ૮ ૧૦ ૧૦ ૧૬૦

કુલ ૪૧ ૪૧૦ ૪૧૦ ૮૨૦



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) (જજલ્લા અને મહાનગરપાલલકા કક્ષા)

17

• આમ, કુલ ૮૨૦ શિદ્યાથીઓને બે દ્રદિસની સ્ટ્ટર્ી ટુર(૨ દ્રદિસ + ૦૧ રાત્રી) ઈનામ સ્ટ્િરૂપે આપિામાં આિિે. જેનો
અંદાજીત ખચડ શિજેતા દીઠ રૂ. ૧૦,૦૦૦/-

શિિેષમા જજલ્લા કક્ષાએ :

િાળા કક્ષાના શિશિષ્ટ ઈનામો :   

 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.

કોલેજ કક્ષાના શિશિષ્ટ ઈનામો :   

 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.

 આમ કુલ ખચડ (રૂ. ૧૦,૦૦૦ x ૮૨૦ = ) રૂ. ૮૨,૦૦,૦૦૦ + રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦ = રૂ. ૯૨,૦૦,૦૦૦/-

 આમ, કુલ ૮૨૦ શિદ્યાથીઓ રાજ્ય કક્ષાની ક્વિઝમાં ભાગ લેિે અને બે દ્રદિસની ઝોન િાઈઝ સ્ટ્ટર્ી ટુર ઈનામ સ્ટ્િરૂપે
પ્રાપ્ત કરિે.



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) (રાજ્ય કક્ષા)
 જીલ્લા કક્ષાની ક્વિઝ પણૂડ થયા બાદ સલૂચત તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ રાજ્ય કક્ષાની ગ્રાન્ર્ દ્રિનાલે મેગા

ક્વિઝ યોજિામાં આિિે.

 રાજ્ય કક્ષાની ગ્રાન્ર્ દ્રિનાલે મેગા ક્વિઝમાં જીલ્લા અને મહાનગરપાલલકાના ક્વિઝ્ના શિજેતા જાહરે
થયેલા સ્ટ્પધડકો ભાગ લેિા માટે લાયક ઠરિે.

 આ શસિાયના અન્ય કોઈ શિદ્યાથી રાજ્ય કક્ષાની ક્વિઝમાં ભાગ લઇ િકિે નહી.

 આ રાજ્ય કક્ષાની ક્વિઝમાં કુલ ૮૨૦ સ્ટ્પધડકો (૪૧૦ િાળા કક્ષાના + ૪૧૦ કોલેજ કક્ષાના) ભાગ લેિે.

 કુલ ૧૫૦ (૭૫ િાળા કક્ષા અને ૭૫ કોલેજ કક્ષા) શિજેતા જાહરે થિે અને આ ૧૫૦ પૈકી સિડશે્રષ્ઠ હોય
તેિા બનેં શિભાગનાં ત્રણ-ત્રણ શિજેતા એટલે કુલ ૬ શિજેતા સૌથી ઉંચા ઇનામના હકદાર બનિે.

 રાજ્ય કક્ષાની ગ્રાન્ર્ દ્રિનાલે મેગા ક્વિઝ, ક્વિઝ માસ્ટ્ટર સાથે મોટા પાયે િાનદાર અને ધમાકેદાર રીતે
આયોજીત થિે.

18
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ક્રમ શિિરણ સખં્યા િાળા કક્ષાના
શિજેતા

કોલેજ કક્ષાના
શિજેતા કુલ શિજેતા

1 રાજ્ય ૧ ૭૫ ૭૫ ૧૫૦
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• રાજ્ય કક્ષાના ૧૫૦ શિજેતાઓને ત્રણ દ્રદિસ(૦૩ દ્રદિસ + ૦૨ રાત્રી)ની ભારતના પ્રિાસી સ્ટ્થળો, યાત્રાધામો, ઉદ્યોગ
ગહૃો અને ભારતની શિકાસગાથા દિાડિતા સ્ટ્થળોની મલુાકાત કરાિિાની રહિેે. જેનો અંદાજીત ખચડ શિજેતા દીઠ રૂ. 

૨૫,૦૦૦/-

શિિેષમા રાજ્ય કક્ષાએ :-

િાળા કક્ષાના શિશિષ્ટ ઈનામો :   

 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.

કોલેજ કક્ષાના શિશિષ્ટ ઈનામો :

 પ્રથમ શિજેતાને રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ
 દ્વદ્વશતય શિજેતાને રૂ.૩,૦૦,૦૦૦ નુ ઈનામ
 તશૃતય શિજેતાને રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ ના ઈનામ આપિાના રહિેે.

 આમ કુલ ખચડ (રૂ. ૨૫,૦૦૦ x ૧૫૦ = ) રૂ. ૩૭,૫૦,૦૦૦ + રૂ. ૧૫,૫૦,૦૦૦/- = રૂ. ૫૩,૦૦,૦૦૦/-
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 સતત ૭૫ દિવસ ચાલનારી દિઝમાાં ભાગ લીધેલ સ્પધધકોમાાંથી કૂલ ૭૫ દવજતેાઓ

ઘોદિત કરવામાાં આવશે.

 દિઝની અન્ય કેટેગરીના આ ૭૫ દવજતેાઓ ૦૨ દિવસની પદરવારના કુલ ૦૪

સિસ્યો સાથે ટુર (પદત-પત્ની + ૨ બાળકો એમ કુલ ૦૪ અથવા તો કુટુાંબના

કોઈપણ ૦૪ સભ્યો) ઈનામ સ્વરૂપે સાંભદવત ખચધ રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-
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ક્રમ ઈનામની શિગતો શિજેતાઓની
સખં્યા

રોકર્ રકમની દ્રકિંમત
(રૂ.મા)ં

ટુરની અંદાજીત દ્રકિંમત કુલ રકમ (રૂ.મા)ં

૧ તાલકુા કક્ષાના ઈનામો ૭૫,૯૬૦ ૧૨,૨૫,૪૦,૮૦૦/- * ૧૨,૨૫,૪૦,૮૦૦/-

૨ જીલ્લા કક્ષાના ઈનામો ૮૨૦ ૧૦,૦૦,૦૦૦/- ૮૨,૦૦,૦૦૦/- ૯૨,૦૦,૦૦૦/-

૩ રાજ્ય કક્ષાના ઈનામો ૧૫૦ ૧૫,૫૦,૦૦૦/- ૩૭,૫૦,૦૦૦/- ૫૩,૦૦,૦૦૦/-

૪
અન્ય કેટેગરી તથા તાલકુા

કક્ષાના શિજેતાઓ તથા તમામ
સ્ટ્પધડકોની ૦૧ દ્રદિસની ટુરનો

નોિનલ ખચડ
- - ૧૨,૦૦,૦૦,૦૦૦/- ૧૨,૦૦,૦૦,૦૦૦/-

કુલ ઈનામો ૭૬,૯૩૦ ૧૨,૫૦,૯૦,૮૦૦/- ૧૩,૧૯,૫૦,૦૦૦/- ૨૫,૭૦,૪૦,૮૦૦/-
*નોંધ:

1. તાલકુા(કે જેમાં નગરપાલલકા સમાશિષ્ટ)/િોર્ડ કક્ષાએ દરેક શિજેતાને પરીિારના ૪ સદસ્ટ્યો સાથે એક િષડના સમયગાળા દરમ્યાન સાયન્સ
સીટી, અમદાિાદ ખાતે ૦૧ દ્રદિસ શનિઃશલુ્ક સ્ટ્ટર્ી ટુર જેમાં પ્રિેિ તથા અન્ય એન્રી ફ્રી જેનો સભંશિત ખચડ રૂ.૫૦૦/-(એક વ્યક્વત) x ૫ =

રૂ.૨૫૦૦/-,

2. ક્વિઝનાં તમામે તમામ સ્ટ્પધડકોને એક િષડના સમયગાળા દરશમયાન (૧ + ૧) એમ બે વ્યક્વત માટે સાયન્સ સીટી, અમદાિાદ ખાતે ૦૧ દ્રદિસ
શનિઃશલુ્ક સ્ટ્ટર્ી ટુરજેમાં પ્રિેિ તથા અન્ય એન્રી ફ્રી જેનો સભંશિત ખચડ રૂ.૫૦૦/-(એક વ્યક્વત) x ૨ = રૂ.૧૦૦૦/-,

3. ક્વિઝની અન્ય કેટેગરીના આ ૭૫ શિજેતાઓ ૦૨ દ્રદિસની પદ્રરિારના કુલ ૦૪ સદસ્ટ્યો સાથે ટુર (પશત-પત્ની + ૨ બાળકો એમ કુલ ૦૪
અથિા તો કુટંુબના કોઈપણ ૦૪ સભ્યો) ઈનામ સ્ટ્િરૂપે જેનો સભંશિત ખચડ રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-

 આમ, ઉપરોવત બાબત ૦૧ થી ૦૩નો અંદાજીત નોિનલ ખચડ રૂ.૧૨ કરોર્નો થાય છે.
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શિગત તાલકુા(નગરપાલલકા સમાશિષ્ટ) કક્ષાની ક્વિઝ(રશિિાર થી શકુ્રિાર)

પદ્રરણામ : િશનિારે

ઉદઘાટન શભુારંભ ૭ જુલાઈ અને ૦૮ જુલાઈથી શનયશમત રજીસ્ટ્રેિન િરુ
ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૧ ૧૦ જુલાઈ - ૧૫ જુલાઈ
ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૨ ૧૭ જુલાઈ - ૨૨ જુલાઈ
ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૩ ૨૪ જુલાઈ - ૨૯ જુલાઈ
ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૪ ૩૧ જુલાઈ - ૫ ઓગસ્ટ્ટ
ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૫ ૭ ઓગસ્ટ્ટ - ૧૨ ઓગસ્ટ્ટ
ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૬ ૧૪ ઓગસ્ટ્ટ - ૧૯ ઓગસ્ટ્ટ
ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૭ ૨૧ ઓગસ્ટ્ટ - ૨૬ઓગસ્ટ્ટ
ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૮ ૨૮ ઓગસ્ટ્ટ - ૨ સપ્ટેમ્બર
ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૯ ૪ સપ્ટેમ્બર - ૯ સપ્ટેમ્બર

ક્વિઝ રાઉન્ર્ ૧૦ (જીલ્લા કક્ષાની ક્વિઝ) ૧૪ સપ્ટેમ્બર

રાજ્ય કક્ષાની ક્વિઝ ૧૭ સપ્ટેમ્બર



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) - પ્રમાણપત્રો
 તમામ સ્ટ્પધડકો અને શિજેતાઓને ગજુરાત સરકાર લેિલે ર્ીઝીટલ પ્રમાણપત્ર

 આ ક્વિઝમાં બહોળી સખં્યામા શિદ્યાથીઓ ભાગ લે તે માટે તથા આ ક્વિઝમાં કોલેજ/િાળાના
શિદ્યાથીઓ તબક્કાિાર ભાગ લેિા માટે તક મળિે. (કોલેજ/િાળાના કુલ શિદ્યાથીઓના ટકાિારી
મજુબ)

 જે-તે િાળા કે કોલેજમા સૌથી િધારે ભાગ લેનાર શિદ્યાથીઓની સખં્યાના આધારે િાળા કે કોલેજને
પ્રિક્સ્ટ્તપત્ર

 જે-તે તાલકુામા િધુ ભાગ લેનાર શિદ્યાથીઓની સખં્યાને આધારે તાલકુા શિકાસ અશધકારીને
પ્રિક્સ્ટ્તપત્ર

 જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા કલેવટરશ્રીને, મ્યશુનશસપલ કક્ષાએ મ્યશુનશસપલ કશમશ્ન્રરશ્રીને પ્રિક્સ્ટ્તપત્ર

 યશુનિશસિટી કક્ષાએ કુલપશતશ્રીને પ્રિક્સ્ટ્તપત્ર આપીને સન્માન કરિામા આિિે. 24



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) (પ્રચાર-પસાર)
 રેર્ીયો જીંગલ
 શિદ્રર્યો ક્વિકીઝ
 હોર્ીંગ્સ
 બેનસડ
 શપ્રન્ટ અને ઈલેવરોશનક મીદ્રર્યામાં જાહરેાત
 સોશિયલ અને ર્ીજીટલ મીદ્રર્યા
 એક મીનીટની દ્રિલ્મ િગેરેનુ શનમાડણ.
 િાળા/કોલેજો/યશુનિશસિટીમાં સ્ટ્ટેન્ર્ી
 બોર્ડ પર જાહરેાત
 બલક એસ.એમ.એસ.
 સાઈનબોર્ડ
 પદ્રરપત્ર

25
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1. માનનીય શિક્ષણમતં્રીશ્રી (અધ્યક્ષ)

2. માનનીય રા.ક. મતં્રીશ્રી( ઉચ્ચ અને ટેકશનકલ શિક્ષણ), (ઉપાઅધ્યક્ષ)

3. માનનીય રા.ક.મતં્રીશ્રી (પ્રાથશમક અને માધ્યશમક શિક્ષણ)

4. માનનીય રા.ક.મતં્રીશ્રી (ઉદ્યોગ અને કલાઈમેન્ટચેન્જ)
5. અગ્રસલચિશ્રી, શિક્ષણ શિભાગ, (સહઅધ્યક્ષ)

6. સલચિશ્રી, પ્રા.શિ., શિક્ષણ શિભાગ
7. સલચિશ્રી, સામાન્ય િહીિટ શિભાગ(આયોજન)

8. કુલપશતશ્રી, ગજુરાત યશુનિશસિટી, અમદાિાદ
9. કુલપશતશ્રી, ગજુરાત ટેકનોલોજીકલ યશુનિશસિટી, અમદાિાદ
10. ઉચ્ચ શિક્ષણ કશમિનરશ્રી
11. ટેકશનકલ શિક્ષણ શનયામકશ્રી
12. િાળા કશમિનરશ્રી
13. શનયામકશ્રી, અથડિાસ્ત્ર અને આકંર્ાિાસ્ત્ર બ્યરુો
14. શનયામકશ્રી, GCERT

15. શનયામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય પાઠયપસુ્ટ્તક મરં્ળ
16. એર્િાઈઝરશ્રી, ગજુકોસ્ટ્ટ, અમદાિાદ
17. એર્િાઈઝરશ્રી, કેસીજી, અમદાિાદ
18. ખાસ િરજ પરનાં અશધકારી (એક્ષટેન્િન), કેસીજી
19. ખાસ િરજ પરનાં અશધકારી, (એકાઉન્ટ અને એર્મીન), કેસીજી
20. ટેકનીકલ એર્િાઇઝર, વલાયમેન્ટ ચેન્જ શિભાગ
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1. અગ્રસલચિશ્રી, શિક્ષણ શિભાગ, (અધ્યક્ષ)

2. ઉચ્ચ શિક્ષણ કશમિનરશ્રી

3. ટેકશનકલ શિક્ષણ શનયામકશ્રી

4. િાળા કશમિનરશ્રી

5. એર્િાઈઝરશ્રી, કેસીજી, અમદાિાદ

6. ખાસ િરજ પરનાં અશધકારી (એક્ષટેન્િન), કેસીજી

7. ખાસ િરજ પરનાં અશધકારી, (એકાઉન્ટ અને એર્મીન), કેસીજી

8. જોઈન્ટ ર્ાયરેવટર, ટેકશનકલ શિક્ષણ શનયામકશ્રી કચેરી

27
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1. ઉચ્ચ શિક્ષણ કશમિનરશ્રી
2. ટેકશનકલ શિક્ષણ શનયામકશ્રી
3. િાળા કશમિનરશ્રી
4. શનયામકશ્રી, GCERT

5. શનયામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય પાઠયપસુ્ટ્તક મરં્ળ
6. એર્િાઈઝરશ્રી, ગજુકોસ્ટ્ટ, અમદાિાદ
7. એર્િાઈઝરશ્રી, કેસીજી, અમદાિાદ
8. અશધક કશમિનર, ઉચ્ચ શિક્ષણ શનયામકશ્રી કચેરી
9. ખાસ િરજ પરનાં અશધકારી, (એકાઉન્ટ અને એર્મીન), કેસીજી
10. ચેરમેન, ટેકનીકલ એક્ષમીનેસન બોર્ડ
11. જોઈન્ટ ર્ાયરેવટર, ટેકશનકલ શિક્ષણ શનયામકશ્રી કચેરી
12. સાયન્સ અને ટેવનોલોજી શિભાગના પ્રશતશનશધ
13. GILના પ્રશતશનશધ
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1. રજીસ્ટ્રેિન સશમશત
2. આઈ.ટી. સશમશત
3. ઈનામ પસદંગી અને શિતરણ સશમશત
4. બ્રાન્ર્ીંગ/શમદ્રર્યા સશમશત
5. સટીિીકેટ સશમશત
6. અહિેાલ અને ર્ોક્યમુેંટેન્િન સશમશત
7. પેમેન્ટ અને િાઈનાક્ન્સયલ એક્વટશિટી સશમશત



ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ(G3Q) (કામગીરી શિિરણ)

30

ઓિરઓલ કો-ઓદ્રર્િનેિન

• શ્રી એમ.નાગરાજન(આઇ.એ.એસ.), કશમિનરશ્રી (ઉચ્ચ
શિક્ષણ),

• શ્રી જી.ટી. પરં્યા, કશમિનરશ્રી (ટેકશનકલ શિક્ષણ)

• પ્રા. એ.ય.ુ પટેલ, એર્િાઇઝરશ્રી, કે.સી.જી. 

• ર્ૉ. યોગેિ યાદિ, ઓએસર્ી(એવસ્ટ્ટેન્િન), કેસીજી

ક્વિઝ તૈયાર કરિાની કામગીરી શ્રી અંદ્રકત ઠાકોર
શિશિધ શિષયના અધ્યાપકશ્રીઓ અને કેસીજી કન્સલટન્ટ

ક્વિઝની ચકાસણી તથા ક્વિઝના કઠીનાઈ મલૂ્ય
પ્રથમ તબકે્ક એર્િાઈઝરશ્રી એ.ય.ુ પટેલ
બીજા તબકે્ક િાઈસ ચાન્સેલરની કશમટી દ્વારા
ત્રીજા તબકે્ક સરકારશ્રીના અશધકારી/માન.મતં્રીશ્રી કક્ષાએ

સમગ્ર ક્વિઝ માટેનુ સોશ્યલ શમર્ીયા, પી.આર. અને દ્રક્રએટીિ
િકડ તથા તમામ કન્ટેન્ટ

શ્રી પકંજ મદુૃલકર, આકૃશત પ્રમોિન અને મીદ્રર્યા લલ.

શ્રી મોનાબેન િાહ, કૌકા ક્રીએટીિસ ઓપીસી પ્રા. લલ.

ક્વિઝ માટેનુ આઈ.ટી. ઈન્ફ્રાસ્ટ્રવચર શ્રી ભાિેિભાઈ (ઇન્િીશનટી સોલ્યિુનસ)

ક્વિઝમાટે ર્ેટા બેઝ માટે કામગીરી જેિી કે, તમામ
િાળા/કોલેજો/યશુનિશસિટીના શિદ્યાથીઓના ર્ેટાબેઈઝ ઉપરાતં
તમામ તાલકુા(નગરપાલલકા સમાશિષ્ટ), જજલ્લા, િોર્ડ અને
અન્ય તમામ આનષુાલંગક જરૂરી રે્ટાબેઈઝ એજન્સીને પરુી
પાર્િાની કામગીરી

પ્રા.શ્રી મહિે િઢિાણીયા
પ્રા.શ્રી પાથડ મોદી



આભાર


