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G3Q ક્વિઝમાાં વિજેતા બનેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચુના 
તા:૧૩/૦૮/૨૦૨૨ 

અતે્રની સસં્થામા ંઅભ્યાસ કરી રહલે તમામ વિદ્યાથીઓને જણાિિાનુ ં કે ગજુરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સિ અંતગ્ત રાજ્યના વિદ્યાથીઓ માટે “ગજુરાત જ્ઞાન ગરુૂ ક્વિઝ (G3Q)” નુ ંઆયોજન 
કરિામા ંઆિેલ છે,  

જેમા ંઅતે્રની સાંસ્ર્થામાાંર્થી વિજેતા બનેલ વિદ્યાર્થીઓની વિગતોને G3Q પોટટલ પર કોલેજ કક્ષાએર્થી એપ્રિુ 

કરિાની હોિાર્થી G3Q-વિજેતા(િીક-૧ ર્થી ૫ િાળા) હોય તેિા તમામ વિદ્યાર્થીઓએ આગામી તારીખ: 
૧૭/૦૮/૨૦૨૨ ને બધુિારે સિારે ૧૧:૩૦ કલાકે રૂમ નાં.: ૧૨ માાં જરૂરી આધાર પરુાિાની ખરાઈ અરે્થ ફરજીયાત 
ઉપક્સ્ર્થત રહિેાનુાં છે અને નીચે આપેલ ફોમટ ભરી જમા આપિાનુાં છે. 
 

નોંધ: િીક-૬ અને તે પછી વિજેતા બનનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓએ તે િીક નાાં પરરણામ બાદ તરત ફોમટ ભરી 
વિગતો G3Q-નોડલ ઓરફસર શ્રી મહશે જાદિ (કેવમસ્રી) ને જમા આપિાની રહશે.ે 
 

વિજેતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના G3Q એકાઉન્ટમાાં ફરજીયાત કરિાની ર્થતી કામગીરી: 
૧) વિજેતા વિદ્યાથીની જરૂરી એિી તમામ વિગતો ભરેલ હોિી જોઈએ. (જો ભરેલ નથી તો એ વિગતોને 
તાત્કાલલક ભરિી.) 

૨) વિજેતા વિદ્યાથીએ પોતાના G3Q એકાઉન્ટમા ંપોતાનો વ્યિક્સ્થત ફોટો અપલોડ કરેલ હોિો જોઈએ (જો 
કરેલ નથી તો તાત્કાલલક ફોટો અપલોડ કરિો.) 

૩) વિજેતા વિદ્યાથીએ પોતાના G3Q એકાઉન્ટમા ંપોતાના ID પ્રફૂ (કોલેજ ID/આધાર કાડ્)નો ફોટો અપલોડ 
કરેલ હોિો જોઈએ (જો કરેલ નથી તો તાત્કાલલક ફોટો અપલોડ કરિો.) 

૪) વિજેતા વિદ્યાથીએ પોતાના G3Q એકાઉન્ટમા ંપોતાની બેંક એકાઉન્ટની વિગતો ભરેલ હોિી જોઈએ. (જો 
ભરેલ નથી તો એ વિગતોને તાત્કાલલક ભરિી.) 

વિજેતા વિદ્યાર્થીઓ અતે્રની કોલેજમાાં ખરાઈ માટે જમા આપિાની ર્થતી કામગીરી: 
૧) વિજેતા વિદ્યાથીઓએ અહી આપેલ ફોમ્ની ઝેરોક્ષ કરી માગં્યા મજુબની તમામ વિગતો ભરી જરૂરી સ્િ-
પ્રમાલણત ડોક્યમેુન્્સ જોડીને જમા આપવુ ંફરજીયાત છે. 
૨) ફોમ્ સાથે ખરાઈ માટે જોડિાના થતા ડોક્યમેુન્્સ આ મજુબ છે, 

 એક પાસપોટટ  સાઈઝનો ફોટો (ફોમટમાાં ચોતાડિાનો રહશેે), કોલેજ ID-કાડટ (સેમ-૨ ર્થી ૬ માટે ફરજીયાત, 
સેમ-૧ માટે મરજજયાત), આધાર કાડટ (તમામ માટે ફરજીયાત), એડવમશન ફી ભયાટની પહોંચ, પોતાના બેંક 
ખાતાની પાસબકૂ, 
 

ખાસ સચુના: એક વિદ્યાર્થીના એક કરતા િધ ુG3Q એકાઉન્ટ હોિા ન જોઈએ. 
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G3Q વિજેતા બનેલ વિદ્યાર્થીઓ માટેનુાં ફોમટ 
 

વિદ્યાર્થીનુાં નામ: ________________________________________ 

ડીગ્રી કોર્ટ: BA/BSC: _________                સેમેસ્ટર: _________ 

વિર્ય/વિર્ય ગ્રપુ: ___________________  રોલ નાંબર: ________ 

યવુનિસીટી એનરોલમેન્ટનાંબર: _____________________________ 

એડવમશન ફી ભયાટ પહોંચ નાંબર: ___________________________ 

G3Q યઝુરનેમ id: GJ_____________________________     G3Q તાલકુો: _______________________ 

કેટલામાાં અઠિારડયે વિજેતા બન્યા?: િીક-નાં:__________     વિજેતા ક્રમાાંક: _________________________ 

સરનામુાં:______________________________________________________________________________ 

ઈ-મેઈલ: ______________________________________ ફોન નાં: ________________________________ 

આધાર નાં: ____________________________________________________________________________ 

બેંકનુાં નામ: ___________________________________________________________________________ 

બેંક-બ્ાાંચનુાં સરનામુાં: ____________________________________________________________________ 

એકાઉન્ટનાં:________________________________ IFSC કોડ:____________________________________ 

બેંક-એકાઉન્ટમાાં પોતાનુાં નામ: _____________________________________________________________ 

 
તારીખ:________________          વિદ્યાર્થીની સહી:______________________ 

વિદ્યાથીએ પોતાનો 
તાજેતરનો પાસપોટ્ સાઈઝ 

ફોટો અહી ચોતાડિો. 


