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Annual Sports Calendar of Punjabi University Inter College Tournaments for the session 2022-23 
S.NO. GAME/SPORT VENUE OF COMPETITION DATE OF COMPETITION 
1)  CRICKET (M) Zonal:  

(1) MMMC Patiala  
(2) DKC Zirakpur  
(3) GC Ropar  

(4) DAV Bathinda 

Zonal: 
20-24 Sep 2022 

1)  Aquatics/Swimming (MW) Govt. Medical College, Patiala 01 Oct 2022 

2)  CHESS (MW) SD College Barnala 07-08 Oct 2022 

3)  Judo (MW) University Campus 

(ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ (ਪੁਰਸ਼/ਮਹਿਲਾ) ਦੇ Weigh-in ਹਿਸ਼ਹਿਤ ਹਮਤੀ ਿ ੰ  ਸਵੇਰ ੇ  09-00 ਵਜ ੇਤੋਂ  
10-00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣਗੇ) 

07-10-2022 (Women) 
(Weigh-in 09.00 am to 10.00 am on 07.10.2022) 
08-10-2022 (Men) 
(Weigh-in 09.00 am to 10.00 am on 08.10.2022) 

4)  TENNIS (MW) MMMC Patiala 18-20 Oct 2022 

2)  Boxing (MW)  MMMC Patiala 

ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ (ਪੁਰਸ਼/ਮਹਿਲਾ) ਦੇ Weigh-in ਮੁਕਾਬਹਲਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਦਿ ਸਵੇਰ ੇ 08-00 

ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਰਾਅ ਪਹਿਲੇ ਹਦਿ ਿੀ ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 

ਉਪਰੰਤ 11.00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
1) ਮਹਿਲਾ ਹਿਡਾਰਣਾਂ ਦੀ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਯ ਿੀਵਰਹਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਹਵਿ ੇਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ 

ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹਿਡਾਰਣਾਂ ਯ ਿੀਵਰਹਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਹਵਿ ੇਹਰਪੋਰਟ ਕਰਿਗੀਆਂ।  
2) ਪੁਰਸ਼ ਹਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 

ਸਬੰਧਤ ਹਿਡਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਵਿ ੇਿੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਿਗੇ। 

27-28 Oct 2022 (W) 
Weigh-in @ 08.00 a.m. onwards on 27.10.2022 
Draws @ 10.00 a.m. 
Starts of Competitions @ 11.00 a.m. 
29-31 Oct 2022 (M) 
Weigh-in @ 08.00 a.m. onwards on 29.10.2022 
Draws @ 10.00 a.m. 
Starts of Competitions @ 11.00 a.m. 

3)  KABADDI (M) NS SBASKC Sandaur 27-29 Oct 2022 

4)  FOOTBALL (W) University Campus 31 Oct - 02 Nov 2022 

5)  Soft Tennis (MW) MMMC Patiala 01-02 Nov 2022 

6)  CRICKET (W) LBSAMC Barnala 01-03 NOV 2022 

7)  BASKETBALL (MW) The Royal Group of Colleges, Borawal, Mansa 01-03 Nov 2022 

8)  VOLLEYBALL (M) SRSCPE Kalyan 04-06 Nov 2022 

9)  Taekwondo (MW) MMMC Patiala 04-05 Nov 2022 (WOMEN) 

Weigh-in @ 09.00 a.m. onwards on 04.11.2022 
05-06 Nov 2022 (MEN) 
Weigh-in @ 09.00 a.m. onwards on 05.11.2022 

10)  HOCKEY (MW) DAV Bathinda 04-06 Nov 2022 

11)  Pencak Silat (MW) BZSFSKGC Morinda 07-08 Nov 2022 

12)  FOOTBALL (M) MGC Fatehgarh Sahib INTER COLLEGE POSTPONE  
Only selection trials will be held on 09.11.2022 at 09.30 
a.m. @ University Campus 

13)  TABLE TENNIS (MW) LBSAMC Barnala 09-11 Nov 2022 

14)  KABADDI (W) NS SGTBKC Ananadpur Sahib 10-12 Nov 2022 

15)  Wushu (MW) Colonel College, Chural Kalan 12-13 Nov 2022 
Weigh-in @ 08.00 a.m. to 10.00 a.m. for both category and 
Starts of Competitions @ 12.00 Noon on 12.11.2022 

16)  Shooting (MW) @ MARKSMEN SHOOTING ACADEMY 
Heera Bagh, Near Bombay Lawn, Opposite Jain Petrol 
Pump, Rajpura Road, Patiala 

12-14 Nov 2022 
All the teams/shooters are advised to report to                    
Mrs. Swaranjit Kaur, University Shooting Instructor         
(Mob. No.98888-61538) at the Academy by 09.00 a.m. 

17)  Weight Lifting (MW) SGTBKC Anandpur Sahib  

ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਦੇ Weigh-in ਸਵੇਰ ੇ08-00 ਵਜ ੇਤੋਂ 10.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 

ਦੁਪਹਿਰ 12.00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

15-16 Nov 2022 (W) 
Weigh-in @ 08.00 a.m. to 10.00 a.m. 
Starts of Competitions @ 12.00 Noon 
1st five bouts will be conducted on 15.11.2022 and  
rest of the bouts will be held on next day i.e. 16.11.2022 
16-17 Nov 2022 (M) 
Weigh-in @ 08.00 a.m. to 10.00 a.m.,  
Starts of Competitions @ 12.00 Noon 
1st five bouts will be conducted on 16.11.2022 and  
rest of the bouts will be held on next day i.e. 17.11.2022 

18)  Netball (W) MSUGC Mansa 16-17 Nov 2022 

19)  CRICKET (M) INTER-ZONAL GC ROPAR 22-23 Nov 2022 

20)  Athletics (MW) University Campus 
23-25 Nov 2022 
Half Marathon & 20km Walk (MW) events will also be 
conducted during Annual Athletics Meet, 2022-23 

21)  Wrestling (MW) GBC Faridkot 25-27 Nov 2022 

22)  Baseball (M) and Softball (W) ACPE Mastuana Sahib 
All the participating teams/players are advised to report 
at college/venue by 08.00 a.m. sharp. 

26-27 Nov 2022 

23)  Fencing (MW) University Campus 28-29 Nov 2022 

24)  Squash Rackets (MW) Polo Ground Patiala 
All the participating teams/players are advised to report 
directly at Polo Ground by 09.00 a.m. 

29-30 Nov 2022 

25)  VOLLEYBALL (W) Khalsa College, Patiala 02-03 Dec 2022 

26)  Archery (MW) University Campus 02-03 Dec 2022 

27)  KHO-KHO (MW) University College, Moonak 08-10 Dec 2022 

28)  Karate (MW)  University Campus 24-25 Dec 2022 
Men competition will be held on 24.12.2022 
Women competition will be held on 25.12.2022 
Respective teams are advised to report at sports complex 
at 09.00 sharp. 

29)  Sepaktakraw (MW) University Campus 01-02 Feb 2023 
Women’s event - Quadrant (min./max. players 4-6) 
Men’s event – Regu & Quadrant (min./max. players 4-6) 

30)  Gatka (MW) PUGKC Damdama Sahib 02-03 Feb 2023 

31)  Rowing (MW) Sukhna Lake, Chandigarh 03 Feb 2023 
All team/players are advised to report at Sukhna Lake, 
Chandigarh at 09.00 a.m. sharp. 

32)  Cycling Road (M) 152D Highway, Pehowa, Kurukshetra 04 Feb 2023 

33)  Canoeing & Kayaking (MW) Guru Gorakh Nath Water Sports Club, Karnal (Haryana) 17-18 Feb 2023 

All team/players are advised to report at the venue by 
09.00 a.m. sharp. 

34)  Gymnastics (MW) Polo Ground, Patiala 
All team/players are advised to report at the venue by 
09.00 a.m. sharp. 

24 Feb 2023 (Women’s only) 
25 Feb 2023 (Men’s only) 

35)  Circle Style Kabaddi (MW) DAVC Bathinda 01-02 Mar 2023 

36)  Kick Boxing (MW) University Campus 02-03 Mar 2023 

37)  Yoga (MW) SKRCPE, Kalyan 10 Mar 2023 (Women’s only) 
11 Mar 2023 (Men’s only) 

38)  FOOTBALL (M) University Campus 11-15 Mar 2023 

39)  Cycling Track (MW) University Campus 12 Mar 2023 

40)  Rugby (MW) 7-side  ACPE Mastuana Sahib 17-18 Mar 2023 

41)  HANDBALL (MW) University College, Meeranpur 05-06 Apr 2023 

42)  BADMINTON (MW) University Campus  
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ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ/ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਵਲਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ/ਹਦਾਇਤਾਂ: 

1) ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਧ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਸਾਧਿਬਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਧਕ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਧਜਿੜੇ ਵੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ੍ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂ੍ਸ ਨ ੰ  ਅਲਾਟ ਿੋਏ ਿਨ, ਨ ੰ  ਕਾਲਜ 

ਕੈਂ੍ਸ ਧਵਖੇ ਸੁਚਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਧਜਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਾਇਤਾ, ਧਰਿਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ ੇਆਧਦ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰ੍ਬੰਿ ਸਮੇਂ ਧਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਕਰ੍ਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। 
2) ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਚਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਧਜਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਫੀਸੀਅਲਜ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਿੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਆਫੀਸੀਅਲਜ਼ ਨ ੰ  ੍ਧਿਲਤਾ 

ਧਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਨ ੰ  ਧਕਸ ੇ ਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ੍ੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
3) ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਧਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਆ੍ਣੀਆ ਂਐਟਂਰੀਆਂ/ਧਡਟੇਲ ਐਟਂਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਤੋਂ 07 ਧਦਨ ੍ਧਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ/ਕੰ੍ੀਟੀਸ਼ਨ ਵੈਧਨਯ  

ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂ(ਤਾਂ ਜ ੋਐਟਂਰੀਆਂ ਮੁਤਾਧਬਕ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਵੁੱਲੋਂ  ਧਰਿਾਇਸ਼ ਆਧਦ ਦੇ ਰ੍ਬੰਿ ਵੀ ਸਮੇਂ ਧਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ) ਅਤੇ ਉਤਾਰਾ ਖੇਡ ਧਵਭਾਗ ਦੀ 
ਈ.ਮੇਲ ਤੇ ਭੇਧਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੈਧਨਯ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯ ਨੀਵਰਧਸਟੀ ਕੈਂ੍ਸ ਆਧਦ ਧਵਖੇ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਅਤੇ ਐਥਲੈਧਟਕਸ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਲਈ 

ਐਟਂਰੀਆਂ/ਧਡਟੇਲ ਐਟਂਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਖੇਡ ਧਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 
4) ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਸਬੰਿੀ ਧਫਕਸਚਰਜ਼ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਿੀ ਮਕੁਾਬਧਲਆਂ ਦੇ ੍ਧਿਲੇ ਧਦਨ ਸਵੇਰੇ 08.00 ਵਜੇ ੍ਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ  
5) ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਧਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਧਵੁੱ ਚ ਦਰਸ਼ਾਈ ਧਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 08.00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ੍ਿੰੁਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 
6) ਧਜਿੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰ੍ੀਟੀਸ਼ਨ ਵੈਧਨਯ  ਧਵਖੇ ਧਰਿਾਇਸ਼ ਲੈਣੀ ਿੈ, ਉਿ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਧਦਨ ੍ਧਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 04.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ੍ਧਿਲਾਂ-੍ਧਿਲਾਂ ੍ਿੰੁਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ।  
7) ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ/ਟਰਾਇਲਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ/ਧਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ੍ੋਰਟਸ ਧਕੁੱ ਟ ਧਵੁੱ ਚ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ (ਮਧਿਲਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਧਿਲਾ 

ਇੰਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ੍ੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ੍ੁਰਸ਼/ਮਧਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਇੰਚਾਰਜ਼), ਕਾਲਜ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰ੍ੋਫਾਰਮਾ (ਧ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਦੇ ਿਸਤਾਖਰਾਂ ਸਧਿਤ) ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਿੈ। 

8) ਯੋਗਤਾ ਰ੍ੋਫਾਰਮ ੇਧਵੁੱ ਚ ਧਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਧ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ENGLISH (CAPITAL LETTERS) ਅਤੇ ੍ੰਜਾਬੀ ਧਵੁੱ ਚ ਕੰਧ੍ਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈ੍ ਕੀਤਾ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 
ਰ੍ੋਫਾਰਮ ੇਧਵੁੱ ਚ ਧਖਡਾਰੀ ਦਾ ਰਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਧਲਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਿੁੱਥ ਧਲਖਤ ਯੋਗਤਾ ਰ੍ੋਫਾਰਮ ੇਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

9) ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ/ਟਰਾਇਲਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ/ਧਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਰ੍ੋਫਾਰਮ ੇਦੇ ਨਾਲ ਧਲਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਿੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਤੇ ਧਖਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰ੍ੋਫੈਸਰ/ਟੀਮ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਦੇ ਿਸਤਾਖਰ ਿੋਣ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਿਨ। ਰਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਧਵੁੱ ਚ ਲਗਾਈ ਿਰੇਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਧ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਸਾਧਿਬ ੍ਾਸੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਧਲਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਰਧਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰ੍ੋਫਾਰਮ ੇਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਧਵੁੱਚ ਭਾਗ ਨਿੀਂ 
ਲੈਣ ਧਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

10) ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ/ਟਰਾਇਲਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ/ਧਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆ੍ਣੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ, 10+2 ਅਤੇ ਧ੍ਛਲੀ ੍ਾਸ ਕੀਤੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਸਟੇਟ 

ਕਾ੍ੀਆਂ ਨਾਲ ਧਲਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ। ਧਬਨਾਂ ਅਸਲ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾ੍ੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ/ਧਖਡਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਧਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ 

ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। 
11) ਅੰਤਰਵਰਧਸਟੀ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਧਿਆਨ ਧਵਚ ਰਖਦੇ ਿੋਏ ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਤੀਆਂ ਧਵੁੱ ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ੋਰਟਸ ੍ਾਸ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੇਗਾ। 

-ਸਿੀ/- 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ੋਰਟਸ 

ਉਤਾਰਾ: 
1. ਧ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਸਾਧਿਬਾਨ, ਸਮ ਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਧਜਜ਼ – ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੇਮ ਦੇ ਰ੍ੋਫੈਸਰ ਇੰਚਾਰਜ਼ (ਟੀਮ)/ਲੈਕਚਰਾਰ ਧਫਜ਼ੀਕਲ ਐਜ ਕਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਧਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਧਿੁੱਤ। 
2. ਸਮ ਿ ਕੋਧਚਜ਼/ਇੰਸਟਰਕਟਰਜ਼/ਇੰਚਾਰਜ਼ (ਟੀਮ), ਖੇਡ ਧਵਭਾਗ, ੍ੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਧਸਟੀ, ੍ਧਟਆਲਾ – ਸ ਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਿੁੱਤ।  


