
 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਕ੍ਿਚ ਸਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਰਰਿਾਏ ਜਾਣ। 
ਕ੍ਰਸੇ ਕ੍ਿਕ੍ਿਆਰਥੀ ਿੇ ਸਬੰਧ ਕ੍ਿਚ ਗਲਤ ਿੇਰਿੇ ਕ੍ਿਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਸੂਰਤ ਕ੍ਿਚ ਜਾਂ  
ਕ੍ਰਸੇ ਹੋਰ ਿਿੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਠੀਰ ਕ੍ਸਿੱ ਧ ਹੋ ਜਾਣ  
ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਅਯੋਗ (Disqualify) ਰੀਤਾ ਜਾ ਸਰਿਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਿਰਕ੍ਸਟੀ, ਪਕ੍ਟਆਲਾ 
(1961 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ.35 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ) 

ਅੰਤਰ ਰਾਲਜ ਖੇਡ ਮੁਰਾਬਕ੍ਲਆਂ ਕ੍ਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਿੋਫਾਰਮਾ/ਸਰਟੀਕ੍ਫਰੇਟ 

ਹਰੇਰ ਕ੍ਖਡਾਰੀ ਿਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ  
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਿੱ ਚ ਕੰਹਪਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪ 
ਰਰਿਾਰੇ ਭੇਕ੍ਜਆ ਜਾਿੇ। 

ਖੇਡ ਿਾ ਨਾਮ…………..…………………. (ਪੁਰਸ਼/ਮਕ੍ਹਲਾ) ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਰਾਲਜ ਿਾ ਨਾਮ………………………………………................................................................................ ਸੈਸ਼ਨ…………………………. 
 

ਲੜੀ 
ਨੰ. 

ਕ੍ਿਕ੍ਿਆਰਥੀ/ 
ਕ੍ਿਕ੍ਿਆਰਥਣ ਿਾ ਨਾਮ 

ਕ੍ਪਤਾ ਿਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਿਾ ਨਾਮ ਯੂਨੀਿਰਕ੍ਸਟੀ 
ਰਕ੍ਜਸਟਿੇਸ਼ਨ 

ਨੰਬਰ 

ਜਨਮ 
ਤਾਰੀਖ 

+2/ਗਿਜੇੂਏਸ਼ਨ ਪੜਹਾਈ ਿੀ 
ਮੌਜੂਿਾ ਰਲਾਸ 
ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 

ਮੌਜੂਿਾ ਰੋਰਸ 
ਿਾ ਨਾਮ 

ਰੋਰਸ ਿੀ 
ਕ੍ਮਆਿ 

ਕ੍ਰਸ ੇਰਾਲਜ ਕ੍ਿਚ ਸਭ 
ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲੇ ਿਾਖਲੇ ਿਾ 

ਸਾਲ ਅਤ ੇਕ੍ਮਤੀ 

ਮੌਜੂਿਾ ਸ਼ਿੇਣੀ ਕ੍ਿਚ 
ਪਕ੍ਹਲੇ ਿਾਖਲੇ ਿਾ ਸਾਲ 

ਅਤੇ ਕ੍ਮਤੀ 

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਕ੍ਿਕ੍ਿਆਰਥੀ ਿੇ 
ਹਸਤਾਖਰ (ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 

ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  
ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) 

      ਪਿੀਕ੍ਖਆ ਸਾਲ        
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

ਖੇਡ ਮੁਰਾਬਕ੍ਲਆ/ਂਟਿਾਇਲਾਂ ਕ੍ਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆ ਂਟੀਮਾਂ/ਕ੍ਖਡਾਰੀਆਂ ਿਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕ੍ਰਿੱ ਟ ਕ੍ਿਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਿੇ ਇਚਾਰਜ਼ (ਮਕ੍ਹਲਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਕ੍ਹਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼/ਮਕ੍ਹਲਾ 
ਇੰਚਾਰਜ਼), ਰਾਲਜ ਿਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿੀਨਤਮ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਰਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ ਪਿੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਕ੍ਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਕ੍ਪਿੰ ਸੀਪਲ ਿੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਸਕ੍ਹਤ) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਤਸਿੀਰ ਰੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਕ੍ਰ ਰਾਲਜ ਿੇ ਕ੍ਰਰਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਰਤ ਿੇਰਿੇ ਕ੍ਬਲਰੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। 

ਤਸਿੀਰ ਰੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਕ੍ਰ ਉਪਰੋਰਤ ਕ੍ਖਡਾਰੀ ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਚੈੈੱਰ ਰਰਰੇ ਤਸਿੱਲੀ ਰਰ ਲਈ ਹੈ ਕ੍ਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਖਡਾਰੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਿੇ ਅੰਤਰ ਰਾਲਜ ਅਤ ੇਅੰਤਰ ਯੂਨੀਿਰਕ੍ਸਟੀ ਖੇਡ ਮੁਰਾਬਕ੍ਲਆਂ ਕ੍ਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 
ਲਈ ਬਣੇ ਕ੍ਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਲੈਰਚਰਾਰ ਸਰੀਰਰ ਕ੍ਸਿੱ ਕ੍ਖਆ/ਰੋਚ/ਖੇਡ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਿਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ………………………………………………………………………………………….. 

ਕ੍ਪਿੰ ਸੀਪਲ ਿੇ ਹਸਤਾਖਰ…………………………………………. 
 

ਕ੍ਮਤੀ…………………………..…                  ਿਫ਼ਤਰ ਿੀ ਮੋਹਰ…………………………………. 



 

 
ਨੋਟ: ਕ੍ਜਹੜ ੇਕ੍ਿਕ੍ਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਿਰਕ੍ਸਟੀ ਤਬਿੀਲ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਰਸ ਿੀ ਬਿਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਕ੍ਲਖ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਚੂਨਾ ਕ੍ਿਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਲੜੀ ਨੰ. ਕ੍ਿਕ੍ਿਆਰਥੀ/ਕ੍ਿਕ੍ਿਆਰਥਣ ਿਾ ਨਾਮ ਯੂਨੀਿਰਕ੍ਸਟੀ ਤਬਿੀਲ ਰਰਨ ਿਾਕ੍ਲਆਂ ਲਈ ਰੋਰਸ ਤਬਿੀਲ ਰਰਨ ਿਾਕ੍ਲਆਂ ਲਈ 
ਕ੍ਪਛਲੀ ਯੂਨੀਿਰਕ੍ਸਟੀ ਿਾ ਨਾਮ ਯੂਨੀਿਰਕ੍ਸਟੀ ਤਬਿੀਲ ਰਰਨ ਿੀ ਲਾਗੂ ਕ੍ਮਤੀ ਕ੍ਪਛਲੀ ਸ਼ਿੇਣੀ ਿਾ ਨਾਮ ਕ੍ਪਛਲੇ ਰੋਰਸ ਿਾ ਨਾਮ ਰੋਰਸ ਤਬਿੀਲ ਰਰਨ ਿੀ ਕ੍ਮਤੀ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
ਤਸਿੀਰ ਰੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਕ੍ਰ ਰਾਲਜ ਿੇ ਕ੍ਰਰਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਰਤ ਿੇਰਿੇ ਕ੍ਬਲਰੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। 

 
ਕ੍ਪਿੰ ਸੀਪਲ ਿੇ ਹਸਤਾਖਰ…………………………………………. 

 
ਕ੍ਮਤੀ…………………………..…                     ਿਫ਼ਤਰ ਿੀ ਮਹੋਰ…………………………………. 

 


