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ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਪਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਪਪਟਆਲਾ 
Ref. No.: 02(PBI)         ਪਮਤੀ: 10-01-2023 

ਖੇਡਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ 
 

ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਪਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰਘ ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਪਪਟਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2019 ਪਵਿੱਚ ਹੋਈ। 
ਕੋਪਵਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਿੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਮੁਕਾਬਪਲਆਂ ਪਵਿੱਚ ਭਾਗ 
ਪਲਆ ਅਤੇ ਚਿੰਗਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਿੱਲੋਂ ਦੋ ਉੱਤਰੀ-ਖੇਤਰ ਅਿੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ 
ਮੁਕਾਬਪਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਯੋਪਜਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਪਹਤ ਉੱਤਰੀ-ਖੇਤਰ ਅਿੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ (ਮਪਹਲਾ) 
ਚੈਂਪੀਅਨਪਸ਼ਪ 2022-23, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਪਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਪਮਰਤਸਰ ਪਵਖੇ 19 ਤੋਂ 24 ਦਸਿੰਬਰ 2022 ਪਵਿੱ ਚ 
ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਪਸ਼ਪ ਪਵਿੱਚ ਕੁਿੱ ਲ 28 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਪਲਆ। ਪਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਪਪਟਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 
ਪਪਹਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਪਪਟਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲ ਔਸਤ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।  

 
 

ਉੱਤਰੀ-ਖੇਤਰ ਅਿੰ ਤਰ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, 
ਪਪਟਆਲਾ ਵਿੱਲੋਂ ਆਰਟਸ ਐਡਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਜਲਿੰ ਧਰ ਪਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਪਿੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਚਿੰ ਡੀਗੜਹ 
ਨੇ ਪਪਹਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਅਿੰ ਪਮਰਤਸਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ 
ਯਨੂੀਵਰਪਸਟੀ, ਪਪਟਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।  
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ਉੱਤਰੀ-ਖੇਤਰ ਅਿੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ 
56 ਅਤੇ ਮੁਿੰ ਪਡਆਂ ਦੀਆਂ 64 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਪਲਆ। ਮੁਿੰ ਪਡਆਂ ਦੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਮੀਆ ਪਮਲੀਆ 
ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਨਵੀਂ ਪਦਿੱਲੀ ਪਵਖੇ ਹੋਏ। ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਪਮਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਨੇ ਪਪਹਲਾ 
ਅਤੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਮੁਕਾਬਪਲਆਂ ਪਵਿੱਚ ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ 
ਦੀ ਮੁਿੰ ਪਡਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

                

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਪਪਟਆਲਾ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹਰਸ਼ਪਹਬਾਜ਼ ਪਸਿੰਘ ਭੁਿੱ ਲਰ ਨੇ ਚਿੰਗਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਪਦਆਂ ਆਲ ਇਿੰਡੀਆ ਇਿੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਲਈ 200 
ਮੀਟਰ ਪਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।  

                         

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਪਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਵਪਦਆਰਥਣ ਪਸਮਰਨ 
ਕੌਰ ਨੇ ਜੈਵਪਲਿੰ ਗ ਥਰੋਅ ਪਵਿੱਚ ਆਲ ਇਿੰਡੀਆ ਇਿੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।  
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ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ 
ਉੱਤਰੀ-ਖੇਤਰ ਅਿੰ ਤਰ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਪਬਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਮੁਕਾਬਪਲਆਂ ਪਵਿੱਚ ਪਿੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ 
ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਸਿੰਤੋਖਜਨਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਪਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਪਲਆਂ ਪਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਦੇ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।  

 


