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ੰਜਾਫ ਖੇਡ ਮੇਲਾ-2022

 ੰਜਾਫ ਖਡ ਭਰ  ਦਾ ਆਮਜਨ ੰਜਾਫ ਦ ਸਯਕ ਵਨੀਕ ਨੰੂ ਖਡਾਂ ਨਾਰ 

ਜੜਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਯਸਾ ਸ ਰਜ ਰਵਿੱਚ ਫਰਾਕ
ਿੱ ਧਯੀ, ਰਿਰਹਾ ਿੱ ਧਯੀ ਅਤ ਯਾਜ ਿੱ ਧਯੀ ਭੁਕਾਫਰ ਕਯਵਾਏ ਜਾਣਗ।



 ਖਡ ਭਰ ਦ ਸਠ ਰਰਖ ਭੁਿੱ ਖ ਉਦਸ਼ ਸਨ:

1. ਖਡਾਂ ਦ ਿੱ ਧਯ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣਾ

2. ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਕਾਂ ਨੰੁ ਖਡਾਂ ਨਾਰ ਜੜਨਾ

3. ਰਸਤਭੰਦ ੰਜਾਫ ਦੀ ਰਯਜਣਾ ਕਯਨੀ

4. ਸੁਨਯ(Talent) ਦੀ ਬਾਰ ਕਯਨੀ



ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਮਤੀਆਂ
ਲੜੀ ਨੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਮਤੀ

1   ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਰਸ 29-08-2022

2   ਮਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਮਜਟਰੇਸ਼ਨ 11-08-2022 - 25-08-2022

3    ਫਲਾਕ ੱਧਰ ਟਰੂਨਾਮੈਂਟ 01-09-2022 - 07-09-2022 

4    ਮਿਲਹਾ ੱਧਰ ਟਰੂਨਾਮੈਂਟ 12-09-2022- 22-09-2022 

5    ਟੇਟ ੱਧਰ ਟਰੂਨਾਮੈਂਟ 10-10-2022 - 21-10-2022 



ਉਮਰ ਵਰਗ
ਅੰਡਰ-14
ਅੰਡਰ-17 
ਅੰਡਰ-21

21-40 ਾਲ(ਓਨ ਵਰਗ)

41-50 ਾਲ (ਓਨ ਵਰਗ)

50 ਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਓਨ ਵਰਗ)

ਵਾਰੀਫਾਰ

ਐਥਰਰਿਕ

ਪੁਿੱ ਿਫਾਰ

ਕਫਿੱਡੀ

ਖ-ਖ

ਯਿੱ ਾ ਕਿੱੀ

ਫਲਾਕ ੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ
1H ਐਥਰਰਿਕ 12H ਸਾਕੀ

2H ਪੁਿੱ ਿਫਾਰ 13H ਨ ੈੱਿਫਾਰ
3H ਕਫਿੱਡੀ 14H ਫਡਰਭੰਿਨ
4H ਖ-ਖ 15H ਫਾਕਿਫਾਰ

5H ਵਾਰੀਫਾਰ 16H ਾਵਯ ਰਰਪਰਿੰਗ
6H ਸਡਫਾਰ 17H ਰਾਅਨ ਿਰਨ

7H ਾਪਿਫਾਰ 18H ਕੁਸ਼ਤੀ
8H ਜੂਡ 19H ਤਯਾਕੀ

9H ਯਰਯ ਕਰਿੰਗ 20H ਫਾਕਰੰਗ
10H ਗਿੱਤਕਾ 21H ਿਫਰ ਿਰਨ

11H ਰਕਿੱ ਕ ਫਾਕਰੰਗ 22H ਵਿ ਰਰਪਰਿੰਗ

ਮਿਲਹਾ ੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ
1H ਐਥਰਰਿਕ 15H ਸਾਕੀ

2H ਪੁਿੱ ਿਫਾਰ 16H ਕੁਸ਼ਤੀ
3H ਕਫਿੱਡੀ 17H ਤਯਾਕੀ
4H ਖ-ਖ 18H ਫਾਕਰੰਗ

5H ਵਾਰੀਫਾਰ 19H ਿਫਰ ਿਰਨ
6H ਸਡਫਾਰ 20H ਵਿ ਰਰਪਰਿੰਗ

7H ਾਪਿਫਾਰ 21H ਰਾਨ ਿਰਨ
8H ਜੂਡ 22H ਆਯਚਯੀ

9H ਯਰਯ ਕਰਿੰਗ 23H ੂਰਿੰਗ
10H ਗਿੱਤਕਾ 24H ਯਇੰਗ

11H ਰਕਿੱ ਕ ਫਾਕਰੰਗ 25H ਚੈੱ
12H ਨ ੈੱਿਫਾਰ 26H ਰਜਭਨਾਰਿਕ
13H ਫਡਰਭੰਿਨ 27. ਪਨਰੰਗ

14H ਫਾਕਿਫਾਰ 28. ਾਵਯ ਰਰਪਰਿੰਗ

ਰਾਜ ੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ



ਰੜੀ ਨੰ. ਉਭਯ ਵਯਗ ਥਾਨ ਰਾਈਿ ਭਨੀ
(ਰਵਅਕਤੀਗਤ)

ਰਾਈਿ ਭਨੀ
(ਿੀਭ)

ਰਿਰਹਾ ਿੱ ਧਯੀ ਖਡਾਂ

1

U-14, U-17 & U-21,

21-40 yrs, 41-50 yrs & 

50 & above

1st/2nd/3rd ਯਿੀਰਪਕਿ ਯਿੀਰਪਕਿ

ਯਾਜ ਿੱ ਧਯੀ ਖਡਾਂ

1
U-14, U-17, U-21, 

21-40 yrs
1st/2nd/3rd

Rs. 10000 + ਯਿੀਰਪਕਿ
Rs. 7000 + ਯਿੀਰਪਕਿ
Rs. 5000 + ਯਿੀਰਪਕਿ

Rs. 10000 + ਯਿੀਰਪਕਿ
Rs. 7000 + ਯਿੀਰਪਕਿ
Rs. 5000 + ਯਿੀਰਪਕਿ

2
41-50 yrs & 50 & 

above
1st/2nd/3rd ਯਿੀਰਪਕਿ ਯਿੀਰਪਕਿ

ਇਨਾਭਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ



• ਮਖਡਾਰੀ ਆਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਮਜਟਰੇਸ਼ਨ
ਸੇਠ ਮਲਖੀ ਾਈਟ ਰਾਸੀਂ ਕਰ ਕਦੇ ਸਨ।

www.punjabkhedmela2022.in

• ਆਪਲਾਈਨ ਰਮਜਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਮਧਤ
ਮਿਲਹਾ ਖੇਡ ਦਪਤਰ ਨਾਲ ੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਕਦਾ ਸੈ।

http://www.punjabkhedmela2022.in/
http://www.punjabkhedmela2022.in/
http://www.punjabkhedmela2022.in/

