ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਵਰਸਸਟੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ , ns/ nzso ekbi ftZu

ਪਸਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ fyvkohnK B{z 3100$^ o[gJ/ dh
okPh d/ e/ ;BwkfBs ehsk ikt/rk.
ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ
;thfwzr

ਸਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
1H ;kfjb u"gVk

ਕਲਾਸ / ਰੋਲ ਨੰਬਰ
phHJ/H^ II 5453

ਮੁਕਾਬਲਾ
;kT{E J/PhnB
n?e[n?fNe
u?AghnBfPg

nkb fJzvhnk
fJzNo :{Bhtof;Nh

ਵੁਸ਼ੂ

2. ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ

ਬੀ.ਏ. - II 4735

3100$^ o[gJ/
ਸਥਾਨ
2 r'bv, (4%100 whH
n?cHn?;H fob/n ns/
w?vb? fob/n)
3 f;bto (4%100 whH
fwe;v fob/n, 50 whH
coh ;NkfJb ns/ 100
whH coh ;NkfJb)
gqkgs ehsh
2 r'bv w?vb gqkgs
ehs/ ns/ 50 whH coh
;NkfJb ftZu BtK
foekov ekfJw ehsk

nzso ekbi

12 r'bv, 1 f;bto
ns/ 1 pokT[BI w?vb
gqkgs ehsk

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

3 ਗੋਲਡ, 1 ਸਸਲਵਰ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ

1 ਬਰੌਨਜ਼

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

2 ਗੋਲਡ, 1ਸਸਲਵਰ,
1 ਬਰੌਨਜ਼

3. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਬੀ.ਏ. - III 6769

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

3 ਗੋਲਡ, 1 ਸਸਲਵਰ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
4.ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ

ਬੀ.ਏ. - II 4724

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

2 ਗੋਲਡ, 2 ਸਸਲਵਰ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

2 ਗੋਲਡ, 1 ਸਸਲਵਰ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ

5. ਸਸਮਰ ਚੰ ਦ

ਬੀ.ਏ. - III 6770

ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ

1 ਬਰੌਨਜ਼

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

3 ਗੋਲਡ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

2 ਗੋਲਡ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ

1

ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ

1 ਬਰੌਂਨਜ਼

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

2 ਗੋਲਡ, 2 ਸਸਲਵਰ

3100$^ o[gJ/
ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ
ਵੁਸ਼ੂ

ਸਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
6. ਅਰਸਵੰ ਦ ਚੌਹਾਨ

ਕਲਾਸ / ਰੋਲ ਨੰਬਰ
ਬੀ.ਏ. - I 3286

ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਸਥਾਨ
1 ਬਰੌਨਜ਼

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਅਥਲੈ ਸਟਕਸ

7. ਸਨਸਿਲ ਭਰਦਵਾਜ

ਬੀ.ਏ. - III 6812

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

1 ਸਸਲਵਰ 1 ਬਰੌਨਜ਼

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

1 ਬਰੌਨਜ਼ ਮੈਡਲ (400

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ

ਮੀ. ਹਰਡਲਜ਼)

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

1 ਗੋਲਡ (400 ਮੀ.
ਹਰਡਲ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰਡ
(51.74ਸਸਕੰ ਟ)

8. ਜੋਤੀ ਰਾਵਤ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

1 ਬਰੌਨਜ਼ (ਸਡਸਕਸ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ

ਥਰੋਅ)

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

1 ਸਸਲਵਰ (ਸਡਸਕਸ
ਥਰੋਅ)

ਅਥਲੈ ਸਟਕਸ

9.ਸਦਲਸ਼ਾਦ ਿਾਨ

ਬੀ.ਏ II 5051

ਕਾਲਜ ਅਥਲੈ ਸਟਕ

ਬੈਸਟ ਅਥਲੀਟ

ਮੀਟ 2016-17
ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ
(4X400 ਮੀ. ਸਰਲੇ ਅ)

10. ਅਵਨੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. II 4552

ਬਾਜਵਾ

ਕਾਲਜ ਅਥਲੈ ਸਟਕ

ਬੈਸਟ ਅਥਲੀਟ

ਮੀਟ 2016-17
ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
(ਹੈਪਟੈਥਲਨ)

ਗਤਕਾ

11. ਚਰਨਪਰੀਤ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - III 6900

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

1 ਸਸਲਵਰ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਬਾਕਸਸੰ ਗ

12. ਜਸਕੀਰਤ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - III 6737

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਜੂਡੋ

13. ਮਨਪਰੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - I 3085

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟ.
ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

2

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ

3100$^ o[gJ/
ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ
ਕੌ ਰਫਬਾਲ

ਸਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
14. ਸੁਿਸਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਕਲਾਸ / ਰੋਲ ਨੰਬਰ
ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ
ਯੋਗਾ

15. ਜਸਸਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਏ. (ਇੰ ਗ) 8327

ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਸਥਾਨ
ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਸਵਸ਼ਵ ਕੱ ਪ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ

ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ

ਬੀ.ਏ. - III 6438

ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ

1 ਗੋਲਡ

17. ਸਰੰ ਕੀ

ਬੀ.ਏ. - II 4311

ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ

1 ਗੋਲਡ

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

1 ਸਸਲਵਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ

1 ਬਰੌਂਨਜ਼

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

1 ਬਰੌਂਨਜ਼

ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ

1 ਬਰੌਨਜ਼

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ

1 ਗੋਲਡ

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

1 ਬਰੌਨਜ਼

ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ

1 ਸਸਲਵਰ

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

1 ਗੋਲਡ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

19. ਮਨੀਸ਼ਾ

ਅਥਲੈ ਸਟਕਸ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

16. ਆਂਚਲ ਸਦਲ

18. ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ

ਫੈਸਸੰ ਗ

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

20. ਿੁਸ਼ਕਰਨ ਸਸੰ ਘ

21. ਸਵਰਮੀਤ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - I 3312

ਬੀ.ਏ. - I 3284

ਐਮ.ਏ. I ਸਸ਼ੋਲੋਜੀ

ਬੀ.ਏ. - III 6902

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

1 ਸਸਲਵਰ (4*400
ਮੀ. ਸਰਲੇ ਅ)

22. ਗੁਰਲਾਲ ਸਸੰ ਘ

ਪੀ.ਜੀ.ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

1 ਗੋਲਡ (100 ਮੀ. ਦੌੜ
ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰਡ (10.36
ਸਸਕੰ ਟ)

23. ਅਦਰਸ਼ਪਰੀਤ
ਸਸੰ ਘ
3

ਬੀ.ਏ. - III 6956

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ
ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

3100$^ o[gJ/
ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਾਈਕਸਲੰਗ

ਸਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

24. ਸਸਚਨਦੀਪ ਸਸੰ ਘ

ਕਲਾਸ / ਰੋਲ ਨੰਬਰ

ਬੀ.ਏ. - I 3325

ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਸਥਾਨ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
25. ਲਵਪਰੀਤ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - II 3322

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

1 ਬਰੌਨਜ਼

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਬਾਸਸਕਟਬਾਲ 26. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - II 4561

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
27. ਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - I 3321

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਰੋਲ ਬਾਲ
ਸਾਫਟਬਾਲ

28. ਨਵਜੋਤ ਕੌ ਰ

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਬੀ.ਐਸ. ਸੀ. I

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਬਾਇਓਟੈਕ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ

29. ਮਨਕੋਸਟਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀ.ਏ. - III 6370

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਅੰ ਤਰ ਭਾਗ ਸਲਆ
ਵਰਸਸਟੀ

ਸਜਮਨਾਸਸਟਕ 30. ਪੰ ਿੁੜੀ ਰਾਠੌੜ

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਬੀ.ਏ. - II (ਇੰ ਗ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਆਨਰਜ਼) 7518

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
(ਸਵਅਕਤੀਗਤ)

31. ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ

ਬੀ.ਏ. - III 6662

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
32. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - II 4564

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
33. ਮੋਸਨਕਾ

ਬੀ.ਏ. - II 4565

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
34. ਸ਼ਾਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ

4

ਬੀ.ਏ. - I 3300

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

3100$^ o[gJ/
ਕੁਸ਼ਤੀ
ਯੋਗਾ

35. ਰਸਵੰ ਦਰ ਸਸੰ ਘ
36. ਤੇਸਜੰ ਦਰ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - I 3574

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ

ਬਰੌਂਨਜ਼ ਮੈਡਲ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਯੋਗਾ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

37. ਗੌਰਵ

””

ਸਰਵ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਭਾਰਤੀ ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
38. ਅਸਮਤ ਕੁਮਾਰ

””

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
39. ਰੌਸਬਨ

””

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
40. ਮਲਕੀਤ ਸਸੰ ਘ

””

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
41. ਪੂਜਾ

””

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ
feqeN

42HfJzdogqhs f;zx

phHJ/H^3, 6193

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ

ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਅੰ ਤਰਵਰਸਸਟੀ

5

ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਪੱ ਧਰ d/ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਵੱ ਚ
ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ fyvkohnK B{z 2100$^ o[gJ/ dh okPh d/ e/ ;BwkfBs
ehsk ikt/rk.

2100$^ o[gJ/

ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

ਕਲਾਸ / ਰੋਲ ਨੰਬਰ

ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸਥਾਨ

ਜੂਡੋ

1.ਸਹਮਾਂਸ਼ੂ

ਪੀ.ਜੀ.ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ

2. ਅਰੁਨਦੀਪ ਸਸੰ ਘ

ਐਮ.ਏ. I (ਸਸ਼ੋਲੋਜੀ)

3. ਰਣਜੀਤ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - I 3280

4. ਸਸਮਰਜੀਤ ਸਸਘ

ਬੀ.ਏ. - II 5431

””

””

5. ਗੁਰਜੋਤ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - II 5386

””

””

6. ਹੈਪੀ

ਬੀ.ਏ. - III 6728

””

””

7. ਭਗਵਾਨ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - II 3384

””

””

8. ਰਸਜੰ ਦਰ ਸਸੰ ਘ

ਐਮ.ਏ.- I (ਪੰ ਜਾਬੀ)

ਬਾਕਸਸੰ ਗ

ਅਥਲੈ ਸਟਕਸ

””
ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

8616

””
ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ
(4*400ਮੀ. ਸਰਲੇ ਅ)

9. ਦਸਵੰ ਦਰ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਕਾਮ. - I 12262

””

””

10. ਸਰਤੂ

ਬੀ.ਏ. - III 6673

””

2 ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਲੰਬੀ
ਛਾਲ ਅਤੇ ਤੀਹਰੀ ਛਾਲ)

11. ਸੁਰਭੀ

ਬੀ.ਏ. - II 4562

””

1 ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਉੱਚੀ
ਛਾਲ ਸਵੱ ਚ)

ਯੋਗਾ

12. ਕਮਲਜੋਤੀ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਡਾਰਨ

20483

ਐਲਾਨੀ ਗਈ
(ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ)

13. ਸਸਰਜਨ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ

””

””

””

””

””

””

20451
14. ਰੁਸਪੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ
20458

15. ਅਮਨਜੋਤ ਕੌ ਰ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ
20467

ਬਾਸਸਕਟਬਾਲ

6

16. ਆਰਜੂ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ

17. ਅਲਕਾ ਦੇਵੀ

ਬੀ.ਏ. - II 4559

18. ਸਸ਼ਵਾਨh ਸ਼ਰਮਾ

ਬੀ.ਏ. - II 4558

””

””

19. ਸਕਰਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - II 4560

””

””

20. ਮਾਫੀ ਚੌਧਰੀ

ਬੀ.ਏ. - II 4563

””

””

21. ਅਨੀਸ਼ਾ

ਬੀ.ਏ. - I 3559

””

””

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

2100$^ o[gJ/
ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ

ਤੀਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

ਸਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

ਕਲਾਸ / ਰੋਲ ਨੰਬਰ

ਮੁਕਾਬਲਾ

22. ਮਨਪਰੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - I 3085

””

””

23. ਰੂਮਾ

ਬੀ.ਏ. - II 4577

””

””

24. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਏ. I

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

(ਆਰਚਰੀ)

ਸਥਾਨ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ
(ਓਵਰਆਲ) ਬਰੌਨਜ਼
ਮੈਡਲ (ਸਮਕਸ ਟੀਮ
ਸਰਕਰਵ)

25. ਸਵਸ਼ਨੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - I (ਇੰ ਗ

””

ਆਨਰਜ਼)

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ
(ਸਵਅਕਤੀਗਤ) ਸਸਲਵਰ
(ਟੀਮ)

ਕੌ ਰਫਬਾਲ

ਪਾਵਰ

26. ਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ

””

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ

27. ਗੌਰਵ

ਬੀ.ਏ. - II 3348

ਅੰ ਤਰ- ਕਾਲਜ

ਸਸਲਵਰ ਮੈਡਲ

28. ਹਰਪਰੀਤ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - III 4440

””

””

29. ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਬੀ.ਏ. - II 2070

””

””

30. ਸ਼ੁਭਮ

ਬੀ.ਏ. - II 8218

””

””

31. ਗੁਰਤੇਜ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - I 3383

””

””

32. ਲਿਸਵੰ ਦਰ ਸਸੰ ਘ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ

””

””

33. ਜਗਪਰੀਤ ਸਸੰ ਘ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ ਯੋਗਾ

””

””

34. ਅਰਜੁਨ

ਬੀ.ਏ. - I 3310

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

35. ਪੂਜਾ ਚੌਧਰੀ

ਐਮ.ਏ. (ਪੋਸਲ

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਸਲਫਸਟੰ ਗ
ਜੂਡੋ

ਸਾਇੰ ਸ) - II 9237
ਸਾਫਟਬਾਲ

36.ਸਮਨਾਕਸ਼ੀ

ਬੀ.ਏ.- I 3058

37. ਜੋਤਸਨਾ ਗੌਤਮ

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. - I 1837

38. ਸਕਰਨ ਰਾਵਤ
39. ਕੋਮਲ
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””

””

””

””

””

””

ਬੀ.ਏ. - III 6614
ਬੀ.ਏ. - I 3192

2100$^ o[gJ/
ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

ਕਲਾਸ / ਰੋਲ ਨੰਬਰ

ਸਾਫਟਬਾਲ

40. ਸਨਸਕਤਾ

ਬੀ.ਏ. - I 3253

41. ਜਰੀਨਾ

42. ਸਪਨਾ ਰਾਣੀ
43. ਗੁਰਸਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ
44. ਗੁਲਾਫੇਸ਼ਾ
45. ਰਾਜਦੀਪ

ਸ਼ੂਸਟੰ ਗ

46. ਸਵਸ਼ਵਜੀਤ ਸਸੰ ਘ

ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸਥਾਨ

””

””

””

””

””

””

””

””

””

””

””

””

ਬੀ.ਏ. - III 6641

ਬੀ.ਏ. - III 6613
ਬੀ.ਏ. - III 6463
ਬੀ.ਏ. - III 6480
ਬੀ.ਏ. - III 6329

ਬੀ.ਏ. - I 2616

ਸੀਨੀਅਰ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ
47. ਹਰਪਰੀਤ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - II 5505

ਸੀਨੀਅਰ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ
48. ਨਵਜੋਤ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - I 2494

ਸੀਨੀਅਰ

ਭਾਗ ਸਲਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ
e[Psh

49. ਰਣਦੀਪ ਸਸੰ ਘ

:'rk

50. ਸੰ ਜੇ

ਤੀਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

51. ਮੋਹਦੀਪ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - III 6901

””

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਬੀ.ਏ. I, 3511

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਪੀ.ਜੀ. ਸਡਪਲੋ ਮਾ

””

””

””

””

(ਆਰਚਰੀ)
ਕੰ ਮਪਾਊਂਡ
ਟੀਮ
52. ਪਵਨਦੀਪ ਸਸੰ ਘ

ਯੋਗਾ, 20494
53. ਗੁਰਮੇਲ ਸਸੰ ਘ

8

ਐਮ.ੲੈ. I

;kfJekb'ih

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਪੱ ਧਰ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਵੱ ਚ
ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖਡਾਰੀ fyvkohnK B{z 1100$^ o[gJ/ dh okPh d/ e/
;BwkfBs ehsk ikt/rk.

1100$^ o[gJ/
ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

ਕਲਾਸ / ਰੋਲ ਨੰਬਰ

ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸਥਾਨ

ਜੂਡੋ

1.ਬਹਾਦਰ

ਬੀ.ਏ. - I

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ

2. ਲਿਸਵੰ ਦਰ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - II 5470

””

””

3. ਵੀਰਭਾਨ ਹੁੱ ਡਾ

ਪੀ.ਜੀ.ਸਡਪਲੋ ਮਾ

””

””

ਯੋਗਾ
ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ
ਤੀਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

4. ਦੀਪਕ

ਬੀ.ਏ. - I 3325

5. ਸਵਕਾਸ

ਬੀ.ਏ. - III

6. ਸਨਮਪਰੀਤ ਸਸੰ ਘ

ਐਮ.ਏ. - I (ਇੰ ਗ)

(ਆਰਚਰੀ)
ਵੁਸ਼ੂ

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ
””

ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ
””

ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ

ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ

9031
7. ਜਸਬੀਰ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - I 3090

8. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - I 3538

ਬਾਕਸਸੰ ਗ

9. ਸਵਜੇ ਸਸੰ ਘ

ਬੀ.ਏ. - III 6721

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ

ਵੇਟ ਸਲਫਸਟੰ ਗ

10. ਪਰਸਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ. ਬੀ.

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ

ਲਾਅਨ ਟੈਸਨਸ

11. ਰੁਸਪੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. - III 6363

ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ

ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ

12. ਰਵਨੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.
ਬੀ.I

9
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””

””

””

””

