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Press Report  On 

20th VTU Single Zone Intercollegiate Weight Lifingg( & W ) & Best Physique Competton 2029-20

ವಶಶೇಶಶರಯ್ ತಾಂತತಕ ಮಹಾವದಾ್ಲಯವು ತನ್ 20  ನೇ ವಟಯು ಏಕ ವಲಯ ಅಂತರ
ಕಾಲಲಜು ತೂಕ ಎತು್ವಕ ಸ್ರರ [ಪುರುಷರು ಮತು್ ಮಹಳಯರಗಾಗ]  ಮತು್ ಅತು್ತ್ಮ
ದದಹಕ (ಪುರುಷರು)  ಸ್ರರ 2019-20 ಯನ್್ ಬಂಗಳೂರನ ಶತೇ ಸಾಯರಾಂ ಕಾಲೇಜ ಆಫ
ಎಂಜನಯರಂಗ್ಲಲ 14 ಮತ್್ 15 ಅಕಕಕೇಬರ 2019 ರಂದ್ ನಡಸತ್
ಕಾಯರಕತಮವನ್್ ಮ್ಖ್ ಅತಥ ಶತೇ ಚಕ್ರಂಗ ಸಾಶಮ,  ದದೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ ನದೇರಶಕ,  ಎಸ್ಐಸಎಂ,

ಬಂಗಳೂರ್, ದದೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ ನದೇರಶಕ ಡಾ.ರಾಜೇಶ ವದೈ ಎಚ. ವಟಿಯ್, ಬಳಗಾವ ಮತ್್ ಗೌರವ ಅತಥ ಶತೇ

ಸರವಣನ ಆರ,  ವಟಿಯ್ ಬಂಗಳೂರ್ ದಕಣ ವಲಯ ಪಾತದೇಶಕ ನದೇರಶಕ.  ವಶೇಷ ಆಹಾಶನತರಾದ

ಡಾ.ಸಂಗಪ್,  ಪಪತ.ಕ.ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಮತ್್ ಡಾ.ಪತಕಾಶ,  ಬ.ಐ.ಟಿ, ಕಾಲೇಜನ ಟತಸಕ ಶತೇ ಕ.  ಪಟೇಲ ರವರ್ಗಳ

ಸಮ್್ಮುಖದಲಲ ಉದಾ್ಟಿಸಸಲಾಯತ್.

ಆಡಳಿತ   ಪತತನಧ ಡಾ.        ಅರ್ಣ ಕ್ಮಾರ ಆರ ಅವರ್ ಸಾಶಗತಸದರ್ ಮತ್್ ಪಾತಂಶ್ಪಾಲ ಡಾ.

ಬ.ಷಡಾ  ಕ್ಷರಪ್       ಅವರ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಕ್ಷತ ವಹಿಸ ತಮ್ಮು ಅಧ್ಕೇಯ ಭಾಷಣದಲಲ,   ಒಲಂಪಕಕ ನಲಲ

  ಭಾರ ಎತ್್ವ ಸ್ರರಯಲಲ       ಭಾರತ ಹಚಚನದನ್್ ಸಾಧಸಬೇಕಾಗದ ಎಂದ್ ಅವರ್ ಉಲಲೇಖಸದರ್ ಮತ್್

  ಹಾಜರದ್ ಪತತಯಬ್ ಸ್ಧರಯಕ       ನಮ್ಮು ದೇಶದ ಕನಸ್ ನನಸಾಗಲ್ ಶತಮಸಬೇಕಂದ್ ಅವರ್

ಹಾರದೈಸದರ್.        ಕತೇಡಾ ಕೇತತದಲಲ ಹಚಚನ ಸಾಧನ ಮಾಡಲ್ ಸಂಸಸಯನ್್ ಪಪತೇತಾಕಹಿಸದ್ಕಾ್ಗ

ಕಾಯರನವರಹಣಾಧಕಾರ       ಶತೇ ಸಾಯ ಪತಕಾಶ ಲಯೇಮ್ತ್್ ಅವರಗಕ ಕೃತಜತ ಸಲಲಸದರ್. 
ಮಹಿಳಾ ವಭಾಗದ ಭಾರ ಎತ್್ವಕ ಸ್ರರಯಲಲ ಶತೇ ಸಾಯರಾಂ ತಾಂತತಕ ಮಹಾವದಾ್ಲಯವು 
3 ಪದಕಗಳನ್್ ಗದ್್ಕಕಂಡತ್

Name Type of Medal Category

Swathi G N  Silver 45 Kg

Chetana G Bronze 64 Kg

Kummetha Saileela Bronze 81 Kg



Title Name of the Title Winner Participant Colleee

Mr. VTU 2019 Prathviraj KLE, Belaeavi

Best Poser-2019 Prthviraj P Heede NMAMIT, Udupi

Most Muscular-2019 Rupesh Chavan JCE, Banealore

ಅತ್್ತ್ಮ ದದೈಹಿಕ (ಪುರ್ಷರ್) ಸ್ರರ ಫಲತಾಂಶಗಳು

ಭಾರ ಎತ್್ವಕ  ಒಟಾಕರ ಚಾಂಪಯನ ಪುರ್ಷರ್
Colleee Name

Winners NMAMIT, Udupi

Runners YIT, Manealore

ಅತ್್ತ್ಮ ಲಫಕರ - Nischal R R, NMAMIT

ಭಾರ ಎತ್್ವಕ  ಒಟಾಕರ ಚಾಂಪಯನ ಮಹಿಳಯರ್
Title Colleee Name

Winners KSSEM, Banealore

Runners GAT, Banealore

ಅತ್್ತ್ಮ ಲಫಕರ - Deeksha P, SCE, Manealore.

ಅತ್್ತ್ಮ ದದೈಹಿಕ ಸ್ರರಯ ತೇಪುರಗಾರರಾಗ ಕರಾರಟಕ ತಕಕ ಎತ್್ವ ಸಂಘ ಮತ್್ ಕರಾರಟಕ ಹವಾ್ಸ ಬಾಡ 
ಬಲಲಂಗ ಅಸಕೇಸಯೇಶನ (ಕಬಬಎ) ಅಧಕಾರಗಳು ಹಾಜರದ್ರ್

ಕರಾರಟಕದ ಒಟ್ಕ 47 ಇಂಜನಯರಂಗ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಧರಗಳು ಆಗಮಸದ್ರ್. ತೇಪುರಗಾರರ್ ಮತ್್ 

ಸ್ಧರಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್್್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅತ ಉತ್ಮ ಸೌಲಭ್ಗಳನ್್ ಒದಗಸ ಕಾಯರಕತಮವನ್್ 

ವದೈಭವದಿಂದ ನಡಸಕಕಟಕ ಕಾರಣಕಾ್ಗ ಅತೇವ ಸಂತಸವಾಗದ ಎಂದ್ ತಳಿಸದರ್

ದದೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ ನದೇರಶಕ ಶತೇ ಮಂಜ್ರಾಕೆ ಕ ಎನ ಅವರ್ ಧನ್ವಾದಗಳನ್್ ಅಪರಸದರ್


