Directorate of Cashew Research, Puttur observes Vigilance Awareness Week
ICAR-Directorate of Cashew Research, Puttur celebrated the Vigilance Awareness
Week -2020. A week-long programme was conducted by the Directorate from 27 October
2020 to 2nd November 2020. During the period, various activities was organised at DCR,
Puttur starting with integrity pledge taken by staff members and general public. Posters on
the theme “Satark Bharat, Samriddh Bharat” (Vigilant India, Prosperous India) were
displayed to sensitise the people around. A special webpage on vigilance related activities
was created to spread the awareness. The week-long activities during the period wasintended
to create awareness about the transparency, accountability and corruption free governance,
among the staff members and the civil society.
The valedictory function was held at the main conference hall of the Directorate on
02-11-2020, observing the COVID protocol. Dr. Shamsudheen Mangalassery, Senior
Scientist & Vigilance Officer, ICAR-DCR, Puttur welcomed the gathering. The programme
was inaugurated by Shri. Manjunatha, Hon’ble Principal Senior Civil Judge & ACJM and
Chairman, Taluk Legal Services Committee, Puttur. He stressed the need for each and every
citizen to be vigilant to make India prosperous. Sri. Manohar. K.V, President, Bar
Association, Puttur also talked on the occasion and he emphasised that DCR should be a role
model organisation in terms of transparency.
The resource person, Adv. Mahesh Kaje, Puttur, delivered a special talk on the theme
“Satark Bharat, Samriddh Bharat” (Vigilant India, Prosperous India). He threw lights on
status of India in terms of corruption index. He indicated that eradication of corruption in the
society has a direct bearing on growth of the country. Change in the mind set of people of
India is required to reduce corruption. For this one has to inculcate self-satisfaction, selfdetermination and self-consciousness.
The programme was presided over by Dr. Anitha Karun, Director (Acting) of the
Directorate. She highlighted that various initiatives by the Govt. of India such as digital India,
GST, Aadhar based direct benefit transfer, E-procurement through Government e-Market
(GeM), e-office implementation etc helped to bring more transparency in official dealings.
The use of IT based tools in administration at DCR, Puttur and ICAR, New Delhi have
increased the speed of governance and infused more transparency in the system. During the
programme Shri. Suresh Rai, Vice President, & Shri. Manjunatha, N.S, Secretary, Bar
Association, Puttur were also present. The programme was concluded by vote of thanks by

Shri. T.E. Janardhanan, Administrative Officer, ICAR-DCR, Puttur. The programme was
organised jointly by DCR, Puttur, Legal Cell, Puttur and Bar Association, Puttur.
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ಮುಕಾ ಆಡಳಿತದ ಬ್ಗೆೆ ಅರವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಸಪ್ತಾ ಹವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತುಾ .
ಕೋವಿಡ್ ನ ರ್ಶಷಾಾ ಚಾರವನ್ನು
ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಮುಖ್ಯ

ಸಭಾಿಂರ್ಣದಲ್ಲಿ
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ಬ್ದಲಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಭ್ರ ಷಾಚಾರ ನಿಮೂೇಲನೆ ಸಾಧಯ ಎಿಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಾ. ಅನಿತಾ ಕರುಣ್, ಪ್ರ ಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಪುತ್ತಾ ರು ಇವರು ಕಾಯೇಕರ ಮದ
ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದ ರು. ಸಭೆಯನ್ನು ದ್ದ ೋರ್ಶ ಮಾತನಾಡಿದ ಇವರು ಭಾರತ ಸಕಾೇರದ ವತಿಯಿಿಂದ
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ಮುಿಂತಾದವುರ್ಳು ಅಧಿಕೃತ ವಯ ವಹಾರರ್ಳಲ್ಲಿ ಪ್ತರದಶೇಕತೆಯನ್ನು
ಹೇಳಿದರು. ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.
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ತಂತರ ಜಾೆ ನರ್ಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ತರದಶೇಕತೆ ಹಾಗೂ ವೇರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಯಾಗಿದ್ ಎಿಂದು
ಅಭಿಪ್ತರ ಯಪ್ಟ್ಾ ರು. ರ್ಶರ ೋ. ಸುರೇಶ್ ರೈ, ಉಪ್ತಧಯ ಕ್ಷರು, ಮಂಜುನಾಥ ಏನ್. ಎಸ್, ಕಾಯೇದರ್ಶೇ,
ವಕೋಲರ ಸಂಘ, ಪುತ್ತಾ ರು ಇವರು ಈ ಸಂದಭ್ೇದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಿೆ ತರದದ ರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ
ರ್ಶರ ೋ ಟಿ. ಇ. ಜನಾದೇನಂ ಇವರು ಧನಯ ವಾದ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದರು. ಈ ಕಾಯೇಕರ ಮವನ್ನು ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಪುತ್ತಾ ರು,
ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನ್ನ ಸೇವೆರ್ಳ ಸಮಿತಿ, ಪುತ್ತಾ ರು ಹಾಗೂ ವಕೋಲರ ಸಂಘ ಪುತ್ತಾ ರು ಇದರ ಜಂಟಿ
ಸಹಯೋರ್ದಿಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು

