
Valedictory Function of Short course on Improved crop production technologies in cashew 
with Major emphasis on IPM (February 20-02-2023) 

During the valedictory function of the above short course Dr. K. Vanitha, Senior Scientist 
(Entomology) and course coordinator, welcomed the guests, participants and the staff of ICAR-
DCR, Puttur. Dr. Rajashekara H., Scientist (Plant Pathology) and course coordinator, briefed 
about the short course report of 8 days duration on different technologies of cashew with 
special emphasis on integrated pest management. Dr. T.N. Raviprasad, Principal Scientist 
(Entomology) & Course director, addressed the gathering and emphasized on the take home 
message from training to the participants. Dr. Venkatesh N Hubballi, Director, Directorate of 
Cashew and Cocoa Development, Kochi, who was the Chief Guest of the function, addressed 
the gathering and shared his experience in cashew research and highlighted the importance of 
the training to participants and he stressed there is need to organize more such trainings on 
value addition of cashew. Dr. JD Adiga, Director, ICAR-DCR, Puttur presided the function and 
congratulated all the participants for successfully completing the training program. The 
certificates were distributed to the participants. In the end, the chief guest was felicitated by 
the Director, ICAR-DCR, Puttur and vote of thanks was delivered by Dr. Rajashekara H., Course 
co-coordinator.  

 

 

 
   

 
 



ಡಿಸಿಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿ್ಲ  ರಾಷ್್ಟ ರ ಮಟ್್ ದ್ ಲಘು ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ್ 

ಸಮಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ. 

ಪುತ್ತೂ ರಿನ ಡಿಸಿಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಫೆಬ್ರ ವರಿ 13 ರಂದು ಆರಂಭಗೇಂಡ ಭಾರತಿೀರ್ ಕೃಷಿ 

ಸಂಶೀಧನಾ ಪರಿಷ್ಟತ್ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ “ಸಮಗ್ರ  ಕೀಟ್ ನಿವಯಹಣಾ ಕ್ರ ಮಗ್ಳ 

ಪ್ರರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯೇಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಗೇರು ಉತ್ಪಾ ದ್ಕ್ತ್ಪ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ” ಕುರಿತ ರಾಷ್್ಟ ರಮಟ್್ ದ್ 

ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ್ ಸಮಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾೇಂಕ್ 20-2-2023 ರಂದು ನಡೆಯಿತು.  

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು ಡಾ. ಕೆ. ವನಿತ್ಪ, ಹಿರಿರ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ (ಕೀಟ್ಶಾಸೂ ರ) ಅವರ ಸ್ವಾ ಗ್ತ 

ಭಾಷ್ಟಣದೇಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೇಂಡು ಸಸಯ  ರೀಗ್ಶಾಸೂ ರದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖ್ರರವರು 

ಎೇಂಟು ದಿನಗ್ಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಕಿಪೂ  

ವಿವರಣೆರ್ನ್ನು  ಸಭೆಗೆ ನಿೀಡಿದ್ರು.  

ಡಾ. ಟಿ ಎನ್ ರವಿಪರ ಸ್ವದ್, ಪರ ಧಾನ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ, (ಕೀಟ್ಶಾಸೂ ರ) ರವರು ಅಭಯ ರ್ಥಯಗ್ಳಿಗೆ 

ತರಬೇತಿರ್ ಸೂಕ್ೂ  ಅಳವಡಿಕೆರ್ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲ ಹಿತವಚನಗ್ಳನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯ  

ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ ಆಗ್ಮಿಸಿದ್ ಡಾ. ವೇಂಕ್ಟೇಶ್ ಎನ್ ಹುಬ್ಬ ಳಿಿ , ನಿರ್ದಯಶಕ್ರು, ಗೇರು ಮತುೂ  

ಕೊಕೊೊ  ನಿರ್ದಯಶನಾಲರ್ ಕೊಚಿ್ಚನ್. ರವರು ಗೇರು ಹಾಗು ಪುತ್ತೂ ರಿನ ಗೇರು 

ನಿರ್ದಯಶನಾಲರ್ದೇಂದಿಗಿನ ತಮಮ  ಒಡನಾಟ್ವನ್ನು  ನೆನಪಿಸಿಕೊೇಂಡರು. 

ಅಧಯ ಕಿೀರ್ ಭಾಷ್ಟಣವನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ ನಿರ್ದಯಶನಾಲರ್ದ್ ನಿರ್ದಯಶಕ್ರಾದ್ ಡಾ. ದಿನಕ್ರ 

ಅಡಿಗ್ರವರು ಎೇಂಟು ದಿವಸಗ್ಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನ್ನು  ರ್ಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ 

ಅಭಯ ರ್ಥಯಗ್ಳನ್ನು  ಅಭಿನಂದಿಸಿ ತರಬೇತಿರ್ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳವುದ್ರ 

ಕುರಿತಂತೆ ಆಶರ್ವನ್ನು  ವಯ ಕ್ೂ ಪಡಿಸಿದ್ರು.  

ತರಬೇತಿರ್ನ್ನು  ಮುಗಿಸಿದ್ ಅಭಯ ರ್ಥಯಗ್ಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ  ಅತಿರ್ಥಗ್ಳ್ಳ ಪರ ಮಾಣಪತರ ವನ್ನು  

ವಿತರಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ದ್ಲಿ್ ೀ ಸೇವಾನಿವೃತಿೂ  ಹೇಂದ್ಲ್ಲರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಥ, ಗೇರು ಮತುೂ  

ಕೊಕೊೊ  ನಿರ್ದಯಶನಾಲರ್ದ್ ನಿರ್ದಯಶಕ್ರಾದ್ ಕ್ನು ಡಿಗ್ ಡಾ. ವೇಂಕ್ಟೇಶ್ 

ಹುಬ್ಬ ಳಿಿರ್ವರನ್ನು  ಸಂಸೆ್ಥರ್ ವತಿಯಿೇಂದ್ ಸನಾಮ ನಿಸಲಾಯಿತು. 

ಡಾ. ರಾಜಶೇಖ್ರ್ ರವರ ವಂದ್ನಾಪಯಣೆಯೇಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು 

ಸಮಾಪನಗೇಂಡಿತು. ಸಂಸೆ್ಥರ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಡಾ. ವಿೀಣಾ ಜಿ ಎಲ್ ರವರು 

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸಿದ್ರು.  



 

 

 
   

 
 

 


