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National Workshop on Research Publishing and Plagiarism Control in 

Agricultural Engineering College, Tavanur, Kuttipuram: Registrations Invited 

 

Kerala Agricultural University (KAU) is organizing a One Day National 

Workshop on “Research Publishing and Plagiarism Control” on 03rd March 2020 

in the Kelappaji College of Agricultural Engineering and Technology (KCAET), 

Kuttipuram, Malappuram District. 

University and College Teachers, Researchers and Librarians from national 

institutes like ICAR, DRDO, ISRO, DBT, ICMR, ICSSR, KSCSTE, etc. can 

participate. 

There is no Participation Fee for KAU Teachers, Librarians, Researchers and PG 

and PhD Scholars. Outside participants should pay an amount of Rs. 300/-.  This covers 

Working Lunch and Refreshments. 

Workshop includes various practical aspects of plagiarism. Those interested to 

have more practical can use the facility available in the College Library in Tavanur or 

University Central Library at Thrissur. The participants of the Workshop will also get a 

chance to check once the Plagiarism of One of their Theses or Research Papers by using 

the facility and software available in the Library/ University within Six Months of 

participation in the Workshop. 

Interested persons should register in advance by sending the details, Name, 

Designation/Course, Institution, Phone Number and E-mail id to library@kau.in. 

For more details contact Coordinators: Sri. K. Harris (Tavanur) 7012502807 or K.V. 

Alphonsa (Thrissur) 9400763526; or Dr. A.T. Francis, University Librarian, 9496839409; 

library@kau.in; Website: www.kau.in; or www.kaucentrallibrary.org. 

Selection will be based on First cum First Serve Basis. On getting selection 

intimation, payment may be made to the KAU Bank Account of the Librarian:  

57006550740 in SBI, KAU Campus Branch, Thrissur. IFSC CODE: SBIN0070670.  

            SD/- 

University Librarian 

Kerala Agricultural University 

 

Kerala Agricultural University 
Vellanikkara, Thrissur – 680 656, Kerala, India 

Phone: 0487-2438551; www.kau.in; www.kaucentrallibrary.org 
 



 

             
 
No.CL/AD/239/2019 Dated: 22-02-2020 

 “ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണം, പ്രബന്ധ രചനാ ശുദ്ധി നിയപ്രണം” 

വേശീയ ശില്രശാല: തേനൂര് കാര്ഷിക എന്ജിനിയറിങ ്

വകാവേജില് 
 

 “ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണം,  പ്രബന്ധ രചനാ  ശുദ്ധി  നിയപ്രണം”  

എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ദേശീയ ശില്പശാല 2020 മാര്ച് 03 നു തേനൂര് കാര്ഷിക 

എന്ജിനിയറിങ ്വകാവേജില് വവച്ചു നടത്തുന്നു. 
 

 സര്വകലാശാല, വകാവേജ് അദ്ധയാരകര്, ലലവപ്ബറിയന്മാര്, DRDO, ICAR, CSIR, 

KSCSTE തുടങ്ങിയ സ്ഥാരനങ്ങേിലല ഗവേഷകര്, ഗവേഷക   േിേയാര്ഥികള്   

എന്നിേര്ക്  രലെടുകാം. 
 

 പ്പദയാഗിക പരിശീലനവുും ഉള്പ്വെടുന്നതാണ് ശില്പശാല.   കൂടുതല് പരിശീലനും ദവണ

വെന്നുള്ളവര്ക്ക് തുടര്ക്ന്നുള്ള  േിവസങ്ങളില്  ദകാദളജ് ലലപ്രറിയിദലാ  തൃശൂരിവല 

ദകപ്ര ലലപ്രറിയിദലാ  സൗകരയും  നല്കുന്നതാണ്. പവെടുകുന്നവര്ക്ക്,  06 

ൊസത്തിനുള്ളില് അവരുവട ഒരു  പ്പരന്ധും ഇവിവട  ലഭ്യൊയ  ഡാറ്റദരസുകള്പ്, ദസാഫ്ട് 

വവയറുകള്പ് എന്നിവ  ഉപദയാഗിച്്ച വസൗജനയൊയി  ശുദ്ധി  പരിദശാധന  നടത്താന് അനുവാേും 

 ലഭ്ികുന്നതാണ്. 
  

 കാര്ക്ഷിക  സര്ക്വകലാ  ശാലയിലുള്ളവര്ക്ക്  പവെടുകുന്നതിന് ഫീസ്  ഇല്ല.  പുറവെ 

നിന്നുള്ളവര്ക്ക്  300/- രൂപയാണ് ഫീസ്.  ഉച്ച ഭ്ക്ഷണും നല്കുന്നതാണ്. 

 
താല്പരയെുള്ളവര്ക് െുന്കൂട്ടി റജിസ്റ്റര്ക് വെദേണ്ടതാണ്. സീറ്റുകള്പ് പരിെിതൊയതിനാല്, ദപര്,  

വഡസിദേഷന് /  ദകാഴ്സ്,  സ്ഥാപനും,  ദഫാണ് നമ്പര്ക്  എന്നീ  വിവരങള്പ്  library@kau.in  

അപ്ഡസ്സിദലക്  ഈ-വെയില്  വെദേണ്ടതാണ്. രജിസ്പ്ടര്ക്  വെേുന്ന  

പ്കെത്തിലായിരികുും വതരവെടുകുക. 
 

വതരവെടുകവെടുന്നവര്ക് ഫീസ്,   ശില്പശാല  േിവസും  ദനരിദട്ടാ,  സര്ക്വകലാശാല 

ലലദപ്രറിയവെ എവകൗണ്ടില് ഓണ്ലലന് വഴിദയാ  അടയ്കാവുന്നതാണ്.  

എവകൗണ്ട്  No. 57006550740. IFSC CODE: SBIN0070670, SBI, KAU Campus Branch, Thrissur. 
 

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്പ്ക് രന്ധവെടുക: 

 

1. പ്ശീ. ലക. ഹാരിസ് (തേനൂര്) 7012502807 or പ്ശീമതി . ലക. േി. അല്വഫാണ്സ 

(തൃശ്ശൂര്) 9400763526, വകാര്ഡി വനറ്റര്മാര്. 

2. വഡാ. എ. റ്റി. പ്ഫാന്സിസ്, ലലപ്ബറി േിഭാഗം വമധാേി, വകരേ കാര്ഷിക 

സര്വകലാശാല, തൃശ്ശൂര്, 9496839409 

3. ലേബ്ലസറ്റ്: www.kau.in; or www.kaucentrallibrary.org. 
 

 

(വഡാ. എ. റ്റി. പ്ഫാന്സിസ്) 

ലലപ്ബറി േിഭാഗം വമധാേി 
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