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National Workshop on Research Publishing and Plagiarism in KAU: 

Registrations Invited 

 

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

Workshop on “Research Publishing and Plagiarism Control” on 7th December, 2019 

at its University Central Library, Vellanikkara, Thrissur. 

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. 

Participants of the Workshop will 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 email Id to the library@kau,in. 

For more details, contact: K.V. Alphonsa, Coordinator 9400763526; or Dr. A.T. 

Francis, University Librarian, 9496839409; library@kau.in. 

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. IFSC CODE: SBIN0070670.  

            SD/- 

University Librarian 
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“പ്ലാജിയാറിസം, പ്രബന്ധ ശുദ്ധി രരിശശാധന” ശേശീയ ശില്രശാല: 

ശേരള ോര്ഷിേ സര്വേലാശാലയില് 

  
“ഗശേഷണ പ്രസിദ്ധീേരണം, പ്രബന്ധ രചനാ ശുദ്ധി രരിശശാധന” എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള 
ദേശീയ ശില്പശാല 2019 ഡിസംബര് 7നു ദേരള ോര്ഷിേ സര്വേലാശാലയുടെ 
തൃശ്ശൂരിടല ദേന്ദ്ര ലലന്ദ്ബറിയില് ടവച്ചു നെത്തുന്നു. 
 
സര്വേലാശാല, ദോദളജ് അദ്ധ്യാപേര്, ലലദന്ദ്ബറിയന്മാര്, DRDO, ICAR, CSIR, KSCSTE 
തുെങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ഗദവഷേര്, ഗദവഷേ   വിേയാര്ഥിേള്   എന്നിവര്ക്  
പടെെുകാം. 

 
ന്ദ്പദയാഗിേ പരിശീലനവും ഉള്ടെെുന്നതാണ് ശില്പശാല.   േൂെുതല് പരിശീലനം ദവണടെന്നു
ള്ള വര്ക്   തുെര്ന്നുള്ള േിവസങ്ങളില് ദേന്ദ്ര ലലന്ദ്ബറിയില് സൗേരയം  നല്േുന്നതാണ്. 

പടെെുകുന്നവര്ക്,  06 ൊസത്തിനുള്ളില് അവരുടെ ഒരു  ന്ദ്പബന്ധം  ഇവിടെ  ലഭ്യൊയ  
ഡാറ്റദബസുേള്, ദസാഫ്ട് ടവയറുേള് എന്നിവ  ഉപദയാഗിച്ച് ടസൗജനയൊയി  ശുദ്ധ്ി  
പരിദശാധന  നെത്താന് അനുവാേം  ലഭ്ികുന്നതാണ്. 

  
ോര്ഷിേ സര്വേലാശാലയിലുള്ളവര്ക്  പടെെുകുന്നതിന് ഫീസ്  ഇലല.  പുറടെ 
നിന്നുള്ളവര്ക്  300/- രൂപയാണ് ഫീസ്.  ഉച്ച ഭ്ക്ഷണം നല്േുന്നതാണ്.  ഫീസ്   ശില്പശാല  
േിവസം  ദനരിദടാ  സര്വേലാശാല ലലദന്ദ്ബറിയടെ അടകൗണ്ടിദലാ അെയ്ക്ദകണ്ടതാണ്.  
അടകൗണ്ട്  No. 57006550740. IFSC CODE: SBIN0070670, SBI, KAU Campus Branch. 

   
താല്പരയെുള്ളവര് െുന്േൂടി റജിസ്റ്റര് ടെദേണ്ടതാണ്. സീറ്റുേള് പരിെിതൊയതിനാല്,  ദപര്,  
ടഡസിദേഷന് /  ദോഴ്സസ്,  സ്ഥാപനം,  ദഫാണ് നമ്പര്, ഈ-ടെയില് ഐഡി  എന്നീ  

വിവരങള്  library@kau.in  അന്ദ്ഡസ്സിദലക്  ഈ-ടെയില്  ടെദേണ്ടതാണ്. രജിസ്ന്ദ്െര്  

ടെേുന്ന  ന്ദ്േെത്തിലായിരികും ടതരടെെുകുേ. േൂെുതല് വിവരങ്ങള്ക് ബന്ധടെെുേ: 

 

1. ടേ. വി. അല്ദഫാന്സ, ദന്ദ്പാന്ദ്ഗാം ദോര്ഡിദനറ്റര്, 9400763526 
2. ദഡാ. എ. റ്റി. ന്ദ്ഫാന്സിസ്, ലലന്ദ്ബറി വിഭ്ാഗം ദെധാവി, ദേരള ോര്ഷിേ 

സര്വേലാശാല, തൃശ്ശൂര്, 9496839409 

 

 

 

(ശ ാ. എ. റ്റി. പ്രാന്സിസ്) 
ലലന്ദ്ബറി വിഭ്ാഗം ദെധാവി 
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