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National Workshop on “Research Publishing and Plagiarism” 
 

Researchers should focus on 
Good Impact Publications free of Plagiarism 

- Dr. T. Pradeep Kumar 
 

Research excellence with good impact publications free of plagiarism should 
be the aim of academicians and researchers, Dr. T. Pradeep Kumar, Director of 
Planning and Member, General Council, Kerala Agricultural University opined while 
inaugurating the “National Workshop on Research Publishing and Plagiarism” 
organised by the Kerala Agricultural University at its Central Library, Vellanikara 
for teachers, scientists and librarians from universities, colleges and research 
institutions in India. Plagiarism is a serious problem affecting the academic and 
research capability of the individuals and hence avoiding plagiarism in academic 
publishing is very much needed for excellence.  It is an accepted fact that 
copying and plagiarism can better be detected and controlled by the use of 
suitable computer based programmes and databases, he added. 

 



 

 
Dr. A.T. Francis, University Librarian, KAU presided. He described that 

observing and honesty and righteousness will automatically kill plagiarism and 
informed that good impact publications will emanate through such individuals and 
institutions. 

 
Dr. P. Indiradevi, Director of Research, KAU delivered Key Note Address.  

Integrity, sincerity and confidence are foundation of any research programmes. 



Research publications of high value can be produced only if retained such 
features.  Programme Coordinator Dr. N. B. Nisha and K.V. Alphonsa spoke. 

 
 
Dr. K.S. R. Vithal, Professor & University Librarian, Sree Venkiteswara Veterinary 

University, Andhra Pradesh, S. Jasimudeen, Librarian, St. Stephens College, Uzhavoor, 

Kottayam, Dr. C. George Thomas, Associate Dean, College of Horticulture, KAU,  

 

 
Dr. A.T. Francis, University Librarian, KAU, Sanjo Jose, Librarian, St. Thomas 

College, Thrissur, Dr. N.B. Nisha and K.V. Alphonsa, Assistant Librarians, KAU 
Central Library, Dr. V.S. Swapna, Librarian, Agricultural Engineering College, 
Thavanur, led different sessions in the workshop. 80 college and university 
teachers, researchers and librarians mainly form South India participated.  This is 
the 7th Workshop in this series. 



 

 
മികവ ും ശ ദ്ധിയ ും ഉള്ള നല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്ക്ക  വവണ്ടി  

ഗവവഷകര് രരിപ്ശമികണും: വ ോ. ടി. പ്രദീപ് ക മോര് 
 

മികവുും ശുദ്ധിയുും ഉള്ള നല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്ക്കു വവണ്ടി ഗവവഷകര് പ്ശദ്ധ 
വകപ്രീകരികണമമന്ന് വകരള കോര്ഷിക സര്വകല്ോശോല്  ആസൂപ്രണ വിഭോഗും 
വമധോവിയ ും  സര്വകല്ോശോല് ജനറല് കകൌണ്സില് അുംഗവ  മോയ വ ോ. ടി. പ്രദീപ് 
ക മോര് അഭിപ്രായമെട്ടു. 

 

 



വകരള കാര്ഷിക സര്വകല്ാശാല്, “പ്രബന്ധ പ്രസിദ്ധീകരണും, രചനോ വമോഷണും – 
ശ ദ്ധി രരിവശോധന” എന്ന വിഷയത്തില് മവള്ളാനികരയിമല് സര്വകല്ാശാല് വകപ്ര 
ലല്പ്രറിയില് മവച്ചു നടത്തിയ വേശീയ ശില്രശാല് ഉല്ഘാടനും മെയ്തു 
സുംസാരികുകയായിരുന്നു അവേഹും. പ്രരന്ധങ്ങളുവടയുും മറ്റ് രെനകളുമടയുും 
ശുദ്ധി രരിവശാധികാന് ഇന്ന് നല്ല കമ്പ്യൂട്ടര് വപ്രാപ്ഗാമുകളുും വേറ്റാ വരസ്കളുും 
ല്ഭയമാണ് അവ നാും പ്രവയാജനമെടുത്തണും, അവേഹും കൂട്ടിവച്ചര്ത്തു. 

 

 
അകാമികമായ സതയസന്ധതയുും മനറിവുും ശുദ്ധിയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്ക്  

സൃഷ്ടികുമമന്നുും അത് സവവമധയാ  രെനാ വമാഷണും ഇല്ലാതാകുമമന്നുും 
വയാഗത്തില് അധയക്ഷത വഹിച്ച സര്വകല്ാശാല് ലല്പ്രറി വിഭാഗും വമധാവി 
വ ോ. എ. റ്റി. പ്രോന്സിസ് ആഭിപ്രായമെട്ടു.  

 



 
ഗവവഷണ വിഭാഗും വമധാവി വ ോ. രി. ഇന്ദിരവദവി മുഖ്യ പ്രഭാഷണും 

നടത്തി. ഗവവഷണത്തിന്മറ മൂല്കല്ല് എന്നു രറയുന്നത് അകാേമിക് ഇന്റപ്ഗിറ്റി, 
ആത്മാര്ഥത, വിശവാസും എന്നിവയാണ്. എന്തു വില് മകാടുത്തുും ഇത് 
നില്നിര്ത്തിയാല് മാപ്തവമ നല്ല മൂല്യമുള്ള ഗവവഷണ പ്രരന്ധങ്ങള്ക് സൃഷ്ടികാന് 
സാധികുകയുള്ളു 

 

 



വകാര്േിവനറ്റര് വ ോ. എന്. ബി. നിഷ, കക. വി. അല്വരോണ്സ എന്നിവര് 
സുംസാരിച്ചു. 

ആപ്ന്ധ പ്രവദശ് പ്ശീ കവങ്കിവേശവര കവറ്റിനറി  സര്വകല്ോശോല് കപ്രോരസ്സര ും 
ലല്വപ്ബറിയന ും ആയ വ ോ. കക. എസ്. ആര്. വിത്തല്, വകാട്ടയും മസന്റ് സ്റ്റീഫന്സ് 
വകാവളജ് ലല്വപ്രറിയന് എസ്. ജസ്സിമ ദ്ദീന്, വഹാര്ട്ടികള്ക്ച്ചര് വകാവളജ് 
അവസാസിവയറ്റ് േീന് വ ോ. വജോര്ജ് വരോമസ്, മസന്റ്. വതാമസ് വകാവളജ് 
ലല്വപ്രറിയന് സോന്വജോ വജോസ്, വകപ്ര ലല്പ്രറിയിമല് വ ോ. എ. റ്റി. പ്രോന്സിസ്, 
വ ോ. എന്. ബി. നിഷ, കക. വി. അല്വരോണ്സ, തവനൂര് കാര്ഷിക എന്ജിനിയറിങ് 
വകാവളജ് ലല്വപ്രറിയന് വ ോ. വി. എസ്. സവപ്ന എന്നിവര് ക്ലാസ്സുകള്ക് എടുത്തു. 

 

 
 

ഇന്തയയിമല് വിവിധ സര്വകല്ാശാല്കള്ക്, വകാവളജുകള്ക്, ഗവവഷണ 
വകപ്രങ്ങള്ക് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള 80  അദ്ധയാരകര്,  ഗവവഷകര് 
ലല്വപ്രറിയന്മാര് എന്നിവര് രമെടുത്തു. ഇത് ഈ വപ്ശണിയിമല് ഏഴാമമത്ത 
ശില്രശാല്യാണ്. 
 

 
 


