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Press Release

National Workshop on “Research Publishing and Plagiarism” in KAU
The Kerala Agricultural University (KAU) is organizing a National Workshop on
“Research Publishing and Plagiarism” for Teachers, scientists and Librarians in
colleges, universities and research institutes. The workshop will be held in the University
Central Library, Vellanikkara, Thrissur on 29th January 2016. The workshop includes
hands on sessions also. Those attending the workshop will be permitted to check their
theses or research papers for duplication within one year by using the databases and
software available here.
Rs. 200/- is the fees for those from outside KAU to be remitted in KAU Account.
Subsidized accommodation will be provided subject to the availability.
As seats are limited, interested persons should register in advance with a copy of the consent
letter of the institution in which they are working.
For registration and more details, contact: The University Librarian, Kerala Agricultural
University, KAU Post, Thrissur - 680 656, Phone: 0487 – 2438550-60, 9446280221;
9496839409; e-mail: library@kau.in; websites: www.kau.in; www.kaucentrallibrary.org.
“പ്രബന്ധ പ്രസിദ്ധീകരണം, രചനാ മ ാഷണം” മേശീയ ശില്രശാല:
മകരള കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാലയില്
സര്വ്വകലാശാലകള്, മകാമളജുകള്, ഗമേഷണ മകപ്രങ്ങള് എന്നിേിടങ്ങളിലല അദ്ധയാരകര്,
ഗമേഷകര്, ലലമപ്ബറിയന് ാര് എന്നിേര്കായി “പ്രബന്ധ പ്രസിദ്ധീകരണം, രചനാ
മ ാഷണം” എന്ന വിഷയത്തില് കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോാ ാാ കേ ീയ
ില്പ ാാ
്ംഘടിപ്പിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂരിലാ ്ര്വ്വോാ ാാ കേ്ര ലൈ ്ാ്യിിയില് ലവച്ചു ജനുേരി
29നു
ആണ്
ില്പ ാാ
ഇതില്
്പകയാഗിേ
പരി ീാനവും
ഉള്പ്ലപ്പടുന്നതാണ്
പലെടുക്കുന്നവര്ക്ക്, ഒരു വര്ഷത്തിനുളിലില് അവര് ്മര്പ്പിക്കുന്ന ്പയ്ങള്ള്പ്
്ാ്യിി യില് ാഭ്യമായ ഡാറ്റകയസ്, ക്ാഫ്ടലടെയര് എന്നിവ ഉപകയാഗിച്ച് ഇരട്ടിപ്പ്
പരിക ാധിക്കാന് അനുവാേം ാഭ്ിക്കും
ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോാ ാായുലട പുിലമ നിന്നുളിലവര്ക്ക് / - രൂപയാണ് ഫീസ് ഇത്,
്ര്വ്വോാ ാാ
എലക്കൌണ്ടില്
അടകക്കണ്ടതാണ്
താമ്
ല്ൌേരയം
ആവ യമുളിലവര്ക്ക്, ാഭ്യതക്കനു്രിച്ച് േുിഞ്ഞ നിരക്കില് നല്േുന്നതാണ്

്ീറ്റുേള്പ് പരിമിതമായതിനാല്, താല്പരയമുളിലവര് സ്ഥാപന കമധാവിയുലട അനുമതി
പ്തകത്താടുേൂടി മുന്േൂട്ടി ിസിറ്റര്ര് ലെകേണ്ടതാണ്
േൂടുതല് വിവര്ള്പ്ക്ക് ്മീപിക്കുേ: ്ാ്യിി വിഭ്ാഗം കമധാവി, കേരള ോര്ഷിേ
്ര്വ്വോാ ാാ, ലവളിലാനിക്കര, തൃശ്ശൂര് - 68
656, കഫാണ്: 0487 – 2438550-60, 2372219;
9446280221; 9496839409; C-sabnÂ: library@kau.in; ലവബ് ്്റ്റ്: www.kau.in; www.kaucentrallibrary.org
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