
 

Kerala Agricultural University 
Main Campus, KAU Post, Thrissur – 680 656, Kerala, India 

Phone: 0487-2438550-8; E-mail: library@kau.in; www.kau.in; www.kaucentrallibrary.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

National Workshop on  
Research Publishing and Plagiarism 29-01-2016 - Report 

  
Research Excellence supported by Quality Publications are  

Essential for Social Development; and Pilfering and Pasting Kill Creativity:  
Sri. M.P. Vincent, MLA 

 
Research excellence supported by quality publications are essential for 

social development, M.P. Vincent, MLA 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 dreadful infection crippling the individual capability to think and create and 
hence eradicating plagiarism in academic publishing is inevitable for the 
advancement and accomplishment of excellence.  It is proved that curbing 
copying and plagiarism can better be done by computers than by human beings, 
he added. 

 

 
 
Dr. P. Rajendran, Vice Chancellor presided. He described plagiarism as an 

act of individual dishonesty and intellectual piracy and informed that research 



impact of individuals and institutions can be assessed through their publications. 
Dr. T.E. George, Academic Director, KAU delivered Key Note Address. Dr. A.T. 
Francis, University Librarian and Coordinator V.P. Ajithakumari spoke. 

 

 
 
Dr. C. George Thomas, Professor, College of Horticulture, KAU, Sri. Sanjo 

Jose, Librarian, St. Thomas College, Thrissur, Smt. K.V. Alphonsa, Reference 
Officer, KAU, Sri. Muhammed Sageer, Reference Officer, Sree Sankaryachrya 
University of Sanskrit, Kalady, Smt. V.S. Swapna, Reference Officer, KAU and 
Dr. A.T. Francis, University Librarian, KAU led different sessions in the workshop. 
90 teachers, researchers and librarians participated. This is the 6th workshop in 
the series held in the KAU Central Library. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



ഗവേഷണ മികേ ും നല്ല പ്രസിദ്ധീകരങ്ങള ും നാടിന്റെ േളര്ച്ചയ്ക്ക 
ഏറ്റേ ും അനിോരയും: പ്രീ. എും.രി. േിന്റസന്റക, എും. എല്. എ. 

 

ഗവേഷണ മികേ ും നല്ല പ്രസിദ്ധീക്ങളും നും നിനിറെ വ േം ച്ചയ്ക്ക 
ഏറ്റേ ും അനിേി്യ മി ണന്നക എും.രി. േിന് സന്റക എും. എ. എ. 
അഭിപ്രിയ െട്ടന. വക്ം  കിഷിക സവ്വകല്ി ില്, “പ്രബന്ധ 
പ്രസിദ്ധീകരണും, രചനാ വമാഷണും” എന്ന േിഷയത്തി  േള്ളിനി്്യി ല് 
സവ്വകല്ി ില് വകപ്ര ലൈ ്ല്പ്യവിയി  േച്ചന നന് ന്ന വേ ീയ  ിര ില് 
ഉഘിനനും  െയ്കത  സുംസി്ി് കയിയി് ന്ന  അവേഹും. പ്രയന്ധങളും നും 
മറ്റക ്െനകം നും വകിെി അനി് ന്നത് തനയിന് മന ഷയവ്്ിള്  മച്ചും  
കുംര ട്ടവ കം ി ണന്നക കില്ും  തം ിയിച്ചി്ി് ന്ന , അവേഹും ത നന്ന . 
 

േയക്തികം ന നയ ും ഗവേഷണ സ്ഥരനങളും ന നയ ും സവധീനും 
പ്രസിദ്ധീക്ണങളും ില്ൂ ന മനസ്സില്ി്ി മന്നക വയിഗത്തി അധയക്ഷത 
േഹിച്ച ്േസ് െിന്സില് വ ി. രി. ്ിവേപ്ര ലൈന് ആഭിപ്രിയ െട്ടന. 
അ്ിേമിക്  ിവക്ന വ ി. നി. ഇ. വേിജക മ പ്യ പ്രഭിഷണും നനത്തി. 
സേകല്ി ില് ്ല്പ്യവി േിഭിഗും വമധിേി വ ി. എ.നി. പ്രിന്സിസ്, 
വകി ിവനറ്റ േി. രി. അേിതക മി്ി എന്നിേ സുംസി്ിച്ചന. 

 

 
 
വ ി. വേിജക വതിമസ്, സിന്വേി വേിസ്,  ക. േി. അവരിണ്സ, 

മ ഹമ്മദ് സഗീ, േി. എസ്. സവപ്ന, വ ി. എ. റ്റി. പ്രിന്സിസ്, എന്നിേ 
ക്ലിസ്സനകള് നയിച്ചന. 
 

 



 
ഇന്ത്യയി ല് േിേിധ സവ്വകല്ി ില്കള്, വകിവം േ കള്, ഗവേഷണ 

വകപ്ര ലൈങളുള് എന്നിേിനങളും ി നിന്ന ള്ള 90  അദ്ധയിരക,  ഗവേഷക 

്ല്വപ്യവിയന്മി എന്നിേ ര െന ത്ത . ഇത് ഈ വപ് ണിയി ല് 
ആവിമ ത്ത  ില്ര ില്യിണ്. 
 

 
 


