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Plagiarism affects the Quality of Academic as well as 

Crating Writing – Advocate K. Rajan, Chief Whip 

 

Plagiarism is a social evil which affects seriously the quality of Academic as well as Creative 

Writing, Adv. K. Rajan, Chief Whip opined while inaugurating the National Workshop on 

“Research Publishing and Plagiarism Control held in Kerala Agricultural University (KAU) 

Central Library at Vellanikkara, Thrissur on 07th December 2019. 

The practice of cut and paste and related occurrence of Plagiarism is increasing day by day like 

termite attack in all types of documents, he added. 

 

Dr. A.T. Francis, University Librarian presided and Dr. P. Indiradevi, Director of Research, 

KAU delivered Key Note Address. 
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K.V. Alphonsa and Dr. V.S. Swapna spoke. 

 

 

Dr. P. Muthumari, Librarian, Agagappa University, Dr. George Thomas, Former Associate 

Dean, College of Horticulture, Sanjo Jose, Librarian, St. Thomas College, Thrissur, Dr. A.T. Francis 

and Dr. N. B. Nisha handled technical sessions. 



 

 

63 Teachers, Researchers and Librarians from different Universities, Colleges and 

Research Institutes from Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh have participated. 

 



 

 

കകോപ്പി അടി ഗകേഷണ രചനകളുകടയ ും സോഹിത്യ രചനകളുകടയ ും 
ഗ ണ കേന്മ  ക റയ്ക്ക ന്ന , അഡ്വ. കക. രോജന് 

 
കകോപ്പി അടി ഗകേഷണ രചനകളുടട മോത്രമല്ല സോഹിരയ രചനകളുകടയുും ഗുണ കമന്മ  

കോരയമോയി കുറയ്ക്കുന്നു എന്നു ചീഫ് േിപ്പ് അഡ്വ. ടക. രോജന് അഭിത്രോയടപ്പട്ടു. “ഗകേഷണ 

പ്രസിദ്ധീകരണും, രചനകളികെ കകോപ്പി അടി നിയപ്രണും” എന്ന േിഷയത്തിെ ള്ള കേശീയ ശില്രശോെ 2019 

ഡ്ിസുംബര് 2019 ന  കകരള കോര്ഷിക സര്വകെോശോെയ കട ത്ൃശ്ശൂരികെ കകപ്ര ലെപ്ബറിയില് ഉല്ഘോടനും 

ടചയ്ക്രു സുംസോരികുകയോയിരുന്നു അകേഹും. ചിരല് കയറി സോധനങ്ങള് കോര്ന്ന്ന് നിന്നുന്ന 

കരോടല്യോണ് രകര്ന്തി എയുരിയുപ്ര ത്രസി ീകരണങ്ങളുടട നോ ും സുംഭേികുന്ന്, അകേഹും 

രുടര്ന്ന്നു. 



 

 ലല്ത്രറി േിഭോഗും കമധോേി കഡ്ോ. എ. റ്റി. ത്രോന്സിസ് അ അധയഷത ര േഹിചു.ു.. ഗകേഷണ 
േിഭോഗും കമധോേി കഡ്ോ. രി. ഇന്ദിര കേേി മുഖ്യ ത്രഭോഷണും നടതി. ടക. േി. അല്കരോണ്സ, 
കഡ്ോ. േി. എസ് അ. സവപ്ന എന്നിേര്ന് സുംസോരിചു.ു. 

 
 
 അളഗപ്പ സര്ന്വകല്ോ ോല് ലല്കത്രറിയന് കഡ്ോ. രി. മുതുമോരി, കഹോര്ന്ട്ടികള്ചു.ര്ന് കകോകളജ് 

മുന് അകസോസികയറ്റ് ഡ്ീന് കഡ്ോ. കജോര്ന്ജ് കരോമസ് അ, കഡ്ോ. എ. റ്റി. ത്രോന്സിസ് അ, ടസയിന്റ് കരോമസ് അ 

കകോകളജ് ലല്കത്രറിയന് സോന്കജോ കജോസ് അ, കഡ്ോ. എന്. രി. നിഷ, രുടങ്ങിയേര്ന് േിേിധ 

ടസഷനുകള് ലകകോരയും ടചയ്ക്രു. 

കകരളും, രമിഴ് നോട്, ആത്ര, രുടങ്ങിയ സുംസ്ഥോനങ്ങളിടല് േിേിധ 
സര്ന്വകല്ോ ോല്കള്, കകോകളജുകള്, ഗകേഷണ സ്ഥോരനങ്ങള് എന്നിേയിടല് 63 
സര്ന്വകല്ോ ോല്, കകോകളജ്, അ യോരകര്ന്, ഗകേഷകര്ന്, 
ലല്കത്രറിയന്മോര്ന്  എന്നിേര്ന് രടെടുതു. 

 



 
 

 



 



 


