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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6630 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�കലാശാലകളിെല സിലബസ്  പരി�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) വിവിധ േകാ�ക�െട സിലബ�കൾ
എൽ.ഒ.സി.എഫ് (Learning Outcome based
Curricula Framework) മാ�കയിൽ
പരി�രി��തി�� � .ജി .സി നിർേ�ശ�ൾ
സർ�കലാശാലകൾ�് ലഭി�തിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) േകരള സർ�കലാശാല - എൽ.ഒ.സി.എഫ്
മാ�കയിൽ 2020 �തൽ 80% േകാ�ക�െട�ം
സിലബ�കൾ പരി�രി�ി��്. ക�ർ
സർ�കലാശാല - േകരള ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ� നിർേ�ശ�കാരം ഔ�് കം േബസ്ഡ്
എഡ�േ�ഷൻ (ഓ.ബി.ഇ) മാ�കയിൽ 2019 ൽ
ബി�ദ സിലബ�് പരി�രി�ി��്.
മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാല� കീഴിെല
വിവിധ പഠനവ��കൾ OBE � അ��തമായി
സിലബസ്  പരി�രി� അംഗീകാര�ിന്

നൽ��തി�� അ�ിമഘ��ിലാണ്. 2019
�തൽ എം.ബി.എ, ബി.ആർക്, എം.ആർക്, 2020
�തൽ ബി.എ� .്എം, എം.സി.എ., ഐ.എം.സി.എ,
2021 �തൽ എൽ. എൽ.എം �ട�ിയ േകാ�ക�െട
സിലബ�കൾ പരി�രി�ി��്.
സർ�കലാശാല�െട ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി/ ഇ�ർ
�ൾ െസ��കളിെല പി.ജി. േ�ാ�ാ�ക�െട
സിലബ�കൾ എൽ.ഒ.സി.എഫ് അടി�ാനമാ�ി

പരി�രി�� തി�� നടപടികൾ നട� വ��.
�ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല -
സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ�
നിർേ�ശമ�സരി�  ്ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േ�ാ�ാ�കൾ 2019-20 അ��യന വർഷം �ത�ം
ബി�ദ േ�ാ�ാ�കൾ 2020-21 അ��യന വർഷം
�ത�ം Outcome based Teaching Learning &
Evaluation �ീമിൽ സിലബസ്  പരി�രി�ി��്.
�വാൽസ്  - േകാ�ക�െട സിലബ�കൾ
കാലാ��തമായ മാ��ൾ വ��ി റീ വാംബ്
െച�ക�ം �തിയ പഠന വിഷയ�ൾ ആവശ�ം
േവ�� സ�ർഭ�ളിൽ േചർ�ക�ം
െച�വ��. കാലിക �സ�ി��

വിഷയ�ളിൽ �തിയ േകാ�കൾ നിലവി��്.
മലയാള സർവകലാശാല – ബി�ദാന�ര ബി�ദ
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േകാ�കൾ ഒബിഇ മാ�കയിൽ പരി�രി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി���്. കാലി��്
സർ�കലാശാല – 2020 അ�ാദമിക വർഷം �തൽ
ഔ�്കം േബസ്ഡ്  എഡ�േ�ഷൻ ആധാരമാ�ി
ബി�ദ-ബി�ദാന�ര സിലബ�കൾ
പരി�രി�ി��്. ബി�ദ-ബി�ദാന�ര തല�ിൽ

2019 �തൽ �തിയ െറ�േലഷ�കൾ
നട�ിലാ�ക�ം സിലബ�കൾ അത�സരി�്
പരി�രി�ക�ം െച�ി��്. 2020 അ�ാദമിക
വർഷം �തൽ ഔട്കം േബസ്ഡ്  എഡ�േ�ഷൻ
ആധാരമാ�ി ബി�ദ-ബി�ദാന�ര
സിലബ�കൾ പരി�രി�ി��്. എ.പി.െജ.
അ�ൾകലാം െടേ�ാളജി�ൽ സർ�കലാശാല –
സിലബസ്  2019-ൽ ഔട്കം േബസ്ഡ്
എഡ�േ�ഷൻ മാ�കയിൽ പരി�രി�ി��്.
എ.ഐ.സി.�ി.ഇ. നിർേ�ശ�കാരം 2018 �തൽ
ബി.എ� .്എം.സി.�ി, 2019 �തൽ ബി.െടക് &
ബി.ഡിസ് , 2020 �തൽ എം.സി.എ., എം.ബി.എ.,
2021 �തൽ ബി.ആർക് എ�ീ േകാ�ക�െട
സിലബ�കൾ പരി�രി�ി��്. െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാല – 2020-21 �തൽ
�.ജി.സി. നിർേ�ശാ�സരണ�� സിലബസ്
പരി�രണം നട�ിലാ�ിയി��്. സർ�കലാശാല
യിൽ അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളി�ാ�തിനാൽ

വിവിധ പഠന വ��ക�മായി ബ�െ�� േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്  തീ�മാന�ിന് വിേധയമായി�ാണ്
സിലബസ്  പരി�രണം നട�ിവ��ത്.

(ബി) � .ജി .സി നിർേ�ശ�ൾ���തമായി
േകാ�കളിൽ പരി�രണം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഏത് അ�ാദമിക വർഷം �തലാണ്
സിലബ�കളിൽ പരി�രണം
നട�ാ�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരള സർ�കലാശാല - എൽ.ഒ.സി.എഫ്
മാ�കയിൽ 2020 �തൽ 80% േകാ�ക�െട�ം
സിലബ�കൾ പരി�രി�ി��്. ക�ർ
സർ�കലാശാല - േകരള ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ� നിർേ�ശ�കാരം ഔ�് കം േബസ്ഡ്
എഡ�േ�ഷൻ (ഓ.ബി.ഇ) മാ�കയിൽ 2019 ൽ
ബി�ദ സിലബ�് പരി�രി�ി��്.
മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാല� കീഴിെല
വിവിധ പഠനവ��കൾ OBE � അ��തമായി
സിലബസ്  പരി�രി� അംഗീകാര�ിന്

നൽ��തി�� അ�ിമഘ��ിലാണ്. 2019
�തൽ എം.ബി.എ, ബി.ആർക്, എം.ആർക്, 2020
�തൽ ബി.എ� .്എം, എം.സി.എ., ഐ.എം.സി.എ,
2021 �തൽ എൽ. എൽ.എം �ട�ിയ േകാ�ക�െട
സിലബ�കൾ പരി�രി�ി��്.
സർ�കലാശാല�െട ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി/ ഇ�ർ
�ൾ െസ��കളിെല പി.ജി. േ�ാ�ാ�ക�െട
സിലബ�കൾ എൽ.ഒ.സി.എഫ് അടി�ാനമാ�ി

പരി�രി�� തി�� നടപടികൾ നട� വ��.
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�ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല -
സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ�
നിർേ�ശമ�സരി�  ്ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േ�ാ�ാ�കൾ 2019-20 അ��യന വർഷം �ത�ം
ബി�ദ േ�ാ�ാ�കൾ 2020-21 അ��യന വർഷം
�ത�ം Outcome based Teaching Learning &
Evaluation �ീമിൽ സിലബസ്  പരി�രി�ി��്.
�വാൽസ്  - േകാ�ക�െട സിലബ�കൾ
കാലാ��തമായ മാ��ൾ വ��ി റീ വാംബ്
െച�ക�ം �തിയ പഠന വിഷയ�ൾ ആവശ�ം
േവ�� സ�ർഭ�ളിൽ േചർ�ക�ം
െച�വ��. കാലിക �സ�ി��

വിഷയ�ളിൽ �തിയ േകാ�കൾ നിലവി��്.
മലയാള സർവകലാശാല – ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േകാ�കൾ ഒബിഇ മാ�കയിൽ പരി�രി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി���്. കാലി��്
സർ�കലാശാല – 2020 അ�ാദമിക വർഷം �തൽ
ഔ�്കം േബസ്ഡ്  എഡ�േ�ഷൻ ആധാരമാ�ി
ബി�ദ-ബി�ദാന�ര സിലബ�കൾ
പരി�രി�ി��്. ബി�ദ-ബി�ദാന�ര തല�ിൽ

2019 �തൽ �തിയ െറ�േലഷ�കൾ
നട�ിലാ�ക�ം സിലബ�കൾ അത�സരി�്
പരി�രി�ക�ം െച�ി��്. 2020 അ�ാദമിക
വർഷം �തൽ ഔട്കം േബസ്ഡ്  എഡ�േ�ഷൻ
ആധാരമാ�ി ബി�ദ-ബി�ദാന�ര
സിലബ�കൾ പരി�രി�ി��്. എ.പി.െജ.
അ�ൾകലാം െടേ�ാളജി�ൽ സർ�കലാശാല –
സിലബസ്  2019-ൽ ഔട്കം േബസ്ഡ്
എഡ�േ�ഷൻ മാ�കയിൽ പരി�രി�ി��്.
എ.ഐ.സി.�ി.ഇ. നിർേ�ശ�കാരം 2018 �തൽ
ബി.എ� .്എം.സി.�ി, 2019 �തൽ ബി.െടക് &
ബി.ഡിസ് , 2020 �തൽ എം.സി.എ., എം.ബി.എ.,
2021 �തൽ ബി.ആർക് എ�ീ േകാ�ക�െട
സിലബ�കൾ പരി�രി�ി��്. െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാല – 2020-21 �തൽ
�.ജി.സി. നിർേ�ശാ�സരണ�� സിലബസ്
പരി�രണം നട�ിലാ�ിയി��്. സർ�കലാശാല
യിൽ അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളി�ാ�തിനാൽ

വിവിധ പഠന വ��ക�മായി ബ�െ�� േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്  തീ�മാന�ിന് വിേധയമായി�ാണ്
സിലബസ്  പരി�രണം നട�ിവ��ത്.

(സി) സം�ാനെ� സർവകലാശാലകൾ ഓേരാ
േകാ�ക�െട�ം പരി�രി� സിലബ�ക�െട കരട് ,
അഭി�ായ��ം നിർേ�ശ��ം േതടി അതത്
െവൈ��ിൽ �സി�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(സി) േകരള സർ�കലാശാല - അ�ിമ സിലബസ്  2020
�ൺ മാസം �സി�ീകരി�ി��്. �വാൽസ്  -
േകാ�ക�െട വിവര�ൾ െവബ് െസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ാ��് �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല - വിവിധ േകാ�ക�െട
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സിലബ�കൾ സർ�കലാശാല െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ി��്. ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േ�ാ�ാ�ക�െട OBTLE �കാരം പരി�രി�
സിലബ�കൾ 27/04/2019 െല 49-ാമത്
അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�തി� േശഷം
െവബ് ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി�. ബി�ദ
േ�ാ�ാ�ക�െട സിലബ�കൾ 20/03/2020 െല
51-ാമത് അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ�
അംഗീകാരേ�ാെട െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�. കാലി��് സർ�കലാശാല –
ബി�ദ ബി�ദാന�ര േ�ാ�ാ�ക�െട സിലബസ്
ഔട്കം േബസ്ഡ്  ആ�ക�ം 31/05/2021-
��ിൽ സർ�കലാശാല െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാല - പരി�രി�
സിലബ�ക�െട വിവര�ൾ െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ാ��്.

(ഡി)

ഉെ��ിൽ ആയത് �സി�ീകരി� തീയതി,
നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി��തിന് അ�വദി�
അവസാന തീയതി, അ�ിമ സിലബസ്
അംഗീകരി� തീയതി എ�ിവ അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകരള സർ�കലാശാല - അ�ിമ സിലബസ്  2020
�ൺ മാസം �സി�ീകരി�ി��്. �വാൽസ്  -
േകാ�ക�െട വിവര�ൾ െവബ് െസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ാ��് �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല - വിവിധ േകാ�ക�െട
സിലബ�കൾ സർ�കലാശാല െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ി��്. ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േ�ാ�ാ�ക�െട OBTLE �കാരം പരി�രി�
സിലബ�കൾ 27/04/2019 െല 49-ാമത്
അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�തി� േശഷം
െവബ് ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി�. ബി�ദ
േ�ാ�ാ�ക�െട സിലബ�കൾ 20/03/2020 െല
51-ാമത് അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ�
അംഗീകാരേ�ാെട െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�. കാലി��് സർ�കലാശാല –
ബി�ദ ബി�ദാന�ര േ�ാ�ാ�ക�െട സിലബസ്
ഔട്കം േബസ്ഡ്  ആ�ക�ം 31/05/2021-
��ിൽ സർ�കലാശാല െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാല - പരി�രി�
സിലബ�ക�െട വിവര�ൾ െവബ് ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ാ��്.

(ഇ) സർ�കലാശാലകൾ േകാ�ക�െട സിലബസ്
പരി�രി��തിൽ, � .ജി .സി�െട
എൽ.ഒ.സി.എഫ് മാ�കയിൽ സിലബസ്
പരി�രി��തി�� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
�ർ�മാ�ം പാലി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) േകരള സർ�കലാശാല - �.ജി.സി
നിർേ�ശ�കാരം എൽ.ഒ.സി.എഫ് മാ�കയിൽ
സിലബസ്  പരി�രി��തിനായി വിവിധ
േബാർഡ്  ഓഫ് �ഡീ�കൾ�് 2019 ൽ
വർ�്േഷാ�ി�െട പരിശീലനം നൽകിയി��.
ആയതിെ� അടി�ാന�ിലാണ് നിലവിൽ
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സിലബ�കൾ ത�ാറാ�ി വ��ത്. ക�ർ
സർ�കലാശാല - 2019 ൽ ബി�ദ േകാ�ക�െട
സിലബ�് പരി�രണം, ഔ�് കം േബസ്ഡ്
എഡ�േ�ഷൻ (ഓ.ബി.ഇ) മാ�കയിൽ ആണ്
നട�ിലാ�ിയിരി��ത്. �വാൽസ്  - േകാ�ക�െട
സിലബ�കൾ കാലാ��തമായ മാ��ൾ
വ��ി റീ വാംബ് െച�ക�ം �തിയ പഠന
വിഷയ�ൾ ആവശ�ം േവ�� സ�ർഭ�ളിൽ
േചർ�ക�ം െച�വ��. കാലിക �സ�ി��

വിഷയ�ളിൽ �തിയ േകാ�കൾ നിലവി��്.
��െ����ൻ മലയാള സർ�കലാശാല -
പാഠ�പ�തികൾ �.ജി.സി മാനദ��ൾ �കാരം
പരി�രി�ാ�� നടപടി ആരംഭി�ി��്.
�ീനാരായണ�� ഓ�ൺ സർ�കലാശാല -
�ീനാരായണ�� ഓ�ൺ സർ�കലാശാലയിൽ
ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി�� �.ജി/പി.ജി
േ�ാ�ാ�കൾ�� സിലബസ്  �പീകരണം
�ർ�ിയായി വ��. �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല - സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിെ��ം �.ജി.സി.�െട�ം
നിർേ�ശ�കാരം സർ�കലാശാലയിൽ OBTLE
സിലബസ്  പരി�രണം നട�ിലാ�ിയി��്.
കാലി��് സർവകലാശാല – 2020 അ�ാദമിക
വർഷം �തൽ ഔട്കം േബസ്ഡ്  എഡ�േ�ഷൻ
ആധാരമാ�ി ബി�ദ-ബി�ദാന�ര
സിലബ�കൾ പരി�രി�ി��്. െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാല – �.ജി.സി. �െട
എൽ.ഒ.സി.എഫ്. മാ�കയിൽ സിലബസ്
പരി�രണ�ൾ നട�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


