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జాతీయ విద్యా  విధానం 2020 కు ఆమోదం తెలిపిన 

కంద్ద కబినెట్ 

దీనితో దేశంలో పాఠ్శాల్, ఉనన ్త విద్యా  వ్ా ్వ్్్ థ్లో 

ప్రివ్్్ త్న్తో కూడిన ్ం్క ్్ ్ణ్ల్కు వీలు. 

• 2030 నాటికి పాఠశాల విదా లో 100% జిఇఆర్ తో ద్ీ-

స్కక ల్ నండి సెకండరీ ్ థ ి వ్్కు విదా న 

ా్వ జ్నీనం చేయడం నూత్న్ విధానం లకా్ష్ ం 

• ఎన్.ఇ.పి 2020, పాఠ్శాల వెలుప్ల ఉనన  2 కోట్ల 

మందిని తిరిగి ద్ప్ధాన ద్్్వ్ంతిలోకి తీసుకురానంది. 

• 6 వ్్ త్ ్గ్తి నంచే ఇంట్్ర్న ్ షిప్తో కూడిన వ్ృతిత 

విదా ్ 

• క్నీ్ం 5 వ్ త్ ్గ్తి వ్్్ ్కు మాతృభాష లేద్య 

ద్పాంతీయ భాష్లో బోధ్న్ 

• ఉనన ్త విద్యా  వ్ా ్వ్్్ థ్లో జిఇఆర్్ న 2035 నాటికి 50 

శాతానికి పంపు, 

• ఉనన త విదా ్లో 3.5 కోట్ల సీట్ల అద్న్పు సీట్ల జోడింపు 

• దేశంలో బ్ల్మైన ప్రిశోధ్న ్ం క్ ృతికి వీలు 

క్లిి స్కత  నేష్న్ల్ రిసెర్్  ఫండేష్న ఏరాి టు 

• 15 ్ంవ్్తస ్రాల్లో అఫిలియేష్న వ్ా ్వ్్్ థ తొల్గింపు, 

క్ళాశాల్ల్కు ద్ేడెడ్ అటాన్మీ 

• నేష్న్ల్ ఎడా్య కష్న్ల్ టెక్నన ల్జీ ఫో్్మ్న ఏరాి టు 

చేయ్ననాన రు. 
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• నేష్న్ల్ ఇన ్ ట్యూా ట ఫ్ర్ పాళి, ప్్రి యయ్న్, పాద్కృతి , 

ఇండియ్న ఇన్్ ట్యూా ట ఆఫ్ ద్టానస ్ 

లేష్న్,ఇంట్్ర్్ద్పిటేష్న ఏరాి టు చేయ్ననాన రు 
 

ద్ప్ధాన్ మంద్తి ్ర ీన్రంద్ద మోదీ అధా ్క్ష్్త్న ్్మావేశ్మైన కంద్ద కబినెట జాతీయ విదా్య  

విధానం -2020ని ఈ రోజు ఆమోదించంది. పాఠ్శాల, ఉనన త విద్యా  ్ంగంలో పదద ఎత్తతన 

ప్రివ్్్ త్న్తో కూడిన ్ం్క ్్ ్ణ్ల్కు మా్గం సుగ్మం చేస్కత  ఈ  నూత్న విద్యా  విధానానిన  

ఆమోదించారు. ఇది 21వ్ శ్తాబద్పు తొలి విద్యా  విధానం. 34 ్ంవ్తస ్రాల ద్కితం నాటి 

జాతీయ విద్యా  విధానం 1986 ్ థ నంలో ఇది రూపుదిద్దదకుంది. అంద్దబాటులో 

విదా ్, అంద్రికీ విదా ్, నాణా ్మైన విదా ్, అంద్దబాటులో విదా , జవాబుద్యరితవ ం వ్ంటి 

ద్ప్ధాన అంశాల్పై ఇది రూపుదిద్దదకుంది. ఇది 2030 సుిథరాభివ్ృది ి లక్ష్యా ల్కు 

అనగుణంగా  ఉంది. పాఠ్శాల్, క్ళాశాల విదా ్న ్్మ్ద్గ్మైన్దిగా తీరి్ దిదద్డం, 21 వ్్ 

శ్తాబద్పు అవ్్ ్రాల్కు అనవైన్దిగా తీరి్ దిదద్డం, ద్ప్తి విద్యా రిలిోని ద్ప్త్యా క 

ామ్్రిాా ల్న వెలికితీయ్డం  ద్యవ రా ఇండియాన ఒక శ్్కి తవ్ంత్మైన ్జానన్ 

్్మాజంగా, ద్ప్పంచ విజానన మ్హాశ్్కి తగా మారా్ ల్ని లక్ష్ా ంగా పటుట్యకుంది. 

  

 ద్ీ స్కక లు నంచ సెకండ్రీ ్ థ ి వ్్్ ్కు అనిన  ్ థ ిల్లోనూ పాఠ్శాల విదా ్న 

ా్వ ్ద్తికంగా అంద్దబాటులో ఉండేలా ఎన్.ఇ.పి 2020 కటుట్యబ్డి ఉంది. వినూతన  విదా్య  

కంద్ద్యలు, మౌలిక్ ్్ద్దపాయాల మ్్దద్త్తతో మ్ధా ్లోనే బ్డి మానేిన వారు తిరిగి ద్ప్ధాన 

ద్్్వ్ంతిలోకి రాననాన రు. ఎన.ఇ.పి 2020 కింద బ్డి వెలుప్ల ఉనన  సుమారు 2 కోట్ల 

మందిని తిరిగి విదా్య ్ంగ ద్ప్ధాన ద్్్వ్ంతిలోకి ఎన్.ఇ.పి 2020 తీసుకురాననన ్ది. 

  

    పూ్వ  ద్పాథ్మిక విదా ్పై దృషిట్యపడ్యతూ 10+2 విదా  ్ థ నంలో 5+3+3+4 ్ంవ్్తస ్రాల 

విదా ్న తీసుకురాననాన రు. ఇవి 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 ్ంవ్్తస ్రాల విదా్య రిులు దీని 

ప్రిధిలోకి వ్్్ త రు. ఇక మంద్ద 3-6 ్ంవ్్తస ్రాల వ్్యసుగ్ల వారు పాఠ్శాల విదా్య  

ద్ప్ణాళిక కిందికి వ్్్ త రు. అంత్్రాతీతీయంగా ఇది కీల్క్మైన , పిలల్ల మాన్ి క విక్నానికి 

అనవైన ద్శ అని గురి తంచ్డం జ్రిగింది. కొతత విధానంలోమూడ్య ్ంవ్్తస ్రాలు అంగ్న 

వాడీ లేద్య ద్ీ స్కక ల్్తో మొతతం 12 ్ంవ్్తస ్రాల పాఠ్శాల విదా  ఉంటుంది. 

పాఠ్శాల ్ థ ి పాఠ్ా ంశాలు, బోధ్న్లో అభా్ ్ ంచేవారి ్్మ్ద్గ విక్నానిన  దృషిట్యలో 

ఉంచుకుని వా్్ని 21 వ్ శ్తాబద్పు నైపుణాా ల్కు అనగుణంగా తీరి్ దిదద్డం జ్రుగుత్తంది. 

కీల్క ఆలోచ్న్ ్ థ ిని పంచేంద్దకు, కీలక అంశాల్న నేరు్ కునేంద్దకు పాఠ్ా ంశాల్న 

త్్గి గా త రు.  ద్ప్యోగాతమ ్క అభాా ానికి వీలు క్లిి ంచ ద్యనిపై దృషిట్యపడ్తారు. ్్్ తీకుట్యల 
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ఎంపిక్లో విద్యా రిుల్కు స్వవ చ్  ఉంటుంది. ఆర్ ట్యస ్, సైనస  మ్ధా  క్ఠిన విభ్్జ్న ఏదీ 

ఉంద్డ్య. వ్ృతిత విదా ్న  6వ్ ద్ేడ్ నంచే  ఇంట్్ర్న ్ షిప్ తో పాటుగా ద్పా్ంభి తారు. 

  

  కొతత ్్మ్ద్గ్మైన నేష్న్ల్ క్రికుల్మ్ ద్ేమ వ్్ర్క  ఫ్ర్ స్కక ల్ ఎడా్య కష్న్- NCFSE 2020-

21ని  ఎన్.ి.ఇ.ఆర్్.టి అభివ్ృది ిచేయ్నంది. 

  

భాష శత:ి 

  

 జాతీయ్ విదా్య విధానం-2020 మాతృభాష్, ్ థ నిక భాష్, ద్పాంతీయభాష్న బోధ్న 

మాధా మంగా  క్నీ్ం 5 వ్ ద్ేడ్ వ్్్ ్కు ఉంచాల్ని, ద్ేడ్  8  ఆ పై వ్్్ కూ దీనిని 

కొన్ా గించ్వ్్చ్ ్ని చెపిి ంది.  ్ం్క ృతానిన  పాఠ్శాల్లోని అనిన  ్ థ ిల్లో విద్యా రుథలు 

ఐచి కంగా  మూడ్య భాష్ల విధానంలో భాగంగా ఎంచుకోవ్్చ్ ్ని ్ి ్్షట్యం చేింది. 

భా్్త్దేశంలోని ఇత్్  ద్పాచీన భాష్లు, ాహితా ం కూడా విద్యా రుథలు  ఎంపిక 

చేసుకోవ్్డానికి వీలుండాల్ని ఈ నూత్న విధానం ్ి ్్షట్యం చేింది. 6-8 ద్ేడ్ ల మ్ధా  ‘ఏక్ 

భా్్త్ ద్ేష్ఠ ్భా్్త్’ క్న్ా ్ద్క్మం కింద ప్లు విదేరభాష్లు సెకండ్రీ విదా్య థాిలో ఆఫ్ర్ 

చేయ్డం జ్రుగుత్తంది. 

 భా్్తీయ ్ంజాా భాష్ల్న  దేశ్వాా పతంగా ద్పామాణీక్రి తా రు. ఇంద్దకు వినికిడి లోపం క్ల్ 

విద్యా రిుల్కు దేశ్, రాష్టషట్య్్ థ ి పాఠా ్ద్ప్ణాళిక్న అభివ్ృది ిచే తారు. 

  

పుటుట్యక్వ్లల క్ననీ త్న నేప్థా ం వ్్్లల క్ననీ ఏ విద్యా రీ థ నేరు్ కోవ్్డానికీ, రాణంచ్డానికి అవ్్క్నశం 

కోలోి రాద్నన ్ది ఎన్.ఇ.పి 2020 ల్క్ష్ా ం. ామాజికంగా, ఆరికింగా అణ్గారిన వ్్్రాగల వారిపై 

ఈ విధానంలో ద్ప్త్యా క దృషిట్య పట్ట్య్డం జ్రిగింది. వెనక్బ్డిన ద్పాంతాలు, ద్ూపుల్కు 

సెి ష్ల్ ఎడా్య కష్న్ జోన్ లు జండ్ర్ ఇంకూల జ్న ఫండ్ న ఏరాి టు చేయ్ననాన రు. 

దివాా ంగులైన పిలల్లు రెగుా ల్ర్ పాఠ్శాల ద్ప్ద్కియ్లో ఫండేష్న ్ థ ినంచ ఉనన ్త 

విదా ్ వ్్్ ్కు పూరిత ్ థ ిలో పాల్గగనేంద్దకు వీలు క్లిి తా రు. ఇంద్దకు బోధ్కుల 

మ్్దద్త్త, రిసోరుస  సెంట్్్రుల, త్గిన వ్్్ ్తి, ్్హాయ్క ఉప్క్్ ్ణాలు, త్గిన ాంకతిక 

ప్రిజాననంతోకూడిన  ఉప్క్్ ్ణాలు ఇలా వారి అవ్్్ ్రాల్కు త్గినటుట్య ఏరాి టుల చే్ త రు. ద్ప్తి 

రాష్టషట్యం, జిలాల  బాల్భ్్వ్్న్ లు ఏరాి టుచేస్వంద్దకు ద్ోతస ్హించ్డం జ్రుగుత్తంది. ఇవి 

ప్గ్టిపూట్ బోరిడంగ్ స్కక ళ్లలగా ఉంటాి. క్ళ్లు, ఆట్్లు వ్ంటివి నే్ి ్డానికి వీటిని 

వినియోగి తారు. పాఠ్శాల అనంత్ ం ఈ ్్ద్దపాయాల్న ామాజిక చేత్న కంద్ద్యలుగా 

వాడ్యకోవ్్చ్ు . 

  

పారదరశ క విధానంలో ఉపాధాా య రిక్రూట్ మంట్: 
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ఉపాధాా య నియామ్క్నల్న ప్టిషట్య్మైన్, పా్్ద్్ శ ్క ద్ప్ద్కియ ద్యవ రా చేప్డ్తారు. 

ద్ప్మోష్్నల మెరిట ఆధారితంగా ఉంటాి.  ఎపి ్టిక్పి ్డ్య వారి ప్నితీరున 

అంచ్నావేస్వ  బ్హుళ మా్గ ్్మాచా్ స్వక్్ ్ణ ద్యవ రా దీనిని 

చేప్డ్తారు.  ఉపాధాా యుల్కు ఉమమ ్డి జాతీయ వ్ృతిత  ద్ప్మాణాల్న (ఎన్.పి.ఎస్టి) 

నేష్న్ల్ కౌనిస ల్్ ఫ్ర్్ టీచ్ర్ ఎడా్య కష్న -

ఎన్.ి.ఇ.ఆర్్.టి, ఎస్.ి.ఇ.ఆర్్.టి,. ఉపాధాా యులు,  వివిధ ద్పాంతాలు వివిధ 

్ థ ిల్లోని నిపుణుల ్ం్థ్ల్తో ్ంద్ప్దించ 2022 నాటికి అభివ్ృది ిచేసుతంది. 

పాఠ్శాల్ల్న క్నంపలకుస లుగా లేద్య ్క ల్్ ట్య్్రులగా ఏరాి టుచేి, ద్యనిని పాఠ్శాల పాల్న్కు 

మౌలిక యూనిట్గా ప్రిగ్ణ తా రు. దీనికి మౌలిక ్్ద్దపాయాలు, విదా్య ప్ ్మైన 

లైద్బ్రీలు, బ్ల్మైన టీచ్్ ల వ్ా ్వ్్్ థ క్లిి తా రు. 

  

పాఠశాల విదా కు క్రరమాణాలు: 

  

ఎన్.ఇ.పి 2020 విద్యా  ్ంబంధ్, ని్వ ్హ్ణా ప్్ ్మైన్, నియంద్త్ణ ప్్ ్మైన్, విధాన్ 

ని్ ణ్యాల్కు ్ంబంధించ ్ి ్్షట్య్మైన ద్ప్త్యా క వ్ా ్వ్్్ థ ఉండాల్ని ్ంక్లిస సోతంది. 

రాష్టరట్యలు, కంద్ద పాలిత ద్పాంతాలు ్వ ్తంద్త ద్ప్తిప్్తిత క్లిగిన రాష్టషట్య పాఠ్శాల ద్ప్మాణాల 

అథారిటీ (ఎస్.ఎస్.ఎస్.ఎ)ని ఏరాి టు చేసుకుంటాి. ఎస్.ి.ఇ.ఆర్్.టి పాఠ్శాల నాణా ్తా 

అంచ్నా , అద్కిడిటేష్న ద్ేమ వ్్ర్క  (ఎస్.కుా .ఎఎ.ఎఫ్్)న ్ంబంధిత భాగ్ా వ మా  

ప్క్ష్యల్తో క్ల్ి  చ్రి్ ంచ అభివ్ృది ిచేసుతంది. 

  

2035 నాటిత  50 శాతానిత జిఇఆర్: 

  

 ఉనన ్త విదా ్లో దేశంలో ్స్కథ ల  ఎన్రోల్్మెంట నిషి ్్తిత (జిఇఆర్్)ని  26.3 శాతం 

(2018) నంచ 2035 నాటికి 50 శాతానికి చేరా్ ల్ని జాతీయ విద్యా  విధానం 2020 ల్క్ష్ా ంగా 

ని్ ణ్ ంచుకుంది. ఉనన  విద్యా  ్ం్థ్ల్కు 3.5 కోట్ల సీట్ల్న జ్త చేయ్ననాన రు. 

  

మ్్టట్య డి ్ిపిలన్రీ ఎడా్య కష్న రిసెర్్  యూనివ్్రిస టీలు (ఎం.ఇ.ఆర్్.యు)ల్న 

ఐఐటిలు, ఐఐఎం ల్తో ్మానంగా ఏరాి టు చేయ్ననాన రు. దేశంలో అంత్్రాతీతీయ 

ద్ప్మాణాల్తో  అతా్త తత్మ మ్్టట్య డిిపిలన్రీ  విదా ్కు న్మూనాగా వీటిని 

ఏరాి టు  చేయ్ననాన రు. నేష్న్ల్ రిసెర్్  ఫండేష్న్ న ఉనన ్త్్ థ ి ్ం్థ్గా ఏరాి టు 

చేయ్ననాన రు.  ఉనన త విద్యా  వ్ా ్వ్్్ థ్లో ప్రిశోధ్న ామ్్రాిా నిన , ప్రిశోధ్న ్ం్క ృతిని 

పంచ్డానికి దీనిని ఏరాి టు చే తారు. 

  

నియంక్రరణ: 
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మొతతం ఉనన ్త విద్యా  వ్ా ్వ్్్ థ్కు హ్యా ్ర్ ఎడా్య కష్న క్మిష్న ఆఫ్ ఇండియా 

(హెచ్ఇిఐ) ని ఏరాి టు చేయ్ననాన రు. వైదా  విదా ్, నాా య విదా  మాద్తం దీనినంచ 

మిన్హాింపు. హెచ్్.ఇ.ి.ఐ కి నాలుగు ్వ ్తంద్త విభాగాలు ఉంటాి. అవి నేష్న్ల్ 

హ్యా ్ర్ ఎడా్య కష్న రెగుా లేట్్రీ కౌనిస ల్ (ఎన్.హెచ్్.ఇ.ఆర్్.ి) అనేది రెగుా లేష్న 

కో్ం, ద్ప్మాణాలన నిర దశంచ్డం కొ్ం  జ్న్్ ్ల్  ఎడా్య కష్న కౌనిస ల్ (జిఇి),  ఫండింగ్ 

కు హయా ్ర్ ఎడా్య కష్న ద్గాంటస  కౌనిస ల్ (హెచ్్.ఇ.జి.ి), అద్కిడిటేష్న్కు నేష్న్ల్ 

అద్కిడిటేష్న కౌనిస ల్ (ఎన్.ఎ.ి) ఏరాి టు అవుతాి. 

రెగుా లేష్న్, అద్కిడిటేష్న, అక్డ్మిక్ ద్ప్మాణాల్కు ్ంబంధించ ప్్బిలక్్, ష్టపైవేట ఉనన ్త 

విద్యా  ్ం్థ్ల్నిన ంటికీ ఒక ్్క్మైన నిబంధ్న్లు వ్్్రి తంప్చే తా రు. 

  

 కళాశాలల అనబంధానిన  15 ్ంవ్తస రాలలో దశలవారీగా తొలగించాల్ని,  కళాశాలలకు 

ద్ేడెడ్ ్వ యంద్పతిపతితని ఇవ్వ డానికి దశల వారీ యంద్తాంగానిన  ఏరాి టు చేయాలని ఈ 

జాతీయ విద్యా  విధానం 2020 పేర్క ంది. కొంత్క్నలానికి ద్ప్తి క్నలేజీ ఒక ్వ ్తంద్త డిద్ీలు 

మంజూరుచేస్వ క్నలేజీగా లేద్య యూనివ్్రిస టీ భాగ్ా వ మా  క్ళాశాల్గా త్యా్యేా టుట్య 

చూ తారు. 

  

ఉపాధాా య విదా : 

  

 ఉపాధాా య విదా ్కు ్ంబంధించ, ్్మ్ద్గ్మైన నూత్న జాతీయ క్రికుల్మ ద్ేమ వ్్ర్క  

ఫ్ర్ టీచ్ర్ ఎడా్య కష్న , ఎన్.ి.ఎఫ్్.టి.ఇ 2021 ని ఎన్ టిఇ రూపందించ్నంది. 

ఎన్.ి.ఇ.ఆర్్.టి తో ్ంద్ప్దించ దీనిని రూపందిసుతంది. 2030 నాటికి బోధ్న్కు క్నీ్ డిద్ీ 

అ్ హ్త్, నాలుగు ్ంవ్్తస ్రాల బిఇడి డిద్ీ క్నననన ్ది.  నాి్్కం  ఉపాధాా య విదా్య  

్ం్థ్ల్పై క్ఠిన చ్్ ా ్లు తీసుకుంటారు. 

  

 ద్ప్తిభ్ గ్ల ఎస్.ి., ఎస్.టి, ఒబిి ఇత్్  ఎసఇడిజి విద్యా రుదల్కు ద్ోతాస హ్కం 

అందించేంద్దకు చ్్ ా ్లు తీసుకుంటారు. నేష్న్ల్ కా ల్ర్్షిప ో్ట్య్ల్ న వి్త్రింప్చేి 

కా ల్ర్్షిప పందిన విద్యా రిుల ద్ప్గ్తిని గ్మ్ని తా రు. ష్టపైవేటు ఉనన ్త విదా్య ్ం్థ్లు 

వీలైన్నిన  ఎకుక వ్ ద్ీషిప్, కా ల్ర్్ షిప్ ల్న త్మ విద్యా రుథల్కు అందించేంద్దకు 

ద్ోతస ్హించననాన రు. 

  

 ఆనలైన, డిజిటల్ ఎడా్య కేషన: 
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ఇటీవ్్లి మ్హ్మామ రి నేప్థా ంలో ద్ప్తాా మాన య నాణా ్మైన విద్యా  విధానాల్న 

అన్్రించేంద్దకు వీలుగా ఆన్ లైన విదా ్న ద్ోతస ్హించేంద్దకు ్్మ్ద్గ ిఫారుస ల్న 

పంద్దప్రిచారు. డిజిట్్ల్ మౌలిక ్ ్ద్దపాయాల క్లి ్న్కు, డిజిట్్ల్ కంటెంట్, ామ్్రిాా ల 

నిరామ ణానికి ఎం.హెచ్్.ఆర్్.డి లో ఒక ద్ప్త్యా క విభాగానిన  ఏరాి టు చే తారు. ఇది 

పాఠశాల్, ఉనన ్త్విదా  ్ థ ిలో ఈ - విదా  అవ్్ ్రాల్న తీ్్ ్నంది. 

  

ఆరికి వనరులు: 

  

కంద్ద రాష్టషట్య ద్ప్భుతావ లు ఉమమ ్డిగా విద్యా ్ంగంల్గ ప్్బిలక్ ఇనెవ సట్య్ మెంట్న వీలైనంత 

తవ ్ ్గా జిడిపి లో ఆరు శాతానికి చేర్ ంద్దకు  కృషి చే తాి. 

  

పెదద ఎతి్తన సంక్రరదంపులు: 

  

జాతీయ విద్యా  విధానం 2020, మనెన నన ్డూ లేనంత రీతిలో పదద ఎత్తతన ్ంద్ప్దింపుల 

ద్యవ రా రూపుదిద్దదకునన ్ది. 2.5 ల్క్ష్్ల ద్గామ పంచాయ్తీలు, 6600 ్బాల కుల్, 6000 ప్్ట్ట్య్ణ 

్ థ నిక ్ం్థ్లు, 676 జిలాల ల నంచ 2 ల్క్ష్్ల్కు పైగా స్కచ్న్లు వ్్చా్ ి.  2015 జ్న్వ్్రి 

నంచ మాన్వ్ వ్్న్రుల అభివ్ృది ి మంద్తితవ ్శాఖ మనెన నన ్డూ లేనంత్గా 

్్మ్ద్గ , ఉనన ్త్్ థ ి ్ంద్ప్దింపుల్ ద్ప్ద్కియ్న చేప్్టిట్యంది. 2016 మే నెల్లో మాజీ కంద్ద 

కబినెట క్న్ా ్ద్రిశ , దివ్ంగ్త ్ర ీటి.ఎస్.ఆర్ సుద్బ్మ్ణయ్న నేతృతవ ంలో,  క్మిటీ ఫ్ర్ 

ఎవ్్లా్య ష్న ఆప ద నూా  ఎడా్య కష్న పాల్సీ త్న నివేదిక్న ్్మ్రిి ంచంది. ద్యని 

ఆధా్ంగా మంద్తితవ శాఖ మాిద్య జాతీయ విదా్య విధానం- 2016 కొనిన అంశాలన 

రూపందించంది. 2017 జూన్లో, ద్ప్మఖ శాష్ట్త్వేతత ప్దమ ్విభూష్ణ్ డాక ట్య్ర్ కె. క్్స్కత రి ్ ంగ్న 

నేతృతవ ంలో క్మిటీ ఫ్ర్ ద ద్డాపట్య నేష్న్ల్ ఎడా్య కష్నల్ పాల్సీ ని ఏరాి టు చేశారు. ఈ 

క్మిటీ మాిద్య జాతీయ విద్యా  విధానం 2019ని కంద్ద మాన్వ్ వ్్న్రుల అభివ్ృదిద శాఖ 

మంద్తికి 2019 మే 31న అంద్జేింది. ఈ మాిద్య జాతీయ విద్యా  విధానం 2019 న 

ఎం.హెచ్్.ఆర్్.డి వెబ్సైట్ లో, మై గ్వ్ ఇన్నన వేట ో్ట్య్ల్ లో అప్ లోడ్ చేి ద్ప్జ్లు 

భాగ్ా వ మా  ప్క్ష్యలు నిపుణుల నంచ ్్ల్హాలు, స్కచ్న్లు, వాా ఖా ్ల్న ఆహావ నించంది. 
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