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દશન : 

બાળકોમાં વૈય તક

વાતં ય
ય, સાવિ ક સમતાવાદ અને વૈિ ક તેમ જ આ યા મક

ુ ાનો સમ વય કરવો..
બં ત


બાળકોને ઉ ચતમ આ યા મક સ યોની અ ુ ૂિત કરાવવી
કરાવવી.



બાળકોને ભૌિતક સંશોધનો
નો માટ સ જ કર આિથક સ ૃ

વધારવી અને સાથોસાથ ઉદા

ચા ર ય અને આ મગૌરવ ંુ િનમાણ કર .ંુ

યેય : સ

િુ નવિસટ ના િશ ણદશન ંુ યવહારમાં પાંતર કર .ંુ



ચ



ભારતીય દશન તથા મનોિવ ાનની આધારિશલા પર િશ ણતં

િવકસાવ ંુ અને

યા વત કર .ંુ


3 થી ૧૮ વષની



ચ

સ

મરનાં બાળકોના સવ ે ીય િવકાસમાં મદદ કરવી
કરવી.

ુ ાર
િુ નવિસટ એ કરલાં સંશોધનોનાં પ રમાણો પરથી ફ લત થયેલી સમજ અ સ

ૂવ ાથિમક,

ાથિમક, મા યિમક તથા ઉ ચ મા યિમક ક ાએ િશ ણ ંુ

ુ ગઠન કર .ંુ
ન


સામા જક
ક ચેતના ંુ ક

બનાવ .ંુ

યોગીકરણ તથા

CHILDREN’S UNIVERSITY
DEPARTMENT OF VIDYANIKETAN

Subhash Chandra Bose Shikshan Sankul,
Near Chh-55 Children’s University Circle, Sector
Sector-20, Gandhinagar-382021
382021
Mo : 94 29 29 77 37 . Email : hod.vnk@cugujarat.ac.in

Vision :  To inculcate in child independent personality, universal equality, global and
spiritual brotherhood..
 Enable child to experience highest spiritual truths.
 Enable child to do scientific researches as well as building character and
self-esteem.
Aim :  To transform the vision of C
Children’s University
niversity in practical ways.
 To develop education
educational mechanism and put it into action on the basis of
Indian philosophy and P
Psychology.
 To help 3-18
18 years children in their holistic development.
 The structure of primary, secondary and higher seconda
secondary
ry will be rere
established and
experimental on the basis of research done at Children’s University.
niversity.
 To become the centre for social consciousness.

