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દશન : -  
 બાળકોમા ં વયૈિ તક વાતં ય, સાવિ ક સમતાવાદ અને વૈિ વક તેમ જ આ યાિ મક 

બંધતુાનો સમ વય કરવો.  

 બાળકોન ેઉ ચતમ આ યાિ મક સ યોની અનભુૂિત કરાવવી.  

 બાળકોન ેભૌિતક સંશોધનો માટે સ જ કરી આ થક સમૃ  વધારવી અને સાથોસાથ 

ઉદા  ચા ર ય અને આ મગૌરવનુ ંિનમાણ કરવુ.ં  

 ભારતીય િશ ણ ચતન અન ેપંચકોશીય િવકાસ થકી સંપણૂ મનુ યિનમાણની યા ારા 

આનદંપણૂ રા ભ ત નાગ રકોનુ ંઘડતર કરવું.  

 

યયે : - 
 િચ સ યુિનવ સટીના િશ ણદશનનંુ યવહારમાં પાતંર કરવું.  

 ભારતીય દશન તથા મનોિવ ાનની આધારિશલા પર િશ ણતં  િવકસાવવુ ં અન ે

યાિ વત કરવુ.ં  

 3 થી ૧૮ વષની મરના ંબાળકોના સવ ે ીય િવકાસમા ંમદદ કરવી.  

 િચ સ યુિનવ સટીએ કરલેા ં સશંોધનોનાં પ રમાણો પરથી ફિલત થયેલી સમજ 

અનસુાર પવૂ ાથિમક, ાથિમક, મા યિમક તથા ઉ ચ મા યિમક ક ાએ િશ ણનુ ં

યોગીકરણ તથા પુનગઠન કરવુ.ં  

 સામાિજક ચતેનાનુ ંકે  બનાવવુ.ં
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Vision : -  

 To inculcate in child independent personality, universal equality, global 

and spiritual brotherhood.  

 To enable child to experience highest spiritual truths. 

 To enable child to do scientific researches as well as building character and 

self-esteem. 

 To nurture the ecstatic patriotic citizens through the process of holistic 

development of a human being based on Bharatiya epistemology and 

Panchakoshiya Development.  

Aim : - 

 To transform the vision of Children’s University in practical ways. 

 To develop educational mechanism and put it into action on the basis of 

Bharatiya philosophy and Psychology. 

 To help 3-18 year old children to achieve the holistic development. 

 The structure of primary, secondary and higher secondary will be re-

established and  

To experiment and restructure the academic set-up at pre-primary, 

primary, secondary and higher secondary level with the help of 

understanding based on the researches carried out at Children’s 

University. 

 To become the centre for social consciousness.  

 


