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Namaskar, 

 

 Vision of the college is to empower young ladies through     

education. We put tremendous efforts for physical, mentally, emo-

tional, spiritual, and intellectual development of the students.             

Expressions is par t of it. 

 As a college, we find new ways to connect, mobilize our      

students knowledge and artistic creativity, encourage and motivate 

them. This issue showcases our journey of activities of the  year 

2021-22 Most recent work of our college students. It Mirrors dif-

ferent faces of the Students in co-curricular activities. 

I congratulate all of you for the commendable work done by 

publishing this issue, and I am sure that you will continue            

encouraging the young Minds to give a free rein to their              

imagination and nurture a creative spirit 

With warm wishes and blessings. 

 
Dr. Sangeeta Ghate. 
Principal 
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Khadi Day Celebration -  25-10-2021 

Civil Defence 
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Sports 
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Gujarat University Tournament winners 
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Gujarat University Tournament winners 
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પનૂમનો ચ ાંદ ને 
 અમ સની અંધ રી 
ર ત્રીમ ાં દીવ દ ાંડી છે  
આ જ િંદગી……….! 
 થ કીને હ રેલ ને  
લડવ નો બળ આપે છે  
આ જ િંદગી………..! 

ઇમ્તિહ ન લઈને  
જીવનન  મહત્વન   
પ ઠ શીખવે છે  
આ જ િંદગી ……..! 
કુદરિની સોગિ ને 
 મ નવને વરદ ન છે  
આ જ િંદગી…………!  

નદીનુાં ઝરણુાં ને  
સ ગર નુાં  ગ ભીર્ય છે  
આ જ િંદગી…………! 
 અંિે િો બસ આટલુાં    
દીપનુે કહવે ુાં……. 
 જીવનને મો થી 
 જીવી લઈએ નહી  
એનુાં બીજુ ાં ન મ છે  
આ જ િંદગી……. 

જ િંદગી શુાં છે?                             
સખુ દુુઃખની ઘટમ ળ  છે   
આ જ િંદગી………..! 
 સવ રનો મીઠો િડકો ને 
 ર નીમ ાં શીિ ાંશ ુ 
ની શીિળિ  છે 
 આ જ િંદગી……….! 
 ફૂલની સગુ ાંધ ને  
ક ાંટ  ની શય્ર્  છે  
આ જ િંદગી………..! 
શય્ર્  છે આ જ િંદગી…….! 
 સ્નેહની ભરિી ને  
નફરિની ઓટ છે 
 આ   જ િંદગી…….! 
 સફળિ નો એવરેસ્ટ ને  
નનષ્ફળિ નો ર ખ પોશી પવયિ છે  
આ જ િંદગી………..! 
 ક્ય રેક હ સ્ર્ ને 
 ક્ય રેક આંસ ુઅપયણ કરે છે  
આ જ િંદગી…………! 
 અશક્ય ને શક્ય 
 કરવ નો  ઉ ળાં મ ગય છે  
આ જ િંદગી……….! 

જ િંદગી શ ું છે?   
રા પતૂ દીપક ુંવર                            
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નમન હ ેઉન વીર  વાનો  કા  
રા પતૂ દીપક ુંવર                            
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