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                        આજના િવદાય 
સગેં ઉપ��થત મહ�માનો,,,, 

આપણી શાળાના આચાય� સાહ�બ,,,, ગામમાથંી પધાર�લ વાલીગણ,,,, આપણી 

શાળાના િશ$ક ભાઈ - બહ�નો,,,, િવદાય લઈ રહ�લ િવ)ાથ*ઓ તથા તમામ 

િવ)ાથ* િમ,ોને મારા નમ�કાર.      

                    આજનો િવદાય 
સગં ÔÔÔÔ/ત નથી આરંભ છે ભલે 

1ટા પડ4એ પણ આ ર4ત ર4વાજ નથી રસમ છે આજની િવદાયÕÕÕÕ. આ 

નાનકડો પડાવ આપ િવદાય લઈ રહ�લ િમ,ોએ પસાર કય7 પણ હ8ુ ઘણા 

પડાવ આવશે. ;યાર� આપનો આ શાળાનો 
થમ <દવસ હતો =યાર� ક�ટલાકં 

િવ)ાથ*ઓ રડતા ં રડતા ં આ શાળામા ં આ>યા હશો તો ક�ટલાકં શાળા 


વેશો=સવમા ંપહ�લેથી    જ ઘણા ંઆન<ંદત થઈને 
વેશ મેળ>યો હશે =યાર� 

ખબર નહોતી ક� તમાર� શાળા છોડ4 જવાનો <દવસ આટલો ઝડપી આવી 

જશે. આ શાળામા ંતમે A Bાન મેળ>Cુ ંતે તમને આDવન યાદ રહ�શે.     

                    િવદાય લઈ રહ�લ િવ)ાથ*ઓના વગ� િશ$ક તર4ક� 

આA Eુ ં તમને Dવનમા ં ખાસ યાદ રાખવાની વાત કEુ ં તેને હરહમંેશ 

પોતાના માનસ પટ પર જડ4 દ�જો. ;યાર� તમે કોઈપણ કાય� કરો =યાર� જો 

કદાચ તમને િનFફળતા મળે તો તેનાથી ગભરાયા િવના તેમા ં રહ�લી 

ઉણપને Hૂર કર4 ફર4વાર 
ય=ન કરજો. દર વખત એક જ વાJ યાદ 

રાખજો ક� ÔÔÔÔિનFફળતા એજ સફળતાની ચાવી છેÕÕÕÕ  Dવનમા ં Jાર�ય 

નાસીપાસ ના થતા. ગમે તેવો કપરો સમય આવે તો પણ ભગવાન આપના 

માટ� કોઈ એક બાર4 KLુલી રાખે જ છે.  Hુિનયામા ંએવા ક�ટલાય માણસો 

તમને જોવા મળશે ક� Aમના િવ)ાથ* Dવનમા ં તેમને પારાવાર 



MNુક�લીઓનો સામનો કરવો પડOો હશે. આપણે હમંેશા અQભુવોમાથંી 

શીખવાQુ ંજ હોય છે.    

              આ શાળામા ં તમે આટલા વષ� અSયાસ કય7 ત ે

દરિમયાન તમારા તમામ TUુુDઓ Vારા Bાન પીરસવામા ંકોઈ કચાસ રાખી 

નથી તમારામા ંસ�ંકાર સાથે િશ$ણQુ ં િસWચન કરવામા ંઅથાક મહ�નત કર4 

છે તેને દ4પાવજો.     

               આજના િવદાય 
સગંથી જ હવે આ શાળા અને તમારા 

સાચા સબંધંની શXઆત થાય છે તમે ;યા ંYઓ =યા ંઆ શાળાની સાર4 

બાબતોની વાત કરજો અને આ શાળાQુ ંનામ રોશન કરજો.     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    



    

તમામ �પીચ માટ� Tગૂલમા ંસચ� કરો - JBBK EDUCATION GROUP 

અથવા     

તમાર4 શાળા, તાZકુો અને [જLલો /\ેD ક�પીટલ લટેરમા ંલખીને  િવદાય �પીચ િવદાય �પીચ િવદાય �પીચ િવદાય �પીચ 

લખીલખીલખીલખી    ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજપર વોટસેપ મેસેજપર વોટસેપ મેસેજપર વોટસેપ મેસેજ કર4 મેળવી શકો. એક <દવસ 

cધુીમા ંના મળ4 Yય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી. 

     


ાથિમક િશ$કો માટ� ઉપયોગી મા<હતી મેળવવા તમાર4 શાળા, તાZકુો અને [જLલો 

/\ેD ક�પીટલ લેટરમા ંલખીને ઉપયોગી મા<હતી લખી ઉપયોગી મા<હતી લખી ઉપયોગી મા<હતી લખી ઉપયોગી મા<હતી લખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપપર વોટસેપપર વોટસેપપર વોટસેપ 

મેસેજ કર4 મેળવી શકો. એક <દવસ cધુીમા ંના મળ4 Yય તો બીજો મેસેજ કરવા 

િવનતંી. 

    


