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‘સન્નારી’ માટ� 
મુખ�ષ્ઠ તસ્વીર, 
�િતભાવ, સૂચનો 

વગેરે ઇ મેઇલ પર પણ 
મોકલી શકો છો

વાચકો, આપ તમારા �િતભાવો, 
‘સન્નારી’ અંગેનાં કોઇ સૂચનો, 
‘સન્નારી’ને અનુરૂપ કોઇ પણ લખાણ 
અને મુખ�ષ્ઠ તસવીર નીચે આપેલા 
ઇમેઇલ એ��સ પર પણ મોકલી શકો છો. 
આ ઉપરાંત તમે મોકલતા આવ્યા છો એમ 
પ� �ારા તો ક�ઇ પણ મોકલી જ શકો 
છો. તમારી સરળતા માટ� આ વધારાની 
સુિવધા કરવામાં આવી છ�.

 વાચકોને ખાસ િવનંતી ક� પોતાનું 
લખાણ ટ��કાણમાં જ મોકલે. ઘણા વાચકોનું 
લખાણ લાંબુ હોવાથી પૂરતો ન્યાય આપી 
શકાતો નથી.

 તમારી તસવીર ઊભી ��મમાં, 
બેક�ાઉન્ડ પ્લેઇન અને અવનવી અદામાં 
હોવી જરૂરી છ�. આથી એકલાં નાના 
બાળકોના ફોટા મોકલશો નહીં.

 તમારી તસવીરની ઇમેજ સાઇઝ 
૮’’ x ૧૨’’ હાઇ રેઝોલ્યુશન ૩૦૦ DPIમાં 
મોકલશો જેથી એન્લાજર્ કરતી વખતે 
મુશ્ક�લી ન પડ� અને ફાઇલ સાઇઝ 
10MB થી વધુ હોવી જોઇએ નહીં.

 તમારા ફોટા�ાફ અને લખાણ 
સાથે તમારું નામ, સરનામું, કોન્ટ�કટ 
નંબર લખવાનું ભૂલશો નિહ.

-સંપાદક
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‘સન્નારી’ના મુખ�ષ્ઠ પર �કાિશત થયેલી તસવીર ડો. 
�િતષ્ઠા વાઘેલાની છ�. તેઓ ગાિયકા અને યુ�ુબર છ�. 
�િતષ્ઠાને ગાડ�િનંગ અને ઐિતહાિસક સ્થળો જોવાનો 
શોખ છ�. તેઓ  �ક�િત�ેમી, અંત�રયાળ ગામોના 
જરૂ�રયાતમંદ  બાળકોના  ઉત્કષર્નાં કાય�માં અને 
રાષ્�િવકાસનાં કામોમાં રૂિચ ધરાવે છ�.

Email: sannari@gujaratmitra.in

ગુજરાતિમત્ર તથા ગુજરાતદપર્ણ
શિનવાર ૨૫ માચર્, ૨૦૨૩

ક�મ છો?
એકઝામ પતવાની સાથે આપ સહુનો વેક�શન 

પ્લાન પણ બની જશે. શું પ્લાન છ� આ વેક�શનનો...? 
સ્પોટ�સ અને સમર ક�મ્પ એ બાળકો માટ�નો ઓપ્શન 
છ� પણ પ્લીઝ આખું વેક�શન બાળકો પાસે અહીંથી 
તહીં ઉડાઉડ ન કરાવશો. વેક�શન એ િનરાંત માટ� છ�, 
હળવા થવા માટ� છ�. બે-�ણ કલાકની એ�ક્ટવીટીઝ 
ઠીક છ�. એથી વધારે એમને ��ત્ત રાખવા એ એમના 
પર જુલમ છ�. હા, એમની સજર્નાત્મકતા ખીલે એવા 
�યાસ જરૂર કરો. બાળક પોતાના સમયે પોતાની 
મરજી �માણે ક�ઇ કરે એવું ગોઠવો. �ો�ગ- આટ�, 
�ાફટસ, િમક�િનક્સ, રોબો�ટકસ ગેમ્સ, કલે, રીડીંગ, 
રાઇટીંગ, �ા�ફકસ ક� પછી વી�ડયો-મેકીંગ... બસ, 
બાળકને એમાં મજા આવવી જોઇએ. વેક�શન મજા 
માટ� છ� સજા માટ� નહીં, એ વાત યાદ રાખો.

સન્નારીઓ, આપણે એવું માનીએ છીએ ક� જેટલી 
��િત્ત વધારે એટલું બાળક વધારે શીખે. એક હદ 
સુધી આ વાત સાચી છ�. જેક ઓફ ઓલ બનવા માટ� 
બધાંમાં છબછિબયાં કરવા પડ� પરંતુ ઓલ ઇન વન 
બનવા માટ� એક જ વસ્તુમાં ડ�બવું પડ� પણ આજના 
સમયમાં મા� નોલેજથી નથી ચાલતું. એમાં તાજગી, 
નવીનતા અને સજર્નાત્મકતાનો સ્પશર્ હોય તો જ 
એની વેલ્યુ છ� અને આ �ણ પ�રબળ મેળવવા માટ� 
દોડધામ નહીં િનરાંત જોઇએ. બાળકો એમની ગમતી 
��િત્તમાં ગડમથલ કરે, નવું િવચારે અને અલગ ટચ 
આપે એ માટ� એમને સગવડ આપો. �ેરણા આપો. 
ટ��કમાં વેક�શનમાં એના મગજમાં અલગ બીજ રોપાય 
એવા �યત્ન કરો.

વેક�શનમાં મમ્મીઓને થોડા 
સમયમાં ક�ટાળો આવવા 
માંડ� છ� કારણ ક� મહેમાન 

(જો ક� આજે 
નસીબદાર 

હ ો ય 

એમને ત્યાં જ કોઇ આવે છ�) ખાણીપીણી અને ચોવીસ 
કલાક બાળકોની હાજરી એમને પરેશાન કરે છ�. તેથી 
એમની ચીડચીડ તથા બૂમબરાડા પણ વધે છ�. ચોવીસ 
કલાક ટોક ટોક ચાલુ રહે છ� તેથી બાળકોને ઘરમાંથી 
ભાગવાની ઇચ્છા થઇ શક� અથવા તો તેઓ રૂમમાં જ 
પોતાની જાતને પૂરી દે એવું બને. એ વાત સાચી ક� 
સ્�ીઓને પણ વેક�શન જોઇએ, એને પણ વધારાના 
કામનો ક�ટાળો આવે, એને પણ બધી પળોજણ છોડી 
ટી.વી. જોવું હોય... આ બધા ��ોનો ઉક�લ એક 
જ છ� ક� પહેલેથી જ વેક�શનની ��િત્ત, જવાબદારી 
અને ઘરકામનું પરફ�કટ પ્લાનીંગ કરવું. દરેકને 
એમની ક્ષમતા અને રૂિચ મુજબનાં કામ પહેલેથી 

જ વહેંચી લો. �ેડબટર, 
સેન્ડવીચ, ભેળ, મેગી, 
પાસ્તા વગેરે બનાવવાની 
જવાબદારી બાળકોને 
સોંપી  શકાય. બહારથી 
લાવવાની વસ્તુનું િલસ્ટ 
એકાદ િદવસ અગાઉથી 

પિતને પકડાવી દો. ઘરમાં સાસુ ક� અન્ય કોઇ હોય 
તો કટીંગ-ચોપીંગ સોંપી દો. અફોડ� કરી શકાય તો 
વેક�શનમાં એકાદ બે એકસ્�ા કામ મેડ પાસે બંધાવી 
દો પણ ક�ટાળો નહીં અને બાળકો તમારાથી દૂર થાય 
એવું વતર્ન હરિગઝ ન કરો.

સન્નારીઓ, વેક�શન એ ફ�િમલી ટાઇમ માટ� બેસ્ટ 
છ�. આજે સંતાનો અને માતાિપતા પાસે ચાલુ િદવસે 
અડધો કલાક વાતચીત કરવાનો ટાઇમ ભાગ્યે જ હોય 
છ�. વળી બહુધા સંતાનો મોટા થતાં બીજા શહેરમાં 
ક� િવદેશમાં જતા રહે છ�. પછી ઘરમાં સ્મશાનવત 
શાંિત સજાર્ય છ�. આ વેક�શન એ મેમરીનો માળો 
બનાવવાનો અવસર છ�. જે ભિવષ્યમાં એકલતામાં 
હૂંફ આપે. મા� બથર્ ડ� ક� િહલ સ્ટ�શનના ફોટા એ 
મેમરી નથી. સાથે વીતાવેલી ક્ષણો, એકબીજાની 
ઉતારેલી ફીરકી, મજાક-મસ્તી, ખ�ા-મીઠા ઝઘડા 
અને થોડી ઇમોશનલ ક્ષણો... આ બધું મેમરી છ�. 
સ્વજનોને યાદ કરવા માટ� આવી મેમરીનો ખજાનો 
જોઇએ. જે સુખ-દુ:ખમાં તા�શ્ય થઇને આપણને 
સંભાળી લે.

તો સન્નારીઓ, ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર હેપ્પી વેક�શન.
                                      - સંપાદક                                      - સંપાદક

નસીબદાર 
હ ો ય 


