
પ્ લેલ્સ્ટ ફોર ્ાઈફ એ એક ચલેરર્ટી સંસ્ા છલે જલે ્ોકોનલે કનલેક્ટ કરવા મા્ટલે, અનલે રિમલેન્શિયા્ી જીવલે્ા ્ોકો અનલે તલેમની સંભાળ રાખનારાઓનલે મદદ કરવા 
મા્ટલે સંગીતની શિનકતનો ઉપયોગ કરવામાં નનષ્ ાત છલે. અમે ઇચ્છીએ ્છીએ કે દરેકની પાસે સંગીતની તેમની પોતાની પ્ ેલ્સ્ટ હોય જેનો અર્થ તેમના 
મા્ેટ કંઈક રાય. 

‘તમારા જીવનનો સાઉ્િટ્લેક’ એ ગીતોનો વયનકતગત સંગ્રહ છલે જલે તમલે જયારલે પ્ સાંભળો છો તયારલે તમનલે તલે ફ્લેશિબલેકની અનુભલૂત આપલે છલે. નીચલે આપલે્ા 
સંકલેતોનો ઉપયોગ કરીનલે તમારી સંગીતની યાદોનલે એકલરિત કરીનલે તમારા જીવનનો સાઉ્િટ્લેક બનાવવાનું પ્ારંભ કરો. તમનલે ગમલે તલેવા પ્ોમપ્ટ્ી તમલે શિરુ કરી 
શિકો છો. આગ્ા પૃષ્ઠ પર તમલે કોઈ બીજા મા્ટલે પ્ લેલ્સ્ટ બનાવી શિકો છો.

વાતચીત શરુઆત

આ પ્ ેલ્સ્ટ આની ્ે:

ગીત

યાદો

બાળપણના ગીતો
શું તયાં બાળકોનાં TV શિોમાં્ી બાળગીતો અ્વા  
ગીતો છલે જલે તમનલે ગમયાં છલે?

ગીત

યાદો

પા્ટટીની ધૂન
કયા ગીતો તમનલે હંમલેશિાં નાચતા અનલે/અ્વા  
સા્લે ગાવા મા્ટલે પ્લેરરત કરલે છલે?

ગીત

યાદો

રજાઓ
કયા ગીતો તમનલે મનપસંદ રજાની યાદ  
અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

TV રીમસ 
શું તયાં ્ીમની ધૂન આધારરત TV શિો છલે જલે  
તમનલે હંમલેશિા યાદ રહલેશિલે?

ગીત

યાદો

કોનસરસ્થ જેમાં તમે હતા
તમલે ભાગ ્ીધલે્ી શ્લેષ્ઠ જીવંત સંગીત પ્સંગની કઇ 
ધૂન તમનલે યાદ અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

ખાસ ક્ષણો અને સીમાલચહ્ો
કયા ગીતો તમનલે તમારા જીવનની  
લવશિલેષ યાદમાં પાછા ્ઈ જાય છલે?

ગીત

યાદો

તમારંુ ‘મેમરછી બમપ’ (10-30 વર્થની વયની  
મજબૂત યાદો) શું તમલે એવા ગીતો લવશિલે લવચારી  
શિકો છો જલે તમનલે તમારી યુવાની યાદ અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

મહતવપણૂ્થ સરાનો
કયા ગીતો તમનલે તમારા વતનની યાદ  
અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

મહતવપણૂ્થ ્ોકો
કોઈ એવા વયનકત લવશિલે લવચારો જલે તમારા મા્ટલે 
મહતવપૂ્્ણ છલે. તમનલે કયા ગીતો તલેની યાદ અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

શોખ, રુલચઓ અને માનયતાઓ
શું એવી સંગીતની રચનાઓ છલે કલે જલે તમલે જલે જૂ્ના  
છો તલેના લવશિલે લવચાર કરવા મજબૂર કરલે છલે?

સંગીત દ્ારા કનલેક્ટ ્વા લવશિલે વધુ જા્વા મા્ટલે, www.playlistforlife.org.uk ની મુ્ાકાત ્ો
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હવે જયારે તમે તમારછી પોતાની પ્ ેલ્સ્ટ બનાવી 
્ીધી ્ે, તો મમત્ર અરવા કુ્ંુટબના સભયને તેમના મા્ેટ 
મહતવપણૂ્થ એવા ગીતો મવશે પૂ્વું કેવું રહેશે? 
સાઉ્િટ્લેક બનાવવું અનલે દરલેક ગીત સા્લે જોિાયલે્ યાદોનલે શિોધવી એ 
કુ્ંુટબ અનલે લમરિો સા્લે જોિાવાની એક અદતભુ રીત છલે. લમરિ અ્વા 
કુ્ંુટબના સભય મા્ટલે આ પ્ લેલ્સ્ટ નમૂના ભરો.

આ ફકત વાતચીત 
મા્ટલેના પ્ારંભભક મુદ્ા 

છલે - તમારલે તલે  
બધાના જવાબ  

આપવાની જરૂર ન્ી

આ પ્ ેલ્સ્ટ આની ્ે:

તલેમના લવશિલે પૂછતા 
પહલે્ાં તમારા ગીતો 

અનલે યાદોનલે શિલેર 
કરવાનો પ્યાસ કરો

શ્ેષ્ઠ 
ટ્ટપસ

ગીત

યાદો

બાળપણના ગીતો
શું તયાં બાળકોનાં TV શિોમાં્ી બાળગીતો અ્વા  
ગીતો છલે જલે તમનલે ગમયાં છલે?

ગીત

યાદો

પા્ટટીની ધૂન
કયા ગીતો તમનલે હંમલેશિાં નાચતા અનલે/અ્વા  
સા્લે ગાવા મા્ટલે પ્લેરરત કરલે છલે?

ગીત

યાદો

રજાઓ
કયા ગીતો તમનલે મનપસંદ રજાની યાદ  
અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

TV રીમસ 
શું તયાં ્ીમની ધૂન આધારરત TV શિો છલે જલે  
તમનલે હંમલેશિા યાદ રહલેશિલે?

ગીત

યાદો

કોનસરસ્થ જેમાં તમે હતા
તમલે ભાગ ્ીધલે્ી શ્લેષ્ઠ જીવંત સંગીત પ્સંગની કઇ 
ધૂન તમનલે યાદ અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

ખાસ ક્ષણો અને સીમાલચહ્ો
કયા ગીતો તમનલે તમારા જીવનની  
લવશિલેષ યાદમાં પાછા ્ઈ જાય છલે?

ગીત

યાદો

તમારંુ ‘મેમરછી બમપ’ (10-30 વર્થની વયની  
મજબૂત યાદો) શું તમલે એવા ગીતો લવશિલે લવચારી  
શિકો છો જલે તમનલે તમારી યુવાની યાદ અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

મહતવપણૂ્થ સરાનો
કયા ગીતો તમનલે તમારા વતનની યાદ  
અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

મહતવપણૂ્થ ્ોકો
કોઈ એવા વયનકત લવશિલે લવચારો જલે તમારા મા્ટલે 
મહતવપૂ્્ણ છલે. તમનલે કયા ગીતો તલેની યાદ અપાવલે છલે?

ગીત

યાદો

શોખ, રુલચઓ અને માનયતાઓ
શું એવી સંગીતની રચનાઓ છલે કલે જલે તમલે જલે જૂ્ના  
છો તલેના લવશિલે લવચાર કરવા મજબૂર કરલે છલે?
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