
 Radhika EduCareSchool(CBSE No. : 430324) 
  Near JMC Water Tank, MahaprabhujiBethak Road, Jamnagar - 1. 
   0288-2571200/01, Mo. 86904 30302, 93282 30302 
  contact@radhikaschool.com  Web: www.radhikaschool.com 

Grade 1 to 10                            18th April, 2019 

Dumdaar Dramebaaz  
Dear Parents, 

RES is super excited to announce that the school is organizing its first Competition for the Academic 
Year 2019-20 which is Dumdaar Dramebaaz- A Mono-Acting Competition for the Students of Grade 1 to 10 
on 3rd May, 2019, Friday.  

A Mono Act (Drama) is the acting performance done by a single person. He/she will assume the role of 

all characters in the story/act/script. The number of characters depends up on the nature of the story. 

The points to be considered for the competition are as follows:- 

 It will be a solo act so only one person per act is allowed. However, while performing an act participant 

can play as many roles as he/she wants. 

 Time Limit for each performance will be maximum 5 minutes. 

 Participants may select a theme/topic/subject of their own. The script and dialogues must be 

prepared by the participant, though you can avail the guidance of the event coordinator Anjali Ma’am 

and get the final Act approved by her. 

 Participants can use any supplementary items/props to perform their act in the best possible manner, 

which shall be arranged for and managed by participants on their own.  

 The participant may choose to dress up as per their act. Although no extra points shall be awarded or 

deducted for costumes used during the act. 

 Criteria for the judgment will be:- 

o Acting skills 

o Script 

o Dialogue delivery 

o Presentation 

 The competition will be in the Following Category:- Grade 1 to 3, 4 to 6 and 7 to 10 

 Decision of the judges will be final and binding. 
Interested Students can register for the competition by filling out the given form, and returning it on or before 

24th April, 2019, Wednesday which should be submitted to their respective class mentors. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cut Here _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

Dumdaar Dramebaaz  
 

Name:-_____________________________________ Grade:-________ House:-  ____________      

Theme/Topic of the act:-____________________________________________ (optional) 

 
__________________ 
Signature of the Parent 
 
English by: Riddhi Dodhia     Gujarati by: Dharmendrasinh Solanki             Approved by : Shivani Acharya 
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Dumdaar Dramebaaz  

સજુ્ઞ વારીશ્રી, અભો જણાવતાાં આનાંદ અનબુવીએ છે કે, શૈક્ષણણક વષષ 2019-20 ની પ્રથભ સ્ધાષ તા. 3 મે, 2019, શકુ્રવારના 
યોજ ધોરણ 1 થી 10 નાાં વવદ્યાથીઓ ભાટે “દમદાર ડ્રામેબાઝ - એકાત્ર અભિનય સ્ધાા” નુાં આમોજન કયી યહી છે.  

 એકાત્ર અણબનમ એ એક વ્મક્તત દ્વાયા બજવવાભાાં આવતો અણબનમ છે. તેણે વાતાષ/નાટક નાાં ફધા ાત્રોને 
બજવવાનાાં યહશેે. ાત્રોની સાંખ્મા વાતાષ ય આધારયત છે.  

સ્ધાષન ુાં મલુમાાંકન ભાટેનાાં મદુ્દા નીચે મજુફ છે: 
 એકાત્ર અણબનમ હોવાથી એક નાટયભાાં એક જ વ્મક્તત યહવેા દેવાભાાં આવશે. તેભ છતાાં નાટક દયમ્માન પ્રવતબાગી 

ઇચ્છે તેટરા અણબનમ બજવી શકશે.  

 દયેક અણબનમ ભાટે સભમ ભમાષદા મહત્તમ 5 મમમનટની યહશેે.  

 પ્રવતબાગી ોતાની થીમ/ટોીક/મવષય જાતે સદં કરી શકે છે. સ્રીપ્ટ અને ડામરોગ પ્રવતબાગીએ જાતે તૈમાય 
કયવાનાાં યહશેે, તેભ છતાાં તભે ઇવેન્ટ કોઓરડિનેટય અંજરી ભેડભની ભદદ રઇ શકો  છો અને પાઇનર એતટ તેણી 
ાસે ભાંજૂય કયાવી શકો છો.  

 પ્રવતબાગી કોઇણ વધાયાની વસ્તઓુ/ઉકયણો નો ઉમોગ અણબનમ દયમ્માન કયી શકે છે, જેની વ્યવસ્થા તેઓએ 
ોતે કયવાની યહશેે.  

 પ્રવતબાગી નાટય મજુબના ંવસ્ત્રો  ધાયણ કયી શકે છે. તેભ છતાાં વસ્ત્રો ભાટે કોઇ અરગથી ોઇન્ટ આવાભાાં કે 
કાવાભાાં આવશે નરહ.  

 વનણાષમક માદંડ નીચે મજુફ યહશેે  

 નાટય કૌશલમ    વાતાષન ુાં રખાણ    સાંવાદ શૈરી    પ્રદશષન 

 સ્ધાષ નીચેની કેટેગયીભાાં યહશેે : કેટગરી : ધો. 1 થી 3,  4 થી 6  અને  7 થી 10  

 વનણાષમકોનુાં વનણષમ આખયી યહશેે.  
 ઇચ્ુક  વવદ્યાથી સ્ધાષની નોંધણી ભાટે આેર ત્રક બયી અને તા. 24 એવપ્રર, 2019 – બધુવાય હરેાાં ોતાનાાં 
વગષવશક્ષકને યત કયવાનુાં યહશેે.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

દમદાર ડ્રામેબાઝ 
 

નાભ: ________________________________________________  ધોયણ: ____________ હાઉસ:________  

થીભ/નાટકનો મદુ્દો: _____________________________________ (ઐચ્ચ્છક)  

____________________ 

(વારીની સહી) 
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