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CIRCULAR 

Dear Parents, 

As we celebrated 150th birthday of our beloved “Father of the Nation”- Mahatma Gandhi, we at 

RES, want to do our bit in the celebration. We believe these tiny tots are going to be the responsible 

citizen of India, wanting to make India progress by knowing about its history and freedom fighters. With 

this intention Radhika EduCare School is coming up with its next event Rewinding Gandhi’s Life – 

FANCY DRESS COMPETITION to be held on 17th October, 2019. Your child has to dress up like any 

ordinary freedom fighter/followers/friends who had worked with Gandhiji in our freedom movement.  

(Example – A Pathan named Mir Alam used to live in Africa. When Gandhiji started Satyagraha 

movement in South Africa, he took part in it. OR Hermann Kallenbach (1 March 1871 – 25 March 1945) 

was a Lithuanian born Jewish South African doctor who was one of the foremost friends and associates 

of Mahatma Gandhi.). The child has to say a minimum of 5 sentences about the character he/she 

wants to play or be.  

The criteria for judgment would be as under: 

1. Costume 

2. Loudness while speaking the jingle or tag line 

3. Usage of props 

4. Actions 

5. Expressions 
 

Please Note: 
The costume will have to be prepared at home with the help of child’s creativity and also asking the 
child to do whatever little they can do for the same. The costume may be rented.  However, school 
doesn’t insist on renting the costume.   

 
Please fill in the following details along with your signature and return the form latest by 14th October, 

2019 i.e. Monday. 

 

Registration – Fancy Dress Competition 

Name of the Student:____________________________________________ 

My child is going to dress up like:___________________________________ 

Parent’s Signature:______________________________________________ 

Drafted by: Riddhi Dodhia       Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki  Approved by : Shivani Acharya 
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રયત્ર 

સજુ્ઞ લારીગણ, જેભ આણે આણા પ્રિમ "યાષ્ટ્રપ્રતા" ભહાત્ભા ગાાંધી નો 150 ભી જન્ભજમાંપ્રત ઉજલી – તે જ યીતે અભો 
RES ભાાં અભાયી પયજ પ્રનબાલી ઉજલણી કયલા ભાાંગીએ છીએ. અભો એવુાં ભાનીએ છીએ કે , આ નાના ભરૂકાાંઓ બાયતનાાં 
જલાફદાય નાગયીક ફનળે , બાયતનાાં ઇપ્રતહાસ અને સ્લતાંત્રતા સેનાનીઓ પ્રલળે જણાલીને પ્રલકાસ ઇચ્છીએ છીએ. આ 
ખ્મારને ધ્માનભાાં યાખીને યાપ્રધકા એડયકેુય સ્કરૂ દ્વાયા તેના હલે છીના કામયક્રભ રયવાઈન્ડિંગ ગાાંધી’સ રાઈપ “પેન્સી ડ્રસે 
સ્ધાય” ન ુાં આમોજન તા. 17 ઓક્ટોફય, 2019 ના યોજ યાખલાભાાં આલેર છે . આનુાં ફાક કોઇણ સાભાન્મ સ્વતાંત્રતા 
સેનાની/અનમુામી/મભત્ર કે જેણે ગાાંધીજી સાથે સ્લતાંત્રતા ચલભાાં કામય કર્ુું હોમ તેવુાં ોળાક ધાયણ કયી ળકે છે . (દા.ત. – 
ઠાણ – નાભ ભીય આરભ – ગાાંધીજી સાથે આફ્રિકાભાાં  યહતેા. જ્માયે ગાાંધીજીએ દક્ષિણ આફ્રિકાભાાં સત્માગ્રહની ચલ 
ળરૂ કયી ત્માયે તેણે તેભાાં બાગ રીધો હતો. અથલા હભયન કારેનફેચ (1 ભાચય 1871 – 25 ભાચય 1945)  ક્ષરથપુ્રનમનભાાં 
જન્ભેરા મહદૂી દક્ષિણ આફ્રિકાના ડોક્ટય હતા , જે ભહાત્ભા ગાાંધીના અગ્રણી પ્રભત્રો અને સહમોગીઓભાાંના એક હતા.  ફાક 
જે ાત્ર બજવવા ભાાંગે છે અથવા ફનવા ભાાંગે છે તેના મવશે ઓછાભાાં ઓછા 5 વાક્યો કહવેાના યહશેે.  

 

  મનર્ાામક ભાદાંડ નીચે મજુફ યહશેે:  
1. ોળાક 

2. જજિંગર કે ટૅગ રાઇન ફોરતાાં હોમ ત્માયનો અલાજ  

3. િોપ્સ(સાધન/અન્મ ચીજલસ્ત)ુ નો ઉમોગ 

4. એક્ળન (ફ્રક્રમા) 

5. હાલબાલ 

નોંધ:  

ોળાક ફાકની સર્જનાત્ભકતાની સહામથી ઘયે તૈમાય કય લાનો યહેળે અને ફાક તેના ભાટે જે કાંઇ ણ કયી ળકે તે કયલા 
ભાટે કહલેાન ુાં યહળેે. કોસ્ચ્ર્ભુ બાડાનાાં હોઈ ળકે. જો કે, સ્કરૂ ોળાક બાડ ેરેલાનો આગ્રહ યાખતી નથી.  

 

નીચેની પ્રલગત તભાયી સહી સાથે બયી તા. 14 ઓક્ટોફય 2019 - સોભવાય સધુીભાાં યત ભોકરલા પ્રનલેદન છે.  

 

 

યજીસ્રેશન – પે્સી ડે્રસ કોમ્પરટશન 

પ્રલદ્યાથીનુાં નાભ :____________________________________________ 

ભાયા ફાકનો ોળાક :_____________________________(કોના) જેલો યહળેે.  

લારીની સહી :______________________________________________ 
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