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Radhika Sang Raas 4 
Dear Parents, 

The most awaited days of the year are here!!! And, we at Radhika Educare School cannot wait 
anymore to announce that we are organizing our 4thNavratri Celebration - “RADHIKA SANG RAAS 4” 
on 6th October, 2018, Saturday at the RES premises. Also to add to the excitement, we have organised 
a Pre-Celebration Competition only for you dear Parents on 3rd October, 2018, Wednesday from 8:00 
am to 9:30 am at school campus. The details of the competition are as follows: - 

Chunar Decoration Competition for the Mothers: - 

 The participants have to decorate a Dupatta or Chunari. Any material for the duppata can be 
used but it should be plain or printed without any work or decoration already done on it. 

 The Duppata can be decorated keeping in mind the Navratri Theme or Traditional Chunar for 
Mataji. The length of the duppata should be between 2 to 2.5 metres. 

 1:30 hrs of time will be given for the decoration.   

 Any material of your choice can be used for decoration. All required materials are to be brought 
by the participant. 

 The Criteria for judgement will be -   
- Neatness (how neatly is it decorated), 
- Creativity (in terms of the material used), 
- Aesthetic appeal (how attractive is the final item) and  
- Overall Presentation (how well is the item presented) 

Garba Singing Competition for the Fathers: - 

 This will be a Solo Singing Competition. 

 The Participants can sing any Prachin Garba of their Choice. 

 5 minutes of time will be given for the performance. 

 The participants are allowed to support their singing with a Self-played Instrument or Karaoke 
Track if they wish to. 

 The Criteria for judgement will be -   
- Selection of the song   
- Voice (Quality, tone and Pronunciation) 
- Timing (pace, rhythm and sync with the music) 
- Overall appeal (confidence, stage presence and costume) 

The interested parents are requested to submit the filled Registration form on or before 28th 
September, 2018, Friday. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registration form for Parents’ Pre-Navratri competition 
Name of the student: _______________________________ Grade: ________  
Name of the Mother:-_______________________________ Participating :Yes/ No _________ 
Name of the Father:-_______________________________  Participating :Yes/ No _________ 
Signature: - ______________ 

 

SPECIAL NOTE:- We would love to have a Special Garba Performance by Parents this time 
during the Navratri Celebration. Enthusiastic Parents are requested to register by sending 
a mail or calling on the school number by 25th September, 2018. We will arrange for one 
meeting for all the registered parents to meet and coordinate with one another after which 
all the further preparation and practices have to be coordinated by the parents themselves. 
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યાધધકા સગં યાસ - 4 

સજુ્ઞ લારીશ્રી , આતયુતાથી જે દદલવોની યાશ જોલાતી શોમ તે આલી ગમેર છે!!! અને શલે અભો યાધધકા એડ્યકેુય સ્કૂર જાશયે 
કમાા ધલના યશી ળકતા નથી કે અભો ચતથુથ નલયાધિ ભહત્સલ – “યાધધકા વગં યાવ-4”  નુ ંઆમોજન તા. 6 ઓક્ટફય, 2018  
ળધનલાયના યોજ સ્કૂર દયવય ખાતે કયી યહ્યા છીએ. ઉત્વાશભા ંલધાયો કયલા ભાટે, અભે ભાત્ર ધિમ ભાતાધતા ભાટે પલૂથ ઉજલણી 
કયલા તા.  3 ઓક્ટફય, 2018 – બધુલાયના યજ સલાયે 8:00 થી 9:30 સધુી સ્કરૂ રયસય  ખાતે સ્ધાા મોજી છે . સ્ધાાની 
ધલગત નીચે મજુફ છે:  

ભાતાઓ ભાટે ચનુય સળુબન સ્ધાથ: - 
 સ્ધાકે દુટ્ટા કે ચનુયી  ળણગાયલાની યશળેે. દુટ્ટા  ભાટે કઈણ સાભગ્રીન  ઉમોગ કયી ળકામ છે યંત ુતે પ્રેન 

અથલા ધિન્ટેડ - કઈણ સળુબન લગય હલા જઈએ.  

 ભાતાજી ભાટે નલયાધત્ર થીભ આધાયીત  કે ટે્રડીળનર ચનુયભા ંદુટ્ટાની વજાલટ કયી ળકો છો. દુટ્ટાની રફંાઈ 2 થી 
2.5 ભીટયની લચ્ચે શોલી જોઈએ.  

 ળણગાયલા ભાટે 1:30 કરાકન વભમ આલાભા ંઆલળે.  
 આની વદં મજુફની કોઈણ વાભગ્રી વજાલટ ભાટે ઉમોગભા ંરઈ ળકો છો. તભાભ જરૂયી વાભગ્રી સ્ધાકે 

રાલલાની યશ ેછે.  
 ધનણાામક ભાદંડ નીચે મજુફ યશળેે: 

- સઘુડ્તા (કેટલુ ંવ્મલસ્સ્થત તે સળુોભબત કયલાભા ંઆલેર છે) 

- વર્જનાત્ભકતા (લયામેરી વાભગ્રીના વદંબાભા)ં  
- કરાઅનરુક્ષી યજૂઆત (અંધતભ લસ્ત ુકેટરી આકાક છે) અને 

- એકંદયે પ્રસ્તધુત (કેટરી વયવ યીતે લસ્ત ુપ્રસ્તતુ કયામ છે)  

ધતા ભાટે ગયફા ગીત સ્ધાથ : - 

 આ એક વોરો ધવિંભગિંગ સ્ધાા શળે. 
 વશબાગીઓ તેભના વદંગીના કોઈણ પ્રાચીન ગયફા ગાઈ ળકે છે.  

 યપોભાન્વ ભાટે 5 ધભધનટનો વભમ આલાભા ંઆલળે.  
 વશબાગીઓને જો તેઓ ઇચ્છતા શોમ તો સેલ્પ પ્રેમડ ઇન્સ્ુભેન્ટ અથલા કયાઓકે ટૅ્રક વાથેના ગીતને ભજૂંયી આલાભા ં

આલે છે. 
 ધનણાામક ભાદંડ નીચે મજુફ યશળેે: 

- ગીતની વદંગી     - અલાજ ( ગણુલત્તા, સ્લય અને ઉચ્ચાયણ) 

 - વભમ  (ગધત, રમ અને વગંીત વાથે સભેુ)  - એકંદ યે યજૂઆત (આત્ભધલશ્વાવ, સ્ટેજ પે્રઝેંવ અને ોળાક) 

ઇચ્છુક લારીઓને તા. 28 સપ્ટેમ્ફય, 2018, શકુ્રલાય સધુીભા ંયજીસ્ટે્રળન પભથ બયીને જભા કયાલલા નમ્ર ધનલેદન છે.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

લારીઓ ભાટે પલૂથ નલયાધિ સ્ધાથન ુ ંયજીસ્ટે્રળન પભથ 
ધલદ્યાથીનુ ંનાભ:_______________________________  ધોયણ: ________  

ભાતાનુ ંનાભ:_________________________________  બાગ રેલા ઇચ્છો છો:શા/ના  _________ 

ધતાનુ ંનાભ:_________________________________  બાગ રેલા ઇચ્છો છો:શા/ના  _________ 

વશી: - ______________ 

નલયાિી ઉજલણી દયમ્માન આ લખતે ભાતાધતા દ્વાયા સ્ેશ્મર ગયફા યપભથન્સ  કયલાભા ંઆલળે ત અભને ફહુ ગભળે. 
ઉત્સાહી ભાતાધતાને 25 ભી સપ્ટેમ્ફય , 2018 સધુીભા ંભેઇર ભકરીને અથલા સ્કરૂના નફંય ય કૉર કયીને નોંધણી કયાલલાની 
ધલનતંી કયલાભા ંઆલે છે. અભે ફધા યજજસ્ટડથ ભાતાધતાને એકફીજા સાથે ભલા અને સકંરન કયલા ભાટે એક ફેઠકની 
ગઠલણ કયીશુ ંત્માયા ફાદની ફધી તૈમાયી અને િેક્ક્ટસ ભાટે લારીઓએ જાતે કયલાની યહળેે.  
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