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SWACHHTA PAKHWADA 
Dear Parents, 
Radhika EduCare School always aims to deliver and offer its share towards building a GREEN India. To take 

a step forward towards this aspiration, RES is joining hands with and supporting the SWACHHTA 

PAKHWADA organised by the CBSE to be celebrated from 1st September to 15th September, 2018. We 

have planned various activities for this fortnight for the students. Since, we believe parents to be our 

partners in all our endeavours; we also invite you to participate in this campaign as well. You can 

participate in the following ways:- 

 You could participate in any of the below mentioned competitions  :- 

- Essay writing 

- Painting 

- Poster making 

The topic for all the competitions is Swachh Bharat. 

There are no rules, no boundaries and no restrictions. You can create anything and anyhow you 

like. 

The parents interested to participate are requested to submit their Essay/Painting/Posters on or 

before 11th September, 2018, Tuesday.  

 You can also choose to make the students aware about any of the following topics:- 

- Importance of Cleanliness 

- Importance of Clean Water 

- Issues faced in India due to Lack of Cleanliness  

- Personal Hygiene 

- Any other topic related to cleanliness 

 

 You can choose to speak on any of the topics in the morning assembly (8:00 a.m. to 8:30 a.m.) 

conducted for the students in any of the days from 7/9 to 15/9. (9/9 and 13/9 are holidays) 

 

The interested parents are requested to inform us about the topic they want to talk about and their 

preferred date on or before 6th September, 2018, Thursday.  

 

Hoping for a great green response from you!!! 

 

Parent’s Signature: - ______________ 
 

English by : Nishee Nathwani      Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki        Approved by : Shivani Acharya 
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SWACHHTA PAKHWADA 
સજુ્ઞ લારીશ્રી, 
 યાધધકા એડ્યકેુય સ્કૂર શભંેળા ંગ્રીન ઈન્ડડ્મ  નુ ંધનભાાણ કયલા ભાટે તેના ળેયને શોંચાડ્લા અને ઓપય 
કયલાનુ ંછે.  આ ભશાપ્રમાણ તયપ આગ લધલા ભાટે શીબીએશઇ દ્વારા આયોજિત સ્ળચ્છતા ખળાડાની 
ઉિળણી તા. 1 શપ્ટેમ્બર થી 15 શપ્ટેમ્બર 2018 કયલા RES નમ્રણે વશામક છે. અભોએ આ ખલાડડ્માભા ં
ધલદ્યાથીઓ ભાટે ધલધલધ પ્રવધૃિઓનુ ંઆમોજન કયેર છે. કાયણ કે , અભે જાણીએ છીએ કે અભાયા ફધા કામોભા ં
ભાતા-ધતાએ વાથ અને વશકાય આપ્મો છે, અભે આ ઝુંબેમાું ણ તમને  શષભાગી બનળા આમુંત્રિત કરીએ  
છીએ. તભે નીચેની યીતે બાગ રઈ ળકો છો.  

 તભે નીચે દળાાલેર સ્ધાાઓમાુંથી કોઈ ણભા ંબાગ રઈ ળકો છો :- 
- ત્રનબુંધ ેખન 

- ેઈન્ટીંગ 

- ોસ્ટર મેકકિંગ (ત્રનમાાણ) 
તભાભ સ્ધાાઓનો ધલમ સ્ળચ્છ ભારત છે.   
કોઈ ત્રનયમો નથી , કોઈ શીમાઓ અને કોઈ ત્રનયુંિણો નથી.  તમને જે ગમે તે રીતે તમે કુંઈણ બનાળી 
કો છો.  

ઇચ્છુક લારીશ્રીઓએ બાગ રેલા ધનફધં/ ેઈડટીંગ/ોસ્ટય તા. 11 શપ્ટેમ્બર , 2018 – મુંગલળાર  
સધુીભા ંભોકરલા ધનલેદન છે.   

 તભે નીચેના ધલમોભાથંી કોઈણ ધલળે ધલદ્યાથીઓને ડયચચત કયલાનુ ંણ વદં કયી ળકો છો:- 
 - સ્લચ્છછતાનુ ંભશત્લ 

- સ્લચ્છછ ાણીનુ ંભશત્લ 

- સ્લચ્છછતા અબાલને કાયણે બાયતભા ંઅનબુલાતી વભસ્માઓ 

- વ્મક્તતગત સ્લચ્છછતા 
 - સ્લચ્છછતા વફંધંધત કોઈ અડમ ધલમ 

 શળારની શભામાું (8:00 થી 8:30) કોઈણ ત્રળવય ર 7/9 થી 15/9 ના કદળશોમાું ત્રળદ્યાથીઓ 
માટે કોઈ ણ શમયે બોળાન ું શુંદ કરી કો છો. (9/9 અને 13/9 રજાઓ છે) 
 યવ ધયાલતા ભાતાધતાને ધલનતંી છે કે તેઓ જે ધલમ ય લાત કયલા ભાગે છે  અને તેભની 
વદંગીની તાયીખ ધલળે અભને તા. 6 શપ્ટેમ્બર, 2018, ગ રૂળાર સધુીભા ંજાણ કયે. 

આની ાશેથી ષકરયાલી પ્રત્રતભાળની અેક્ષા શષ..! 
 
લારીની વશી: - ______________ 
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