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Circular 

Dear Parents, 
The most awaited festival of the year has finally arrived and it’s time to leave behind all worries, 

sink into the Garba beats and get ready for  Radhika EduCare School’s 4th Navratri Celebration to be 
organised on 6th October, 2018, Saturday at the RES premises.   
 
This year, we attempt to bring together all colourful and vibrant elements of the festival, dance and 
divinity to the arena yet sticking to the original essence of the festival through our theme “Garv thi 
Gaamthi”.  
Details of the rounds are as follows:- 
 
Pre-primary Students-  
Theme:- Cartooni Raas 
Dress code:- The participants have to come dressed as any of the Cartoon Character of their Choice. 
The participants may also use any props appropriate to their dressing. 
Play:- Taali Raas on the Cartoon songs played.  
Judgement:- The students will be awarded for dressing and play separately. 
Note: Students will have to bring props from HOME. 
 
Round for Parents-   
Theme:- Bollywood Blast 
Dress code:-  The participants have to dress up in the traditional Navratri costumes as per our 
Gaamthi theme. 
Play:- Freestyle on the Bollywood Garba track that will be played in Slow motion and Fast motion. 
Judgement:- The parents will be judged on their dressing + play. 
 
Note:- Those students or parents who do not wish to participate for the above competition, yet want 

to play in their respective rounds have to come dressed in traditional dress e.g. chaniya choli/dress for 

girls and kediyu/kurta for boys but they will not be considered for the judgement. 

The students and parents interested in participating for the competition are requested to submit the 

filled Registration form on or before 3rd October, 2018 Wednesday. 
 

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

Student Registration form for Navratri competition 

Name of the student: ____________________________________  Grade: ________  

Participating in competition: Yes/ No    Parent’s Signature: - ______________ 

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

Parent Registration form for Navratri competition 

Name of the student: ____________________________________  Grade: _______ 

Name of the Parent/s Participating:-__________________________ __________________________ 

English by :Nishee Nathwani       Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki                   Approved by : Shivani Acharya 
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રયત્ર  
સજુ્ઞ લારીશ્રી, આતરુતાથી જે તષળેારની રાષ જળાતી ષય તે આળી ગયે છે અને આ શમય બધી ચ િંતા છડળાન 
છે, ગરબાના તામાાં ખળાઇ અને રાધધકા એડયકેુર સ્કૂનાાં ચતરુ્થ નલયાત્રત્ર ભહોત્સલ માટે તૈયાર થઇ જાઓ, જે તા . 
6 ઓક્ટોફય, 2018 ળત્રનલાયના યોજ સ્કરૂ રયસય ખાતે આયજજત કરે છે.  

આ ળવે અમ “ગલથ ર્ી ગાભઠી”  થીમ આધારરત તષળેારના મલૂ શારને ભલૂ્યા ધળના નતૃ્ય અને દૈળત્ળના 
દરેક કરફૂ અને ળાઈબ્રન્ટ તત્ળને એરેનામાાં ાળળાન પ્રયાશ કરીએ છીએ.  કાયયક્રમની ધળગત ની ે મજુબ છે:  

ત્રિ-િામભયીના ત્રલદ્યાર્ીઓ : યાઉન્ડ-1   

ર્ીભ:- કાર્ૂયની રાશ   
ડ્રસે કોડ:- ખેૈયાઓએ તેમની શાંદના કઈણ કાર્ૂયન કેરેક્ટરના ડ્રશેમાાં આળળાનુાં રષેે. ખેૈયાઓ તેમના ડ્રશેીંગમાાં 
યગ્ય પ્રન ણ ઉયગ કરી કે છે.  
પ્રે:- કાર્ૂયન સોંગ ય તારી યાસ.  

ત્રનર્થમ:- ધળદ્યાથીઓને ડ્રશેીંગ તથા રમતને આધારે અગ-અગ ધળજેતા જાષરે કરળામાાં આળે.  

નોંધ: ધળદ્યાથીઓએ પ્રપ્શ ઘરેથી ાળળાનાાં રષેે.    
 

ભાતા-ત્રતા ભાટે યાઉન્ડ -   

ર્ીભ:- બૉીવડુ બ્ાસ્ટ  
ડ્રસે કોડ:- ખેૈયાઓએ આણી ગાભઠી થીમ આધારરત નલયાત્રત્ર ટે્રડીળનર ડ્રસે ષરેળાનાાં રષેે.  

પ્રે:- ફૉરીવડુ ગયફા ટે્રક કે જે સ્રો ભોળન તથા પાસ્ટ ભોળન  ળગાડળામાાં આળે જેના ર ફ્રીસ્ટાઈર. 

ત્રનર્થમ:- ળાીઓને ડ્રસેીંગ તર્ા યભતને આધારે ધળજેતા જાષરે કરળામાાં આળે  

 
નોંધ:-  જે ત્રલદ્યાર્ીઓ કે લારીઓ ઉયોક્ત સ્ધાથભાાં બાગ રેલા ઇચ્છુક ન હોમ, છતાાં નક્કી કયેર યાઉન્ડભાાં યભલા 
 ઇચ્છછતા હોમ તેઓએ ટે્રડીળનર ડ્રસે – કન્મા ભાટે ચર્ીમા ચોી/ડ્રસે અને કુભાય ભાટે કેીય/ુકુતાથ ભાાં 
 આલલાનુાં યહળેે. યાંત ુતેઓને ત્રનર્થમ કયતી લખતે ધ્માને રેલાભાાં આલળે નરહ.  

સ્ધાથભાાં બાગ રેલા ભાટે યસ ધયાલતાાં ત્રલદ્યાર્ીઓ અને લારીઓને તા. 3 ઓક્ટોફય 2018 , બધુલાય સધુીભાાં 
યજીસ્ટે્રળન પોભથ બયીને જભા કયાલલા ત્રનલેદન છે.   

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

ત્રલદ્યાર્ીનુાં નલયાત્રત્ર સ્ધાથ ભાટે યજીસ્ટે્રળન પોભથ  

ધળદ્યાથીનુાં નામ: ____________________________________   ધરણ : _____________ _____ 

સ્ધાયમાાં ભાગ  છ? : ષા / ના      ળાીની શષી : - ___________________ 

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

લારીઓનુાં નલયાત્રત્ર સ્ધાથ ભાટે યજીસ્ટે્રળન પોભથ  

ધળદ્યાથીનુાં નામ: ____________________________________   ધરણ : _________________ 

સ્ધયક ળાીનુાં નામ:-__________________________________________________________________________ 
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