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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 5th Navratri Celebration to be 

organised on 20th September 2019, Friday (Pre-primary) and 21st September, 2019, Saturday (1 to 

10), at the RES premises.  (Dates mentioned above are tentative and subject to change due to 

weather conditions) 
 

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 “Navrangi 

Ratri “. 

Details of the rounds are as follows:- 
Pre-primary Students-  

Dress code:- The participants have to come dressed in any of the colours mentioned below: 

(Blue, Green, Yellow, Pink, Purple, Black, White , Orange ,Red )  

Rounds:- Taali Raas and Dandiya Raas  on the songs played.  

Timing:-Pre-Primary (Morning 9:00 a.m. to 11:30 a.m.) 

 

Primary Students-  

Dress code:-The participants have to come dressed in any of the colours mentioned grade wise 

Grade 1 - (Purple or Red or Orange)  

Grade 2 - (Yellow or Green or Pink.)  

Grade 3 and 4 - (White or Blue or Black.) 

Grade 5 and 6 - (Purple or Red or Orange)  

Grade 7 and 8 - (Yellow or Green or Pink.)  

Grade 9 and 10 - (White or Blue or Black.) 

Rounds G1 to G4-:- Taali Raas, Heech, Freestyle on the songs played.  

Rounds G5 to G10-:- Panchiya, Freestyle and Chokdi on the songs played.  

Timing:-Primary (5:30pm to 7:30pm) 

 

NOTE:- THIS NAVRATRI CELEBRATION IS EXCLUSIVELY FOR STUDENTS ONLY. THIS YEAR 

WE DO NOT HAVE ANY COMPETITION ROUNDS; THE PURPOSE IS WORSHIP, FUN AND 

PLAY. 

The students interested in participating are requested to submit the filled Registration form on or 

before 16th September, 2019 Monday. 

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

                              Student Registration form for Navratri 2019-20 

Name of the student: ____________________________________  Grade: ________  

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

English by : Sunita Yadav & Kajal Parmar       Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki       Approved by : Shivani Acharya 
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રયત્ર  
સજુ્ઞ વારીશ્રી, આતયુતાથી જે તશલેાયની યાશ જોલાતી શોમ તે આલી ગમેર છે અને આ વભમ ફધી ચ િંતા 

છોડલાનો છે , ગયફાના તારભાાં ખોલાઇ અને યાધધકા એડયકેુય સ્કરૂનાાં ાાંચભાાં નવયાત્રત્ર ભહોત્સવ ભાટે તૈમાય થઇ 
જાઓ, જે તા . 20 સપ્ટેમ્ફય, 2019 શકુ્રવાયના યોજ સ્કરૂ રયસય ખાતે આમોજજત કયેર છે. ( ઉય જણાલેર તાયીખ  
કાભ રાઉ છે અને શલાભાનની સ્સ્થધતને કાયણે ફદરાઈ ળકે છે.)  

આ લે , અભે ભાં  ય તશલેાય , નતૃ્મ અને દદવ્મતાના તભાભ યાંગીન અને લાઇબે્રન્ટ તત્લોને એક વાથે 
રાલલાનો પ્રમાવ કયીએ છીએ, યાંત ુઅભાયી થીભ “નવયાંગી યાત્રી” દ્વાયા ઉત્વલના મૂ વાયને ણ જાલીશુાં. 
 
યાઉન્ડની ત્રવગત નીચે મજુફ છે:  

ત્રિ-િામભયી સ્ટુડન્ટસ -  

ડ્રસે કોડ:- સ્ધધકોએ ની ે દળાધલેર કરવધભાાંથી કોઈણ યાંગફેયાંગી ડ્રસેભાાં આલલાનુાં યશળેે.  

(બ્લ્ય,ુ રીરો, ીો, ગરુાફી, જાાંફરી, કાો, વપેદ, કેવયી, રાર)  

યાઉન્ડસ:- ગીત ય તારી યાસ અને દાાંડીમા યાસ  

સભમ : ધપ્ર-પ્રામભયી (વલાયે 9:00 થી 11:30) 

 

િામભયી સ્ટુડન્ટસ -  

ડ્રસે કોડ:- સ્ધધકોએ ગ્રેડલાઈઝ દળાધલેર કરવધભાાંથી કોઈણ યાંગફેયાંગી ડ્રસેભાાં આલલાનુાં યશળેે.  

ધો. 1 (જાાંફરી / રાર / કેવયી)   

ધો. 2 (ીો / રીરો / ગરુાફી)   

ધો. 3 અને 4 – (વપેદ / બ્લલ ૂ/ કાો )  

ધો. 5 અને 6 – (જાાંફરી / રાર / કેવયી)   

ધો. 7 અને 8 – (ીો / રીરો / ગરુાફી)  
ધો. 9 અને 10 – (વપેદ / બ્લલ ૂ/ કાો )  

ધો. 1 થી 4 યાઉન્ડસ : ગીત ય તારી યાસ, હીચ, ફ્રી સ્ટાઈર.  

ધો. 5 થી 10 યાઉન્ડસ : ગીત ય ાંચીમા, ફ્રી સ્ટાઈર અને ચોકડી .  

સભમ : પ્રામભયી (વાાંજે 5:30 થી 7:30) 

 
નોંધ : આ નવયાત્રીની ઉજવણી પક્ત ત્રવદ્યાથીઓ ભાટે ત્રવત્રિષ્ટ છે. આ વર્ષ કોઈ ણ સ્ધાષત્ભક યાઉન્ડ નથી , મખુ્મ 
હતે ુઅચષના, આનાંદ અને યભવાનો છે. 
ઈચ્છુક ત્રવદ્યાથીઓ યજીસ્રેિન પોભષ બયી તા. 16 સપ્ટેમ્ફય ,2019 સોભવાય સધુી જભા કયાવવા ત્રનવેદન છે.  

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

                              નવયાત્રત્ર-2019-20 ભાટે સ્ટુડન્ટ યજીસ્રેિન પોભષ  

ધલદ્યાથીનુાં નાભ:____________________________________  ધોયણ :________  

બાગ રેલા ઈચ્છુક છો : શા / ના               લારીની વશી :  ______________ 
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