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CIRCULAR 

Dear Parents, 

Prime Minister Narendra Modi launched the Make in India initiative on September 25, 2014, 

with the primary goal of promoting the usage of products made in India. We at RES, want to do our bit 

in the spreading of awareness about the same in our tiny tots. We believe these tiny tots are going to 

be the responsible citizen of India, wanting to make India progress by using products made in India. 

With this intention Radhika EduCare School is coming up with its next event MAKE IN INDIA – FANCY 

DRESS COMPETITION to be held on 29th July, 2019. Your child has to dress up like any ordinary Indian 

product which we use in our day to day life. (Example – Dabur’s toothpaste, Patanjali’s Biscuits, 

Himalaya’s Face wash). The child has to say a jingle or the tag line of that product.  

The judging criteria 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: 
1. The cost of the costumes will be borne by you. 
2. 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 should not bought on 
rent.  
 

Please fill in the following details along with your signature and return the form latest by 18th July, 

2019 i.e. Thursday. 

 

Registration – Fancy Dress Competition  

Name of the Student:____________________________________________ 

My child is going to dress up like:___________________________________ 

Parent’s Signature:______________________________________________ 

 
Drafted by: Riddhi Dodhia     Approved by : Alka Bala    Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki 
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રયત્ર  
સજુ્ઞ લારીગણ, 
  લડા પ્રધાન નયેન્દ્ર ભોદીએ બાયતભાાં ફનાલેર ઉત્ાદનોના ઉમોગને પ્રોત્સાહન આલાના પ્રાથમભક ધ્મેમ 
સાથે, 25સપ્ટેમ્ફય, 2014 ના યોજ મેક ઇન ઇન્ડિયા  હરે ળરૂ કયી. અભે RES ભાાં, અભાયા નાના ભરૂકાાંઓભાાં તેના મલળે 
જાગરૂકતા પેરાલલા ભાટે અભા યી પયજ મનબાલલા ભાાંગીએ છીએ. અભે ભાનીએ છીએ કે આ નાના ભરૂકાાંઓ બાયતના 
જલાફદાય નાગરયક ફનળે , બાયતભાાં ફનાલેર ઉત્ાદનોનો ઉમોગ કયીને બાયતને પ્રગમત ક યાલલા ભાાંગીએ છીએ . આ 
ખ્મારને ધ્માનભાાં યાખીને યામધકા એડયકેુય સ્કરૂ દ્વાયા તેના હલે છીના કામયક્રભ મેક ઇન ઇન્ડિયા  “પેન્દ્સી ડ્રસે સ્ધાય” ન ુાં 
આમોજન તા. 29 જુરાઇ, 2019 ના યોજ યાખલાભાાં આલેર છે . આનુાં ફાક કોઇણ સાભાન્દ્મ ભારતીય ઉત્પાદનનો 
ોળાક ધાયણ કયી ળકે છે જે યોજીંદા જીલનભાાં ઉમોગી હોમ. (ઉદાહયણ તયીકે – ડાફયની ટથૂેસ્ટ , તાંજલર લફસ્સ્કટ , 
રહભારમાનુાં પેસ લોળ). ફાકને તે ઉત્ાદનની જ િંગ અથવા ટૅગ ાઇન કહલેાની યહળેે.  

 

મનણાયમક ભાદાંડ નીચે મજુફ યહળેે: 
1. ોળાક 

2. જજિંગર કે ટૅગ રાઇન ફોરતાાં હોમ ત્માયનો અલાજ  

3. પ્રોપ્સ(સાધન/અન્દ્મ ચીજલસ્ત)ુ નો ઉમોગ 

4. એક્ળન (રક્રમા) 

5. હાલબાલ 

નોંધ:   1. ોળાકનો સાંપણૂય ખચય આે બોગલલાનો યહળેે.  

2. ફાકની યચનાત્ભકતાની ભદદથી ઘય ય કોસ્્યભુ તૈમાય કયલા નાાં યહળેે અને ફાકને તે ભાટે જે કાંઈ   
    ણ કયી ળકે તે કયાલજો. કોસ્્યભુ બાડથેી ખયીદળો નહી. 
 

નીચેની મલગત તભાયી સહી સાથે બયી તા. 18 જુરાઇ સધુીભાાં યત ભોકરલા મનલેદન છે.  

 

 

રજીસ્ટ્રેશન – ફેડસી ડે્રસ કોમ્પપટટશન 

મલદ્યાથીનુાં નાભ :____________________________________________ 

ભાયા ફાકનો ોળાક :_____________________________(કોના) જેલો યહળેે.  

લારીની સહી :______________________________________________ 
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