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World Lion Day-2021 

(10th August) 

Gir National Park & Wildlife Sanctuary 
Wildlife Division, Sasan-Gir 

Junagadh, Gujarat – 362 135 (INDIA) 

Join us to Celebrate World Lion Day!! 

s a lead-up to the World Lion Day 2021, the Wildlife Division, Sasan-Gir, Gujarat 

Forest Department, is organising online Drawing Competition. Adhering to the 

safety norms of COVID-19, both the competition would be conducted through 

virtual mode. Join us in our endeavour to spread awareness about the conservation of 

Asiatic lions and their habitat. Kindly read below about the competition and the 

important terms & conditions.  

Drawing Competition (25th – 30th July 2021) 

(a) The competition is open for all students studying in 8th to 12th standard in a 

registered school in India. 

(b) The entry starts on the 25th of July 2021 at 00:00:00 hours and ends on the 30th of 

July 2021 at 00:00:00 hours. Entries sent before and after the given time limit will 

be not be considered. 

(c) Each school can submit only one entry per theme. 

(d) Final submission must come from the school on behalf of their student/s. The 

student/s cannot directly participate in the competition. 

(e) The submission from the schools should have the following details 

 A forwarding letter from the principal of the school, on letterhead with 

signature and stamp. The letter should have the following details. 

 Full Name of School 

 Name of Taluka and District  

 Full Name of Student  

 Standard/Class Details of Student  

 Age of Student  

 Name of Theme for which the drawing is submitted  

(f) Schools have the liberty of formulating their norms for selecting the drawing/s. 

(g) A scanned copy/high-resolution photograph of the drawing can be submitted by 

the school only on the below-given email. Any entry submitted through any other 

format will not be considered. worldlionday2021@gmail.com  

(h) Drawing (photo of the drawing) submitted must be in high resolution at least of 

1MB size (should not exceed 2MB). 

A 

mailto:worldlionday2021@gmail.com


 
 

 Page 2 

(i) The drawing must be based on the following themes and must depict the Asiatic 

Lions. 

1. Life Cycle of Asiatic Lion:  A collage of a maximum of six drawings  

        showing the life cycle of lions 

2. Asiatic Lion and People:   A photo showcasing harmony between people 

        and the lions.  

3. Asiatic Lion Portrait:      Asiatic Lion/Lioness Portrait 

(j) Use of crayons, watercolours, pencil colours, oil colours, acrylic colours is 

permitted. Drawing must be made on paper.  

(k) Drawings that are submitted must be the original artwork of the submitter and not 

taken or developed by others. 

(l) The organiser of the contest will be allowed to use the submitted drawings in the 

promotion of the contest and World Lion Day virtual celebrations. For any other 

use, the organisers will contact the submitter before using the drawing. 

(m) The winners will be announced on the 10th of August 2021 through the official 

social media handles of the Wildlife Division, Sasan-Gir. 

(a) There would be 1st, 2nd and 3rd winners for each theme. The winners will receive 

the following. 

1st Winner = School Bag + Water Bottle + Drawing Book + Colour Set + e-

Certificate + Memento + Sasan-Gir Cap + T-shirt. 

2nd Winner = School Bag + Water Bottle + Drawing Book + Colour Set + e-

Certificate + Memento Smaller than 1st  + Sasan-Gir Cap. 

3rd Winner = School Bag + Water Bottle + Drawing Book + Colour Set + e-

Certificate + Memento smaller than 2nd. 

Photographs of Drawing of all the winners will be put on 

https://girlion.gujarat.gov.in for six months. 

(b) Judging: The jury, comprising of a group of renowned professionals in the art, 

wildlife and conservation field, will select the winning drawings from a plethora of 

drawings received from the participants using the following criteria: 

1. Creativity 

2. Originality 

3. Artistic considerations 

The decision taken by the jury will be considered final and can not be challenged.  
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Contact Information: 

(a) Address: Office of the Deputy Conservator of Forests, 

Wildlife Division, Sasan-Gir, Gir National Park & Wildlife Sanctuary, 

Junagadh, Gujarat – 362 135 (INDIA) 

(b) Contact:  

i. For queries related to celebration and various events: Mr. Karshan 

Vala, Training Assistant, Wildlife Division, Sasan-Gir. Mob.: 9428896648 

ii. For queries related to Social media posts and platforms: Mr. Kishan 

Vinchhi, Social Media Manager. Mob.: 9408163335, WhatsApp No: 

9313700433 

(c) Email: worldlionday2021@gmail.com 

 

 

Move below for text in Gujarati Language… 
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વિશ્વ વસિંહ દિિસ – ૨૦૨૧ 
(૧૦, ઓગસ્ટ ૨૦૨૧) 

ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભ્યારણ્ય 
િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-ગીર 

જુનાગઢ, ગજુરાત-૩૬૨૧૩૫(ભારત) 

વિશ્વ વસિંહ દિિસની ઉજિણીમાાં અમારી સાથ ેજોડાઓ!! 

વિશ્વ વસિંહ દિિસ ૨૦૨૧ના ભાગરૂપે િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-ગીર, ગજુરાત િન વિભાગ દ્વારા બ ે
ઓનલાઇન સ્પર્ાાઓનુાં આયોજન કરિામાાં આિેલ છે. કોિીડ-૧૯ની પદરસ્સ્થવતઓને ધ્યાને રાખતા આ 
સ્પર્ાાઓ િર્ચ્ુાઅલ રીતે ઉજિિામાાં આિશે. એશીયાઇ વસિંહ તેમજ તેમના વનિાસસ્થાનના સાંરક્ષણ માટે 
જન જાગવૃત માટેના અમારા પ્રયત્નમાાં અમારી સાથે જોડાઓ. સ્પર્ાાઓ તેમજ તેન ેલગત વનયમો નીચ ે
િશાાિિામાાં આિલે છે. 

ચિત્રસ્પર્ધા (૨૫ જુલધઇ થી 30 જુલધઇ ૨૦૨૧) 

a. આ સ્પર્ાામાાં ભારતની તમામ શાળાઓમાાં ર્ોરણ ૦૮ થી ૧૨ માાં અભ્યાસ કરતા તમામ  

િદ્યાથીઓ ભાગ લઇ શકે છે. 

b. આ સ્પર્ાામાાં ભાગ લેિા માટે સ્પર્ાકો ૨૫મી જુલાઇ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦:૦૦ કલાક થી ૩૦મી જુલાઇ 

૨૦૨૧ ૦૦:૦૦:૦૦ કલાક સરુ્ી પોતાના ચચત્રો મોકલી શકશે. િશાાિામાાં આિેલ સમય પહલેા 

અથિા બાિમાાં આિેલ એંરીઓ માન્ય ગણિામાાં આિશ ેનહીં. 

c. િરેક શાળા થીમ િીઠ માત્ર એક જ એન્રી સબવમટ કરી શકશ.ે 

d. આ સ્પર્ાામાાં સ્કલૂ દ્વારા જ વિદ્યાથી ભાગ લઇ શકશે. વિદ્યાથીઓ આ સ્પર્ાામાાં સીર્ો ભાગ લઈ 

શકશ ેનહી. 

e. શાળાઓ તરફથી રજૂઆતમાાં નીચેની વિગતો હોિી જોઈએ, 

 નીચે િશાાિેલ વિગતો સાથે શાળાના લેટરહડે ઉપર આચાયાશ્રીના સહી વસક્કા કરેલો એક 

ફોિાડીંગ લેટર આપિાનો રહશે. 

o શાળાનુાં પરુૂાં નામ  

o તાલકુા અને જજલ્લા નુાં નામ  
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o વિદ્યાથીનુાં નામ  

o વિદ્યાથીની વિગતો જેમકે ર્ોરણ, િગા  

o વિદ્યાથીની ઉમર  

o ડ્રોઈંગ(ચચત્ર)ની થીમ 

f. શાળાઓને ચચત્ર પસાંિ કરિા માટે તેમના વનયમો ઘડિાની સ્િતાંત્રતા છે. 

g. શાળાઓએ નીચે િશાાિેલ ઇ-મેલ આઇડી ઉપર ચચત્રને સ્કેન કરી અથિા તો હાઇ-રીઝોલ્્શુન 

િાળો ફોટો પાળીન ે મોકલિાનો રહશે. અન્ય કોઇ માધ્યમથી મોકલિામાાં આિેલ ચચત્રોન ે

સ્પર્ાામાાં શામેલ કરિામાાં આિશે નહીં. worldlionday2021@gmail.com 

h. ચચત્રનો ફોટો હાઇ-રીઝોલ્્શુનમાાં હોિો અનીિાયા છે અને તેની સાઇઝ ઓછામાાં ઓછી ૦૧ 

એમ્બી હોિી જોઇએ (૦૨ એમ્બી થી િધ ુન હોિી જોઇએ). 

i. ચચત્ર નીચે આપેલ થીમ મજુબ બનાિિાનુાં રહશેે તથા તમેાાં વસિંહનો ઉલ્લખે કરિાનો રહશેે. 
 એશિયધઈ શ િંહનુું જીવન િક્ર: વસિંહોનુાં જીિન ચક્ર િશાાિતો મહત્તમ છ ચચત્રોનો કોલાજ 

 એશિયધઈ ઈ શ િંહ અને લોકો: લોકો અન ેવસિંહો િર્ચચેનો પરસ્પર સાંબાંર્ િશાાિત ુાં ચચત્ર. 

 એશિયધઈ શ િંહનો પોટે્રટ: એવશયાઈ વસિંહ / વસિંહણ નુાં ચચત્ર 

j. કે્રયોન, િોટર કલસા, પેસ્ન્સલ કલસા, ઓઇલ કલસા, એકે્રચલક કલસા િાપરી શકાશે. ચચત્ર કાગળ 

પર જ િોરિાનુાં રહશેે. 

k. સબવમટ કરિામાાં આિેલ ચચત્ર સ્પર્ાક દ્વારા જ કરેલુાં હોવુાં જોઇએ. કોઇ અન્ય દ્વારા બનાિેલ 

હોવુાં જોઇએ નહીં. 

l. આયોજકોન ેઆ સ્પર્ાાન ેપ્રોત્સાહન આપિા તેમજ ‘વિશ્વ વસિંહ દિિસ’ ને લગત અન્ય કોઇ પોસ્ટ 

કરિા માટે સ્પર્ાકો દ્વારા મોકલિામાાં આિેલા ચચત્રોનો ઉપયોગ કરિાની સત્તા રહશે. આ 

વસિાય કોઇપણ ઉપયોગ પહલેા આયોજકો ચચત્ર બનાિનારનો સાંપકા કરશે. 

m. વિજેતાઓની સત્તાિાર જહરેાત ૧૦, ઓગસ્ટ ૨૦૨૧નાાં રોજ િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-ગીરના 

સોશીયલ વમડીયા હને્ડલ્સ પર કરિામાાં આિશે. 

n. િરેક થીમમાાં પ્રથમ, દિતીય અન ે તતૃીય વિજેતા જાહરે કરિામાાં આિશ ે તથા તેમને નીચ ે
મજુબના ઇનામ આપિામાાં આિશ.ે 
 પ્રથમ શવજેતધ: સ્કુલ બેગ+િોટર બોટલ+ડ્રોઇંગ બકુ+કલર સેટ+ઇ-

સટીફીકેટ+સ્મવૃતચચહ્ન+સાસણ-ગીર ટોપી+ટી-શટા 
 દ્વિશતય શવજેતધ: સ્કુલ બેગ+િોટર બોટલ+ડ્રોઇંગ બકુ+કલર સેટ+ઇ-સટીફીકેટ+સ્મવૃતચચહ્ન 

(પ્રથમ વિજેતા કરતા નાનુાં)+સાસણ-ગીર ટોપી. 
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 તશૃતય શવજેતધ: સ્કુલ બેગ+િોટર બોટલ+ડ્રોઇંગ બકુ+કલર સેટ+ઇ-સટીફીકેટ+સ્મવૃતચચહ્ન 
(દ્વદ્વવતય વિજેતા કરતા નાનુાં). 

તમામ વિજેતાઓના ડ્રોઇંગના ફોટોગ્રાફ્સ છ મદહના માટે https://girlion.gujarat.gov.in પર 

મકૂિામાાં આિશે. 

o. શનર્ધાયક ગર્: કલા અન ેિન્યજીિ સાંરક્ષણના ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા નીષ્ટ્ણાાંતો દ્વારા આિેલ 

તમામ ચચત્રોમાાંથી વિજેતાઓનુાં ચયન કરિામાાં આિશે. નીષ્ટ્ણાાંતો નીચેના માપિાંડનો ઉપયોગ 

કરીને વિજેતાની પસાંિગી કરશ.ે 

 મૌચલકતા (ઓરીજીનાલીટી) 

 સર્જનાત્મકતા (ક્રીયેટીિીટી) 

 કલાત્મક બાબતો (આટીસ્ટીક કાંસીડરેશન) 

નીષ્ટ્ણાાંત વનણાાયકો દ્વારા લિેામાાં આિલે વનણાય માન્ય રહશે અને તેને પડકારી શકાશે નહી. 

 

 ુંપકાની શવગતો: 

A.  રનધમુું: નાયબ િન સાંરક્ષકશ્રીની કચેરી, 

િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-ગીર, ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભ્યારણ્ય, 

જુનાગઢ, ગજુરાત – ૩૬૨૧૩૫ (ભારત) 

B.  ુંપકા : 

(d) ઉજવર્ી અને શવશવર્ કધયાક્રમો  ુંબુંશર્ત પ્રશ્નો મધટે: શ્રી કરશન િાળા, તાલીમ સહાયક, 

િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-ગીર. મોબ .: 9428896648 
(e)  ોશિયલ મીડિયધ પોસ્્  અને પ્લેટફોમા  ુંબુંશર્ત પ્રશ્નો મધટે: શ્રી દકશન વિિંછી, સોવશયલ 

મીદડયા મેનેજર. મોબ .: 9408163335, િોટ્સેપ નાંબર: 9313700433 
C. Email: worldlionday2021@gmail.com 

 

*** 
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