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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 Photography 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.  

Photography Competition (25th – 30th July 2021) 

(a) The competition is open for all Indian citizens above 18 years of age. 

(b) The entry starts on the 25th of July 2021 at 00:00:00 hours, and the Closing Date is 

the 30th of July 2021 at 00:00:00 hours. Entries sent before and after will not be 

eligible for the competition. 

(c) Photograph/s can be submitted only through email on the below-given email ID. 

Any entry submitted through any other format will not be considered. 

worldlionday2021@gmail.com 

(d) The Photography Competition on World Lion Day will have the following themes; 

Particulars Theme Details 

(A) For 

Wildlife 

Photographers 

1. Asiatic Lion Portrait Asiatic Lion/Lioness Portrait 

2. Asiatic Lion in Habitat 

Photo showing lion/lioness/both/ 

pride in their natural habitat, 

where the importance of habitat is 

highlighted 

3. Asiatic Lion with other wildlife 

(Birds/Other wild animal 

species/insects/ reptiles) 

Photo showing lion/lioness/both/ 

pride with other wildlife as 

mentioned in column two 

(B) For Forest 

Staff 

1. Asiatic Lion Portrait Asiatic Lion/Lioness Portrait 

2. Asiatic Lion in Habitat 

Photo showing lion/lioness/both/ 

pride in their natural habitat, 

where the importance of habitat is 

highlighted 

3. Asiatic Lion with other wildlife 

(Birds/other wild animal 

species/insects/ Reptiles) 

Photo showing lion/lioness/both/ 

pride with other wildlife as 

mentioned in column two 

A 
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(e) The photographs of the Asiatic lions from the wild will only be considered for this 

competition. Photographs taken from the zoo, enclosure, captivity, safari park, etc., 

will not be considered eligible. 

(f) While submitting the photograph, the participant must provide the following 

details.  

 Theme  

 Full name of the photographer  

 Age 

 Nationality 

 Contact number  

 Profession  

 A suitable title for the photograph 

 A brief story behind the photograph  

 File Name: The filename of the low resolution photo should be saved as per 

the below-given detail. 

Wildlife Photographers: WLP_Name of Theme_District Name_Taluka 

Name_Original File Name 

Forest Staff: FS_Name of Theme_District Name_Taluka Name_ Original File 

Name 

(g) Validity: For Wildlife Photographers, the photographs clicked between the 2nd 

October 2019 to 30th April 2021, excluding the photos clicked during the time when 

tourism is restricted in Gir Protected Areas, will only be eligible for the competition. 

Submission of the RAW file is compulsory. For Forest Staff, the photographs clicked 

between the 2nd October 2019 to 30th April 2021 will be eligible for the 

competition. 

(h) A single participant can submit only one photograph per theme.  

(i) Photographs that are submitted must be the original work of the submitter. It 

should have been photographed by the participant himself/herself. One can not 

submit any other person’s photograph/s.  

(j) The particular photograph submitted for the competition or the photos exactly 

similar to it (clicked during the same event) should not have been shared/ 

submitted earlier in any competition or on any online or offline platforms. 

(k) For further updates about the competition, one can look up/follow the official 

handles: Twitter: @dcfsasangir, Instagram: @dcfsasangir, Facebook: Wildlife 

Division Sasan-Gir. 

(l) For each theme, 1st, 2nd and 3rd winners will be declared. The winners will get the  

following Prize. 
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1st Winner = Bag + Water Bottle + e-Certificate + Memento + Sasan-Gir Hat + T-

shirt 

2nd Winner = Bag + Water Bottle + e-Certificate + Memento smaller than 1st  + 

Sasan-Gir Cap 

3rd Winner = Bag + e-Certificate + Memento smaller than 2nd + Sasan-Gir Cap. 

Photographs of all the winners will be put on https://girlion.gujarat.gov.in for six 

months. 

(m) Winners will be announced on the 10th of August 2021 through the official social 

media handles of the Wildlife Division, Sasan-Gir. 

(n) All digital images must be in JPEG format, RGB mode, with a minimum of 1920 

pixels (on the longer side) at 100 dpi. The memory size of the image should not 

exceed 5 MB. 

(o) Photographs with borders, frames, watermarks or signatures will not be 

considered valid for judging. 

(p) Basic editing/post-processing (cropping, adjustment of brightness, saturation, 

sharpening and contrast) of photographs are acceptable as long as the photograph 

remains in its original form. Any image that appears drastically different from its 

RAW version will be disqualified. Replacement/dodging/addition of new objects in 

the original image is not allowed.  

(q) Once shortlisted, participants will have to submit the original RAW file within 24 

Hrs. All information regarding the post-processing of the image must be shared on 

request. Failure to do so would result in disqualification. 

(r) Wildlife Division, Sasan-Gir, will have the right to use the submitted images to 

promote this competition and other ‘World Lion Day’ related posts.  Proper credit 

would be given to the photographer. For any other use, the organisers will  take 

prior permission from the photographer.  

(s) The Wildlife Division, Sasan-Gir, reserves the right to disqualify any entry that is 

deemed inappropriate or does not conform to stated competition rules. 

(t) The organisers, jury, relatives of the jury and the team members involved in the 

competition are not allowed to participate in the competition. 

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

photography and conservation field, will select the winning images from the 

plethora of photographs received from the participants using the following criteria: 

1. Originality 

2. Creativity 

3. Composition 

4. Technical and artistic considerations 

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

 

https://girlion.gujarat.gov.in/


 
 

 Page 4 

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. 

ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટીશન: (૨૫ થી ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૧) 

a. આ સ્પર્ાામાાં ૧૮ િર્ાથી ઉપરના તમામ ભારતીય મળુના લોકો ભાગ લઇ શકશે. 
b. આ સ્પર્ાામાાં ભાગ લેિા માટે સ્પર્ાકો ૨૫મી જુલાઇ ૨૦૨૧ ૦૦:00:00 કલાક થી 30મી જુલાઇ 

૨૦૨૧ 00:00:00 કલાક સરુ્ી પોતાના ફોટોગ્રાફ્સ મોકલી શકશે. િશાાિામાાં આિેલ સમય 
પહલેા કે બાિમાાં આિેલ એંરીઓ માન્ય ગણિામાાં આિશે નહી.  

c. ફોટોગ્રાફ માત્ર ઇ-મેલ દ્વારા worldlionday2021@gmail.com પરજ સ્સ્િકારિામાાં આિશે. બીજી 
કોઇપણ રીત ેમોકલિામાાં આિેલ ફોટોગ્રાફ માન્ય ગણિામાાં આિશ ેનહી.  

d.  વિશ્વ વસિંહ દિિસ માટેની ફોટોગ્રાફી માટે થીમ આ પ્રમાણેની રહશે. 
સ્િર્ધકોની વિગત થીમ ફોટોગ્રાફની વિગત 

અ) િાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફરો 
માટે 

એવશયાઈ વસિંહ પોરેટ  
એશીયાઇ વસિંહ/ વસિંહણનો 
પોટા રેઇટ ફોટો 

એવશયાઈ વસિંહ અને તેનુ ાં 
વનિાસસ્થાન 

વસિંહ/ વસિંહણ/ બને્ન/ ગપૃ તેના 
કુિરવત વનિાસસ્થાનમાાં હોય અને 
તે વનિાસસ્થાનનુાં મહત્િ 
િશાાિતા હોય. 

િન્યપ્રાણીઓ સાથે વસિંહ 
(પક્ષી/ અન્ય િન્યપ્રાણીઓ/ 
દકટકો(જ ાંતઓુ)/સરીસપૃ)  

વસિંહ/ વસિંહણ/ બને્ન/ ગપૃ અન્ય 
િન્યપ્રાણીઓ જેિા કોલમ-૨માાં 
િશાાિેલ છે તેની સાથે હોય તેિા 
ફોટા 
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બ) ફોરેસ્ટ સ્ટાફ માટે 

એવશયાઈ વસિંહ પોરેટ 
એશીયાઇ વસિંહ/ વસિંહણનો પોરેટ 
ફોટો 

એવશયાઈ વસિંહ અને તેનુ ાં 
વનિાસસ્થાન 

વસિંહ/ વસિંહણ/ બને્ન/ ગપૃ તેના 
કુિરવત વનિાસસ્થાનમાાં હોય અને 
તે વનિાસસ્થાનનુાં મહત્િ 
િશાાિતા હોય. 

િન્યપ્રાણીઓ સાથે એવશયાઈ વસિંહ 
(પક્ષી/ અન્ય િન્યપ્રાણીઓ/ 
દકટકો(જ ાંતઓુ)/સરીસપૃ)  

વસિંહ/ વસિંહણ/ બને્ન/ ગપૃ અન્ય 
િન્યપ્રાણીઓ જેિા કોલમ-૨માાં 
િશાાિેલ છે તેની સાથે હોય તેિા 
ફોટા 

 
e. એવશયાઇ વસિંહના માત્ર િાઇલ્ડમાાં પાડિામાાં આિેલ ફોટો જ માન્ય ગણિામાાં આિશે. ઝુ, 

પીંજરાઓ, બાંર્ન અથિા સફારી પાકામાાં પાડિામાાં આિેલ ફોટા માન્ય ગણિામાાં આિશે નહી. 
f. ફોટા મોકલતા સમય ેસ્પર્ાકોએ નીચે િશાાિલે વિગતો આપિાની રહશે: 

 થીમ 
 ફોટોગ્રાફરનુાં પરુૂાં નામ 
 ઉમર 
 રાષ્ટ્રીયતા 
 ફોન નાંંઃ 
 વ્યિસાય 
 ફોટોગ્રાફ માટે કોઇ શીશાક 
 ફોટોગ્રાફ પાછળની ટુાંકી િાતાા 
 ફાઇલનુાં નામ: લો રીઝોલ્્શુન િાળા ફાઇલનુાં નામ નીચે આપેલ વિગત મજુબ રાખિાનુાં 

રહશે. 
 િાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર: WLP_થીમનુાં નામ_જજલ્લાનુાં નામ_તાલકુાનુાં નામ_ફાઇલનુાં  

ઓરીજીનલ નામ 
 ફોરેસ્ટ સ્ટાફ: FS_ થીમનુાં નામ_જજલ્લાનુાં નામ_તાલકુાનુાં નામ_ફાઇલનુાં  ઓરીજીનલ 

નામ 
g. માન્યતા: િાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફરો માટે ગીર રક્ષીત વિસ્તારમાાં તા. ૦૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ થી 

તા. 30 એપ્રીલ ૨૦૨૧ િરમીયાન પાડિામાાં આિેલ ફોટાગ્રાફસ જ માન્ય ગણિામાાં આિશે. 
આ સમયગાળા િરમીયાન જયારે પ્રિાસન બાંર્ હત ુાં તે સમયગાળા િરમ્યાન પાડિામાાં આિેલ 
ફોટોગ્રાફસ માન્ય ગણિામાાં આિશે નદહ. ફોટોગ્રફસની રો (RAW) ફાઇલ મોકલિી અવનિાયા 
છે. ફોરેસ્ટ સ્ટાફ માટે તા. ૦૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ થી તા. 30 એપ્રીલ ૨૦૨૧ દરમીયાન 
િાડિામાાં આિેલ ફોટાગ્રાફસ માન્ય ગણાશે. 
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h. એક સ્પર્ાક એક થીમમાાં એકજ ફોટોગ્રાફ મોકલી શકશે. 
i. સ્પર્ાામાાં મોકલિામાાં આિેલ ફોટોગ્રાફ સ્પર્ાક દ્વારા પોતે પાડલેા હોિા જોઇએ. સ્પર્ાકો બીજા 

કોઇના ફોટોગ્રાફ મોકલી શકશે નહીં. 
j. સ્પર્ાા માટે સબવમટ કરેલો ફોટોગ્રાફ અથિા તેના સમાન ફોટોગ્રાફ (એક જ સમયે પાડિામાાં 

આિેલ) અન્ય સ્પર્ાામાાં કે કોઈપણ ઓનલાઇન અથિા ઓફલાઇન પ્લેટફોમા પર શેર/સબવમટ 
કરાયેલા ન હોિા જોઈએ. 

k. સ્પર્ાા વિશેના િધ ુઅપડટે્સ મળી રહ ેતે માટે  અમારા સત્તાિાર હને્ડલ્સને ફોલો કરો Twitter: 
@dcfsasangir, Instagram: @dcfsasangir, Facebook: Wildlife Division Sasan-Gir  

l. િરેક થીમમાાં પ્રથમ, દિતીય અન ે તતૃીય વિજેતા જાહરે કરિામાાં આિશ ે તથા તેમને નીચ ે
મજુબના ઇનામ આપિામાાં આિશ.ે 
 પ્રથમ વિજેતા: બગે+િોટર બોટલ+ઇ-સટીફીકેટ+સ્મવૃતચચહ્ન+સાસણ-ગીર હટે+ટી-શટા 
 દ્વિવતય વિજેતા: બેગ+િોટર બોટલ+ઇ-સટીફીકેટ+સ્મવૃતચચહ્ન (પ્રથમ વિજેતા કરતા નાનુાં)+ 

સાસણ-ગીર કેપ. 
 તવૃતય વિજેતા: બેગ+િોટર બોટલ+ઇ-સટીફીકેટ+સ્મવૃતચચહ્ન (દ્વદ્વવતય વિજેતા કરતા નાનુાં)+ 

સાસણ-ગીર કેપ. 
તમામ વિજેતાઓના ફોટોગ્રાફ્સ છ મદહના માટે https://girlion.gujarat.gov.in પર મકૂિામાાં 
આિશે. 

m. વિજેતાઓની સત્તાિાર જાહરેાત ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ના રોજ િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-

ગીરના સોવશયલ મીદડયા હને્ડલ્સ પર કરિામાાં આિશ.ે 

n. ફોટોગ્રાફ્સ જેપીઇજી ફોમેટ, આરજીબી મોડ, ઓછામાાં ઓછી ૧૯૨૦ પીક્ષલે (લાાંબી બાજુથી) 

અને ૧૦૦ ડીપીઆઇનો હોિો જોઇએ. ફોટોગ્રાફની સાઇઝ ૫(5) એમ્બીથી િધ ુ હોિી જોઇએ 

નહી. 

o. બોડાર, ફે્રમ્સ, િોટરમાક્સા તથા હસ્તાક્ષરોિાળા ફોટોગ્રાફ્સન ેમાન્ય ગણિામાાં આિશ ેનહી. 

p. ફોટોગ્રાફ્સનુાં  બેઝીક એડીટીંગ/પોસ્ટ પ્રોસેસીંગ (ક્રોપીંગ, બ્રાઇટનેસ એડજસ્ટમેન્ટ, સેર્ચ્રેુશન, 

શાપાનીંગ અન ેકોંરાસ્ટ) જયાાં સરુ્ી ફોટોગ્રાફ તેના મળૂ સ્િરૂપમાાં રહશેે ત્યાાં સરુ્ી સ્િીકાયા રહશે. 

કોઈપણ ફોટોગ્રાફ કે જે તેની RAW ફાઇલથી સ્પષ્ટ્ટ રીતે જુિી િેખાશે તેને સ્પર્ાા માટે અયોગ્ય 

ઠેરાિિામાાં આિશે. ઓરીજીનલ ફોટામાાં કોઇપણ પ્રકારનુાં રીપ્લેસમેંટ/ડોજજિંગ/મળુ છબીમાાં 

નિા  વિર્યોનો ઉમેરો કરિાની પરિાનગી નથી. 
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q. શોટા લીસ્ટ થયા બાિ સ્પર્ાક દ્વારા ૨૪ કલાકમાાં RAW ફાઇલ મોકલિાની રહશે. ફોટોગ્રાફની 

પોસ્ટ-પ્રોસેવસિંગ સાંબાંવર્ત માદહતી માગિામાાં આિતેો મોકલિાની રહશેે. માદહવત આપિામાાં 

વનષ્ટ્ફળ જતા સ્પર્ાા માટે અયોગ્ય ઠરાિિામાાં આિશે. 

r.  િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-ગીરન,ે આ સ્પર્ાાને પ્રોત્સાહન આપિા તેમજ ‘વિશ્વ વસિંહ દિિસ’ ન ે

લગત અન્ય કોઇ પોસ્ટ કરિા માટે સ્પર્ાકો દ્વારા મોકલિામાાં આિેલા ફોટાઓનો ઉપયોગ 

કરિાની સત્તા રહશે. આિા ફોટા માટે ફોટોગ્રાફરોને ફોટો કે્રડીટ આપિામાાં આિશે. અન્ય 

કોઇપણ ઉપયોગ કરતા પહલેા અયોજકો દ્વારા પિુા પરિાનગી લેિામાાં આિશે. 

s. િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-ગીરને કોઇપણ અયોગ્ય જણાતા અથિા તો એિી એંરી જે સચુિેલ 

વનયમોને અનરુૂપ ન હોય તેિા કીસ્સાઓમાાં કોઇપણ એન્રીને અમાન્ય ઠરાિિાનો અવર્કાર છે. 

t. આયોજકો, વનણાાયક, વનણાાયકના સાંબાંર્ીઓ અને સ્પર્ાામાાં સામેલ ટીમના સભ્યો સ્પર્ાામાાં ભાગ 

લેઇ શકશે નહીં. 

u. વનણાાયક ગણ: ફોટોગ્રાફી અને સાંરક્ષણના ક્ષેત્ર સાથ ેજોડાયેલા નીષ્ટ્ણાાંતો દ્વારા આિેલ તમામ 

ફોટોગ્રાફમાાંથી વિજેતાઓનુાં ચયન કરિામાાં આિશે. નીષ્ટ્ણાાંતો નીચેના માપિાંડનો ઉપયોગ 

કરીને વિજેતાની પસાંિગી કરશ.ે 

 મૌચલકતા (ઓરીજીનાલીટી) 
 સર્જનાત્મકતા (ક્રીયેટીિીટી) 
 રચના (કોમ્પોઝીશન) 
 તકનીકી અન ેકલાત્મક બાબતો (ટેક્નીકલ એન્ડ આટીસ્ટીક કાંસીડરેશન) 
નીષ્ટ્ણાાંતો વનણાાયકો દ્વારા લિેામાાં આિલે વનણાય માન્ય રહશે અને તેને પડકારી શકાશે નહી. 

સાંિકધની વિગતો: 

A. સરનામુાં: નાયબ િન સાંરક્ષકશ્રીની કચેરી, 
િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-ગીર, ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભ્યારણ્ય, 
જુનાગઢ, ગજુરાત – ૩૬૨૧૩૫ (ભારત) 

B. સાંિકધ : 
(d) ઉજિણી અને વિવિર્ કાયધક્રમો સાંબાંવર્ત પ્રશ્નો માટે: શ્રી કરશન િાળા, તાલીમ સહાયક, 

િન્યપ્રાણી વિભાગ, સાસણ-ગીર. મોબ .: 9428896648 
(e) સોવશયલ મીડડયા િોસ્્સ અને પ્લેટફોમધ સાંબાંવર્ત પ્રશ્નો માટે: શ્રી દકશન વિિંછી, સોવશયલ 

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

*** 
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