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ब्लॉि युआरएल: ………………………………………………………………………
ब्लॉि लेखकाचे नाव: …………………………………………………………………
गियाारोहण संस्था(असल्यास): …………………………………………………………
ब्लॉि सदं र्ाात थोडक्यात मागहती: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ब्लॉि लेखकाचा सपं का :
इ मेल: ………………………………………………………………………………
भ्रमणध्वनी: …………………………………………………………………………
पत्ता: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
पर्ू ण भरलेले अर्ण girimitrasammelan.blog@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठवावेत.
अगर्क मागहतीसाठी संपका :
सपं दा कळमकर ९५६१४८२२३७
ददपाली भोसले ९८२०१६३९५३
डॉ दवर्य आहेर ९९६९३७७५२१

गनयम व सच
ू ना
ब्लॉि गवषय:
पदभ्रमतं ी, दिररभ्रमतं ी, दिु ,ण दिु भ्रण मतं ी, प्रस्तरारोहर्, दहमालयन भ्रमतं ी, पवणतारोहर्, दहमालयीन मोदहमा, सह्याद्रीतील
मदं दरे व लेर्ी, दियाणरोहर्ातील सरु क्षा.
र्ाषा: मराठी
स्पर्ेसाठी गलखाणाचा ग्राह्य कालावर्ी:
०९ जून २०१९ ते ०५ जून २०२२ या कालावधीतील आपल्या ब्लॉिवरील स्पधणकास योग्य वाटतील अशा
कोर्त्याही १० ब्लॉि पोस्ट स्पधेसाठी पाठवता येतील. दवदहत कालावधीतील एखाद्या ब्लॉिरच्या पोस्टची संख्या
दहापेक्षा कमी असेल तर त्याच्या सवणच पोस्ट ग्राह्य राहतील.
स्पर्ेसाठी ब्लॉिचे नाव दाखल करण्याची अंगतम मुदत: ०५ जून २०२२ (या तारखेनंतरच्या ब्लॉिवरील पोस्ट
स्पधेसाठी ग्राह्य धरण्यात येर्ार नाहीत.)
कृपया नोंद घ्यावी:
 स्पधेतील दवर्ेत्या ब्लॉिरना पाररतोदिक स्वीकारण्यापरु ता संमल
े नात प्रवेश दमळे ल (१० र्ल
ु ै २०२२ दपु ारी
०२.०० ते ०४.०० या वेळेत). त्याव्यदतररक्त संमेलनात पर्ू वण ेळ सहभािी व्हायचे असेल तर संमल
े नाची
देर्िी प्रवेदशका घ्यावी लािेल.
गनकष:
गवषय मांडणी, र्ाषा, ताजेपणा, गलखाणातील तांगत्रक अचूकता, गलखाणातील सातत्य, ब्लॉि मांडणी.
१. स्पधेसाठी पाठवायच्या दहा पोस्ट कोर्त्या हे स्पधणकाने स्वतःहून ठरवनू त्यानं ा दवदशष्ट टॅि द्यावा दकंवा मि
खालील दलंक वापरून एकदित दलंक कशी र्नरे ट करावी हे र्ार्नू घ्यावे दकंवा अन्य टूल वापरून एकदित दलंक
द्यावी.
http://en.forums.wordpress.com/topic/i-want-a-page-to-link-to-a-collection-of-tagged-posts
http://support.google.com/blogger/bin/answer.py?hl=en&answer=44498
या गलक्ं सचा गकंवा अन्य माध्यमाचा वापर करणे शक्य नसल्यास, प्रवेश अजााच्या अखेरीस स्पर्ेसाठी
पाठवायच्या दहा ब्लॉि पोस्टच्या गलंक्स एकाखाली एक द्याव्यात.
२. स्पधेसाठी फक्त दहाच ब्लॉि पोस्ट दाखल करायच्या असल्या तरी दलखार्ातील सातत्याचे िर्ु देताना ग्राह्य
कालावधीतील एकूर् ब्लॉि पोस्ट संख्या दवचारात घेतली र्ाईल याची नोंद घ्यावी.
३. ब्लॉिवरील सवण दलखार् हे ब्लॉि लेखकाचे स्वत:चेच असर्े आवश्यक आहे. लेखन स्वादमत्व हक्काबाबत
काही वाद असतील तर ते स्पधेत दाखल होण्यापवू ीच र्ाहीर करर्े बंधनकारक आहे. अशा स्वरूपातील दलखार्ाचा
समावेश स्पधेसाठी नाकारण्याचा पर्ू ण हक्क आयोर्क व परीक्षकानं ा असेल.
४. लेखन स्वादमत्व हक्क संदभाणत काही वाद उत्पन्न झाल्यास त्यास दिररदमि संमल
े न र्बाबदार राहर्ार नाही.
५. ब्लॉिवरील छायादचिे ही र्र ब्लॉि लेखका व्यदतररक्त दसु ऱ्या कोर्ाची असतील तर त्याने तसे सौर्न्य नमदू
करर्े अपेदक्षत आहे. असे न करण्याने र्र सदर छायादचिकाराने त्यावर आक्षेप घेतला, तर त्याची सवणस्वी र्बाबदारी

ब्लॉि लेखकाची असेल. दिररदमि संमेलन यासाठी र्बाबदार राहर्ार नाही.
६. ब्लॉिवरील दलखार्ामळ
ु े कोर्त्याही धमाणच्या, र्ातीच्या, समार्ाच्या अथवा व्यदक्तित भावना दख
ु ादवण्याचा
प्रयत्न के लेले नसावा. अशा स्वरूपातील दलखार्ाचा समावेश स्पधेसाठी नाकारण्याचा पर्ू ण हक्क आयोर्क व
परीक्षकांना असेल.
७. स्पधेत दाखल झालेल्या ब्लॉिवरील दलखार्ाचे पनु ःप्रकाशन संमल
े न स्मरदर्का, संमल
े न वेबसाईट इ. माध्यमातनू
करण्याची मभु ा दिररदमि संमल
े नास असेल.
८. परीक्षकांचा दनर्णय हा अदं तम व बंधनकारक असेल.
वरील सवण दनयम मला मान्य असनू , स्पधेत दाखल के लेला ब्लॉि हा माझा स्वत:चा आहे. त्यावरील दलखार् पर्ू णत:
माझे आहे, असे मी र्ाहीर करतो/करते.
सही (सही शक्य नसल्यास पर्ू ण नाव)
ब्लॉि लेखकाचे पर्ू ण नाव:

ददनांक:

दठकार्:
-----------------------------------------------------

स्पर्ेसाठी पाठवायच्या दहा ब्लॉि पोस्टच्या गलक्ं स येथे द्याव्यात.

