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ଉଇକିପିଡ଼ିଆ  
ଅନ�ସବୁ ପାର�ରିକ �ାନେକାଷର େଲଖାପ�ତି ବଦଳେର ଉଇକିପିଡ଼ିଆ େଖାଲା ସ�ାଦନା ପ�ତି ବ�ବହାରକରିଥାଏ । େଯ େକହି ଏ�େର େଲ� ବା �ସ� ସ�ାଦନ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାେବ ଅବଦାନ କରିପାରିେବ,,େତଣୁ �ସ� ଗୁଡ଼ିକ ବିଭି� ମାନର େହାଇଥାଏ । େଗାଟିଏ �ସ�ର ମାନ ଉ�େକାଟିର ନା ନିମ �ମାନର ଜାଣିବାଆପଣ� ପରି ପାଠକ� ନିମେ� ଗୁରୁ�ପୂ�� ।

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ କ'ଣ?
ଉଇକିପିଡ଼ିଆ,, ବ��ିଗତ ସା�ାତକାର ଭଳି �ାଥମିକ ବା ଗେବଷଣା�କ ନିବ� ଓ ଖବର ଭଳି �ିତୀୟକ େ�ାତ ନୁେହଁ। ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଏକ �ାନେକାଷ । �ାଥମିକ ଓ �ିତୀୟକ େ�ାତରୁ ସଂଗୃହିତ ତଥ�ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ େଗାଟିଏ �ସ� ବିଷୟେର ସମ�କ ଧାରଣା େଦବା ପାଇଁ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ� ସମ� �ାନେକାଷ ଭଳି ଉଇକିପିଡ଼ିଆକୁ�ାର�ିକ େସାପାନ ଭାେବ ବ�ବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ଏକ �ସ� ବିଷୟେର େମାେଟାେମାଟି ଧାରଣା େଦବାସହ ଉ�େକାଟିର �ାଥମିକ ଓ �ିତୀୟକ େ�ାତ େଖାଜିବାେର ସାହାଯ� କେର ।
ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଆପଣ�ୁ ସାହାଯ� କେର :

» େଗାଟିଏ �ସ� ବିଷୟେର େମାଟାେମାଟି ଧାରଣା ନିମେ�  
» େଗାଟିଏ �ସ�ବାବଦେର ଅନୁେମାଦିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପାଇବାେର  
» ଏକା ଧରଣର �ସ� େଖାଜିବାେର  

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ �ସ�ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ?
ଉଇକିପିଡ଼ିଆର �ସ�ଗୁଡ଼ିକ ସ�ୂ��ଭାେବ ଥରକେର ତିଆରି ହୁଏନାହ � । �ସ� ଗୁଡ଼ିକର �େମା�ତି ଅେନକ ଅଲଗାଅଲଗା ବ�ବହାରକାରୀ� ସହେଯାଗେର , ଅେନକ ଥରର ସ�ାଦନ ପେର େହାଇଥାଏ । ଜେଣ ଅବଦାନକାରୀ �ସ�ଟିଏ ଆର� କରିଥାଇ ପାର�ି , ଅନ� ଜେଣ ଅ�କ ବିବରଣୀ େଯାଡ଼�ି , ପୁଣି ଆଉ େକହି େଲଖାଟିର ସଜାଣିେର ବଦଳ କରି ଏହାକୁ ଅ�କ ପଠନ ଉପେଯାଗୀ କର�ି । େକୗଣସି ଜେଣ ବ��ି� " ମାଲିକାନାେର " �ସ� ନଥାଏ , ଏହାବହୁତ େଲାକ�ର ସ�ିଳିତ େଚ�ାର ପରିଣାମ , େଯଉଁମାେନ ଏହି �ସ� ଗୁଡ଼ିକ ପଛେର ବହୁତ ସମୟ ବିନିେଯାଗକରିଥା�ି ।

ଏଯାବତ ସ�ଳିତ େହାଇ�ବା ସବ�ବୃହତ �ାନେକାଷ । ଏହା ଶତା�କ ଭାଷାେର ଉପଲ� ।

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ପ�ସ�ର ମାନ ନି��ଣୟ ପଢିବାପେର ଆପଣ ସ�ମ େହେବ::» ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ପ�ସ�ର କ�େମାନ�ତି କିପରି ହୁଏ ବୁଝିବାେର » େଗାଟିଏ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ପ�ସ�ର ମାନନି��ଣୟ କରିବାେର 



୨

େଗାଟିଏ �ସ�ର �େମା�ତିର ପଯ��େବ�ଣ  

ଇତିହାସ େଦ�େବ ପୃ�ାେର,, �େତ�କ ଧାଡ଼ି �ସ�ଟିର େଗାଟିଏ ସଂ�ରଣକୁ ସୁଚିତ କେର । ତାରିଖଉପେର ଟିପିେସହି ସଂ�ରଣଟିକୁ େଦ�ପାରିେବ । ଆପଣ େଦ�େବ �େତ�କ ସଂ�ରଣ ଏହାକୁ ସ�ାଦନ କରି�ବା ବ�ବହାରକାରୀ� ସହ େଯାଡ଼ିତ ।
ଆପଣ ଚାହଁୁ�ବା ଦୁଇଟି ସଂ�ରଣର େରଡ଼ିଓ େବାତାମକୁ ବାଛି ‘‘ବଛାେହାଇ�ବା ସ�ଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଉଲିେବ’’ କୁ ଦବାଇ ଆପଣ ଦୁଇଟି ସଂ�ରଣ ମ�େର ତୁଳନା�କ ଅ�ୟନ କରିପାରିେବ । ଆପଣ ଦୁଇଟି �� େଦ�ବାକୁ ପାଇେବ::ବାମପେଟ ପୁରୁଣା ସଂ�ରଣ ଓ ଡାହାଣ ପେଟ ନୂତନ ସଂ�ରଣ । ଦୁଇଟି ସଂ�ରଣ ମ�େର �ବା ଫରକ ନାଲି ଅ�ରେର େଦଖାଯିବ । ଆପଣ ଏହି େବୖଶି��କୁ ବ�ବହାର କରି ଦୁଇଟି ସଂ�ରଣ ମ�େର କଣ ଘଟିଛି - େକଉଁ ତଥ�େଯାଡ଼ାଯାଇଛି ଓ େକଉଁ ତଥ� ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଜାଣିପାରିେବ ।

ଆଗ ସ�ଳନ ସହିତ ତୁଳନା
ସ�ାଦନାର ତାରିଖ ଓ ସମୟ

ଅବଦାନକାରୀ�ର ବ�ବହାରକାରୀନାମ କିମ �ା ଆଇପି ଠିକଣା
ସ�ାଦକୀୟ ମ�ବ�

ଆପଣ ପୃ�ା ଉପେର �ବା ଇତିହାସ େଦ�େବ େବାତାମ ଟିପି �େତ�କ �ସ�ର କିପରି �େମା�ତି େହାଇଛି ଜାଣିପାରିେବ । େସଠାେର �ସ�ଟିର ସମ� ପୂବ�ତନ ସଂ�ରଣ ଉପଲ� ।

ଆଗ ସ�ଳନ ନଗଦ ସ�ଳନ



How contributors im
Most people think of Wikipedia as only encyclopedia articles, but a great deal of work takes place behind the scenes, as well: about half of the edits made to Wikipedia are made to pages other than the articles. Contributors discuss how articles should evolve, evaluate the quality of sources, and set outeditorial policies. These pages and discussions are open for public scrutiny,just like the articles themselves, if you know where to look.
Each article has its own Discussion page. At the top of each article is a linklabeled “Discussion”. Click on it and you will see how much deliberation hasgone into creating the article. Mayb

Evaluating arti
The quality of Wikipedia articles varies widely; many are very good, but some lack depth and clarity, or contain bias, or are out of date. On the English language Wikipedia, there are formal processes for the best articles to be identified as "good articles" or "featured articles", but the
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ସାଧାରଣତଃ ଭଲଭାେବ େଲଖାେହାଇ�ବା �ସ� ଗୁଡିକେର ପା�ଟି ଉପାଦାନ ନିହିତ ଥାଏ । �ଥେମ ଉପ�ମ ଯାହା�ସ�ଟି ବିଷୟେର େଗାଟିଏ ସମ�କ ଧାରଣା େଦଇଥାଏ,, େଗାଟିଏ ଭଲ ଗଢ଼ଣ,, ସମତୁଲ େଲଖା,, ନିରେପ� ବିଷୟବ�ୁ ଓ ଭରସାେଯାଗ� ଆଧାର ।

Elements of qua
ଉପ�ମ ଭାଗଟି େବାଧଗମ� ଓ �ସ�ଟିର ମୁଖ� ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ�କ ଭାେବ ଦଶ�ାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ �ରୂପ େଗାଟିଏ ଜୀବନି େଲଖାର ଉପ�ମ ଭାଗେର ବ��ି ଜଣକ େକଉଁ�ପାଇଁ �ସି� ଓ େସେକଉଁଠାେର ବସବାସ କରୁ�େଲ ଉେ�ଖ �ବ କି�ୁ ତା� ପିଲାଦିନ ବାବଦେର ବି�ୃତ ବିବର଼ଣୀ ନ�ବ ଯାହାକି ଏକ ପରବ��ୀ ଭାଗେର ରହିବା ଅ�କ ଉଚିତ େହବ ।

ଗଢ଼ଣଟି ସୁସଂଜତ େହାଇ�ବ । �ସ�ଟିେର ଅେନକ ଶୀଷ�କ ଓ ଉପଶୀଷ�କ,, ଚି� ଓ ଦରକାର ଜାଗାେର ନ�ା ଏବଂ େଶଷେର ��ବ� ଓ ପାଦଟୀକା ରହିଥାଏ । ଅ�କାଂଶ �ସ� କାଳ�ମ ଅନୁଯାୟୀବା ବିଷୟବ�ୁ ଅନୁଯାୟୀ େଲଖାଯାଇଥାଏ ।

�ସ�ଟିର ସମ� ଦିଗ ସମତୁଲ �ବ । େକୗଣସି ଦିଗ �ସ� ଅେପ�ା ଅ�କ ଗୁରୁ� ବହନ କରୁନ�ବ ଓ ସମ� ଦିଗ ବାବଦେର େଲଖାଯାଇ�ବ । ଗୁରୁ�ପୂ�� ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବାବଦେର �ସ�ଟିେରଅ�କ େଲଖାଯାଇ�ବ । ଉଦାହରଣ �ରୂପ େଗାଟିଏ ବିରାଡ଼ି �ଜାତି ବାବଦେର େଲଖାଯାଇ�ବା�ସ�ଟିେର �ଜାତିର �କୃତି ବାବଦେର ବି�ୃତ ବିବରଣୀ ଥାଇ ଏହାର ଶାରିରୀକ େବୖଶି�� ବାବଦେର ଅତି ଅ� ବା କିଛି େଲଖାଯାଇନ�ବା ସମତୁଲ ନ�ବା ସୁଚିତ କରିଥାଏ ।

ନିେରେପ� େଲଖା । �ସ�ଗୁଡ଼ିକ େକୗଣସି ପ�ପାତ ବିନା େଲଖାଯିବା ଦରକାର;; େଯଉଁଠି ଅବଦାନକାରୀମାନ� ମ�େର ମତା�ର �ବ,, େସଠାେର ବିଭି� ମତଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତିକ ଭାେବ ଉପ�ାପିତେହବା ଉଚିତ । ଉଭୟ ସପ� ଓ ବିପ� ମତ ଉପଲ� ଆଧାର ଅନୁସାେର ରହିବା ଉଚିତ । ଭଲ �ସ� ଗୁଡ଼ିକେର ତଥ� ଉପେର ଗୁରୁ� ଦିଆଯାଇ ନିରେପ� ଭାଷା ମ� ବ�ବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ବି�ସେଯାଗ� େ�ାତର ଅବଲମ �ନ ଗୁରୁ�ପୂ�� । ଭଲ �ସ�ଗୁଡ଼ିକର ତେଳ ପଯ��ା� ପାଦଟୀକା ଥାଏ। �ସ�ଟିେର ଯଦି ଆପଣ ଉ�େକାଟିର �କାଶନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ�ା�କ ଲି� େଦଖୁଛ�ି େତେବ ଏହାଆପଣ ଏକ ଉ�େକାଟିର େଲଖା ପଢୁ�ବାର ସେ�ତ । ଚ� ବିଷୟକ �ସ�ଟିେର େସୗ�ନ ମହାକାଶବି�ାନୀ� ଡାଏରୀ ବଦଳେର ନାସାର େୱବସାଇଟକୁ ଲି� �ବା ଉଚିତ ।
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ଯଦି େଗାଟିଏ �ସ�େର ଦୁଇଟିରୁ ଅ�କ ନିମ �ସୁଚିତ ସେ�ତ ଥାଏ,, େତେବ ଆପଣ ଅନ� ଭଲ େଲଖା େଖାଜିବା ଉଚିତ । (ତାପେର ଉଇକିପିଡ଼ିଆ କୁ ଆସି େସହି ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକର ବ�ବହାରେର �ସ�ଟିର ମାନକୁ ଉ�ତ କରିେବ!!)

Signs of ba
�ସ�ଟିର ଉପେର ଏକ ସତକ� ପଟି ଥାଏ । ଅ�କାଂଶ ସତକ� ପଟିେର େକବଳ ସୁଚନା କିମ �ା ଅନୁେରାଧ ଥାଏ,, େଯପରିକି ଅତି େଛାଟ �ସ�ଟିକୁ ବଡ଼ କରିବା ନିମେ� ଅନୁେରାଧ । ଏହା େବେଳେବେଳ �ସ�ଟିର ନିରେପ�ତା ବାବଦେର ଅସମାହିତ �� ଓ ଆଧାରର ଗୁଣବ�ା ବାବଦେର ମ�ନିେ��ଶିତ କରିଥାଏ ।
ଉପ�ମେର ଅେନକ ଭାଷା ସମସ�ା ଥାଏ । ଉପ�ମର ସମସ�ାଟି ସମ� �ସ�ଟିେର �ବା ସମସ�ାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚିତ କରିଥାଏ । ଅତି େଛାଟ ଉପ�ମଣିକା �ସ�ଟିର ମାମ� ିକ ଗଠନକୁ ଦୃ�ିେର ନର� ଗଠନ କରାଯାଇ�ବା ବାବଦେର ସୁଚିତ କରିଥାଏ ।
େଲଖାଟିେର ଆଧାରବିହୀନ ମତ ଓ ପ�ପାତୀ ମ�ବ� ଥାଏ,, େଯଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନିରେପ� ନଥାଏ ଏବଂେସସବୁ ହଟାଯିବା ଉଚିତ । ଉଦାହରଣ �ରୂପ "େସ ସବ�େ�� କ�ଶି�ୀ"" ବଦଳେର େଲଖାଟିେର"ଅନ� ସମ� କ�ଶି�ୀ� ତୁଳନାେର େସ ସବ�ା�କ ୧୪ଟି �ସି� ଗୀତ ଗାୟନ କରିଛ�ି"" େଲଖାଯିବା ଉଚିତ ।
�ସ�ଟି "କିଛି"", "ଅେନକ"" ଓ ଅନ� ‘ନାମହୀନ େଗା�ୀ’କୁ ସୁଚିତ କରିଥାଏ । ଏପରି ମ�ବ� ଅତିସାଧାରଣ ଏବଂ ଏସବୁ ନି� �� ତଥ� �ାରା ବଦଳ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
�ସ�ଟିର େକେତକ ପ� ସୂଚୀ ଓ କେଳବେରେର ନଥାଏ । ଉଦାହରଣ �ରୂପ େଗାଟିଏ ଜୀବନି�ସ�େର ଛଡ଼ାଯାଇ�ବା ନାୟକ� ଜୀବନର େଗାଟିଏ ବୃହତ ସମୟ ଯାହା ସୁଚିତ କରିଥାଏ େଯ,,ଏହା ନାୟକ� ଜୀବନର କିଛି ଗୁରୁ�ପୂ�� ତଥ� ନିରୁ�ି� �ବ ।
େକେତକ ଭାଗ ଗୁରୁ� ତୁଳନାେର ମା�ା�କ ଲମ �ା ଥାଏ । ଉଦାହରଣ �ରୂପ େଗାଟିଏ ଉେଦ�ାଗବାବଦେର ଲି�ତ େଛାଟ �ସ�ଟିଏେର ଅ�କ ଲମ �ା ସମାେଲାଚନା ଭାଗ ଯାହା ସୁଚିତ କରିଥାଏେଯ �ସ�ଟି ଉେଦ�ାଗ ବିେରା� ମତ �ାରା �ଭାବିତ ।
�ସ�ଟିେର �� ସଂଖ�କ ଆଧାର ଥାଏ କିମ �ା ଅ�କାଂଶ ଭାଗେର ପାଦଟୀକା ନଥାଏ । �ସ�ଟିଯଦି �� ସଂଖ�କ ଆଧାରେର ରଚିତ େତେବ ଏହା ହୁଏତ ସ�ୂ�� ତଥ� ବିନା େଲଖାଯାଇ�ବ ।
Ambox warning pn.svg The discussion page is filled with hostile dialogue. If the editors working on the article are not finding common ground, the article may be heavily biased in one direction, or may reflect toomuch detail about one the controversial aspect of its subject withoutsufficient attention to less controversial aspects.
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What should you do when you find an arti

What to do with articl

If you have the time or the knowledge, please consider correcting the problems yourself by clicking Edit at the top of the article, changing the text and clicking Sav
1) Check if the problem is temporary, such as somebody trying toremove a section that is unflattering about their hero. Click Viewhistory and look through the last few edits.
2) If the problem lies in the last edits you can click undo and instantlyrepair the damage. If the problem has been around for a longer period or if you do not possess the knowledge to fix it, leave a commenton the D



ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ସଠିକତା କୁ ଆପଣ ବି�ାସ କରିେବ କି??
ଜେଣ ସାମ �ାଦିକ ବା ଛା� ହିସାବେର ଆପଣ ଭରସାେଯାଗ�ତାର ଗୁରୁ�ବିଷୟେର ଏକମତ େହେବ । ଅେନକ� ପାଇଁ ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ବ�ବହାରଅେନକାଂଶର ମାନକ ଭଳି,, କି�ୁ ଆପଣ ଗୁଣା�କ ତଥ� ପାଉ�ବା ବାବଦେର କିପରି ନି�ିତ େହେବ??
ଉଇକିପିଡ଼ିଆ �ସ�ର ମାନ ନି��ୟ ନି� �� େସାପାନ �ବା େଗାଟିଏଆଧାର ନିେ��ଶକ,, ଏହା ବ�ବହାର କରି ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ବାବଦେର ଓଉଇକିପିଡ଼ିଆେର ଗୁଣବ�ା�ଣାଳୀ କିପରି କାଯ��କେର ଜାଣିପାରିେବ ।

ଉଇକିମିଡ଼ିଆ ଫାଉେ�ସନ  ୧୪୯ ନୁ� ମେ�େଗାମରୀ �ୀଟ,, ତୃତୀୟ ମହଲା  ସାନ�ାନସିେ�ା,, କାଲିଫ� �ଆ,, ୯୪୧୦୫, ଯୁ�ରା� ଆେମରିକା  
ଉଇକିମିଡ଼ିଆ ଫାଉେ�ସନ ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ଦାତବ� ସଂ�ା ଯିଏଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଓ ଅନ�ାନ� ମୁ� େଵବସାଇଟ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ।
ଅଧିକ ପୁସି �କା:: http://bookshelf.wikimedia.org




