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ଆରମ୍ଭ - ଉଇକ଼ି଼ିଡ଼ିଆ କଣ?

• ଉଇକିିଡ଼ଆି ଜ୍ଞାନ ଫାଣ୍ଟିଫାକୁ ଚାହ ୁଥିଫା ଅଗଣିତ ଦାତା ଭାନଙ୍କ ୄଦଇ
ୄରଖା ୄଗାଟଏି ୄଖାରା ଓ ଅନରାଇନ ଜ୍ଞାନୄକାଷ ।

• ପ୍ରତଟିି ଉଇକିିଡ଼ଆିୄଯ ୄରଖା ୄରଖିଫା ଛୄଯ ଅୄନକ ଦାତାଙ୍କ କଠନି
ଯଶି୍ରଭ ଯହଛିି । ଇଂଯାଜୀ ଉଇକିିଡ଼ଆି ସଫୁଠୁ ଫଡ଼ ଉଇକିିଡ଼ଆି
ୄମଉ ଥିୄଯ ୩୫ ରକ୍ଷଯୁ ୄଫଶି ୄରଖା ଯହଅିଛି ।



ଆରମ୍ଭ - ଉଇକ଼ି କଣ

ଉଇକ଼ି ଓ ଉଇକ଼ି଼ିଡ଼ିଆ ଏକା ନୁହନ୍ତ଼ି !!!!

ଉଇକ଼ି: ଭିତି ୄରଖାୄରଖି ସଫୁକୁ ସୁଯୁଖଯୁୁୄଯ କଯଫିା ାଇ ଉଇକି ନାଭକ
ସପଟୱାଯ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଏ ।

ଉଇକ଼ି଼ିଡ଼ିଆ "ଉଇକ଼ି" ସପଟୱାଯ ଫୟଫହାଯ କଯଥିାଏ । ଏଭିତି ବାଫୄଯ ଉଇକ଼ି
ଓ ଉଇକ଼ି଼ିଡ଼ିଆ ନଜି ନଜି ସାଙ୍ଗୄଯ ୄମାଡ଼ା ।



ଉଇକ଼ିଭ଼ିଡ଼ିଆ ପାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଏହାର ପ୍ରକଳ୍ପ

କଣ: ଉଇକ଼ିଭ଼ିଡ଼ିଆ ପାଉଣ୍ଡେସନ ୄଗାଟଏି ଅଣ-ରାବକାଯି ସଙ୍ଘ ମାହା ଉଇକ଼ିକୁ
ୄନଇ ଅୄନକ ଭିତି ୄରଖାୄରଖିୄଯ ତଆିଯି ଗୁଡ଼ଏି ୄଖାରା ଅନରାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଚରାଉଛି ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ: ୄଖାରା ଓ ଭାଗଣା ଫଷିୟଫସୁ୍ତ ତଆିଯଫିା, ତାହାକୁ ଚାଇଫା ଓ ନାନା ଉଇକି
ପ୍ରକଳ୍ପ ୄଦଇ ୄଖାରାୄଯ ସବିଙୁ୍କ ଫାଣ୍ଟିଫା ଏହାଯ ରକ୍ଷୟ । ପାଉୄେସନଯ ଅପିସ
ଆୄଭଯକିା ଓ ଦଲି୍ଲୀୄଯ ଯହଛି ି।

ପ୍ରକଳ୍ପ: ସଫୁଠାଯୁ ଜଣାଶୁଣା ଉଇକିିଡ଼ଆିକୁ ଫାଦ ୄଦଇ, 
ଉଇକଭିିଡ଼ଆି ପାଉୄେସନଯ ଅୄନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯହଅିଛି ମଥା-
ଉଇକ଼ିଅବ଼ିଧାନ, ଉଇକ଼ିକଥା, ଉଇକ଼ିାଠାଗାର, ଉଇକ଼ିଣ୍ଡାଥି, ଉଇକ଼ିସଭବାଦ, 
ଉଇକ଼ିଜାତ଼ି, ଉଇକ଼ିଭ଼ିଡ଼ିଆ କଭନସ ଆଦ଼ି।



ବାରତୀୟ ବାଷାଣ୍ଡର ଉଇକ଼ି଼ିଡ଼ିଆ

ଓଡ଼ଆି ଓ ଫାକି ୨୦ଟି ବାଯତୀୟ ବାଷାକୁ ଭିଶାଇ ଉଇକିିଡ଼ଆି ଥୃିଫୀଯ ୨୭୫ଟି
ବାଷାୄଯ ଅଛି ।

ଉଇକ଼ି଼ିଡ଼ିଆವಿಕಿಪೀಡಿಯ

விக்கிப்பீடியா വിക്കിപീഡിയ

వికీపీడియా
विकिपीडियाਵਿਵਿਪੀਵਿਆ

વિકિપીકિયા উইকিকিকিয়া



ଉଇକ଼ି଼ିଡ଼ିଆ

• ଇଂଯାଜୀ ଉଇକିିଡ଼ଆି ୨୦୦୧ ଜାନୁଆଯି ୧୫ୄଯ ଆଯମ୍ଭ କଯାମାଇଥିରା । ହରିା
ଫଷଷୄ ଯ ୄଗାଟଏି ଫି ବାଯତୀୟ ବାଷାୄଯ ଉଇକିିଡ଼ଆି ତଆିଯ କଯାମାଇନଥିରା ।

• ୨୦୦୨
• ଓଡ଼ିଆ , ଞ୍ଜାଫୀ, ଆସାଭୀ, ଭାରାୟାରଭ

• ୨୦୦୩
• ୄବାଜୁଯୀ, ଭଯାଠ,ି କନ୍ନଡ଼, ହନି୍ଦ,ି ତାଭିର, ସଂସ୍କତୃ, ଗୁଜୁଯାଟୀ, ୄତରୁଗୁ

• ୨୦୦୪
• ଫଙ୍ଗା

• ଏୄଫ ୨୦ଟି ବାଯତୀୟ ବାଷାୄଯ ଉଇକିିଡ଼ଆି ଅଛି ।



ଓଡ଼ିଆ ବାଷା

• ଓଡ଼ଆି ସଫୁଠୁ ୄଫଶି ଓଡ଼ଶିାୄଯ କହାମାଏ ।

• ଓଡ଼ଆି କହୁଥିଫା ୄରାକଙ୍କ ସଂଖୟା - ୩ ୄକାଟ ି(୩୭ ଭିରିଅନ)*ଯୁ ୄଫଶ ି
(କନ୍ନଡ଼, ଭାରାୟାରାଭ, ଞ୍ଜାଫ ିଆଦ ିବାଷାୄଯ କଥା ୄହଉଥିଫା ୄରାକଙ୍କ 
ସାୄଙ୍ଗ ସଭାନ)

• ସାକ୍ଷଯତା ହାଯ – ୬୮ %

*୨୦୧୧ ଜନଗଣନା



ଓଡ଼ିଆ ଉଇକ଼ି଼ିଡ଼ିଆ

୨୦୦୨ ଯୁ ସଚ

• ୧୯୦୦ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ବଯା ।
• ସଚ ଫୟଫହାଯକାଯୀ: ୩୭ ।
• ସଙ୍ଘ: ୄପଫୁଆଯ ି୨୦୧୧ ଯ ଠାଯୁ ସଙ୍ଘ ଗଠନ କଯ ିନାନାଦ ି
ସୄଚତନାଭୂକ କଭଷଶାା/ୄଭଣ ଆୄୟାଜନ ।

• ୄଭାଟ ୄଭଣ: ୩, କଭଷଶାା: ୬
• ୄଭଣ ଓ କଭଷଶାା ୄହାଇଥିଫା ନଗଯ ଓ ସହଯ: ୄଫଙ୍ଗାୁଯୁ, ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ, 
କଟକ, ଫାୄରଶ୍ଵଯ



ଫାକ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଉଇକ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ

 ଉଇକଅିବିଧାନ (Wiktionary)
 ଉଇକକିଥା (WikiQuote)
 ଉଇକିାଠାଗାଯ (WikiSource)
 ଉଇକିୄ ାଥି (WikiBooks)



ଓଡ଼ିଆ ଉଇକ଼ି ଅବ଼ିଧାନ

• ଏକ ଅନରାଇନ ଓଡ଼ଆି ଅବିଧାନ
• ୨୦୦୫ୄଯ ଆଯମ୍ଭ, ୨୦୦୯ୄଯ ଫନ୍ଦ, ୨୦୧୧ୄଯ 
ୁନଯାଯମ୍ଭ

• ୧୦୦ ୄଗାଟ ିଶବ୍ଦୄଯ ବଯା ।
• ସଚ ଫୟଫହାଯକାଯୀ: ୧୩

http://or.wiktionary.org



ଏଣ୍ଡଫ ଆଣଙ୍କ ାଳ଼ି ଚାର଼ିଫାର
ଆଉ ଭତଣ୍ଡଦଫାର


