
ଉଇକିପିଡ଼ିଆ କମଶର୍ମଶାଳା



ଆଜିର କମଶର୍ମଶାଳାରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାଁାନ୍ତି?



ପୃଥିବୀର ପଞମ 
ୋଲୋକପ୍ରିୟ ସୋଇଟ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ

୨୦+ ଭୋରତୀୟ ଭୋଷୋୋର
ଉପଲବ

ମୋସକୁ ୧୨୦୦ ୋକୋଟି ପ୍ରସଙ 
ୋଲଖୋ ୋହୋ ଇଥୋଏ

ବିଶ୍ଵରୁ ୫୦ ୋକୋଟି ନୂଆ 
ପୋଠକ 
୨ ୋକୋଟି ଭୋରତରୁ ଆସିଥୋନ୍ତି



ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ
ଆପଣଙ ଓ ୋମୋ ଭଳି ସୋଧୋରଣ 

ୋଲୋୋକ  ୋଲଖିଥୋନ୍ତି

ଉଇକିପିଡ଼ିଆୋର ୋକଉଁମୋୋନ ୋଲଖିଥୋନ୍ତି?



ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ
ଭଲପାଇବା

Love to  
preserve & 

celebrate their 
language & 

culture

ୋଲୋୋକ ଉଇକିପିଡ଼ିଆୋର କୋହିଁକି ୋଲଖନ୍ତି?

ଜ୍ଞୋନର ବିତରଣ ଭୋଷୋ, ଚଳଣି ଓ 
ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷୋ

ୋଲଖିବୋର ଆଗ୍ରହ 

ଏକୋଠି ମିଳିମିଶି କୋମ 
କରିବୋର ଆଗ୍ରହ

ଏକ ବିଷୟ ୋର 
ଜୋଣିବୋୋର ଆଗ୍ରହ



ଜୋଣିରଖନୁ୍ତ: ସମସ୍ତ ଛବ ିଉଇକିମିଡ଼ିଆ କମନ୍ସରୁ ନିଆଯୋଇଛି

ଉଇକିପିଡ଼ିଆରୁ ଆପଣଙୁ କି କି ଲୋଭ ମିଳିବ?

ନିଜର ୋଲଖୋୋଲଖି 
କରିବୋର ପୋରଙମତୋର  
ବିକୋଶ

ସୋଧୋରଣଜ୍ଞୋନ ବୃଦ୍ଧି ନିଜର ଭୋଷୋ ଓ ଚଳଣିର 
ସୁରଷୋ

ନିଜର ଗୋବଷଣୋ 
ଚିନ୍ତୋଧୋରୋର ବିକୋଶ

ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରର ପୋଠକ 
ଆପଣଙ ରଚନୋକୁ ପଢ଼ନ୍ତି

ଏକୋଠି ମିଳିମିଶି କୋମ 
କରିବୋର ସୁଖ



୧.  ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଏକ ଜ୍ଞୋନୋକୋଷ

୨. ଉଇକିପିଡ଼ିଆୋର ୋଲଖୋସବୁ ନିରୋପକ୍ଷ ଭୋ ୋବ 
ୋଲଖୋଯୋଇଥୋଏ

୩. ଉଇକିପିଡ଼ିଆୋର ୋଲଖୋସବୁ ମୁକ ଯୋହୋକୁ ୋକହି 
ବ୍ୟବହୋର କରିପୋରିୋବ, ବଦଳୋଇପୋରିୋବ ଓ ବିତରଣ 
କରିପୋରିୋବ

୪. ଉଇକିପିଡ଼ିଆୋର ସମୋଦକମୋୋନ ଭଦ ଭୋବୋର ଓ 
ସମ୍ମୋନର ସହ ନିଜ ନିଜ ଭିତୋର କଥୋୋହୋବ

୫. ଏସବୁକୁ ବୋଦ ୋଦଇ ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ଆଉ କିଛି ନୀତିନିୟମ ନୋହିଁ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆୋର କିପରି ସୁଚୋରୁ ରୂୋପ  ୋଲଖୋ 
ୋହୋଇଥୋଏ? ଏହୋର ପୋଞଟି ସ୍ତମ



ଏକ ପୃଷ୍ଠୋୋର ସମୋଦନୋ କରିବୋ
ଏକ ପ୍ରସଙ ବୋବଦ ୋର 
ଆୋଲୋଚନୋ କରିବୋ

ନୂଆ ଖୋତୋଟିଏ ୋଖୋଲିବୋ ପୋଇଁ 
ଏଠୋୋର କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ



[ସମୋଦନୋ] ଭୋଗ



ପ୍ରସଙମୋନ ଜଣୋଶୁଣୋ ବିଷୟକୁ 
ୋନଇ ୋହୋଇଥିବୋ ଉଚିତ ( ଯଥୋ:  
ଜଣୋଶୁଣୋ ବ୍ୟକିବିୋଶଷ, ସ୍ଥୋନ, 
ବିଷୟବସୁ୍ତ, ଘଟଣୋ,  କଳୋ, ଚଳଣି, 
ଆଦ)ି

ü  ଅଧିକ ସ୍ଥୋନୋର ପ୍ରକୋଶିତ 
ୋହୋଇଥିବ

ü ନିଜ ଅପ୍ରକୋଶିତ ଗୋବଷଣୋ 
ନିବନ ନ ୋହୋଇ ପ୍ରକୋଶିତ 
ୋଲଖୋ ୋହୋଇଥିବ

ü  ଏକୋଧିକ ସ୍ଥୋନୋର ପ୍ରକୋଶିତ 
ୋହୋଇଥିବ

ପ୍ରସଙ ଉପୋଯୋଗୀ ୋଲଖୋ



• ସୋଧୋରଣ ପ୍ରଶ୍ନସମୂହ

– ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକୋଶିତ ୋଲଖୋକୁ ନକଲ/କପି 
କରିପୋରିବି କି? ନଁୋ

– ମୁଁ ଆଉ କୋହୋର ୋଲଖୋୋର କିଛି 
ବଦଳୋଇ ତୋହୋକୁ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ୋର 
ୋଲଖିପୋରିବି କି? ନଁୋ

–  ସରକୋରୀ ନଥିର ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହୋର 
କରିପୋରିବି କି? ଅନୁମତି ଥିୋଲ 

• ଅନ୍ୟମୋନଙ ୋଲଖୋକୁ ନିଜର 
ୋବୋଲି ଦୋବି କରନୁ୍ତ ନୋହିଁ;  
ୋସ ମୋନଙ କୋମର ୋଶୟ 
ୋସମୋନଙୁ ଦିଅନୁ୍ତ ୁ

●  ବିଶ୍ଵସନୀୟ ଆଧୋର
– ନୀତିବୋଣୀ, ଢଗଢମୋଳି
– ଜଣ୍ର୍ଣ୍ଣୋଲ, ବହି, ପତ୍ରିକୋ
– ଜଣୋଶୁଣୋ ୋୱେବସୋଇଟ
– ପ୍ରକୋଶିତ ପୋଠ୍ୟପୁସ୍ତକ

ସତ୍ଵୋଧୀକୋର (କପିରୋଇଟ) ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ



• ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ୋଦୋଲ କଣ ଅସୁବିଧ ହୁଏ?

– ସମୋସ୍ତ ଭୁଲୋଲଖୋକୁ ୋଦଖିପୋରି ୋଲଖୋକୁ 
ଲିଭୋଇଦିଅନ୍ତି

– ୋଲଖୋକୁ ଲିଭୋଇଦିଆଯୋଏ

– ଭୁଲ ୋଲଖୋ ୋଲଖିଥିବୋ ୋଲଖକଙୁ 
ୋଚତୋବନୀ ଦିଆଯୋଏ, ଜୋଣିଶୁଣି ଅଧିକ 
ଭୁଲଭଟକୋ କୋଲ ବୋସନ୍ଦ କରିଦିଆଯୋଏ

• ଜୋଣିଶୁଣି ଅସୁବିଧୋ ସୃଷିକରିବୋ କୋହିଁକି 
ହୋନିକୋରକ?

– ଏହୋ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ପଢୁଥିବୋ ୋଲୋକଙୁ 
ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଏ!

– ଏହୋ ଏଥିୋର ୋଲଖୁଥିବୋ ୋଲୋକଙ 
ସମୟ ନଷ କୋର!

ଜୋଣିଶୁଣି ଉଇକିପିଡ଼ିଆୋର ଭୁଲ 
ତଥ୍ୟ ୋଦବୋ ବୋ ନକରୋତକ 
ୋଲଖୋ ୋଲଖିବୋ

ନୀତିନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ



• ସମୋଦନୋ

– ନୂଆ ଖୋତୋଟିଏ ୋଖୋଲିବୋ

–  ଏକ ପ୍ରସଙୋର ନୂଆ ତଥ୍ୟ 
ୋଯୋଡ଼ିବୋ / ଆଗରୁ ଥିବୋ 
ୋଲଖୋକୁ  ସୁଧୋରିବୋ (ଠିକ 
ବନୋନ/ବ୍ୟୋକରଣିକ ସୁଧୋର)

– ୋଲଖୋୋର ଆଧୋର ୋଯୋଡ଼ିବୋ

– ୋବୋଲ୍, ୋତୋରଛୋ ୋଲଖୋ ଆଦି 
ୋଲଖିବୋ

• ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟୋବ ଓ ପୃଷ୍ଠୋ

– ସମୋଦନୋ ଇତିହୋସ

– ସୋଇତିବୋ ଆଗରୁ ୋଦଖଣୋ

– ଆୋଲୋଚନୋ ପୃଷ୍ଠୋ

– ବ୍ୟବହୋରକୋରୀଙ 
ଅବଦୋନ/ଇତିହୋସ ୋଦଖିବୋ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆୋର ସମୋଦନୋ
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