
#100wikidays 

some boasting, moaning and inside humor from 
 

victim #59 |User:Dr. Manavpreet Kaur| 

#100ਵਿਕੀਵਿਨ 



QUESTIONS 

EVOLUTION OF MIND 
Perception- ਧਾਰਨਾ 
Learning- ਸ ਿੱ ਖਣਾ 
Reasoning- ਤਰਕ 



QUESTIONS 

ਸਕਉਂ? 

ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਵਕਉਂ? 

ਮੈਂ ਵਕਉਂ? 

ਵਿਕੀ ਵਕਉਂ? 



QUESTIONS 

ਇਹ ਕੀ ਹ ੈ

ਅਤੇ  
ਕੀ ਨਹੀਂ? 

 



ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ  
– ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ  
– ਪ੍ਰ ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਸਮੇਂ ਿੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਅੈ ਕੀਤਾ SMART[1] ਉਿੇਸ਼ ਹੁੁੰ ਿਾ ਹ ੈ

S- Specific- ਖਾਸ 
M- Measurable- ਵਮਣਨ ਯੋਗ੍ 
A- Achievable- ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਯੋਗ੍ 

R- Relevant- ਸੁੰਬੁੰ ਵਿਤ 
T- Timebound- ਸਮਾਂਬਿੱਿ 

– ਇਹ ਕੋਈ ਲੇਖ ਵਲਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ੧੦੦ ਵਿਨ ਚੁਨੌਤੀ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਹ ੈ

 
[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Evaluation/Program_Goals_and_Measurable_Results 



    ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ  
 
 ਇਹ ਇਿੱਕ ਸਿੈ- ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ  
 ਇਿੱਕ ਵਨਿੱਜੀ ਚੁਨੌਤੀ– ਮੈਨ ੁੰ  ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੀ  



QUESTIONS 

ਸਕਵੇਂ? 

 



ਸਵਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ 
 ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਿਰੌਾਨ ਤੁਹਾਡੀ 

ਅਗ੍ਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸੇ ਜੋ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਹਣੋ 
ਅਤੇ ਲਾਲ ਵਲੁੰ ਕ ਵਿਿੱ ਚ ਹਣੋ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ 

 ਬੇਇਖਵਤਆਰ ਰਹੋ , ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ 
ਿੁਆਲੇ ਿਖੇੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੀ 
ਵਜ਼ੁੰ ਿਗ੍ੀ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਮੁਿੱ ਿੇ ਬਾਰੇ 
ਲੇਖ ਬਣਾਓ 

 

ਜਾਂ  







ਡਾਟਾਬੇ  ਸਵਿੱ ਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ 





ਤਰਿੱ ਕੀ 



ਅ ਲ  ਸਿਤੀ 



 ਸਿਤੀ- ਸਵ ਿਾਰ  



 ਹਾਇਤਾ,  ਸਹਯੋਗ, ਕਦਰ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 







ਕੁਝ ਮਸਹਮਾਮਈ ਗੁਣ 
• ਉਹ ਟੀਚਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਮਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਖਾ 

ਹੈ, ਉਸਨ ੁੰ  ਹਾਵਸਲ ਕਰੋ. 
• ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ ਰੀ ਲਗ੍ਨ ਅਤੇ 

ਵਮਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗ੍ੇ ਰਵਹਣਾ ਵਜ਼ਆਿਾ 
ਮਾਇਨੇ ਰਿੱ ਖਿਾ ਹੈ . 

• ਸਾਥੀਆਂ ਿੇ ਿਬਾਿ ਿਾ ਪ੍ਰਭਾਿ– ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਿਚਨਬਿੱਿਤਾ ਬਣਾਉਣਾ 

– ਕਾਫ਼ੀ ਫਲਿਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰ 
ਅਸਰਿਾਰ 

– #100wikidays  ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਫਲਿਾਇਕ ਪ੍ਵਹਲ - 

 The Domino effect – ਸਾਮਲ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, 
ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ! 

 

ਸੁੰਤੁਸ਼ਟੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੀ 
ਭਾਿਨਾ 

ਆਤਮ- ਵਿਸ਼ਿਾਸ 
ਿੇਣ ਿੀ ਖੁਸ਼ੀ 



ਸਵਹਾਰਕ  ਲਾਹ 1: ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ!ੋ 
ਇਿੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਨ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੁੰ  ਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮੁੰ ਵਨਆ ਜਾਏਗ੍ਾ  
ਬਹੁਤ ਮਜਬ ਰੀ ਿਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾ Stubs ਨਾ ਬਣਾਓ 
ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਬਨਾਉਣ ਿਿੱ ਲ ਆਪ੍ਣਾ ਵਿਆਨ ਕੇਂਵਿਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਖ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਵਜਹੇ 
ਮੁਿੱ ਿੇ ਤੇ ਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ- 



 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇਖ ਵਲਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿਿੱਚ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਕੋਈ ਕੁੰ ਮ ਿੇਣਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਸਨ ੁੰ  #100wikidays ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਿ ੋ

 

ਸਵਹਾਰਕ  ਲਾਹ 2: ਇਿੱ ਕ ਤੀਰ ਤੇ ਦੋ ਸਸ਼ਕਾਰ! 

ਸਵਹਾਰਕ  ਲਾਹ 3: ਪ੍ਰੇਸਰਤ ਹਵੋੋ! 
ਮੈਟਾ ਪ੍ੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵਲਖੇ ਗ੍ਏ ਲੇਖਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ੜਹੋ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਹੋਿੋ- 

 
https://meta.wikimedia.org/wiki/100wikidays 

 



• ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਨਾ 
ਸਲਖ  ਕਾਂ? 

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਸੁਣਾਂਗ੍ੇ  

• ਬਹੁਤ ਥਿੱ ਕ ਗ੍ਾਏ ਹੋ, ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਖ ਵਲਖੋ 
• ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵਲਖੋ   

 

ਜੇਕਰ “ਕੁਝ” ਹੋ ਜਾਵ?ੇ! 



• #0,   Spiritia :  A Very Long Engagement   

• #3,   Ата : List of National Monuments of the United States 

• #4,   Antanana : Turtles all the way down  

• #6,   Satdeep Gill : Roald Amundsen 

• #59, Dr. Manavpreet Kaur: Diastema 

     … and counting! 

SURVIVORS 



• To new victims  who will join later today: 

You don't have to be crazy to start #100wikidays. 

But it helps. 

 

• To survivors – current and future ones: 

You have proved to yourself that you can follow an aim  

for 100 days if you like it  

       To wrap it up! Finally… :-/ 




