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Bhaskaranaidu
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /Bhaskaranaidu  

Stats

Using: https://toolserver.org/~quentinv57/sulinfo/

Name : Bhaskaranaidu
User ID : 9979363
Registered : 28 April 2011
Total editcount : 78,471
Global groups : none

tewiki user,   talk  ,   edits  28 April 2011 11539
tewikibooks user,   talk  ,   edits  31 January 2012 61
tewikiquote user,   talk  ,   edits  9 January 2012 53

tewikisource user,   talk  ,   edits  15 April 2012 8315
tewiktionary user,   talk  ,   edits  30 September 2011 56853 sysop

commonswiki user,   talk  ,   edits  29 April 2011 1442

enwiki user,   talk  ,   edits  30 April 2011 196

Graphical 
using https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php

te.wiktionary.org

Username: Bhaskaranaidu
User groups: sysop
First edit: Apr 02, 2012 03:32:18
Unique pages edited: 46,592
Average edits per page: 1.21
Live edits: 56,277
Deleted edits: 34
Total edits (including deleted): 56,311

Article 55621 98.83%

చరచ 14 0.02%

http://te.wiktionary.org/wiki/User:Bhaskaranaidu
https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Bhaskaranaidu
https://en.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Bhaskaranaidu
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Bhaskaranaidu
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Bhaskaranaidu
https://commons.wikimedia.org/wiki/Usertalk:Bhaskaranaidu
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bhaskaranaidu
https://te.wiktionary.org/wiki/Special:Contributions/Bhaskaranaidu
https://te.wiktionary.org/wiki/Usertalk:Bhaskaranaidu
https://te.wiktionary.org/wiki/User:Bhaskaranaidu
https://te.wikisource.org/wiki/Special:Contributions/Bhaskaranaidu
https://te.wikisource.org/wiki/Usertalk:Bhaskaranaidu
https://te.wikisource.org/wiki/User:Bhaskaranaidu
https://te.wikiquote.org/wiki/Special:Contributions/Bhaskaranaidu
https://te.wikiquote.org/wiki/Usertalk:Bhaskaranaidu
https://te.wikiquote.org/wiki/User:Bhaskaranaidu
https://te.wikibooks.org/wiki/Special:Contributions/Bhaskaranaidu
https://te.wikibooks.org/wiki/Usertalk:Bhaskaranaidu
https://te.wikibooks.org/wiki/User:Bhaskaranaidu
https://te.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Bhaskaranaidu
https://te.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Bhaskaranaidu
https://te.wikipedia.org/wiki/User:Bhaskaranaidu
https://toolserver.org/~quentinv57/sulinfo/
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Bhaskaranaidu


te.wikipedia  stats



Article 9810 84.80%

చరచ 37 0.32%

వాడుకరి 99 0.86%

వాడుకరి 
చరచ

89 0.77%

వికీపీడియా 122 1.05%

వికీపీడియా 
చరచ

14 0.12%

దసత్రం 1283 11.09%

మూస 1 0.01%

వరగం 113 0.98%

వరగం చరచ 1 0.01%

te.

wikisource.org

Username: Bhaskaranaidu
First edit: Apr 15, 2012 09:38:16

http://te.wikisource.org/wiki/User:Bhaskaranaidu


Unique pages edited: 1,712
Average edits per page: 4.86
Live edits: 8,318
Deleted edits: 2
Total edits (including deleted): 8,320

వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు



 వికీసోర్స, వికీపీడియా   మరియు విక్షనరీలో  విశేష కృషి.

 తెలుగు నాట జాన ప్ద కళారూపాలు  ,  యోగాసనాలు  ,అంటు వాయుదులు   పుసత్కాలకు    యూనికోడ్ 
తెలుగు రూప్ం కృషి.

 విజయనగర చరిత్ర అనువాదం  .

 తెలుగు సంసకాృతికి సంబంధించి స్వచ్ఛానకలుహకుకాలతో 1000 పైగా బొమమలు ఎకికాంపు.



Chavakiran
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /Chavakiran  

Stats

No SUL Info

tewiktionary user,   talk  ,   edits  287
tewiki user,   talk  ,   edits  2912 sysop
tewikibooks user,   talk  ,   edits  5
commonswiki user,   talk  ,   edits  15 March 2011 0
metawiki user,   talk  ,   edits  0

enwiki user,   talk  ,   edits  10 December 
2005

107

enwiktionary user,   talk  ,   edits  23
sawiki user,   talk  ,   edits  11 February 

2006
2

Graphical
te.wikipedia.org

Username: Chavakiran
User groups: sysop
First edit: Dec 08, 2004 19:38:50
Unique pages edited: 1,628
Average edits per page: 1.91
Live edits: 2,876
Deleted edits: 228
Total edits (including deleted): 3,104

Article 1511 52.56%

చరచ 312 10.85%

వాడుకరి 44 1.53%

వాడుకరి చరచ 442 15.37%

వికీపీడియా 148 5.15%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:Chavakiran
https://sa.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Chavakiran
https://sa.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Chavakiran
https://sa.wikipedia.org/wiki/User:Chavakiran
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https://en.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Chavakiran
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Chavakiran
https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Chavakiran
https://meta.wikimedia.org/wiki/Usertalk:Chavakiran
https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Chavakiran
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Chavakiran
https://commons.wikimedia.org/wiki/Usertalk:Chavakiran
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Chavakiran
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https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Chavakiran


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 విసత్ృత్మైన కృషి, ఇత్రులకు ఆదరశం, తెలుగు భాషాభిమాని
 చ్లాస్వచ్ఛానకలుహకుకాల బొమమలు చేర్చరు
 తెలుగులో మొదటి బ్లాగరు, బ్లాగు సమాజంలోప్రాచ్రం, సైెబర్ కేఫ్ లలో ప్రాచ్రం
 గారామాల వాయుస్లపై ఆసకిత్,
 పుసత్కాలు పారాజెకుటు సమనవయం 
 స్ంవత్సరీక సమావేశంలో వికీపీడియనలా కృషి గురిత్ంపుకి తోడ్పాటు 



JVRKPRASAD
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /JVRKPRASAD  

Stats

Name : JVRKPRASAD

User ID : 7883158

Registered : 17 September 2010

Total edit count : 44,858

Global groups : none

Hidden / Locked : No

tewiki           user, talk, edits               17 September 2010        6083       sysop  

tewiktionary             user, talk, edits               20 September 2010        38322     sysop  

enwiktionary            user, talk, edits               26 September 2010        317         

Graphical

te. wiktionary.org

Username: JVRKPRASAD
User groups: sysop
First edit: Sep 20, 2010 06:54:29
Unique pages edited: 23,929
Average edits per page: 1.60
Live edits: 37,433
Deleted edits: 907
Total edits (including deleted): 38,340

Article 31446 84.01%

చరచ 98 0.26%

వాడుకరి 209 0.56%

వాడుకరి 1525 4.07%

http://te.wiktionary.org/wiki/User:JVRKPRASAD
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/JVRKPRASAD


te.wikipedia.org

Username: JVRKPRASAD
User groups: sysop
First edit: Sep 17, 2010 07:30:51
Unique pages edited: 2,788
Average edits per page: 2.18
Live edits: 5,930
Deleted edits: 153
Total edits (including deleted): 6,083

http://te.wikipedia.org/wiki/User:JVRKPRASAD


Article 2285 38.53%

చరచ 278 4.69%

వాడుకరి 150 2.53%

వాడుకరి చరచ 1746 29.44%

వికీపీడియా 816 13.76%

వికీపీడియా 
చరచ

65 1.10%

దసత్రం 60 1.01%

దసత్రంపై చరచ 6 0.10%

మూస 154 2.60%

మూస చరచ 4 0.07%

వరగం 359 6.05%

వరగం చరచ 7 0.12%



వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 విక్షనరీలో విసత్ృత్ కృషి 
 వికీపీడియా లో ప్రాధానంగా వాయుస్లు మరియు స్వగత్ం 
 2011 లో వికీపీడియాలో  వాయుస మరియు వాయుస్త్రములలో టాప్ 10 లో ఒకరు
 బ్రాన్ ప్దాల సవరణకు మడల
 ఆంధ్రప్రాదేశ్ జిలాలాల పారాజెకుటులో భాగంగా కృషి చేశారు.



Kprsastry
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /Kprsastry  

Stats

Name : Kprsastry

User ID : 4139593

Registered : 8 August 2007

Total editcount : 4,165

tewiki           user, talk, edits               8 August 2007  4103       

tewiktionary             user, talk, edits               18 August 2007              35  

Graphical
te.wikipedia  stats using https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php

Username: Kprsastry
First edit: Aug 08, 2007 18:28:53
Unique pages edited: 1,186
Average edits per page: 3.47
Live edits: 4,074
Deleted edits: 37
Total edits (including deleted): 4,111

Article 2960 72.66%

చరచ 137 3.36%

వాడుకరి 10 0.25%

వాడుకరి చరచ 48 1.18%

వికీపీడియా 860 21.11%

వికీపీడియా 
చరచ

26 0.64%

దసత్రం 7 0.17%

దసత్రంపై చరచ 3 0.07%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:Kprsastry
https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Kprsastry


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 శుద్ధి లో విశేష కృషి, ఇత్రులకు ఆదరశం,

 మారుపాలు ప్రాధానంగా శుద్ధి.
 రెండు మడళ్లులా



Malladi kameswara rao
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /Malladi kameswara rao  

Stats

Name : Malladi kameswara rao
User ID : 14973252
Registered : 16 October 2012
Total edit count : 355

commonswiki user, 
talk, 
edits

16 October 2012 13

enwiki user, 
talk, 
edits

16 October 2012 6

tewiki user, 
talk, 
edits

16 October 2012 336

NOT ELIGIBLE

https://te.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Malladi%20kameswararao
https://te.wikipedia.org/wiki/User%20talk:Malladi%20kameswararao
https://te.wikipedia.org/wiki/User:Malladi%20kameswararao
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Malladi%20kameswararao
https://en.wikipedia.org/wiki/User%20talk:Malladi%20kameswararao
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Malladi%20kameswararao
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Malladi%20kameswararao
https://commons.wikimedia.org/wiki/User%20talk:Malladi%20kameswararao
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malladi%20kameswararao
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Malladi%20kameswararao


Nrahamthulla
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /Nrahamthulla  

Stats

Name : Nrahamthulla
User ID : 6816
Registered : 15 April 2006
Total edit count : 7,113

tewiki           user, talk, edits               30 October 2006            6991  
      
tewikisource             user, talk, edits               14 December 2008         22  
      
tewiktionary             user, talk, edits               9 July 2008        34  

Graphical
te.wikipedia  stats using https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php

Username: Nrahamthulla
First edit: Oct 30, 2006 15:16:18
Unique pages edited: 2,464
Average edits per page: 2.85
Live edits: 6,907
Deleted edits: 127
Total edits (including deleted): 7,034

Article 6392 92.54%

చరచ 365 5.28%

వాడుకరి 14 0.20%

వాడుకరి చరచ 75 1.09%

వికీపీడియా 42 0.61%

వికీపీడియా 
చరచ

3 0.04%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:Nrahamthulla
https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Nrahamthulla


దసత్రం 12 0.17%

మూస 1 0.01%

వరగం 3 0.04%

వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 కులాలు, ప్రాభ్యుత్వ చటాటులు, మానవత, హేత్ువాద,నాస్త్కుల(200 మంద్) వయుకుత్ల వాయుస్లపై విశేష కృషి, 

 చ్లా వరకు  కరమం త్ప్పాకుండ్ కృషి 
 సభ్యుయులకు ప్రాతసహం, త్టసథ వయుకిత్త్వం
 తెలుగు వయుకుత్ల వాయుస్లు ర్యటంలో ప్రాతేయుక ఆసకిత్



Palagiri
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /Palagiri  

Stats

Name : Palagiri

User ID : 11343777

Registered : 23 January 2011

Total edit count : 23,487

tewiki           user, talk, edits               23 January 2011             5582       ipblock-exempt  

tewiktionary             user, talk, edits               14 April 2012     10812     

commonswiki          user, talk, edits               23 September 2011        216         autopatrolled  

enwiki          user, talk, edits               9 March 2013     236         

enwiktionary            user, talk, edits               16 March 2012               72  
      
knwiki          user, talk, edits               10 March 2012               2920       

knwiktionary            user, talk, edits               22 December 2012         3400       

wikidatawiki            user, talk, edits               15 December 2012         32  

Graphical

te.wikipedia.org

Username: Palagiri
User groups: ipblock-exempt
First edit: Jan 23, 2011 

04:27:54
Unique pages edited: 1,025
Average edits per 5.53

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Palagiri
http://te.wikipedia.org/wiki/User:Palagiri


page:
Live edits: 5,596
Deleted edits: 72
Total edits (including 
deleted):

5,668

te.wiktionary.org



Username: Palagiri
First edit: Apr 14, 2012 08:26:57
Unique pages edited: 8,919
Average edits per page: 1.21
Live edits: 10,797
Deleted edits: 15
Total edits (including deleted): 10,812

kn.wikipedia.org

Username: Palagiri
First edit: Mar 04, 2013 04:54:15
Unique pages edited: 945
Average edits per page: 3.12
Live edits: 2,927
Deleted edits: 23

http://kn.wikipedia.org/wiki/User:Palagiri
http://te.wiktionary.org/wiki/User:Palagiri


Total edits (including deleted): 2,950

kn.wiktionary.org

Username: Palagiri
First edit: Mar 19, 2013 

15:48:36
Unique pages edited: 2,929
Average edits per page: 1.16
Live edits: 3,400
Deleted edits: 0
Total edits (including deleted): 3,400

http://kn.wiktionary.org/wiki/User:Palagiri


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 వికీపీడియాలో ఆయిల వాయుస్లలో విసత్ృత్ కృషి, విక్షనరీ లో కూడ్ కృషి
 వివిధ్ భాషలలో కృషి
 ఉగాద్ ఉత్సవాలలో పాల్గనానారు
 మూడు ప్త్కాలు, ఒక సంవత్సరం టాప్ 10 లో స్థనం
 విశాలాంధ్ర ద్నప్తిరాక లో వచిచన వికీపీడియా వాయుస్లు  : రెండు



Seshagirirao
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /Seshagirirao  

Stats

No SUL account
      
tewiktionary             user, talk, edits               5 June 2011        22  
      
tewiki           user, talk, edits               20 November 2007        521  
      
enwiki          user, talk, edits               20 November 2007        227         

enwiktionary            user, talk, edits               29 September 2011        6  

Graphical
Username: Seshagirirao
First edit: Nov 21, 2007 10:17:56
Unique pages edited: 163
Average edits per page: 3.21
Live edits: 502
Deleted edits: 21
Total edits (including deleted): 523

Article 378 75.30%

వాడుకరి 17 3.39%

వాడుకరి చరచ 19 3.78%

వికీపీడియా 3 0.60%

దసత్రం 75 14.94%

మూస 6 1.20%

వరగం 4 0.80%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:Seshagirirao
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Seshagirirao


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 వికీపీడియాలో శ్రాకాకుళ్లం మరియు ఆరోగయుం గురించిన కొద్ది వాయుస్లు.

 వికీపీడియాలో వాయుస్లు బ్గగులో లింకుతో సహా ప్రాదరిశంచ్రు.



V Sambasiva Rao
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /V_Sambasiva Rao  

Stats

Name : V Sambasiva Rao

User ID : 16935647

Registered : 23 October 2007

Total edit count : 346

tewiki           user, talk, edits               23 October 2007            230  
      
tewikisource             user, talk, edits               19 April 2013     112  

Graphical

 Username:V Sambasiva Rao, tewiki

Username: V Sambasiva Rao
First edit: Oct 23, 2007 09:22:09
Unique pages edited: 24
Average edits per page: 9.71
Live edits: 226
Deleted edits: 7
Total edits (including deleted): 233

Article 146 64.60%

చరచ 3 1.33%

వాడుకరి 4 1.77%

వాడుకరి చరచ 11 4.87%

వికీపీడియా 53 23.45%

వికీపీడియా చరచ 2 0.88%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:V%20SambasivaRao
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/V_SambasivaRao


Other user name,tewikisource

Username: Telugubhagavatam
First edit: Apr 19, 2013 04:09:49
Unique pages edited: 268
Average edits per page: 1.86
Live edits: 498
Deleted edits: 0
Total edits (including deleted): 498

Article 482 96.79%

చరచ 2 0.40%

వాడుకరి చరచ 3 0.60%

వికీసోర్స 1 0.20%

వరగం 9 1.81%

రచయిత్ 1 0.20%

http://te.wikisource.org/wiki/User:Telugubhagavatam


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 భాగవత్ం వికీసోర్స లో చేరచటంలో కృషి



Veera.sj
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /Veera.sj  

Stats

Name : Veera.sj

User ID : 2726388

Registered : 28 April 2009

Total edit count : 4,708

tewiki           user, talk, edits               28 April 2009     4303       

commonswiki          user, talk, edits               4 June 2009        254  
      
enwiki          user, talk, edits               28 April 2009     138  

Graphical

Username: Veera.sj
First edit: Apr 28, 2009 12:32:12
Unique pages edited: 1,089
Average edits per page: 4.00
Live edits: 4,339
Deleted edits: 16
Total edits (including deleted): 4,355

Article 3121 71.93%

చరచ 127 2.93%

వాడుకరి 321 7.40%

వాడుకరి చరచ 108 2.49%

వికీపీడియా 134 3.09%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:Veera.sj
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Veera.sj


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 దుసుత్లపై, ర్యలసీమ, స్నిమా అంశాలపై విశేష కృషి
 ఛాయాగరాహణంపై విశేష కృషి
 బెంగుళ్లూరులో స్థనిక సమావేశాలకు నాయకత్వం
 మూడు మడళ్లులా  పొందారు



Veeven
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /Veeven  

Stats

Name : Veeven

User ID : 928

Registered : 14 September 2004

Total editcount : 4,608

tewiki           user, talk, edits               23 February 2006           3227       sysop  

tewiktionary             user, talk, edits               16 March 2006               103  

commonswiki          user, talk, edits               25 January 2008             27  
      
enwiki          user, talk, edits               14 September 2004        41           

enwiktionary            user, talk, edits               9 March 2006     797  
      
metawiki      user, talk, edits               27 September 2006        366         
      
wikidatawiki            user, talk, edits               11 November 2012        19  

Graphical

Username: Veeven
User groups: sysop
First edit: Feb 23, 2006 10:35:16
Unique pages edited: 2,271
Average edits per page: 1.53
Live edits: 3,310
Deleted edits: 154
Total edits (including deleted): 3,464

http://te.wikipedia.org/wiki/User:Veeven
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Veeven


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 స్ంకేతికంగా ద్టటు, అందరికి ఆదరశం, లేఖిని ని వికీలో ర్యటానికి ఇంకా కొత్త్ మంద్ వాడుత్ూనే వునానారు
 శుద్ది కృషి, 



 గారామాలోలా, మండలాలోలా కొంత్ కృషి
 వికీలో కొత్త్ స్ంకేతికాలు వాడడం మొబెైల పేజ, నరయం త్రువాత్ ULS స్థప్నకు, లోగో సహాయం, మొదటి 

పేజ  తొలిదశలో రూప్లావణయుం కృషి
 వీవెన్ పై తెవికీలో వాయుసం
 భౌతిక మరియు ఆన్లాైన్ ప్రాచ్రంలో విశేష కృషి (తెలుగు మహాసభ్యలలో తెవికి ప్రాచ్రం)

 ఖత్ులు పై  సమాచ్రం



YVSREDDY
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /YVSREDDY  

Stats

Name : YVSREDDY

User ID : 11587943

Registered : 17 October 2011

Total edit count : 25,236

tewiki           user, talk, edits               17 October 2011            23478     

commonswiki          user, talk, edits               29 October 2011            696  
      
enwiki          user, talk, edits               18 October 2011            783         

wikidatawiki            user, talk, edits               23 February 2013           50  

Graphical

Username: YVSREDDY
First edit: Oct 18, 2011 05:48:23
Unique pages edited: 13,967
Average edits per page: 1.74
Live edits: 24,173
Deleted edits: 139
Total edits (including deleted): 24,312

Article 19724 81.60%

చరచ 77 0.32%

వాడుకరి 131 0.54%

వాడుకరి 
చరచ

68 0.28%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:YVSREDDY
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/YVSREDDY


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 గారామాల మరియు చ్లా మొకకాలు, ఔషధాలు, అనువాద  వాయుస్లలో విశేష కృషి
 మూడు మడళ్లులా
 ఉగాద్ సమావేశంలో పాల్గనుట
 చ్లావరకు స్వచ్ఛా బొమమలు 



అహమద్ నిస్ర్
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /  అహమద్  _  నిస్ర్  

Stats

Name : అహమద్ నిస్ర్

User ID : 1742600

Registered : 17 November 2007

Total edit count : 15,457

tewiki           user, talk, edits               17 November 2007        15211     sysop  

enwiki          user, talk, edits               3 February 2009             173         

Name : Ahmadnisar
User ID : 2171351
Registered : 13 July 2008
Total editcount : 5,076

tewiki user, talk, edits 14 March 2009 21
urwiki user, talk, edits 13 July 2008 5052

Ahmadnisar    UC    11    3,886    Jul 13, 2008    1935    Oct 19, 2011    742

Graphical

te.wikipedia.org
Username: అహమద్ నిస్ర్
User groups: sysop
First edit: Nov 17, 2007 21:54:14
Unique pages edited: 3,983
Average edits per page: 3.94
Live edits: 15,382

http://te.wikipedia.org/wiki/User:%E0%B0%85%E0%B0%B9%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D
https://ur.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Ahmadnisar
https://ur.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Ahmadnisar
https://ur.wikipedia.org/wiki/User:Ahmadnisar
https://te.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Ahmadnisar
https://te.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Ahmadnisar
https://te.wikipedia.org/wiki/User:Ahmadnisar
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/%E0%B0%85%E0%B0%B9%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%A6%E0%B1%8D_%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D


Deleted edits: 296
Total edits (including deleted): 15,678

Article 12361 80.36%

చరచ 446 2.90%

వాడుకరి 566 3.68%

వాడుకరి 
చరచ

885 5.75%

వికీపీడియా 295 1.92%

వికీపీడియా 
చరచ

18 0.12%

దసత్రం 4 0.03%

దసత్రంపై చరచ 2 0.01%

మూస 508 3.30%

మూస చరచ 9 0.06%

వరగం 271 1.76%

వరగం చరచ 13 0.08%

వేద్క 4 0.03%



వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 ముస్లాం ఆచ్ర వయువహార్లు మరియు అనినా మతల చరిత్ర పై, ర్యలసీమ వాయుస్లు వీరు లోత్ుగా విశేలాశించి ర్స్న  

పదది వాయుస్లు 
 నియోజక వర్గల వాయుస్లు, తెవికీలో వుండవలస్న వాయుస్లలో సభ్యుయునిగా  విశేషకృషి
 ఇటీవల పారారంభించిన పూనా తెలుగు  సముదాయ పేజ
 ఉరూదిలో ర్యుంకు 11

https://m.facebook.com/PuneTeluguPeople?v=feed&_rdr


భ్యూప్తిర్జు రమేష్ ర్జు
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /  భ్యూప్తిర్జు  _  రమేష్  _  ర్జు  

Stats

Username:Redaloes
Name : Redaloes
User ID : 1926650
Registered : 17 February 2009
Total editcount : 2,708

tewiki user,   talk  ,   edits  21 September 2009 1373

commonswiki user,   talk  ,   edits  17 February 2009 17
dewiki user,   talk  ,   edits  13 August 2009 0
enwiki user,   talk  ,   edits  18 February 2009 1297

User:Mylaptops
Name : Mylaptops
User ID : 15722939
Registered : 5 January 2013
Total editcount : 296

enwiki user,   talk  ,   edits  5 January 2013 58
metawiki user,   talk  ,   edits  6 February 2013 0

tewiki user,   talk  ,   edits  7 January 2013 238

User:భ్యూప్తిర్జు రమేష్ ర్జు

tewiki user,   talk  ,   edits  15 March 2013 493

commonswiki user,   talk  ,   edits  9 June 2013 1
enwiki user,   talk  ,   edits  15 March 2013 7

Graphical

Username:Redaloes, tewiki
<కిరాంద విషయాలలో స్ఫ్టువేర్ లో మారుపాలవలలా పేరులా సరిగా కనబడకప్వటంగమనించండి. కానీ గణాంకాలు సపాషటుంగా 
వుననాయి)

https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/User%20talk:%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/User:%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
https://commons.wikimedia.org/wiki/User%20talk:%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/User%20talk:%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/User:%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Mylaptops
https://te.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Mylaptops
https://te.wikipedia.org/wiki/User:Mylaptops
https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Mylaptops
https://meta.wikimedia.org/wiki/Usertalk:Mylaptops
https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Mylaptops
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Mylaptops
https://en.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Mylaptops
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Mylaptops
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Redaloes
https://en.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Redaloes
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Redaloes
https://de.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Redaloes
https://de.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Redaloes
https://de.wikipedia.org/wiki/User:Redaloes
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Redaloes
https://commons.wikimedia.org/wiki/Usertalk:Redaloes
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Redaloes
https://te.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Redaloes
https://te.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Redaloes
https://te.wikipedia.org/wiki/User:Redaloes
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81_%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D_%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81


{#username#}: Redaloes
{#firstedit#}: Sep 22, 2009 10:56:41
{#unique#}: 203
{#average#}: 6.93
{#live#}: 1,407
{#deleted#}: 0
{#total#}: 1,407

1373 97.5
8%

చరచ 5 0.36
%

వాడుకరి 3 0.21
%

వాడుకరి 
చరచ

9 0.64
%

దసత్రం 17 1.21
%

Username:   భ్యూప్తిర్జు రమేష్ ర్జు, tewiki
{#username#}:   భ్యూప్తిర్జు రమేష్ ర్జు
{#firstedit#}: Mar 15, 2013 07:41:39
{#unique#}: 80
{#average#}: 6.24
{#live#}: 499
{#deleted#}: 0
{#total#}: 499

http://te.wikipedia.org/wiki/User:%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/User:%E0%B0%AD%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81%20%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/User:Redaloes


340 68.14
%

చరచ 71 14.23
%

వాడుకరి 62 12.42
%

వాడుకరి 
చరచ

12 2.40
%

దసత్రం 14 2.81
%

వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 వివిధ్ వాయుస్ల పై (పుసత్కాలు, మత్ సంబంధ్మైన విషయాలు) విశేష కృషి
 ఒక ప్త్కం



రవిచందర
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /  రవిచందర  

Stats

Name : రవిచందర

User ID : 1526

Registered : 22 September 2007

Total edit count : 14,675

tewiki           user, talk, edits               22 September 2007        13930     sysop  

tewiktionary             user, talk, edits               14 February 2008           168         

tewikisource             user, talk, edits               1 April 2008       7  

enwiki          user, talk, edits               21 July 2008      486         

metawiki      user, talk, edits               6 June 2008        22  

Graphical
te.wikipedia  stats using https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php

Username: రవిచందర
User groups: sysop
First edit: Sep 22, 2007 10:32:58
Unique pages edited: 7,321
Average edits per page: 1.95
Live edits: 14,144
Deleted edits: 166
Total edits (including deleted): 14,310

http://te.wikipedia.org/wiki/User:%E0%B0%B0%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/%E0%B0%B0%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 గారామాలు, వయుకుత్లు, స్ంకేతికాంశాల వాయుస్లలో కృషి మరియు వాడుకరులను స్వగతించడం, 

ప్రాత్సహించడంలో విశేషకృషి. వీరి కృషితో ఉతేత్జం పొంద్ కొత్త్ సభ్యుయులు చేర్రు. చేరిన 5-6 న్లలలోనే 1000 కి పైగా 
ద్దుదిబ్టలాను చేస్డు. కొత్త్ సభ్యుయులను చ్లా ఉతసహంగా ఆహావనిసుత్నానాడు. రోజుకో కొత్త్ చిటాకాను ఇత్ర 
సభ్యుయులకు అంద్సుత్నానాడు

 తెవికీవారత్కు సహకారం, వెకటుర్ పై వాయుసం  



 స్ంకేతిక న్ైపుణయుత్
 బ్లాగుల దావర్ ప్రాచ్రం, 

 రెండు ప్త్కాలు మరియు రెండు సంవత్సర్లు టాప్ 10 లో ఒకరుగా వునానారు.



సులాత్న్ ఖ్దర్
https://te.wikipedia.org/wiki/  వికీపీడియా  :2013_  కొలర్విపుప్రా  /  సులాత్న్  _  ఖ్దర్  

Stats

No SUL account
Centralauth stats

tewiki      user, talk, edits               5 July 2009        4757       

tewikisource       user, talk, edits               11 May 2010      3             
            
enwiki     user, talk, edits               26 July 2009      156         

wikidatawiki      user, talk, edits               10 March 2013               104         

Graphical

{#username#}: సులాత్న్ ఖ్దర్
{#firstedit#}: Jul 11, 2009 09:06:36
{#unique#}: 2,206
{#average#}: 2.33
{#live#}: 5,115
{#deleted#}: 34
{#total#}: 5,149

4268 83.44%

చరచ 93 1.82%

వాడుకరి 16 0.31%

వాడుకరి చరచ 171 3.34%

వికీపీడియా 52 1.02%

వికీపీడియా 
చరచ

1 0.02%

దసత్రం 266 5.20%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%96%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B0%B0%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D_%E0%B0%96%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B0%B0%E0%B1%8D


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 రెండు ప్త్కాలు, 2012 లో  టాప్ ‘ 10 లో ఒకరు
 స్నిమా రంగానికి చెంద్న సముచిత్ వినియోగ చితరాలలో విశేషకృషి



Chaduvari
ప్రాతిపాదనపేజ లింకు

Stats
 Using: https://toolserver.org/~quentinv57/sulinfo/

Name : Chaduvari
User ID : 2075
Registered : < 2006
Total editcount : 12,910

    tewiki user,   talk  ,   edits  11268 bureaucrat, sysop

tewikibooks user,   talk  ,   edits  0
tewikisource user,   talk  ,   edits  17 April 2007 1
tewiktionary user,   talk  ,   edits  286

enwiki user,   talk  ,   edits  1 October 2005 51
enwiktionary user,   talk  ,   edits  1293

Graphical
te.wikipedia  stats using https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php

Username: Chaduvari
User groups: bureaucrat, sysop
First edit: Jul 30, 2005 11:46:48
Unique pages edited: 5,978
Average edits per page: 1.98
Live edits: 11,336
Deleted edits: 482
Total edits (including deleted): 11,818

Article 6002 52.98
%

చరచ 255 2.25%

వాడుకరి 210 1.85%

వాడుకరి చరచ 689 6.08%

వికీపీడియా 1573 13.89
%

వికీపీడియా చరచ 38 0.34%

దసత్రం 101 0.89%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:Chaduvari
https://en.wiktionary.org/wiki/Special:Contributions/Chaduvari
https://en.wiktionary.org/wiki/Usertalk:Chaduvari
https://en.wiktionary.org/wiki/User:Chaduvari
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Chaduvari
https://en.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Chaduvari
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Chaduvari
https://te.wiktionary.org/wiki/Special:Contributions/Chaduvari
https://te.wiktionary.org/wiki/Usertalk:Chaduvari
https://te.wiktionary.org/wiki/User:Chaduvari
https://te.wikisource.org/wiki/Special:Contributions/Chaduvari
https://te.wikisource.org/wiki/Usertalk:Chaduvari
https://te.wikisource.org/wiki/User:Chaduvari
https://te.wikibooks.org/wiki/Special:Contributions/Chaduvari
https://te.wikibooks.org/wiki/Usertalk:Chaduvari
https://te.wikibooks.org/wiki/User:Chaduvari
https://te.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Chaduvari
https://te.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Chaduvari
https://te.wikipedia.org/wiki/User:Chaduvari
https://toolserver.org/~quentinv57/sulinfo/
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:2013_%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B2%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0/Chaduvari


వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 వికీలో సహాయం, వికీ విధానాలలో, అనువాదాలలో విసత్ృత్ కృషి. తెలుగు అనినాచోటలా వాడుటకు గొప్పా పేరారణ,  వికీలో 

కీలక మారుపా
 బ్లాగుల దావర్ ప్రాచ్రం, భౌతిక సమావేశాలు దావర్ కృషి
 నిరవహణ బ్ధ్యుత్లు చకకాగా ప్రాత్సహించ్రు.

 మండల గారామాలు పేరులా త్రుజుమాలో  విశేషకృషి
   మూడు ప్త్కాలు పొందారు.



Mpradeep
ప్రాతిపాదనపేజ లింకు

Stats
 Using: https://toolserver.org/~quentinv57/sulinfo/

Name : Mpradeep
User ID : 274
Registered : < 2006
Total editcount : 11,824

    tewiki user,   talk  ,   edits  10642 bureaucrat, sysop

tewikiquote user,   talk  ,   edits  9 August 2007 69
tewikisource user,   talk  ,   edits  18 June 2007 327
tewiktionary user,   talk  ,   edits  29 January 2006 530

 
commonswiki user,   talk  ,   edits  29

enwiki user,   talk  ,   edits  13 December 2005 154

metawiki user,   talk  ,   edits  10 April 2006 23

knwiki user,   talk  ,   edits  27 June 2007 12

Graphical
te.wikipedia  stats using https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php

Username: Mpradeep
User groups: bureaucrat, sysop
First edit: Apr 15, 2005 13:03:29
Unique pages edited: 5,759
Average edits per page: 1.94
Live edits: 10,527
Deleted edits: 653
Total edits (including deleted): 11,180

Article 4238 40.29%

చరచ 453 4.31%

http://te.wikipedia.org/wiki/User:Mpradeep
https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php
https://kn.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Mpradeep
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https://te.wikiquote.org/wiki/User:Mpradeep
https://te.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Mpradeep
https://te.wikipedia.org/wiki/Usertalk:Mpradeep
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వికీ అభివృద్ధికి దోహదప్డిన ముఖ్యుంశాలు
 విసత్ృత్మైన కృషికి ఆదరశం, గారామాల పేజలు, విక్షనరీ లో  బ్రాణయు నిఘంటువు చేరుపాలు వలన  తెవికీ ప్రాథమ స్థయిలో 

వుండి ఆకరిషించడ్నికి వీలైంద్.



 నకలుహకుకాలపై ప్రాతేయుక శరాదధి, స్వచ్ఛాగాలేనివాటికి  తొలగింపు హెచచరికలు చేశారు.

 బ్ట్ తో రకరకాల గణాంకాలు, మరియు పారాజెకుటులకు సంబంధించిన ప్నులకు ఆదుయుడు
 మండలాల ప్టాలు, పేజలు చేర్చరు
 ఒక ప్త్కం పొందారు



Appendix - Tools used

Stats
Using: https://toolserver.org/~quentinv57/sulinfo/

Graphical
Using https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php

https://tools.wmflabs.org/xtools/pcount/index.php
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