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ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନୋ ନୋୟକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

 

କଠନି ଶବ୍ଦ 

ଉତ୍କଳ                                           ଚୂଳ ି
ଜୟଶ୍ରେରୀ କୀରତ ି                                        
ପି୍ରୟ                                            ଶ୍ର ାପବନୁ୍ଧ 
ଶ୍ୟାମଳ ଵାରବାଟୀ                                     
କାର ିର ି                                      ଶ୍ରଶ୍ାଣିତ 

 
 

  ଶବ୍ଦୋର୍ଥ 
ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ 

ଜନନୀ   ମାତା 
ଜଠର    େଭ 
ପହଶି୍ରେ   ପ୍ରଥମ 
ଶ୍ଳିା   ପଥର 
ଶ୍ୟାମଳ   ସବୁଜ 
ଚରଣ   ପାଦ 
େୀତ   େୟ 
ଶ୍ରଶ୍ାଣିତ   ରକ୍ତ 
କୁସମୁ   ଫୁେ 
 ିର ି  ପାହାଡ଼ 

 



 

 

ବପିରିତ ଶବ୍ଦ 
ପି୍ରୟ   ଅପି୍ରୟ 
ଯତ୍ନ   ଅଯତ୍ନ 
ଅତୀତ   ବର୍ତ୍ଭମାନ 
ରାତ ି  ଦନି 
ଧମଭ   ଅଧମଭ 
ସଖୁ   ଦୁ8ଖ 
ଟାଣ   ନରମ 
ଉଚ୍ଚ   ନୀଚ୍ଚ 
ପାଖ   ଦୂର 
ଜୟ   ପରାଜୟ 

 

                                                     

ଲିଙ୍ଗ ପରିବତଥନ  
ପୁରୁଷ େିଙ୍ଗ ନାରୀ େିଙ୍ଗ 

ଜନନୀ   ଜନକ 
ମଉସା   ମାଉସୀ 
ପିତା   ମାତା 
ୋଇ   ୋଉଜ 
ଶ୍ରଜଶ୍ରଜ   ଶ୍ରଜଶ୍ରଜମା 
ଦାଦା   ଖଡୁୀ 
ମାମ  ୁ  ମାଇ  
ଛାତ୍ର   ଛାତ୍ରୀ 
ରାଜା   ରାଣୀ 
ଅଜା   ଆଈ 

 



ଗଦ୍ୟ ରୁପମର ମଲଖ 
ଜନମ   ଜନମ 
ଯତନ   ଯତ୍ନ 
କୀରତୀ   କୀର୍ତ୍ ି
ଵଉଦ   ଶ୍ରବୌଦ 
ଫଉଜ   ଶ୍ରଫୌଜ 

 

ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ 
୧.  େକ୍ତ କବ ି ଶ୍ର ାପବନୁ୍ଧ ଦାସ (୩) 
୨.  କବବିର  ଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ରଶ୍ଖର ସିିଂହ ସାମନ୍ତ ( ୪) 
୩.  ଉତ୍କଳମଣ ି ରାଧାନାଥ ରାୟ (୨) 
୪.  ମହାମଶ୍ରହାପାଧ୍ୟାୟ  ମଧୁସଦୂନ ଦାସ (୫) 
୫.  ଉତ୍କଳଶ୍ର ୌରବ  ମଧୁସଦୂନ ରାଓ (୧) 

 

 

ଶୂନୟ ସ୍ଥୋନ ପୁରଣ କର 
(ମଧୁବାବୁ, ଧରମା, ଶ୍ର ାପବନୁ୍ଧ, ବାଜରିାଉତ, ରାଧାନାଥ) 

 

୧. ଏ ଶ୍ରଦଶ୍ର ପୁଅ  ଧରମା ରାତଶି୍ରକ ମାଇୋ ଶ୍ରଦଉଳ ଚୂଳ।ି 
୨. ଏ ଶ୍ରଦଶ୍ ବାଳକ ବାଜରିାଉତ  ଫଉଜ ଆ ଶ୍ରର ଶ୍ରନାହେିା େୀତ। 
୩. ଶ୍ରେଖି ଶ୍ରେ  ୀତ ସରସ େଳତି ମଧୁ ରାଧାନାଥ କବ।ି 
୪. ଶ୍ର ାପବନୁ୍ଧ ଆମ ଆଶ୍ର  ଶ୍ରଥାଇ  ଶ୍ରେ ଶ୍ରସବା ଧରମର ଛବ।ି 
୫. ମଧୁବାବୁ ନାଶ୍ରମ ଡ଼ରଶି୍ରେ ଶ୍ର ାରା। 

 

 



ପ୍ରଶନ ଉତ୍ତର 
 

୧. ଆମ ରୋଜୟର ନୋମ କଣ? 
ଉତ୍ତର: ଆମ ରୋଜୟ ର ନୋମ ପୂବଥ ରୁ ଉତ୍କଳ ଥିଲୋ। ବତ୍ତଥମୋନ ଏହୋର ନୋମ ଓଡଶିୋ। 
 

୨. ଆମ ରୋଜୟର ଶଳି୍ପକଳୋ ମକଉଁଠୋମର ମଦ୍ଖିବୋକୁ ପୋଇବୋ? 
ଉତ୍ତର: ଆମ ରୋଜୟର ଵଣ, ପୋହୋଡ,ପଵଥତର ଗୁମ୍ଫୋମର ଓ ଶଳିୋ ମଦ୍ହମର ଶଳି୍ପକଳୋ 
ମଦ୍ଖିବୋକୁ ପୋଇବୋ। 
 

୩. ଧରମୋ ରୋତକି ଭିତମର କଣ କରିପୋରିଥିଲୋ? 
ଉତ୍ତର: ଧରମୋ ରୋତକି ଭିତମର ମକୋଣୋକଥ ମନ୍ଦରିର ଚୂଳ ିମୋରିପିରିଥିଲୋ। 
 

୪. କୋହୋର ନୋମ ଶୁଣିମଲ ମଗୋରୋମୋମନ ଡରୁଥିମଲ? 
ଉତ୍ତର: ମଧୁବୋବୁଙ୍କ ନୋମ ଶୁଣିମଲ ମଗୋରୋମୋମନ ଡରୁଥିମଲ। 
 

୫. ଆମ ଜନମଭୂମିର ପୋଦ୍ କଏି ମଧୋଇମଦ୍ଉଛ?ି 
ଉତ୍ତର: ଆମ ଜନମଭୂମିର ପୋଦ୍କୁ ସୋଗର ମଧୋଇମଦ୍ଉଛ।ି 
 

୬. ବଉଦ୍ କୋହୋର ଗଭୋ ସଜୋଇ ଦ୍ଏି? 
ଉତ୍ତର: ବଉଦ୍ ଆମ ଜନମଭୁମିର ଗଭୋ ସଜୋଇଦ୍ଏି। 
 

୭. ମକଉଁ ବୋଳକ ମଦ୍ଶ ପୋଇ ଁଜୀବନ ମଦ୍ଇଥିଲୋ? 
ଉତ୍ତର: ଆମ ରୋଜୟର ବୋଳକ ବୋଜରିୋଉତ ଆମ ମଦ୍ଶ ପୋଇ ଁଜୀବନ ମଦ୍ଇ ଥିଲୋ। 

 


