
CLASS NOTES 

CLASS:7 TOPIC: ବଶିେଷ୍ୟ ପଦ ଓ ବଶିେଷ୍ଣ 

 

ସାଇତ ିରଖିବା,ସଜାଇ ରଖିବା 
 

SUBJECT: ODIA  
 

Write the question answer in your Odia Grammar Copy. 

ପ୍ରେନ:୧)ବଶିେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି 

ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦ ଯକ୍ୌଣସ ିଜାତ,ି ବୟକି୍ତ, ବସୁ୍ତ, ଅବସ୍ଥା, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ୍ ବୁଝାଏ , 
ତାହାକୁ୍ ବଯିେଷ୍ୟ ପଦ କୁ୍ହାୋଏ। 

ପ୍ରେନ:୨)ବଶିେଷ୍ୟ ଶକଶତ ପ୍ରକାର ଓ କ’ଣ କ’ଣ? 

ବଯିେଷ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ାର। 

୧ ) ବୟକି୍ତବାଚକ୍ ବଯିେଷ୍ୟ 

୨) ଜାତବିାଚକ୍ ବଯିେଷ୍ୟ 

୩) ବସୁ୍ତବାଚକ୍ ବଯିେଷ୍ୟ 

୪ )ଗୁଣବାଚକ୍ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ୍ ବଯିେଷ୍ୟ 

୫) କ୍ରିୟାବାଚକ୍ ବଯିେଷ୍ୟ 

ପ୍ରେନ:୩) ନାମବାଚକ ବଶିେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତ?ିଉଦାହରଣ ଦଅି। 

ଯେଉଁ ପଦଦ୍ଵାରା ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ବୟକି୍ତ,ବସୁ୍ତ, ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ଥାନ ଇତୟାଦରି ନାମ ସୂଚତି ହୁଏ, ତାହାକୁ୍ ନାମ 
ବାଚକ୍ ବଯିେଷ୍ୟ କ୍ହନ୍ତ।ି 

ଉଦାହରଣ:ରାମ, ହର,ି େବି, ହମିାଳୟ, କ୍ଟକ୍, ଓଡେିା, ବଯଗାପ ସାଗର, ରାମାୟଣ 
ଇତୟାଦ।ି 



ପ୍ରେନ:୪)ଜାତବିାଚକ ବଶିେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି ଉଦାହରଣ ଦଅି। 

ଯେଉଁ ପଦରୁ ଯକ୍ୌଣସ ିନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ନାମ ବୁଝା ନ ୋଇ ଅଯନକ୍ଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମ ପ୍ରକ୍ାେତି 
ହୁଏ, ତାହାକୁ୍ ଜାତ ିବାଚକ୍  ବଯିେଷ୍ୟ କ୍ହନ୍ତ।ି 

ଉଦାହରଣ:ମନୁଷ୍ୟ, ପେୁ, ପବବତ, ଯଦେ, ବୃକ୍ଷ, ଗାଈ, ଘର, ବାଳକ୍, ପାହାଡ ଇତୟାଦ।ି 

ପ୍ରେନ:୫)ବସୁ୍ତ ବାଚକ ବଶିେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି ଉଦାହରଣ ଦଅି। 

ବସୁ୍ତର ନାମ ପ୍ରକ୍ାେ କ୍ରୁଥିବା ପଦକୁ୍  ବସୁ୍ତ ବାଚକ୍ ବଯିେଷ୍ୟ କ୍ହନ୍ତ।ି 

ଉଦାହରଣ:ପଥର, ମାଟ,ି ପାଣ,ି ସୁନା, ରୁପା, ପିତଳ, ତୁଳା, କ୍ାଠ, କ୍ଷୀର, ଲୁଣ, ଲୁହା, କ୍ାଗଜ 
ଇତୟାଦ।ି 

ପ୍ରେନ:୬)ଗୁଣବାଚକ ବଶିେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି ଉଦାହରଣ ଦଅି। 

ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାର ନାମ ପ୍ରକ୍ାେ କ୍ଯର ତାହାକୁ୍ ଗୁଣବାଚକ୍ ବଯିେଷ୍ୟ କ୍ହନ୍ତ।ି 

ଉଦାହରଣ: ଭଲ, ମନ୍ଦ, କ୍ଳା, ଯଗାରା, ଆନନ୍ଦ, କ୍ଷମା, ପାଣି୍ଡତୟ,ଧେବୟ ଇତୟାଦ।ି 

ପ୍ରେନ:୭)କ୍ରିୟାବାଚକ ବଶିେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତ?ିଉଦାହରଣ ଦଅି। 

ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟା ବା କ୍ାେବୟ ର ନାମକୁ୍ ସୂଚନା ଦଏି ତାହାକୁ୍ କ୍ରିୟାବାଚକ୍ ବଯିେଷ୍ୟ କ୍ହନ୍ତ।ି 

ଉଦାହରଣ: ଗମନ, େୟନ, ପଠନ, ଦେବନ, ଯଦବା, ଯନବା, ଧାଇଁବା ଇତୟାଦ।ି 

ପ୍ରେନ:୮)ନମିନ ଲିଖିତ େବ୍ଦ ଗୁଡକି ଶକଉଁ ବଶିେଷ୍ୟ ପଦ ,ତାହା ତାଲିକା କରି ଶଲଖ। 

 

ନାମବାଚକ 

ବଶିେଷ୍ୟ 

 

ଜାତବିାଚକ 

ବଶିେଷ୍ୟ 

 

ବସୁ୍ତ ବାଚକ 

ବଶିେଷ୍ୟ 

 

ଗୁଣବାଚକ 
ବଶିେଷ୍ୟ 

 

କ୍ରିୟାବାଚକ 
ବଶିେଷ୍ୟ 

ରାମ 

ହର ି

ସୀତା 
ଗଗା 

ପବବତ 

ମନୁଷ୍ୟ 

ବୃକ୍ଷ 

 

ପଥର 

ସୁନା 
କ୍ାଗଜ 

ଯତଲ 

ଭଲ 

ମନ୍ଦ 

ନମ୍ରତା 
ପାଣି୍ଡତୟ 

ଗମନ 

େୟନ 

ଯଦବା 
ଯନବା 



ଐରାବତ 

 

ଲୁଣ   

ବଶିେଷ୍ଣ 

ଯେଉଁ ପଦ  ଅନୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରମିାଣ ଇତୟାଦ ିପ୍ରକ୍ାେ କ୍ଯର ତାହାକୁ୍ 
ବଶିେଷ୍ଣ କ୍ହନ୍ତ।ି 

ପ୍ରେନ:(୧)ବଶିେଷ୍ଣ କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି 

ଉତ୍ତର: ଯେଉଁ ପଦ ଅନୟ ପଦର ଗୁଣ,ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରମିାଣ ଇତୟାଦ ିପ୍ରକ୍ାେ କ୍ଯର 
ତାହାକୁ୍ ବଯିେଷ୍ଣ କୁ୍ହନ୍ତ।ି 

ପ୍ରେନ(୨) ବଶିେଷ୍ଣ ଶକଶତ ପ୍ରକାର ଓ କ’ଣ କ’ଣ? 

ବଯିେଷ୍ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକ୍ାର। 

କ୍) ନାମ ବଯିେଷ୍ଣ 

ଖ୍) ଭାବ ବଯିେଷ୍ଣ 

Write the question answer in your Odia Literature Copy. 

ସାଇତ ିରଖିବା,ସଜାଇ ରଖିବା 

ପ୍ରେନ:୧: କ) ତନମୟ ବୟସ୍ତ ଯହାଇ କ୍'ଣ ଯଖ୍ାଜୁଥିଲା? 

ଉତ୍ତର: ତନମୟ ବୟସ୍ତ ଯହାଇ ୋର୍ଟବ ଯଖ୍ାଜୁଥିଲାI 

ପ୍ରେନ: ଖ) ଯକ୍ଉଁମାଯନ ସବୁଯବଯଳ ଅନୟକୁ୍ ଯଦାଷ୍ ଦଅିନ୍ତ?ି 

ଉତ୍ତର: ଯେଉଁମାଯନ ନଜି କ୍ାମ ନଯିଜ କ୍ରନ୍ତ ିନାହିଁ ,ଯସମାଯନ ସବୁଯବଯଳ ଅନୟକୁ୍ ଯଦାଷ୍ 
ଦଅିନ୍ତ ିI 

ପ୍ରେନ: ଗ) ଯକ୍ଉଁ କ୍ାରଣରୁ ଭଦ୍ରଯଲାକ୍ ଯଜାରମିାନା ଯଦଯଲ? 



ଉତ୍ତର: ଭଦ୍ରଯଲାକ୍ ଜଣକ୍ ଯରଳ ୋତ୍ରା କ୍ରୁଥିବା ଯବଯଳ ଠକି୍ ସମୟଯର ଟ.ି ଟ.ିଇଙୁ୍କ 
ଟଯିକ୍ଟ  ଯଦଖ୍ାଇ ନ ପାରବିାରୁ ଯଜାରମିାନା ଯଦଯଲ। 

ପ୍ରେନ: ଘ) ଚନ୍ଦନ କ୍’ଣ କ୍’ଣ ସଂଗ୍ରହ କ୍ର ିରଖିଥିଲା? 

ଉତ୍ତର: ଚନ୍ଦନ ନାନା ପ୍ରକ୍ାରର ପଥର, ପେୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚତି୍ର, ଡାକ୍ ଟଯିକ୍ଟ, ମୁଦ୍ରା ଆଦ ି
ସଂଗ୍ରହ କ୍ର ିରଖିଥିଲା। 

ପ୍ରେନ: ଙ) ରାଜୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟ ିଯକ୍ଉଁ ଠାଯର ଅବସ୍ଥିତ? 

ଉତ୍ତର: ରାଜୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟ ିଭୁବଯନଶ୍ଵରଯର ଅବସ୍ଥିତ I 

 ପ୍ରେନ:୪ 

❖ ମିଛ: ସତ 

❖ ପରଷି୍କାର: ଅପରଷି୍କାର 

❖ େତ୍ନ: ଅେତ୍ନ 

❖ ଅପକ୍ାର: ଉପକ୍ାର 

❖ ସୁବଧିା: ଅସୁବଧିା 

 ପ୍ରେନ:୫.     କ୍)କ୍ଠନି                ଖ୍)ଭୁବଯନଶ୍ଵର                           ଗ)ହାରେିାଏ 

LEAVE APPLICATION 

 ଛୁଟ ିମଞ୍ଜରୁ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ େକି୍ଷକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। 

ସମ୍ମାନନୀୟ  ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଓ. ପି ଜନି୍ଦଲ ବଦିୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ େକି୍ଷକ, ରାୟଗଡ, ଛତେିଗଡ 

                      ମଶହାଦୟ ..............................ସମୀଶପଷ୍ୁ । 

                                (ଶଶ୍ରଣୀ େିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆଶର) 

ମହାେୟ, 



             ନଶିବଦନର କାରଣ ଏହକି ିଶଯ ,ଶମାର ପ୍ରବଳ ଜ୍ଵର ଓ ମୁଣ୍ଡ ବନି୍ଧା ଶହତୁ ମୁଁ ଗତ ତା 
୨୫-୮-୨୧  ରୁ ୨୭ - ୮-୨୧  ପଯ୍ୟନ୍ତ   ବଦିୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। 

           ଏଣୁ ମୁଁ ବନିୀତ  ପ୍ରାର୍୍ନା କରୁଅଛ ିକ ିଶମାଶତ ଶସହ ିଦନି ଗୁଡକି ପାଇଁ ଛୁଟ ିମଞ୍ଜରୁ 
କଶଲ ମୁଁ ଉପକୃତ ଶହବ।ି 

  

ରାୟଗଡ, ଛତେିଗଡ                                                                 ।ଇତ।ି 

 ତା ୨୮-୮-୨୦୨୧                                                    ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର 

                                                                 ଅଭିନବ ଦାଶସ 

                                                                     ୭ ମ ଶଶ୍ରଣୀ (ଲ) 

CONTENT PREPARED AT HOME. 


