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ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 
(SYLLABUS) 

 

ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡ଼ଆି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ  
ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡ଼ଆି ବଭିାଗ 

ଇଚ୍ଛାଭିତି୍ତ  ସମ୍ମାନ ପଦ୍ଧତ ିସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ 

(Choice Based Credit Transfer) 
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ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ 

ଭଞ୍ଜବହିାର 

ବ୍ରହ୍ମପୁର - ୭୬୦୦୦୭, ଗଞ୍ଜାମ, ଓଡ଼ଶିା  
 



Page 2 of 22 
 

ABSTRACT OF THE SYLLABUS UNDER CBCT PATTERN FOR M.A. ODIA COURSES, B.U 

Semester - I 

 No. of 

Credit 
Marks 

100 (80 End Semester + 20 Internal Assessments) 
ODIA C 101 4 ଭାରତୀୟ ସାହତିୟ (Bharatiya Sahitya) 

ODIA C 102 4 ଭାରତୀୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ (Bharatiya Sahitya Tatwa) 

ODIA C 103 4 ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ  (Paschayatya Sahitya Tatwa) 

ODIA C 104 4 ଭାଷା ବଜି୍ଞାନ (Bhasa Bigyana)  
ODIA C 105 4 ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ: ପରୁାଣ ଓ ଗଦ୍ୟ (Prachina Odia Sahitya: Purana O 

Gadya) 

Semester - II 
ODIA C 201 4 ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟର ଆଦ୍ୟପବବ-୧୯୪୭ ପର୍ଯବୟନ୍ତ (Adhunika Odiasahityara 

Adyaparba- upto 1947) (ଉପନୟାସ, କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ, କାବୟ, କବତିା, ପ୍ରବନ୍ଧ) 
ODIA C 202 4 ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ: କାବୟ ଓ ଗଦ୍ୟ  

(Madhyajugiya Odia Sahitya: Kabya O Gadya) 

ODIA C 203 4 ଓଡ଼ଆି ଲ ାକସାହତିୟ (Odia Loka Sahitya) 

ODIA C 204 4 ଓଡ଼ଆି ଭାଷାତତ୍ତ୍ଵ (Odia Bhasatatwa) 

ODIA C 205 4 ଅଭିଧାନ ବଜି୍ଞାନ (Abhidhan Bigyana) 

ODIA VAC 206 NON 

CREDIT 
ସର୍ବନଶୀଳ ସାହତିୟ (CREATIVE WRITINGS)  

NON CREDIT VALUE ADDED COURSE 

Semester - III 
ODIA D 301  

(Project and Dissertation)   
4 ପାଠଚକ୍ର ଓ ନବିନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି (Seminar Presentation and Preparation of Term 

Paper) 

ODIA C 302 4 ଆଦ୍ବିାସୀ ସାହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ ି(Adibasi Sahitya O Sanskruti) 

ODIA E 303 (Group-A) 4 A student is allowed to opt. for any one group from following 3 

groups. ଛାତ୍ରଟଏି ତୃତୀୟ ଲସମିଷ୍ଟାରଲର ଲର୍ଯଉ ଁGroupରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଲନଇଥିବ ଚତୁର୍ବ 
ଲସମିଷ୍ଟାରଲର ତାହାକୁ ଲସହ ିନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ Groupରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଲନବାକୁ ଲହବ ।  
Group-A : ଲ ାକ ସାହତିୟ (Loka Sahitya) ODIA E 303 & ODIA E 304 

Group-B : ମଧ୍ୟର୍ଯୁଗୀୟ ସାହତିୟ (Madhyajugiya Sahitya) ODIA E 305 & 

ODIA 306 

Group-C : ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ବୀ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ (Swadhinata Parabarti Odia 

Sahitya)  

                 ODIA E 307 & ODIA 308 

ODIA E 304 (Group-A) 4 
ODIA E 305 (Group-B) 4 
ODIA E 306 (Group-B) 4 
ODIA E 307 (Group-C) 4 
ODIA E 308 (Group-C) 4 

ODIA CT 300 4 ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ଚର୍ଚ୍ବା (Odia Sahiyta Charchaa) 
ODIA VAC 309 NON 

CREDIT 
ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ସମୀକ୍ଷା ଧାରା (Odia Sahitya Sameekshya Dharaa) 
NON CREDIT VALUE ADDED COURSE 

Semester - IV 
ODIA C 401 4 ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ବକିାଶ ପବବ (Adhunika Odia Sahityaa Bikash Parba) 

ODIA C 402 4 ଭାରତୀୟ ସାହତିୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁବାଦ୍ ଓ ସମ୍ପାଦ୍ନା କଳା (Bharatiya 

Sahityara Tulanatmaka Adhyayana, Anubaada O Sampaadanaa Kala) 

ODIA C 403 4 ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଦ୍ଶବନଶୀଳ କଳା (Odishar Pradarshanshila kala) 
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ODIA E 404 (Group-A) 4 A student is allowed to opt. for any one group from following 3 

groups.  

ଛାତ୍ରଟଏି ତୃତୀୟ ଲସମିଷ୍ଟାରଲର ଲର୍ଯଉଁ Groupରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଲନଇଥିବ ଚତୁର୍ବ 
ଲସମିଷ୍ଟାରଲର ତାହାକୁ ଲସହ ିନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ Groupରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଲନବାକୁ ଲହବ ।  
Group-A : ଲ ାକ ସାହତିୟ (Loka Sahitya) ODIA E 404 & ODIA E 405 

Group-B : ମଧ୍ୟର୍ଯୁଗୀୟ ସାହତିୟ (Madhyajugiya Sahitya) ODIA E 406 & 

ODIA 407 

Group-C : ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ବୀ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ (Swadhinata Parabarti Odia 

Sahitya)      ODIA E 408 & ODIA 409 

ODIA E 405 (Group-A) 4 
ODIA E 406 (Group-B) 4 
ODIA E 407 (Group-B) 4 
ODIA E 408 (Group-C) 4 
ODIA E 409 (Group-C) 4 

ODIA AC 410  NON 

CREDIT 
ଦ୍କି୍ଷଣ ଓଡ଼ଶିାର ସାଂସ୍କତୃକି ବଭିବ (Cultural Heritage of South Odisha)  
NON CREDIT ADD-ON-COURSE 

 

1
st
 Semester     5 Papers  20 Credit   500 Marks  

2
nd

 Semester     5 Papers  20 Credit  500 Marks  

3
rd

 Semester     5 Papers  20 Credit   500 Marks  

4
th
 Semester     5 Papers  20 Credit   500 Marks 

             TOTAL:  80 Credit      TOTAL: 2000 Marks 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ  
Aim of the Program 

 • ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହତିୟ ସହତି ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସାହତିୟର ବବିଧି ବଷିୟଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାନଙୁ୍କ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦ୍ାନ କର ିଏହାକୁ ବଶି୍ଵ ସାହତିୟ 
ସହତି ପରଚିତି କରାଇବା ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଠୟକ୍ରମର ଲମୌଳକି  କ୍ଷୟ(Aim) ଅଲଟ ।  

• ଲବୌଦ୍ଧକି ଜ୍ଞାନ ଓ ଉନ୍ନତ ଚନି୍ତା ଲଚତନାକୁ ଭିର୍ତ୍ ିକର ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ର୍ୀବନ ର୍ୀବକିା ମାଗବ ପ୍ରଦ୍ଶବନ କରାଇବା ଏହାର ଉଲର୍ଦ୍ଦଶୟ ।  

• ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାନଙ୍କର  ିଖନ କଳାର ବକିାଶ, ବୟବହାରକି ଓ ବୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ବକିାଶ ଦ୍ଗିଲର ଏହା ସହାୟକ ଲହବ ।   

• ପ୍ରାଚୀନ ଓ ସାଂପ୍ରତକି କାଳଲର ରଚତି ଲହଉଥିବା ସାହତିୟ ମଧ୍ୟଲର ପ୍ରଲଭଦ୍ ର୍ାଣିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କତୃ, ପା ି, ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନ 

ଉପଲର ପ୍ରାଧାନୟ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛ ି।  

• ଏହ ିପାଠୟକ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ଭାରତୀୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ ସମବନ୍ଧଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ସୂ୍ଥଳ ଧାରଣା ପାଇପାରଲିବ ।  

• ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ସୁଖୟାତ ିଅର୍ବନ କରଥିିବା ପଲାଲଟା, ଆରଲିଷ୍ଟାଟ  ଆଦ୍ ିଲର୍ଯାଗର୍ନମାଙ୍କର ମହନୀୟତା ବଳଲର କଳା ସୃଷ୍ଟଲିର 

ପ୍ରକୃତରି ଭୂମିକା ଓ କଳାନିବତ ରୂପ, ଦ୍ାଶବନକି ଅନୁଚନି୍ତା ସମବନ୍ଧଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରପିାରଲିବ ।  

• ଭାଷା ସମ୍ପକତି ନୟିମଭିର୍ତ୍କି ଓ ତାତି୍ତ୍ଵକ ଜ୍ଞାନ ସହତି ବାଚକି ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପକବଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବଗତ ଲହଲବ ।  

• ପ୍ରାଚୀନ ପରୁାଣ, ଗଦ୍ୟ ସାହତିୟଲର ସାସ୍କତୃକି ଓ ଧାମିକ ଆଲବଦ୍ନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତନିୀତ ି କପିର ିପ୍ରତଫିଳତି ଲହାଇଛ,ି ଏହା 
ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ର୍ାଣିବାକୁ ପାଇଲବ ।  

• ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟଲର ରୂପାୟିତ ଲହାଇଥିବା ବହୁମଖୁୀନତାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ର୍ାଣଲିବ ।  

• ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳଲର ଲସକାଳ ସାହତିୟ ରଚନାଲର ରହଥିିବା ଚମତ୍କାରତିା, ଆଳଙ୍କାରକିତା, ବର୍ଣ୍ବନା ଚାତୁରୀ, ଛନ୍ଦବନିୟାସ, 

ଶବ୍ଦପାଣି୍ଡତୟ ଓ ଅଳଙ୍କାର ସଂଲର୍ଯାର୍ନା ସମ୍ପକବଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ାଭ କରପିାରଲିବ ।  

• ଲ ାକସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳଲର ସଂସ୍କତୃ ଗଲବଷଣାର ଲବୈଜ୍ଞାନକି ଅନୁଶୀଳନ, ଲ ାକ ମାନସ ସଦି୍ଧାନ୍ତ, ଐତହିାସକି ବଚିାର, ତତ୍ତ୍ଵ, ପ୍ରକାର୍ଯବୟ, 
ସଂରଚନା ବଷିୟଲର ଛାତ୍ରମାଲନ  ଜ୍ଞାନ ାଭ କରପିାରଲିବ ।  

• ସମ୍ପ୍ରତ ିପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ, ବାଣିର୍ୟ, ବୟବସାୟ, ରାର୍ନୀତ,ି ଶକି୍ଷା, ଗ୍ରାମ, ସହରାଞ୍ଚଳ କଲଚର ିଆଦ୍ ିଲକ୍ଷତ୍ରଲର ବୟବହୃତ ଲହଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ 

ଶବ୍ଦର ଅର୍ବ ତା’ର ବୟବହାର, ଇତହିାସ ଓ ଶୁଦ୍ଧାଶୁଦ୍ଧ ନରି୍ଣ୍ବୟ ସମବନ୍ଧଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଧାରଣା ପାଇପାରଲିବ ।  

• ଆଦ୍ବିାସୀ ସାହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃରି ବକିାଶ ମୂଳଲର ହିଁ ନହିତି ରହଛି ିମହନୀୟ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କତୃରି ବକିାଶ। ଲତଣୁ ଆଦ୍ବିାସୀ ସଂସ୍କତୃ ିଓ ସାମାର୍କି 

ବବିର୍ତ୍ବନ ସମ୍ପକବଲର ଲସମାଲନ  ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇପାରଲିବ ।  
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• ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ଓଡ଼ଆି ଲପୌରାଣିକ, କାଳ୍ପନକି କାବୟମାନଙ୍କର ଆଦ୍ଶବାବଳୀର ଅନୁଶୀଳନ, ସହତି ମସୁ ମାନ, ମରହଟ୍ଟା ଶାସନର ସ୍ଥିତ ିସମ୍ପକବଲର 

ଲସମାଲନ ଜ୍ଞାନ ାଭ  କରପିାରଲିବ  ।  

• ଲ ଖକମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ର୍ନତି ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତ ିସହତି ଲଭୌଲଗାଳକି ଏବଂ ଐତହିାସକି କମିବଦ୍ନ୍ତୀ ସମ୍ପକବଲର ଲସମାଲନ ଧାରଣା ପାଇପାରଲିବ 

। 

• ଅଭିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ଭାଷା ସାହତିୟର ଏକ ଗରୁୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ବ ଦ୍ଗି, ଏ ଦ୍ଗିଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବକିାଶ ନମିିର୍ତ୍ ଏହ ି ଦ୍ଗି ପ୍ରତ ି ଗୁରୁତ୍ଵ 
ଦ୍ଆିର୍ଯାଇପାରବି ।  

• ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ତର୍ୟ ଅଲନବଷଣର ସଂହତପିରୂ୍ଣ୍ବ ଗଦ୍ୟ ସମାଲବଶକୁ ଲସମାଲନ ର୍ାଣପିାରଲିବ ।  

• ଓଡ଼ଆି ନାଟକର କର୍ାବସୁ୍ତ, ଦୃ୍ଶୟ ସଂଲର୍ଯାର୍ନା, ଚରତି୍ର, ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଐକତ୍ରୟୀ ଆଦ୍ ିବଷିୟଲର ନାଟକ ଓ ଏକାଙି୍କକା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜ୍ଞାତ ଲହଲବ।  

• ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହତିୟ ଲହଉଛ ିସମ୍ପ୍ରତ ିଏକ ଆହବାନକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏହା ଆମକୁ ବଶି୍ଵ ସାହତିୟ ସହତି ଲର୍ଯାଡ଼ବିାଲର ସହାୟକ ଲହବ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଲଦ୍ଶ 

ଲଦ୍ଶ, ର୍ାତ ିର୍ାତ,ି ସଂସ୍କତୃ,ି ସାହତିୟ ମଧ୍ୟଲର ଭାବଗତ ସାମୟ ରହପିାରବି । ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଏହାକୁ ର୍ାଣବିାକୁ ପାଇଲବ ।  

• ଓଡ଼ଶିାଲର ପ୍ରଦ୍ଶତି ଲହଉଥିବା ପା ା, ଦ୍ାସକାଠ,ି ଭାରତ ୀଳା, ଲମାଗ  ତାମସା, ଦ୍ଣ୍ଡନାଟ, ଛଉନାଚ, ଚଇତଲି ାଡ଼ା ନାଟ, ସଖୀ ନାଚ, ପଶୁମୁଖା 
ନାଚ, କଲେଇ ନାଟର ବଷିୟବସୁ୍ତ, ଆଖୟାନ, ଚରତି୍ର, ଗୀତ ଓ ଧମବୀୟ ଚନି୍ତାଧାରା ଆଦ୍ ିବଷିୟଲର ଲସମାଲନ ଅବଗତ ଲହଲବ ।  

• ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦ୍ନା ଓ ଅନୁବାଦ୍ ସାହତିୟ ଆଲ ାଚନା ଫଳଲର ପାଠ ନରି୍ଣ୍ବୟ, ବୟାଖୟା ସହତି ମୂଳ ଲ ଖାର ଅନୁଭୂତ ିସମ୍ପକବଲର ର୍ାଣିପାରଲିବ ।  

• ଆପଣାର ଆସ୍ଥା ଓ ପସନ୍ଦ ଭିର୍ତ୍କି ବଷିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମଲର ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସାହତିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ନାତଲକାର୍ତ୍ର 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଅନୟ ବଷିୟ ମଧ୍ୟରୁ ଲକୌଣସ ିଏକ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ବଭିାଗର ପାଠୟକ୍ରମଲର ନରି୍ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିାର 

ସୁଲର୍ଯାଗ ପାଇଲବ । ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟର ଅନୟାନୟ ସ୍ନାତଲକାର୍ତ୍ର ବଭିାଗର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳକି ସାହତିୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା 
ବୟବସ୍ଥା ପାଠୟକ୍ରମଲର ରହଥିିବା ଲହତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବକିାଶ ଲହାଇପାରବି ।  

ପାଠ୍ଦ୍ାନର ପୂବବ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି(Pre-Requisite) 

 ପାଠଦ୍ାନ ନମିିର୍ତ୍ ନମିନ ିଖିତ ଦ୍ଗିପ୍ରତ ିଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦ୍ାନ  କରବିା ବଲିଧୟ 

 ପାଠୟକ୍ରମ ଓ ପାଠୟଚର୍ଚ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗଲର ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ ଲହବା । 

 ନଦି୍ଧବାରତି ସମୟ ମଧ୍ୟଲର ପାଠୟ ବଷିୟବସୁ୍ତର ପରସିମାପି୍ତ କରବିା । 

 ପାଠ ଦ୍ାନ ପ୍ରତ ିସଲମବଦ୍ନ ଓ ସଲଚତନ ରହ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଏଥିପ୍ରତ ିଲପ୍ରରଣା ର୍ାତ କରାଇବା । 

 ଶକି୍ଷାଦ୍ାନ ସମୟଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାନଙ୍କର ଲବାଧଶକି୍ତ/ଚନି୍ତାଧାରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବତି କରବିା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ କଳାଲକୌଶଳ ଅବ ମବନ କରବିା।  

 ପାଠଦ୍ାନ ଲଶଷଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ବଷିୟଟକୁି ଲକଲତ ଦୂ୍ର ହୃଦ୍ୟଙ୍ଗମ କଲ , ତାହାକୁ ର୍ାଣବିା ପାଇଁ ଲମୌଖିକ ପ୍ରଶନ ସହତି   ିଖିତ 

ପରୀକ୍ଷା କରବିା।  

ଶକି୍ଷାଦ୍ାନ କ ାଜନା (Teaching Scheme) 

ଲେଣୀ କକ୍ଷଲର  ଶକି୍ଷାଦ୍ାନର  ସୁବୟବସ୍ଥା କପିର ିନୟିମିତ କାର୍ଯବୟକାରୀ ଲହାଇପାରବି, ଲସ ଦ୍ଗିଲର ପ୍ରାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାରି୍ଯବା ବଲିଧୟ ।  

 ଲେଣୀ ଗୃହର ଶକି୍ଷାଦ୍ାନକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରବିା ପାଇଁ ଲବୈଦୁ୍ୟତକି ଲଶୈକି୍ଷକ ମାଧ୍ୟମ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ହୟାଣ୍ଡଆଉଟ୍ ପ୍ରଭୃତ ି  ଉପକରଣଗୁଡ଼କିର 

ଉପଲର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଏ।  

 ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ବଷିୟଟକୁି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଭାଲବ ଅବଗତ ଲହବା ପାଇଁ ଟୁୟଲଟାରଆିଲ୍ କଲାସ ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇର୍ାଏ।  

 ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାନଙ୍କ ଲବାଧଶକି୍ତକୁ ପରଚିାଳତି କରବିା ପାଇଁ ଲମଣ୍ଟର-ଲମଣ୍ଟ ି  ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଏ।  

 ରାର୍ୟ ଓ ରାର୍ୟବାହାର ବଷିୟ ବଲିଶଷଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାର୍ଯାଇ ଶକି୍ଷାଦ୍ାନ କରବିା ଫଳଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାନଙ୍କର ଲବାଧ/ଜ୍ଞାନ ଶକି୍ତକୁ 

ପ୍ରସାରତି କରବିା ପାଇଁ ସଲୁର୍ଯାଗ ସଷୃ୍ଟ ିକରାର୍ଯାଇର୍ାଏ ।  

 ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲ ାଚନା ସମାଲ ାଚନା ନମିରି୍ତ୍ ସାପ୍ତାହକି ପାଠଚକ୍ର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି।ି  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର  ନଷି୍କର୍ବ (Programme Outcome) 

 ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟର ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ସମ୍ପକବଲର ଜ୍ଞାତ ଲହଲବ।  

 ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟଲର ଲବୈଜ୍ଞାନକିଭିର୍ତ୍ଲିର ଗଲବଷଣା କରବିାର ସଲୁର୍ଯାଗ ସଷୃ୍ଟ ିଲହବ।  

 ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସାହତିୟ ଅଧୟନଲର ପାରଦ୍ଶତିା ଅର୍ବନ କର ିଆପଣା ଧୀ-ଶକି୍ତର ସୁବନିଲିର୍ଯାଗ ଫଳଲର ଲନଟ୍ (NET), ଲର୍.ଆର୍.ଏଫ୍ 

(JRF),ଏସ୍.ଏସ୍.ବ(ିSSB), ଓ.ପି.ଏସ୍.ସ.ି (OPSC), ପି.ର୍.ିଟ.ି(PGT)ଭଳ ି ପ୍ରତଲିର୍ଯାଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼କିଲର କୃତକାର୍ଯବୟ 
ଲହବାପାଇଁ ଲର୍ଯାଗୟ ଲହାଇପାରଲିବ।  
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 ଅଣଓଡ଼ଆିମାନଙୁ୍କ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଶକି୍ଷାଦ୍ାନ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ନରି୍କୁ ନଲିୟାର୍ତି କରପିାରଲିବ।  

 ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର ନଭିବୁ   ଉର୍ଚ୍ାରଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧାଶୁଦ୍ଧ ନରି୍ଣ୍ବୟ କରବିାଲର ସହାୟକ ଲହବ।  

 

[ଇଚ୍ଛାଭିତି୍ତ  ସମ୍ମାନ ପଦ୍ଧତ ିସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ (Choice Based Credit Transfer) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ୁ ୨୦ କଗାଟ ି
ପତ୍ର ଓ ଚାରିକଗାଟ ିକସମିଷ୍ଟାରକର ବଭିକ୍ତ  ରା ାଇଅଛ ି। ପ୍ରକତୟ  କସମିଷ୍ଟାର ୫ କଗାଟ ିପତ୍ର ଏବଂ ୨୦ କକ୍ରଡ଼ଟି । 
ପ୍ରକତୟ  ପତ୍ର ୧୦୦ ନମବର ବଶିଷି୍ଟ ଏଥିରୁ ୮୦ ନମବର ପାଇଁ ୩ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅବଧିର ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା (End 
Semester) ଓ ୨୦ ନମବର ପାଇଁ ୧ ଘଣ୍ଟା ଅବଧିର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ (Internal) ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ।] 
 

 
Paper Code: ODIA C 101     4 Credit          100 Marks 

ଭାରତୀୟ ସାହତିୟ (Bharatiya Sahitya)  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

         ଭାରତୀୟ ସାହତିୟର ଚାରଲିଗାଟ ି ପ୍ରାଚୀନ ସାହତିୟର ଧାରା ର୍ଯର୍ା; ସଂସ୍କତୃ, ପା ି, ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ସମବନ୍ଧଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ 

ସାମଗି୍ରକ ଧାରଣା  ାଭ କରଲିବ।  

ୟୁନଟି୍-୧:  କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ (୫ମ ସଗବ) - କାଳଦି୍ାସ (Kumara Sambhabam-Panchama Sarga : Kalidas) 
ୟୁନଟି୍-୨:  ପା ି ଧମ୍ମପଦ୍ - ର୍ଯମକ ବଗଗ  (Pali Dhammapada- Jamaka Bagga) 
ୟୁନଟି୍-୩:  କପବରୂମଞ୍ଜରୀ - ରାର୍ଲଶଖର (Karpuramanjari- Rajsekhar) 
ୟୁନଟି୍-୪:  ଚର୍ଯବୟାଗୀତକିା (Charya Geetika):  
                (କ) କାହୁ୍ନପାଦ୍ - ଲ ାମବୀ ଚର୍ଯବୟା, ବାଟଓଗାଳ ଚର୍ଯବୟା, ଲ ାମବୀଲହରୁକ ଚର୍ଯବୟା  

          (Kahnupada- Dombi Charya, Bataogaala Charya, Dombiheruka Charya)           
                (ଖ)  ୁଇପାଦ୍ - କାୟାତରୁ ଚର୍ଯବୟା, ସହର୍ତତ୍ତ୍ଵ ଚର୍ଯବୟା  

(Luipada- Kayataru Charya, Sahajatatwa Charya) 
ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

            ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହତିୟ ସମ୍ପକବଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇବା ସହତି ସାଂପ୍ରତକି ଓ ପ୍ରାଚୀନ ସାହତିୟ ମଧ୍ୟଲର ରହଥିିବା 
ପ୍ରଲଭଦ୍ ର୍ଣାଇବା ଏହ ିପତ୍ରର ଉଲର୍ଦ୍ଦଶୟ ।  

Paper Code: ODIA C 102    4 Credit         100 Marks 

ଭାରତୀୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ (Bharatiya Sahitya Tatwa) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

ଭାରତୀୟ ସାହତିୟତତ୍ତ୍ଵ ସମବନ୍ଧଲର ଏକ ସୂ୍ଥଳ ଧାରଣା ଲଦ୍ବା ଏହ ିପତ୍ର ପରକିଳ୍ପନାର ମୂଳ ଉଲର୍ଦ୍ଦଶୟ। 

ୟୁନଟି୍-୧: ରସତତ୍ତ୍ଵ (Rasatatwa) 
ୟୁନଟି୍-୨: ଧ୍ଵନ,ି ଔଚତିୟ (Dhwani, Ouchitya) 
ୟୁନଟି୍-୩:  ରୀତ ି(Reeti) 
ୟୁନଟି୍-୪: ବଲକ୍ରାକି୍ତ, ଅଳଙ୍କାର (Bakrokti, Alankara) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

          ଭାରତୀୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ ଆଲ ାଚନା କ୍ରମଲର ଆଳଙ୍କାରକିଗଣ ରୀତ,ି ଅଳଙ୍କାର, ବଲକ୍ରାକି୍ତ, ଔଚତିୟ, ଧ୍ଵନ,ି ରସ ଆଦ୍ ିଆଲ ାଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗଲର 

କାବୟର ବଷିୟବସୁ୍ତ, ଚରତି୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ିଚତି୍ରଣକୁ କପିର ିଗରୁୁତ୍ଵ ଲଦ୍ଇଛନ୍ତ ିଲସ ସମ୍ପକବଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ର୍ାଣି ପାରଲିବ ।  

 

 

 

ପ୍ରଥମ କସମିଷ୍ଟାର (1st 
Semester) 
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Paper Code: ODIA C 103   4 Credit          100 Marks 

ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ  (Paschatya Sahitya Tatwa) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

  ପାଶ୍ଚାତୟ ସାରସ୍ୱତ ସାହତିୟ ର୍ଗତଲର ଖୟାତ ିାଭ କରଥିିବା ଆରଲିଷ୍ଟାଟ , ପଲାଲଟା, ଲହାମର ଆଦ୍ ିରୁ୍ଯଗର୍ନମାମାନଙ୍କ ଚନି୍ତାର ମହନୀୟତା 
ବଳଲର କଳା ସୃଷ୍ଟଲିର ପ୍ରକୃତରି ଭୂମିକା ପ୍ରକୃତରି କଳାନିବତ ରୂପ, ଦ୍ାଶବନକି ଅନୁଚନି୍ତନ ସହତି ଲସୌନ୍ଦର୍ଯବୟଲବାଧର ସମନବୟ ସମବନ୍ଧଲର ଧାରଣା ଲଦ୍ବା 
ଏହ ିପତ୍ରର  କ୍ଷୟ।  

ୟୁନଟି୍-୧: ଲରାମାଣ୍ଟସିରି୍ମ୍, କଲାସସିରି୍ମି୍ (Romanticism, Classicism) 
ୟୁନଟି୍-୨: ଚତି୍ରକଳ୍ପବାଦ୍, ପ୍ରତୀକବାଦ୍ (Chitrakalpabada Pratikabada) 
ୟୁନଟି୍-୩: ଅସି୍ତତ୍ଵବାଦ୍ (Astitwabada) 

ୟୁନଟି୍-୪: ମିଥ୍ (Myth) 
ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

               ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ଲରାମାଣ୍ଟସିରି୍ମି୍,କଲାସସିରି୍ମି୍  ସମାଲ ାଚନାର ସତୂ୍ର, ଭାଷାଭିର୍ତ୍କି ସମୀକ୍ଷା, 
କଳାତ୍ମକ ସମାଲ ାଚନା, ଅସି୍ତତ୍ଵବାଦ୍ୀ ଦ୍ଶବନ, ମିଥ୍ ଲଚତନା ପର ିସମାଲ ାଚନା କପିର ିବକିଶତି ଲହାଇଛ ିଲସ ସମବନ୍ଧଲର ଅବଗତ ଲହଲବ ।  

 

 

Paper Code: ODIA C 104 4 Credit      100 Marks 

ଭାର୍ା ବଜି୍ଞାନ (Bhasa Bijnan) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

              ଓଡ଼ଆି ଭାଷାକୁ ର୍ାଣବିାକୁ ଲହଲ  ଭାଷା ସମ୍ପକବଲର ସାଧାରଣ ନୟିମ ଭିର୍ତ୍କି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ବନ କରବିା ଏକାନ୍ତ ଆବଶୟକ, ଲତଣୁ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାରପର ିକାର୍ଯବୟ କରବି ।   

ୟୁନଟି୍-୧: ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ବାକଯନ୍ତ୍ର, ଧ୍ଵନି ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଧ୍ଵନିର ବଭିାଗୀକରଣ  

(Bhasara Sangya O Shrenee Bibhag, Bakjantra, Dwani Uccharan O Dwanira Bibhagi Karan) 
ୟୁନଟି୍-୨: ଓଡ଼ଆି ଧ୍ଵନରି ବଗବୀକରଣ (Odia Dwanira Bargikaran) 
ୟୁନଟି୍-୩: ଓଡ଼ଆି ଧ୍ଵନ ିପରବିର୍ତ୍ବନର ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ଗି ଓ ବଭିିନ୍ନ କାରଣ  

(Odia Dwani Paribartanara Bibhinna Diga O Bibhinna Karana)    
ୟୁନଟି୍-୪: ଓଡ଼ଆି ଶବ୍ଦର ବୁୟତ୍ପର୍ତ୍ ି(Odia Sabdara Byutpatti) 
ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

                    ଭାଷା ପାରମ୍ପରକି ବୟାକରଣ ଠାରୁ ନରି୍ର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରୟ ବର୍ାୟ ରଖି ଏହା ଧ୍ଵନ ିବଜି୍ଞାନ, ଶବ୍ଦ ବଜି୍ଞାନ, ରୂପ ବଜି୍ଞାନ, ଅର୍ବ ବଜି୍ଞାନ ଆଦ୍ ି

ବଭିାଗଲର ନରି୍ର କାୟା ବସି୍ତାର କରଛି,ି ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ର୍ାଣବିା ସହତି ଭାଷା ପରବିର୍ତ୍ବନର ଉପାଲଦ୍ୟତା, ପ୍ରଲୟାର୍ନୀୟତା, ଧ୍ଵନ,ି ନୟିମ ଓ ଭାଷା 
ବଜି୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ବାର ଇତହିାସ ସମବନ୍ଧଲର ଅବଗତ ଲହଲବ ।  

Paper Code: ODIA C 105  4 Credit         100 Marks 

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ: ପୁରାଣ ଓ ଗଦ୍ୟ (Prachina Odia Sahitya Purana O Gadya) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

              ପ୍ରାଚୀନ ସାହତିୟଲର ଧାମିକ ଆଲବଦ୍ନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପରମ୍ପରା ବା ରୀତନିୀତକୁି ଲନଇ ପ୍ରାଚୀନ କବକୁିଳ ତାଙ୍କ ସାହତିୟର ମଖୁୟ ଆଧାର 

ଭାଲବ ଗ୍ରହଣ କରଥିିଲ , ତାହା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ପରୁାଣ ଓ ଗଦ୍ୟ ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବଗତ ଲହଲବ । 

ୟୁନଟି୍-୧:  ସାରଳା ମହାଭାରତ ମଷୂଳୀ ପବବ (ସଂପରୂ୍ଣ୍ବ), ସଂ- ଆର୍ତ୍ବବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତ ି 

(Sarala Mahabharata Musali Parba (Sampurna), Ed. Artaballabh Mahanty) 
ୟୁନଟି୍-୨: କୃଷ୍ଣସଂିହ ମହାଭାରତ (କଚ ଓ ଲଦ୍ବର୍ଯାନୀ କର୍ାଠାରୁ ର୍ଯର୍ଯାତଙି୍କ ସ୍ୱଗବପ୍ରାପି୍ତ ପର୍ଯବୟନ୍ତ) 

Krusna Singha Mahabharat (Kacha O Debajani Kathatharu Jajatinka Swargaprapti Paryanta) 

ୟୁନଟି୍-୩: ଭାଗବତ (ଅବଧୂତ ର୍ଯଦୁ୍ରାର୍ା ସମବାଦ୍)- ର୍ଗନ୍ନାର୍ ଦ୍ାସ  



Page 7 of 22 
 

 Bhagabata (Abadhuta JaduRaja Sambada), Jagannatrh Das 

ୟୁନଟି୍-୪: ରୁଦ୍ରସଧୁାନଧିି, ସଂ-  . କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ (୧୯୮୨, ପଷୃ୍ଠା-୩୬ ପର୍ଯବୟନ୍ତ) 

 Rudra Sudhanidhi, (Sam-Dr. K.C. Sahu, 1982, Upto 36 Pages) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

ଓଡ଼ଆି କବମିାଲନ ଇତହିାସ ଓ ପରୁାଣର ସମିେଣ ଓ  ସମନବୟର ରୂପଲରଖ କପିର ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ତ,ି ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ର୍ାଣବିା ସହତି 

ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ଲଶୈଳୀ ଓ  କ୍ଷଣ ସମ୍ପକବଲର ଧାରଣା ପାଇପାରଲିବ।  

 

 
Paper Code: ODIA C 201    4 Credit         100 Marks  

ଆଧୁନ ି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ: ଆଦ୍ୟପବବ-୧୯୪୭ ପ ବୟନ୍ତ (Adhunika Odia Sahitya: Adyaparba- upto 1947) 

(ଉପନୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, କାବୟ, କବତିା, ପ୍ରବନ୍ଧ) 
 ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟର ରୂପଲରଖ ର୍ାଣବିା ସହତି ପରମ୍ପରାକୁ କପିର ିଆଧୁନକିତା ସହତି ତୁଳନା କରାର୍ଯାଇଛ,ି ଲସ ସଂପକବଲର 

ଅବଗତ ଲହଲବ । ଏହା ସହତି ମଣିଷର ଚନି୍ତା, ଲଚତନା, ସ୍ୱପନ, ପ୍ରତୀକ, ରୂପକଳ୍ପ ଆଚାର ବଚିାର ଲପାଷାକ ପରଲିଧୟ ମଣିଷର ପରୁୁଷାନୁକ୍ରଲମ 
ପରବିର୍ତ୍ବନ ଲହାଇର୍ାଏ । ଲସ ସମ୍ପକବଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ସଲଚତନ ଲହବା, ଏହ ି ପାଠୟକ୍ରମର ମଖୁୟ ଉଲର୍ଦ୍ଦଶୟ । 

ୟୁନଟି୍-୧ : ଉପନୟାସ(Upanyaasa) ମାମୁ : ଫକୀରଲମାହନ ଲସନାପତ ି(Mamu : Fakir Mohan Senapati)   
ୟୁନଟି୍-୨: କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ (Khyudra Galpa)  
 ଲରବତୀ - ଫକୀରଲମାହନ ଲସନାପତ ି(Rebatee - Fakir Mohan Senapati) 
 ମାଂସର ବଳିାପ - କାଳନି୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (Mansara Bilapa - Kalindi Charan Panigrahi) 
 ମାଗୁଣରି ଶଗଡ଼ - ଲଗାଦ୍ାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର (Magunira Shagada - Godabarish Mahapatra) 
 ବୁଢାଶଙ୍ଖାରୀ -  କ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର (Budha Shankhari - Lakshmikant Mahapatra) 
 କଳଙି୍ଗ ଶଳି୍ପୀ - ରାର୍କଲିଶାର ରାୟ (Kalinga Shilpi - Rajkishore Ray) 
 ଅନ୍ଧାରୁଆ - ସର୍ଚ୍ଦି୍ାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ (Andharua – Sacchidananda Rautray) 
ୟୁନଟି୍-୩ :  ାବୟ (KABYA) - ମହାର୍ଯାତ୍ରା(୫ମ ସଗବ ପର୍ଯବୟନ୍ତ) : ରାଧାନାର୍ ରାୟ  
      Mahajatra (Upto 5

th
 Sarga) - Radhanath Ray  

  ମିବା (OR)  

  ବତିା (KABITA) 
 ଋଷପି୍ରାଲଣ ଲଦ୍ବାବତରଣ - ମଧୁସଦୂ୍ନ ରାଓ (Rushiprane Debabataran - Madhusudan Rao) 
 ମଧୁମୟ - ଗଙ୍ଗାଧର ଲମଲହର (Madhumaya - Gangadhar Meher) 

 କାକବାରତା - ନନ୍ଦକଲିଶାର ବଳ (Kaka Barata - Nandakishore Bala) 

 କାଳରି୍ାଇ - ଲଗାଦ୍ାବରୀଶ ମିେ (Kalijai - Godabarish Mishra) 

 ମହାନଦ୍ୀଲର ଲର୍ୟାତ୍ସ୍ନାବହିାର - ମାୟାଧର ମାନସଂିହ (Mahanadire Jyotsnabihar - Mayadhara Manasingh) 

 ଲଶଫାଳ ିପ୍ରତ ି- କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ (Shephaliprati - Kuntala Kumari Sabat)  

 ପ୍ରତମିା ନାୟକ – ସର୍ଚ୍ ିରାଉତରାୟ (Pratima Nayak - Sacchidananda Rautray) 

ୟୁନଟି୍-୪ : ପ୍ରବନ୍ଧ (PRABANDHA) 
 ଓଡ଼ଆି ର୍ାତ ିକଏି - ଲଗାପବନୁ୍ଧ ଦ୍ାସ (Odia Jati Kie - Gopabandhu Das)                              
             ଶକି୍ଷା - ବଶି୍ଵନାର୍ କର (Shikhya - Biswanath Kar)  
 ଲମା ନଶି - ନୀଳକଣ୍ଠ ଦ୍ାସ (Mo Nisha - Neelakantha Das)   
 ଭ  ଓ ମନ୍ଦ - ବପିିନ ବହିାରୀ ରାୟ (Bhala o Manda - Bipin Bihari Ray)               
 ଅନୁତାପ - ରତ୍ନାକର ପତ ି(Anutapa – Ratnakar Pati) 

ଦ୍ଵତିୀୟ କସମଷି୍ଟାର (2nd
 Semester) 
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ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟଲର ସ୍ଥାନତି ଲହାଇଥିବା ଭାଷା,ଲଶୈଳୀ, ଲସୌନ୍ଦର୍ଯବୟଲବାଧ, ମୃତୁୟ ଲଚତନା, ସାବକି ପରବିର୍ତ୍ବନ, ସାମାର୍କି କାରଣ, 

ବହୁମୁଖି, ସମାନତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୟ, ମୂ ୟଲବାଧର ପାରସ୍ପରକି ସମ୍ପକବ ବଷିୟଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ର୍ାଣପିାରଲିବ । 

Paper Code: ODIA C 202    4 Credit    100 Marks  

ମଧ୍ୟ ୁଗୀୟ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ:  ାବୟ ଓ ଗଦ୍ୟ (Madhyajugiya Odia Sahitya: Kabya O Gadya) 

 ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ଓଡ଼ଆି କବଙି୍କ କାବୟ ରଚନା ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ସଂସ୍କତୃ ସାହତିୟର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୀତକୁି କପିର ିଅନୁସରଣ କରୁଥିଲ , ଲସସବୁ ସହ 

କାବୟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧନ, ଛନ୍ଦ ବନିୟାସ ଓ ଗାନଲର୍ଯାଗୟତା ସମବନ୍ଧଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇବା ଏହ ିପାଠୟକ୍ରମର ଉଲର୍ଦ୍ଦଶୟ । 
ୟୁନଟି୍-୧ : ରହସୟ ମଞ୍ଜରୀ (ପ୍ରର୍ମ ୦୪ ଟ ିଛାନ୍ଦ) - ଲଦ୍ବଦୁ୍ଲ୍ଲବଭ ଦ୍ାସ  

(Rahasya Manjari (Pratham 04 Chhanda) - Debadurllabh Das) 
ୟୁନଟି୍-୨ :  ାବଣୟବତୀ - ୦୧ ଓ ୦୬ ଛାନ୍ଦ : ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ (Labanyabatee - 01 & 06 Chhanda : Upendra Bhanja) 
ୟୁନଟି୍-୩ : କଲିଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମୂ୍ପ (‘କ’ ଗୀତ ଠାରୁ ‘ମ’ ଗୀତ ପର୍ଯବୟନ୍ତ) - କବସିୂର୍ଯବୟ ବଳଲଦ୍ବ ରର୍  

Kishore Chandrananda Champu ( ‘Ka’ tharu ‘Ma’ parjyant) - Kabisurya Baladeba Rath 

ୟୁନଟି୍-୪ : ଚତୁର ବଲିନାଦ୍ (ନୀତ ିବଲିନାଦ୍) - ବ୍ରର୍ନାର୍ ବ ଲର୍ନା  
Chatura Binod(Neeti Binod) - Brajanatha Badajena 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ଏହ ିସମୟର ସାହତିୟ ରଚନାର ଚମତ୍କାରତିା, ବର୍ଣ୍ବନା ଚାତୁରୀ, ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କର  ମାନସକିତା, କାମଶାସ୍ତ୍ରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବଲିବଚନା, 
ଅଳଙ୍କାର ସଂଲର୍ଯାର୍ନା, ଶବ୍ଦ ପାଣି୍ଡତୟ ଉପଲର କବମିାଲନ ଲର୍ଯଉଁ ଗରୁୁତ୍ଵ ଲଦ୍ଉଥିଲ  ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ତାହା ର୍ାଣବିାକୁ ପାଇଲବ।  
 

 

 

Paper Code: ODIA C 203   4 Credit    100 Marks  

ଓଡ଼ଆି କଲା ସାହତିୟ (Odia Loka Sahitya) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

             ଓଡ଼ଶିାଲର ଲ ାକ ସଂସ୍କତୃ ିଗଲବଷଣାର ଲବୈଜ୍ଞାନକି ଅନୁଶୀଳନ ଲକ୍ଷତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ଲବୈଜ୍ଞାନକି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲ ାକ ମାନସ ସଦି୍ଧାନ୍ତ, ସହତି 

ଲ ାକ ସାହତିୟ  ିଖିତ ସାହତିୟର ଲଚର, ତାକୁ ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇବା ସହତି ଲ ାକ ସାହତିୟ କପିର ିବଞ୍ଚ ିରହବି ଲସ ସମ୍ପକବଲର ଧାରଣା 
ଲଦ୍ବା ଏହ ିପତ୍ରର ମୁଖୟ ଉଲର୍ଦ୍ଦଶୟ। 
ୟୁନଟି୍- ୧ : ଓଡ଼ଆି ଲ ାକକର୍ାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ୍ । (Odia Lokakathara Swarupa O Prakarabheda) 
ୟୁନଟି୍-୨ : ଓଡ଼ଆି ଲ ାକଗୀତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ୍ । (Odia Lokageetara Swarupa O Prakarabheda) 

ୟୁନଟି୍-୩ : ଓଡ଼ଆି ଲ ାକନାଟକର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ୍ ।  (Odia Loka Natakara Swarupa O Prakarabhedaa) 

ୟୁନଟି୍-୪ : ଓଡ଼ଆି ପ୍ରବାଦ୍, ପ୍ରବଚନ, ଢଗ, ପ୍ରଲହଳକିା, ଓଷା-ବ୍ରତ । (Prabada, Prabachana, Dhaga, Prahelika, Osha-Brata) 
ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ଓଡ଼ଆି ଲ ାକ ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳଲର ଲ ାକ ସଂସ୍କତୃରି ଐତହିାସକି ବଚିାର, ସଦି୍ଧାନ୍ତ, ସ୍ୱରୂପ, ତତ୍ତ୍ଵ, ସଂରଚନା, ପ୍ରକାର୍ଯବୟ ସମବନ୍ଧଲର 

ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଜ୍ଞାନ ାଭ କରପିାରଲିବ । 

Paper Code: ODIA C 204    4 Credit    100 Marks 

ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ାତତ୍ତ୍ଵ (Odia Bhasatatwa)  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ଭାଷାତତ୍ତ୍ଵ ଲହଉଛ ିଭାଷା ସମ୍ପକବଲର ସବଲିଶଷ, ବସୃି୍ତତ ଓ ତାତି୍ତ୍ଵକ ଜ୍ଞାନ ଏହା ସହତି ବାଚକି ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଷାର ଅର୍ବ ପରବିର୍ତ୍ବନ ଓ 

ଭାଷା ବଜି୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସମବନ୍ଧଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବଗତ ଲହଲବ । 

ୟୁନଟି୍-୧: ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର ଇତହିାସ (Odia Bhasara Itihasha) 

ୟୁନଟି୍-୨: ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଉପଲର ଦ୍ରାବ ି, ଇଂରାର୍ୀ ଓ ର୍ଯାବନକି ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ  
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(Odia Bhasa Upare Dravid, English O Jabanika Bhasara Prabhaba) 

ୟୁନଟି୍-୩: ଓଡ଼ଆି ଅର୍ବ ପରବିର୍ତ୍ବନର ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ଗି ଓ କାରଣ (Odia Artha Paribartanara Bibhinndiga O Karana) 

ୟୁନଟି୍-୪: ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ବା - ର୍ନ୍ ବମିସ, ଗ୍ରୀୟସବନ, ଲଗାପୀନାର୍ ନନ୍ଦଶମବା, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦ୍ାସ, କୁଞ୍ଜବହିାରୀ ତ୍ରପିାଠୀ, ଲଗାଲ ାକବହିାରୀ ଧଳ, 
 ଗଗଲନନ୍ଦ୍ରନାର୍ ଦ୍ାଶ (Odia Bhasa Charcha - John Beams, Grearson, Gopinatha Nanda Sarma,  Neelakantha 
Das, Kunjabihari Tripathy, Goloka Bihari Dhal, Gaganendranatha Das) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଭାଷା ନମିବାଣ ପଦ୍ଧତରି ବଲିେଷଣ, ତାହାର ବର୍ଣ୍ବନା, ଭାଷାର ଧ୍ଵନ ି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭାଷାର ବଲିେଷଣ ର୍ାତ ନୟିମ ଅର୍ବ 
ପରବିର୍ତ୍ବନ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ଵ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ର୍ାଣିପାରଲିବ। 
Paper Code: ODIA C 205    4 Credit     100 Marks 

ଅଭିଧାନ ବଜି୍ଞାନ (Abhidhan Bigyana) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

            ଲକାଷଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧାଶୁଦ୍ଧ ନରି୍ଣ୍ବୟ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର ମୂଳଭିର୍ତ୍,ି କଥିତ ଓ  ିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କିର ଆକ୍ଷରକି ଅର୍ବ, ଭାଷା ବୟବହାର, 

ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦର ଇତହିାସ ସମବନ୍ଧଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରପିାରଲିବ । 

ୟୁନଟି୍-୧ : ଲକାଷଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ୍ (Koshagranthara Sangya, Swarupa O Prakarabheda) 

ୟୁନଟି୍-୨ : ଭାରତଲର ଲକାଷଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ପରମ୍ପରା  (Bharatare Koshagrantha Rachanara Parampara) 

ୟୁନଟି୍-୩ : ଲକାଷଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରସୁ୍ତତରି ଲବୈଜ୍ଞାନକିଧାରା (Koshagrantha Prastutira Baijnanika Dhara) 

              (ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ, ଶବ୍ଦ ସଷିୃ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କିର ବଗବୀକରଣ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କିର, ପ୍ରାଲୟାଗିକ ଦ୍ଗି, ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଉତ୍ସ ନରି୍ଣ୍ବୟ)  
(Shabdanushilana, Shabda Sangraha Pranali, Shabda Srusti Prakriya, Shabdara Bargikaran, 
Shabdara Prayogikadiga, Shabdara Mulautsa nirnaya) 

ୟୁନଟି୍-୪ : ଓଡ଼ଶିାଲର ଲକାଷଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ପରମ୍ପରା (Odishare Koshagrantha Rachanara Parampara) 

 
ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

ସଂପ୍ରତ ିବଜି୍ଞାନ, ଆଇନ ବୟବସାୟ, ବାଣିର୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ, ରାର୍ନୀତ,ି କଲଚର ିଆଦ୍ ିସଲଙ୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲର୍ଯତକି ି ନଷି୍ଠତା ବଢୁଛ ିଲସତକି ି 

ନୂଆନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାଲର ପ୍ରଲବଶ କରୁଅଛ ିପଣୁ ିଶବ୍ଦର ପରୁାତନ, ଶବ୍ଦ ଓ ବାକୟାଂଶ ର୍ାତ ିବଲିଶଷ ପ୍ରଚଳତି ଶବ୍ଦ ସମବନ୍ଧଲର ଜ୍ଞାନ  ାଭ କରଲିବ 

। 

Paper Code: ODIA V.A.C. 206  Non-Credit    Grade Point 

VALUE ADDED COURSE 

ସଜବନଶୀଳ ସାହତିୟ (CREATIVE WRITINGS)  
Programme Duration  

The duration of value added course is 30 hours with a combination 18 hours (60%) of theory and 12 hours 

(40%) of practical. However, the combination of theory and practical shall be decided by the course teacher 

with the approval of the Head of the Department.  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ସ୍ନାତଲକାର୍ତ୍ର ଲେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠୟକ୍ରମ ବାହାଲର ଲସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ସର୍ବନାତ୍ମକ ଲଚତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଏହ ିପାଠୟକ୍ରମର 
ଉଲର୍ଦ୍ଦଶୟ । (Value-added courses are those courses designed to enhance the standard of the students beyond those 

levels specified in academic curriculum. In order to enhance employability of the students value added courses 

are included in the curriculum. Add-on programs allow students to supplement degree programs with shorter, 

practical and industry-focused certificate and diploma program 
ୟୁନଟି୍-୧ : ଗଳ୍ପ  ିଖନ କଳା (Galpa Likhana Kala) 

ୟୁନଟି୍-୨ : କବତିା  ିଖନ କଳା  (Kabita Likhana Kala) 

ୟୁନଟି୍-୩ : ନାଟକ  ିଖନ କଳା  (Nataka Likhana Kala) 

ୟୁନଟି୍-୪ : ସମାଲ ାଚନା  ିଖନ କଳା  (Samalochana Likhana Kala) 
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ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome)  
  ସର୍ବନଶୀଳ ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ଭବଷିୟତଲର ଏ ଦ୍ଗିଲର ପାରଦ୍ଶତିା  ାଭ କରବିା ସହତି ଲସମାଲନ ସଫଳ 
ସାହତିୟିକ ଲହବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ଲହାଇପାରବି ।  
 
 

 

Paper Code: ODIA D 301      4 Credit     100 Marks 

ପାଠ୍ଚକ୍ର ଓ ନବିନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି(Seminar presentation and Preparation of Term paper) 

 

ପ୍ରସୁ୍ତତ ଟମବ ଲପପର ବଭିାଗର ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପରାମଶବ କ୍ରଲମ ଆଞ୍ଚଳକି ସାହତିୟ, ସଂସ୍କତୃ ି ଏବଂ ବୟକି୍ତଭିର୍ତ୍କି ଲହବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ 
ବଭିାଗପକ୍ଷରୁ ଆଲୟାର୍ତି ଲେଣୀ ପାଠଚକ୍ରଲର ଭାଗ ଲନଇ ଏଥିନମିରି୍ତ୍ ଅନ୍ତତଃ ଲଗାଟଏି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପିତ କରଲିବ । ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ନରି୍ 
ନରି୍ର ଟମବ ଲପପର ଭିର୍ତ୍ଲିର ଲହବ । ଏହାକୁ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ (Internal) ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବଲର ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବ ଓ ଏଥିପାଇଁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପରୂ୍ଣ୍ବ ସଂଖୟା ୨୦ ନମବରରୁ ନମବର ଦ୍ଆିରି୍ଯବ । ବଭିାଗୀୟ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଣୀ ପାଠଚକ୍ରଲର ଉପସ୍ଥାପିତ ନବିନ୍ଧର 
ମୂ ୟାଙ୍କନ କରାରି୍ଯବ । ଅବଶଷି୍ଟ ନମବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନବିନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି(Term Paper) ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ରହବି । ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ 
ନୟିମ ଅନୁସାଲର କରାରି୍ଯବ । 

ବଭିାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖୟାନୁସାଲର ସମାନ ଭାବଲର ଶକି୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଟମବ ଲପପର ବଣ୍ଟନ କରାର୍ଯାଇ ଏହା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାରି୍ଯବ ।    
Paper Code: ODIA C 302     4 Credit           100 Marks  

ଆଦ୍ବିାସୀ ସାହତିୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ ି(Adibasi Sahitya O Sanskruti) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

           ଆଦ୍ବିାସୀ ସାହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃରି ବକିାଶ ମୂଳଲର ହିଁ ନହିତି ରହଛି ିମହନୀୟ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କତୃରି ବକିାଶ। ଏହ ିସଂସ୍କତୃରି ଅଧ୍ୟୟନ ଓ 

ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଆଦ୍ବିାସୀ ଭାଷା, ସାହତିୟ, ନୃତୟଗୀତ, ପବବପବବାଣ ିଇତୟାଦ୍ ିସମବନ୍ଧଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ବନ କରପିାରଲିବ । 
ୟୁନଟି୍-୧: ଓଡ଼ଶିାର ଆଦ୍ବିାସୀ ସଂସ୍କତୃରି ସ୍ୱରୂପ  (Odishare Adibasi Sanskrutira Swarupa) 
ୟୁନଟି୍-୨: ଓଡ଼ଶିାର ଆଦ୍ବିାସୀମାନଙ୍କର ସାମାର୍କି ବବିର୍ତ୍ବନ  (Odishare Adibasimanankara Samajika Bibartana) 

ୟୁନଟି୍-୩: ଆଦ୍ବିାସୀ ସାହତିୟର ଲବୈଚତି୍ରୟ  (Adibasi Sahityara Baichitrya) 

ୟୁନଟି୍-୪: ଆଦ୍ବିାସୀ - ବଶି୍ଵାସ  (Adibasi-Bishwas) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ଆଦ୍ବିାସୀ ସଂସ୍କତୃରି ଆଲ ାଚନା କ ାଲବଲଳ ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଅର୍ବନୀତ,ି ପାରମ୍ପରକି ଆଚାର-ବୟବହାର, ପରଲିବଷ୍ଟନୀ, ଧମବ ବଶି୍ଵାସ 

ଓ ଉପାସନା, ନୃତୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଚତି୍ରକଳା, ଲମୌଖିକ ଓ  ିଖିତ ସାହତିୟ ରାର୍ନୀତକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବଚିାର ଧାରା, ବବିାହ, ପରବିାର ଗଠନ, ଐକୟ ଭାବ ଓ 

ସାଂସ୍କତୃକି ସାମାର୍କି ବବିର୍ତ୍ବନ ସମ୍ପକବଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ର୍ାଣିପାରଲିବ।  
 

   ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର (Special Paper) 

 
A student is allowed to opt. for any one group from following 3 groups. 

ଛାତ୍ରଟଏି ତୃତୀୟ ଲସମିଷ୍ଟାରଲର ଲର୍ଯଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଲନଇଥିବ ଚତୁର୍ବ ଲସମିଷ୍ଟାରଲର ତାହାକୁ ଲସହ ିନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଲନବାକୁ ଲହବ ।  
Group-A : ଲ ାକ ସାହତିୟ (Loka Sahitya) ODIA E 303 & ODIA E 304 

Group-B : ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ସାହତିୟ (Madhyajugiya Sahitya) ODIA E 305 & ODIA 306 

Group-C : ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ବୀ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ (Swadhinata Parabarti Odia Sahitya) ODIA E 307 & ODIA 308 

 

 
 

ତୃତୀୟ କସମିଷ୍ଟାର (3rd
 Semester)  
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ବଭିାଗ-  (Group- A) 

   କଲା  ସାହତିୟ (Loka Sahitya) 

Paper Code: ODIA E 303   4 Credit    100 Marks  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

         ଲ ାକ ସାହତିୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପତ୍ର ଭାଲବ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଲ ାକ ସାହତିୟର ସଂଗ୍ରହ, ସମ୍ପାଦ୍ନା ଓ ତା'ର 

ଆଲ ାଚନା କରବିା ସହତି ଏହାର ିଭିତଲର ଲଗାଟଏି ସମାର୍ ବା ତା’ର ଲଦ୍ଶ-ରାର୍ୟ-ର୍ାତରି ଆତ୍ମା କପିର ି ୁଚ ିରହଛି ିତାହା ର୍ାଣପିାରଲିବ। 
ୟୁନଟି୍-୧: ଲ ାକବଦି୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ (Lokabidyara Sagyan O Swarupa) 

ୟୁନଟି୍-୨: ଲ ାକବଦି୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ଇତହିାସ (Lokabidya Adhyayanara Itihasa) 

ୟୁନଟି୍-୩: ଲ ାକବଦି୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ବଭିିନ୍ନ ବଚିାର ପଦ୍ଧତ ି(Lokabidya Adhyayana Bichara Paddhati) 

ୟୁନଟି୍-୪: ଓଡ଼ଆି ଲ ାକ ବଶି୍ଵାସ ଓ ଲ ାକାଚାର (Odia Loka Biswas O Lokachara) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ଲ ାକ ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ସାମାର୍କି ଚଳଣ,ି ପରମ୍ପରା, ବୟବହାର, ଧମବଧାରା, ର୍ୀବନପ୍ରତ ି ଦୃ୍ଷ୍ଟିଲକାଣ, ଲସୌନ୍ଦର୍ଯବୟଲବାଧ ଆଦ୍ ି

ସମ୍ପକବଲର ଆଭାସ ମିଳବିା ସହତି ଏହାର ଲସୌରଭଲର ଆଲମ ନରି୍କୁ ର୍ାଣିବା ଓ ଚହି୍ନ ିପାରବିା । 

କଲା ସାହତିୟ (Loka Sahitya) 

Paper Code: ODIA E 304   4 Credit    100 Marks 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବଷିୟର ଦ୍ଵତିୀୟ ପତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମଲର ଲ ାକ କାହାଣୀ, ଲମାଟଫି୍ ତତ୍ତ୍ଵ, ଲ ାକ ନାଟ ଓ ନାଚ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛ ି । ଲ ାକ  
କାହାଣୀ ପ୍ରାଲଦ୍ଶକି ସାହତିୟଲର ପ୍ରସାର  ାଭ କର ିସ୍ଥାନ, କାଳ ଓ କର୍କର ରୁଚ ି ଅନୁସାଲର କପିର ି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଆକାର ଧାରଣ କରଅିଛ ିତାହା 
ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଅବଗତ ଲହବା ସହତି ର୍ାତୀୟ ଐକୟ, ପରମ୍ପରା ସଂରକ୍ଷଣଲର ଲ ାକ ସାହତିୟ କପିର ିଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ବ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରଛି ିତାହା 
ର୍ାଣପିାରଲିବ। 
ୟୁନଟି୍ -୧: ଲ ାକକର୍ାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ (Lokakathara Sagyan O Swarupa) 

ୟୁନଟି୍ -୨: ଲମାଟଫି ଓ ଟାଇଫ ତତ୍ତ୍ଵ (Motif O Type Tatwa) 

ୟୁନଟି୍ -୩: ଓଡ଼ଆି ଲ ାକନାଟକ ଓ ଲ ାକନୃତୟ (Odia Loka Nataka O Loka Nrutya) 

ୟୁନଟି୍ -୪: ଓଡ଼ଆି ଲ ାକକର୍ାର  ସାମାର୍କି ଓ ସାହତିୟିକ ଦ୍ଗି  

(Odia Lokakathara   Samajika O Sahityika Diga) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 କାହାଣୀର ମୂଳତତ୍ତ୍ଵ ଲହଉଛ ିକର୍ାଭିପ୍ରାୟ। ଲ ାକକର୍ାଲର ପରମ୍ପରାଗତ, ସାଂସ୍କତୃକି, ମଲନାଲବୈଜ୍ଞାନକି ଏବଂ ଲନୈତକି ରୂପ ପର ିକି୍ଷତ 

ଲହାଇର୍ାଏ । ପଣୁ ିଲ ାକ ନାଟ ଓ ନାଚଲର ଲ ାକ ର୍ୀବନ ଲଶୈଳୀ ସଭୟତା, ପରମ୍ପରା, ଲନୈସଗିକ ଆହ୍ଲାଦ୍, କପିର ିଚତି୍ରତି ଲହାଇର୍ାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ତାହା ର୍ାଣିବାକୁ ପାଇଲବ। 

ବଭିାଗ - ଖ୍ (Group-B) 
ମଧ୍ୟ ୁଗୀୟ ସାହତିୟ(ପ୍ରାକ୍-ଉକପନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ)  (Madyajugiya Sahitya- Prak-Upendra Odia Sahitya) 

Paper Code: ODIA E 305   4 Credit     100 Marks  
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

             ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ରୂଲପ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ଏ ରୁ୍ଯଗଲର ରଚତି ଲହାଇଥିବା ଲପୌରାଣକି କାବୟ, 
କାଳ୍ପନକି କାବୟଗୁଡ଼କିଲର ପରୁାଣ ରୁ୍ଯଗର ଅନୁସରଣ, ଲପୈାରାଣକି ଆଦ୍ଶବାବଳୀର ଅନୁଶୀଳନ କପିର ିକରାର୍ଯାଇଛ ିତାହା ର୍ାଣିବାକୁ ପାଇଲବ। 
ୟୁନଟି୍ -୧: ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ : ସାମାର୍କି, ରାର୍ନୀତକି ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ପଷୃ୍ଠଭୂମ ି 

(Madhya Jugiya Odia Sahitya - Samajika, Rajaneetika o Sanskrutika Prusthabhumi) 

ୟୁନଟି୍ -୨: ଓଡ଼ଆି କାଳ୍ପନକି କାବୟ (Odia Kalpanika Kabya) 

ୟୁନଟି୍ -୩:  ଓଡ଼ଆି ଲପୌରାଣିକ କାବୟ (Odia Pauranika Kabya) 

ୟୁନଟି୍ -୪:  ପ୍ରାକ -ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ଆି କାବୟ : ଆଙି୍ଗକ ଓ ଆତ୍ମକି ଦ୍ଗି  
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(Prak Upendra Odia Kabya - Angika O Atmika Diga) 

 ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ସାମାର୍କି, ରାର୍ନୀତକି, ସାଂସ୍କତୃକି ଆଲ ାଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗଲର ମସୁ ମାନ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନର ସ୍ଥିତ,ି ଲପୈାରାଣିକ ଓ କାଳ୍ପନକି 

କାବୟର  କ୍ଷଣ ସହତି ଆଙି୍ଗକ ଓ ଆତ୍ମକି ଦ୍ଗି ସମବନ୍ଧଲର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରପିାରଲିବ। 

ମଧ୍ୟ ୁଗୀୟ ସାହତିୟ: ପ୍ରାକ୍-ଉକପନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ଆି  ବ ିଓ  ାବୟ, Madhyajugiya Sahitya: Prak-Upendra Odia Kabi O Kabya 

Paper Code: ODIA E 306   4 Credit   100 Marks  
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

           ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟଲର ରଚତି ଲହାଇଥିବା ଆଖୟାୟିକା କାବୟ ରାଗାନୁଗା ଶୁଦ୍ଧା ଭକି୍ତର ରସତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଭାବନା ଅଲପକ୍ଷା କୃଷ୍ଣ 

ଓ ଲଗାପୀମାନଙ୍କର  ୀଳାତତ୍ତ୍ଵ, ନାୟକ ନାୟିକାମାଲନ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧବବ ଓ କନି୍ନରୀ ରୂଲପ ମର୍ତ୍ବୟଲର ର୍ନମ ାଭ, ଗଳ୍ପାଂଶଗୁଡ଼କି ଏକ ତ୍ରଭୁିର୍ ମଧ୍ୟଲର 

ସଂଲର୍ଯାର୍ତି ଲହାଇ ପ୍ରାକୃତକି ଲଶାଭା ଓ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ବନା ସମ୍ପକବଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଅବଗତ ଲହାଇପାରଲିବ ।  
ୟୁନଟି୍ -୧ : କଳ୍ପ ତା (୧ମ ଓ ୬ଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ) - ଅର୍ବୁନ ଦ୍ାସ  

(Kalpalata,1st & 6th Chhanda – Arjuna Das) 

ୟୁନଟି୍ -୨ : ଉଷାଭିଳାଷ (୧ମ ଓ ୫ମ ଛାନ୍ଦ) - ଶଶୁିଶଙ୍କର ଦ୍ାସ  

(Ushabhilash,1st & 5th Chhanda - Shishushankar Das) 

ୟୁନଟି୍ -୩ : ପରମିଳା (୧ମ ଓ ୧୦ମ  ଛାନ୍ଦ) - ନରସଂିହ ଲସଣ 
 (Parimala,1st & 10th Chhanda - Narasingha Sena) 

ୟୁନଟି୍ -୪ : ଲପ୍ରମାଲ ାଚନା(୧ମ ଓ ୮ମ ଛାନ୍ଦ) – ବଷୁି୍ଣ ଦ୍ାସ  

(Premaalochana,1st & 8th Chhanda – Bishnu Das) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

         ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ସାହତିୟଲର ରଲସାର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ବ କାବୟକୃତ,ି ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଲର୍ଯୌବନ  ାଭ, ଲର୍ଯୌନସଂପକବଲର ରସ ନ ନବି ିତାର ବର୍ଣ୍ବନା, 
ସଂସ୍କତୃର କାବୟରୀତ ିଓ ରୁଚରି ପ୍ରଭାବଲର ପ୍ରକୃତ ିଚତି୍ରଣ ଓ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ବନା, ଅଳଙ୍କାର ସଂଲର୍ଯାର୍ନା ଆଦ୍ ିବଷିୟଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ର୍ାଣିପାରଲିବ । 

ବଭିାଗ – ଗ (Group-C) 

ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବତ୍ତବୀ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ (Swadhinata Parabarti Odia Sahitya) 

(ଭ୍ରମଣ ାହାଣୀ, ରମୟରଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ) 
Paper Code: ODIA E 307   4 Credit    100 Marks 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

             ମଣିଷ ଅତୀତଲର ଭ୍ରମଣ ର୍ୀବନକୁ େମଣ ମଲନ କରୁଥିଲ  । ଲତଣୁ ପାଦ୍ଲର ଚା ି ଚା ି ଦୂ୍ରପର୍ ଅତକି୍ରମ କରୁଥି ା । ଭ୍ରମଣ ର୍ନତି 

ଅନୁଭୂତକୁି ପ୍ରବନ୍ଧଲର ସ୍ଥାନତି କରବିା ସହତି ତର୍ୟ ଅଲନବଷଣ ଓ ସଂହତପିୂର୍ଣ୍ବ ଗଦ୍ୟ ସମାଲବଶକୁ ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରପତ୍ର ଭାଲବ 

ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ର୍ାଣପିାରଲିବ। 
ୟୁନଟି୍ -୧ : ପଶି୍ଚମ ଆଫି୍ରକାଲର ଓଡ଼ଆି ଲଢଙି୍କ - ଭୁବଲନଶ୍ଵର ଲବଲହରା  

(Paschima Afrikare Odia Dhenki – Bhubaneswar Behera) 
ୟୁନଟି୍ -୨ : ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ - ଭୁବଲନଶ୍ଵର ଲବଲହରା (Shuna Pareekshya - Bhubaneswar Behara) 
ୟୁନଟି୍ -୩ : ଲମା ର୍ୀବନ ସଂଗ୍ରାମ - ସତୟନାରାୟଣ ରାର୍ଗୁରୁ (Mo Jeebana Sangram – SatyanarayanaRajguru) 
ୟୁନଟି୍ -୪ : ପ୍ରବନ୍ଧ (Prabandha) 

(କ) ଖବବ ମଣିଷ - ଚନ୍ଦ୍ରଲଶଖର ରର୍ (Kharba Purusha - Chandra Sekhara Rath) 
(ଖ) ନୂଆମଣିଷ - ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ି(Nua Manisha - Sharat Kumara Mahanty) 

    (ଗ) ରାତ ିଲକଲତ ଲହ ା - ଚରି୍ତ୍ରଞ୍ଜନ ଦ୍ାସ (Rati Ketehela – Chittaranjan Das) 
( ) ପଷୁ୍ପପୁରଲର ବଷବାବରଣ - କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣଗି୍ରାହୀ (Puspapurare BarsaBaran – Krushna Chandra Panigrahy) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 
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 ଲ ଖକର ଭ୍ରମଣ ର୍ନତି  ର୍ୀବନାନୁଭୂତ,ି ଅନୁଭବ, ଆଲବଗ ରୁ୍ଯକି୍ତର ସସୁଞ୍ଜମତା, ଲଭୌଲଗାଳକି  ପରଲିବଶ, ଇତହିାସ ଆଦ୍କୁି ଦ୍ଶବାଇବା 
ସହତିଲ ଖକର ସାହତିୟକୃତକୁି ବଚିାରତିବଗବଭାଲବ ଗ୍ରହଣ କରବିା ବଷିୟଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ର୍ାଣପିାରଲିବ।  

ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବତ୍ତବୀ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ (Swadhinata Parabarti Odia Sahitya) 

(ନାଟ  ଓ ଏ ାଙି୍କ ା) 
Paper Code: ODIA E 308   4 Credit     100 Marks  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

            ନାଟକ ଓ ଏକାଙି୍କକା ଲଗାଟଏି ସଂସ୍କତୃବନ୍ତ ର୍ାତରି ପ୍ରଲଣାଚ୍ଛଳତାର ପ୍ରତୀକ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ଶିାଲର ନାଟକାଭିନୟର ସମଦୃ୍ଧ 

ପରମ୍ପରା ରହ ିଆସଥିିଲ  ଲହଁ ଇଂଲରର୍ ସଭୟତାର ପ୍ରସାର ଫଳଲର ଆଧୁନକି ନାଟୟକଳାର ବକିାଶ ସାଧିତ ଲହାଇଛ ିତାହା ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ର୍ାଣିବା 
ସହତି ଏକାଙି୍କକାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବଭିାଗୀକରଣ ସଂପକବଲର ଅବଗତ ଲହଲବ। 

ୟୁନଟି୍ -୧ : ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ବୀ ଓଡ଼ଆି ନାଟକର ରୂପ ଓ ଭାବ ଲବୈଚତି୍ରୟ   
(Swadeenata parabartee Odia Natakara Rupa O Bhaba baichitrya) 

ୟୁନଟି୍ -୨ : ନନ୍ଦକିାଲକଶରୀ - ମଲନାରଞ୍ଜନ ଦ୍ାସ (Nadikakesharee - Manoranjan Das) 
ୟୁନଟି୍ -୩ : ମଁ ୁଆଲମ୍ଭ ଓ ଆଲମ୍ଭମାଲନ - ରଲମଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (Mu ambhe O ambhemane - Ramesh Panigrahi) 
ୟୁନଟି୍ -୪ : ଏକାଙି୍କକା (Ekankika) 

(କ) ଭା ୁ ଉପଦ୍ରବ - ବରି୍ୟ ମିେ (Bhalu Upadraba – Bijaya Mishra) 
   (ଖ ) ଛଦ୍ମଲବଶୀ - ବଶି୍ଵର୍ତି ଦ୍ାସ (Chhadmabeshi - Biswajit Das) 
   (ଗ) ଦୁ୍ଃସମୟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ (Duhsamaya – Narayan Sahu) 
ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ନାଟକ ଓ ଏକଙି୍କକାର କର୍ାବସୁ୍ତ, ଦୃ୍ଶୟ ସଂଲର୍ଯାର୍ନା, ମଞ୍ଚଲଶୈଳୀ, ଚରତି୍ର, ସଂଳାପ, ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆକସି୍ମକତା, 
ଐକୟତ୍ରୟୀ, ପରସିର ଓ ବଭିିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତ ିସମବନ୍ଧଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ାଭ କରଲିବ ।  

Paper Code: ODIA V.A.C. 309  Non-Credit       Grade Point 

VALUE ADDED COURE 

ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ସମୀକ୍ଷାର ଧାରା (Odia Sahitya Sameekshyara Dharaa)  

The duration of value added course is 30 hours with a combination 18 hours (60%) of theory and 12 

hours (40%) of practical. However, the combination of theory and practical shall be decided by the course 

teacher with the approval of the Head of the Department.  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

  ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟଲର ସମୀକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ବ ବଷିୟବସୁ୍ତ । ଏହ ିସମୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମଲର ଜ୍ଞାନର ପରସିୀମା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବା ସହ ସାହତିୟର 
ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତପିାଦ୍ତି ଲହାଇପାରବି । (Value-added courses are those courses designed to enhance the standard of the 

students beyond those levels specified in academic curriculum. In order to enhance employability of the students 

value added courses are included in the curriculum. Add-on programs  allow students to supplement degree 

programs with shorter, practical and industry-focused certificate and diploma program)   
ୟୁନଟି୍ -୧ : ବଷିୟଭିର୍ତ୍କି ସମୀକ୍ଷା (Bisayabhittika Sameekshyaa) 
ୟୁନଟି୍ -୨ : ଭାବଭିର୍ତ୍କି ସମୀକ୍ଷା (Bhababhittika Sameekshyaa) 
ୟୁନଟି୍ -୩ : ଭାଷାଭିର୍ତ୍କି ସମୀକ୍ଷା (Bhaasaabhittika Sameekshyaa) 
ୟୁନଟି୍ -୪ : ତୁଳନାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା (Tulanaatmaka Sameekshyaa) 
ନଷି୍କର୍ବ  ) Course Outcome) 

ସାହତିୟ ସମାଲ ାଚନା ମୂଳକ ବଲିେଷଣ ବା ସମୀକ୍ଷା ସାହତିୟର ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମଲର ପି ାମାଲନ ସାହତିୟ ସୃଷି୍ଟର ବଷିୟବସୁ୍ତ, ଭାବ ଏବଂ 
ଭାଷାର ଲବୈଶଷି୍ଟୟ ସମ୍ପକବଲର ଅବଗତ ଲହବା ସହତି ତୁଳନା ମାଧ୍ୟମଲର ଏକ ସାହତିୟ ସହତି ଅନୟ ଏକ ସାହତିୟ ସୃଷି୍ଟ ମଧ୍ୟଲର ଥିବା ସାମୟ ଓ 
ଲବୈଷମୟ ସମ୍ପକବଲର ଅବଗତ ଲହାଇପାରଲିବ ।  
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Paper Code ODIA CT 300    4 Credit            Grade Point 

   [ଇଚ୍ଛାଭିର୍ତ୍କି ସମ୍ମାନ ପଦ୍ଧତ ିସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ (Choice Base Credit Transfer-CBCT) ନୟିମାନୁର୍ଯାୟୀ ଏହ ିପତ୍ର (ODIA CT 300)କୁ 
ଓଡ଼ଆି ବଭିାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟତୀତ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟର ଅନୟ ବଭିାଗର ସବବାଧିକ ୫୦ର୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରପିାରଲିବ ।]  

ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ଚର୍ଚ୍ବା (Odia Sahiyta Charchaa) 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

               ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ଓ କର୍ାଭାଗ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳଲର କବ ିସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ରଚନା କୃତ,ି ଉଲପନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବୟାଦ୍ଶବ, ଫକୀରଲମାହନଙ୍କ 
ସାହତିୟ ଓ ଲଗାପୀନାର୍ ମହାନ୍ତଙି୍କ କର୍ା ସାହତିୟ ଓ ରମୟରଚନାଧମବୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହତିୟ ସହତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବଲର ସମବନ୍ଧତି ଲହାଇପାରଲିବ। 
ୟୁନଟି୍-୧ : ସାରଳା ଦ୍ାସ - କୃତ ିଓ କୃତତି୍ଵ  (Sarala Das – Kruti O Krutitwa)  
ୟୁନଟି୍-୨ : ଉଲପନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ - କୃତ ିଓ କୃତତି୍ଵ (Upendra Bhanja - Kruti O Krutitwa) 
ୟୁନଟି୍-୩ : ଫକୀର ଲମାହନ ଲସନାପତ ି- କୃତ ିଓ କୃତତି୍ଵ  (Fakira Mohan Senapati - Kruti O Krutitwa) 
ୟୁନଟି୍-୪ : ଲଗାପୀନାର୍ ମହାନ୍ତ ି- କୃତ ିଓ କୃତତି୍ଵ  (Gopinatha Mohanty - Kruti O Krutitwa) 
ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ପଞ୍ଚଦ୍ଶ ଶତାବ୍ଦୀଲର ରଚତି ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟଲଦ୍ଇ ଆଧୁନକି ସାହତିୟର 
ଫକୀରଲମାହନ ଲସନାପତ ିଓ ଲଗାପୀନାର୍ ମହାନ୍ତଙି୍କ ସାହତିୟ ରଚନା ବଷିୟଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ଧାରଣା ପାଇ ପାରଲିବ।  
 
 
Paper Code: ODIA C 401    4 Credit     100 Marks 

ଆଧୁନ ି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ: ବ ିାଶ ପବବ (Adhunika Odia Sahitya: Bikasha Parba) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

            ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ବହୁବର୍ଣ୍ବା । ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାନଙୁ୍କ ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ଉପନୟାସ, ନାଟକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ରମୟରଚନା ଧମବୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ 

ଆତ୍ମର୍ୀବନୀ ସମବନ୍ଧଲର ଜ୍ଞାନ ାଭ କରବିା ସହତି, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନକି ସାହତିୟ ମଧ୍ୟଲର ଥିବା ପାର୍ବକୟର ଧାରଣା ପାଇପାରଲିବ ।  

ୟୁନଟି୍-୧: ଉପନୟାସ  (Upanyas) 
  ଅମୃତର ସନ୍ତାନ – ଲଗାପୀନାର୍ ମହାନ୍ତ ି(Amrutara Santana - Gopinath Mohanty) 
ୟୁନଟି୍-୨: ନାଟ  (Nataka) 
 ଅମୃତସୟ ପୁତ୍ରଃ - ମଲନାରଞ୍ଜନ ଦ୍ାସ (Amrutasya Putrah - Manoranjan Das) 
 କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ : (Khyudra Galpa) 
 ମହାନବିବାଣ - ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ି(Mahanirbana - Surendra Mahanty) 
  ମିିର ଫୁ  - ଅଖିଳ ଲମାହନ ପଟ୍ଟନାୟକ (Dimiri Phula - Akhila Mohan Pattanaik) 
 ମଧୁବନର ଲମୟର - ମଲନାର୍ ଦ୍ାସ (Madhubanara Meyar - Manoj Das) 
 ମୁଖା - କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ୍ ମିେ (Mukha - Krushna Prasad Mishra) 
 ଠାକୁର  ର - କଲିଶାରୀ ଚରଣ ଦ୍ାସ (Thakuraghara – Kishori Charan Das) 
 ଅନ୍ଧ ରାତରି ସୂର୍ଯବୟ - ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ (Andha Ratrira Surya - Mahapatra Neelamani Sahu) 
ୟୁନଟି୍-୩: ପ୍ରବନ୍ଧ (Prabandha) 

ମଁୁ ସତୟାଧମବା କହୁଛ ି(ପ୍ରର୍ମ ୫ଟ)ି - ଚନ୍ଦ୍ରଲଶଖର ରର୍ (Mu Satyadharma Kahuchhi – Chandrasekhar Rath) 
(କ) ମଁୁ ସତୟଧମବା କହୁଛ,ି (Mu Satyadharma Kahuchhi) (ଖ) ଲଦ୍ବକୀ, (Debakee) (ଗ) ମଁୁ ଏକ ପାଦ୍ପ, ( Mu eka 

Padap) ( ) ମଁୁ ଲକ୍ଷତ୍ର ରି୍ଯବ,ି (Mu kshetra jibi) (ଙ) ର୍ଯୀଶୁ (Jisu) 
ୟୁନଟି୍-୪: ଆତ୍ମଜୀବନୀ (Autobiography): ଲମା ସମୟର ଓଡ଼ଶିା- କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ (Mo Samayara Odisha-K.C. Panigrahy)  

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

ଚତୁଥବ କସମିଷ୍ଟାର (4th
Semester) 
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ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟଲର ପ୍ରତଫିଳତି ବାସ୍ତବ ର୍ୀବନାନୁଭୂତକୁି ର୍ାଣିବା ସହତି, ଅଲଧାଗତ ଓଡ଼ଆିଙ୍କ ର୍ାତୟାଭିମାନକୁ ର୍ାଗ୍ରତ କରବିା 
ସହତି ବର୍ତ୍ବମାନର ଓଡ଼ଆିମାଲନ ଅତୀତଲର ଲଗୌରବମୟ କୀର୍ତ୍ ିସ୍ମରଣଲର କପିର ିସଲଚତନ ଲହବ। 

 

Paper Code: ODIA C 402     4 Credit      100 Marks  

ଭାରତୀୟ ସାହତିୟର ତୁଳନାତ୍ମ  ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁବାଦ୍ ଓ ସମ୍ପାଦ୍ନା  ଳା   
(Bharatiya Sahityara Tulanatmak Adhyayan, Anubada O Sampadana Kala) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

             ସାହତିୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପ୍ରତ ିସମଗ୍ର ବଶି୍ଵର ଏକ ଆହବାନକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ବଶି୍ଵସାହତିୟ ବା ପ୍ରାଲଦ୍ଶକି ସାହତିୟ ସହତି ଲର୍ଯାଡ଼ ି
ଲହବା ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି। ଲତଣୁ ଧମବବୀର ଭାରତୀଙ୍କ ‘କନୁପି୍ରୟା’ ରାମାକାନ୍ତ ରର୍ଙ୍କ ‘େୀରାଧା’ ସହତି 
ଲପ୍ରମଚାନ୍ଦ ଓ ଫକୀରଲମାହନଙ୍କ ସାହତିୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଆକଳନ ଏହ ିପତ୍ରର  କ୍ଷୟ ।   

ୟୁନଟି୍ -୧: ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହତିୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ଉପଲର୍ଯାଗିତା (Tulanatmaka Sahityara Sangya, Swarupa, Upayogita) 

ୟୁନଟି୍ -୨: ଓଡ଼ଶିାଲର ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନର ପରମ୍ପରା (Odishare Tulanatmaka Sahitya Adhyayanara Parampara) 

 (କ) ଲଗାଦ୍ାନ ଓ ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ (ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ)  

      Godaana O Chhamana Athaguntha (Tulanatmaka Adhyayana) 

ୟୁନଟି୍ -୩: ଅନୁବାଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ୍ । ଅନୁବାଦ୍ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ସମସୟା ଓ ସମାଧାନ  
(Anubadara Sagyana, Swarupa O Prakarabheda, Anubada Kshetrare Samasya O Samadhana) 

ୟୁନଟି୍ -୪: ସମ୍ପାଦ୍ନାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ୍ । ଗ୍ରନ୍ଥଵଓଵପତ୍ରପତ୍ରିକାଵସମ୍ପାଦ୍ନାର ଧାରା  
  (Sampadanara Sangya, Swarupa O Prakarabheda, Grantha O Patra Patrika Sampadanara Dhara) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

ସାହତିୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ଲଦ୍ଶଲଦ୍ଶ, ର୍ାତରି୍ାତ,ି ସଂସ୍କତୃ,ି ସାହତିୟ ମଧ୍ୟଲର ଥିବା ଭାବଗତ ସାମୟ, ଲବୈଷମୟ, ଆତ୍ମନଷି୍ଠତାକୁ 

ଦୂ୍ରକରବିା ଏବଂ ମାନବ ସମାର୍କୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଭାବଲର ପ୍ରତପିାଦ୍ନ କରପିାରବିା ।  

Paper Code: ODIA C 403    4 Credit   100 Marks 

ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଦ୍ଶବନଶୀଳ  ଳା (Odishara Pradarshansheela kala) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

ମାନବ ସମାର୍ ବା ଲଗାଷ୍ଠୀ ବଲିଶଷର ସମୂହକି ଭାବଧାରାର ଏକ ଲଶୈଳ୍ପକି ପରପି୍ରକାଶ ଲହ ା ଲ ାକକଳା । ଚତି୍ରକଳା ଓ ପ୍ରଦ୍ଶବନକଳା 
ଲଭଦ୍ଲର ଏହା ଦ୍ଵବିଧି । ଓଡ଼ଶିାଲର ପ୍ରଦ୍ଶତି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଦ୍ଶବନ କଳା ର୍ଯର୍ା-ପା ା, ଦ୍ାସକାଠ,ି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ୍ ନାଟ, ଲମାଗ  ତାମସା, ଦ୍ଣ୍ଡନାଟ ଇତୟାଦ୍ ି
ସମ୍ପକବଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବଗତ ଲହବା ସହତି ଲ ାକନାଟକର ଲଶୈଳୀ ଓ ଶଷି୍ଟ ସଂସ୍କତୃରି ବଷିୟବସୁ୍ତ ବଷିୟଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣା  ାଭ କରଲିବ ।  

ୟୁନଟି୍ -୧: ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ୍ ନାଟ, ରାଧାଲପ୍ରମ  ୀଳା, ଦ୍ଣ୍ଡନାଟ  (Prahallada Nata, Radhaaprema Leela, Dandanata) 

ୟୁନଟି୍ -୨: ସଖୀ ନାଚ, ଦ୍ାସକାଠ,ି ର୍ଯାତ୍ରା ନାଟ (Sakheenacha, Dasa Kathi, Jatra Nata) 

ୟୁନଟି୍ -୩: ପଶୁମଖୁା ନାଚ, ଛଉ ନାଚ,  ମୁରୁା ନାଚ (Pashumukha Nacha, Chhaunacha, Ghumura Nacha, Ghoda Nacha) 

ୟୁନଟି୍ -୪:  ାଳଖାଇ, ଲମାଗ  ତାମସା, କଲେଇ ନାଚ (Dalkhai, Mogala tamsa, Kandhee Nacha) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

ପ୍ରଦ୍ଶବନଶୀଳ କଳାଲର କପିର ିଧମବୀୟ ଚନି୍ତାଧାରା ରହଛି ିତାହା ଅବଗତ ଲହବା ସହତି ପରୁାଣର ଆଖୟାନ, ବଷିୟବସୁ୍ତ, ଚରତି୍ର, ଗୀତ, 

ସଂଳାପ ଓ ବାଦ୍ୟ ତର୍ା ଲ ାକଲଶୈଳୀ ତତ୍ତ୍ଵ ସମବନ୍ଧଲର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରପିାରଲିବ ।  

 

  ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର (Special Paper) 

A student is allowed to opt. for any one group from following 3 groups. 

ଛାତ୍ରଟଏି ତୃତୀୟ ଲସମିଷ୍ଟାରଲର ଲର୍ଯଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଲନଇଥିବ ଚତୁର୍ବ ଲସମିଷ୍ଟାରଲର ତାହାକୁ ଲସହ ିନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଲନବାକୁ ଲହବ ।  
Group-A : ଲ ାକ ସାହତିୟ (Loka Sahitya) ODIA E 404 & ODIA E 405 

Group-B : ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ସାହତିୟ (Madhyajugiya Sahitya) ODIA E 406 & ODIA 407 

Group-C : ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ବୀ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ (Swadhinata Parabarti Odia Sahitya) ODIA E 408 & ODIA 409 
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ବଭିାଗ-  (Group- A) 

କଲା ସାହତିୟ (Loka Sahitya) 

Paper Code: ODIA E 404    4 Credit   100 Marks 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ଓଡ଼ଆି ଲ ାକ ସାହତିୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରପତ୍ର ଭାଲବ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ଗ୍ରାମୟ ର୍ନତାଙୁ୍କ ଲକନ୍ଦ୍ରକର ିରୁ୍ଯଗରୁ୍ଯଗ ଧର ିଲର୍ଯଉଁ ଏକ 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହତିୟ ବକିାଶ ାଭ କରଆିସଛି ିଲସ ସାହତିୟ ପ୍ରତ ିଆତ୍ମ ସଲଚତନ ଲହଲବ ।  

ୟୁନଟି୍ -୧ : ଓଡ଼ଆି ଲ ାକ ସଂସ୍କତୃ,ି ଲ ାକ ଚଳଣ,ି ଲ ାକ ର୍ୀବନ (Odia Loka Sanskruti, Loka Chalani, Loka Jeebana) 
ୟୁନଟି୍ -୨ : ଲ ାକ ଧମବ: ଓଷା-ବ୍ରତ-ଲମଳା (Lokadharma: Osha-Brata-Mela) 
ୟୁନଟି୍ -୩ : ଲ ାକ କ୍ରୀ ା, ଲ ାକକଳା (Loka Kreeda, Lokakala) 
ୟୁନଟି୍ -୪ : ଲ ାକ ଲଦ୍ବତା, ପବବ ପବବାଣୀ (Lokadebata, ParbaParbani) 
 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

ଗ୍ରାମୟ ସଂସ୍କତୃଲିର ପ୍ରଚଳତିଥିବା ପବବପବବାଣି, ବ୍ରତ-ଲମଳା-କ୍ରୀଡ଼ା, ଧମବ ଆଦ୍ରି ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତ ିଓ ରସଲସୌନ୍ଦର୍ଯବୟକୁ ର୍ାଣବିା ସହତି ନରି୍କୁ 

ନୂତନ ଭାଲବ ଆବଷି୍କାର କରବିାର ଲସୌଭାଗୟ  ାଭ କରପିାରଲିବ।  

କଲା  ସାହତିୟ (Loka Sahitya) 

Paper Code: ODIA E 405    4 Credit    100 Marks  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ପଲ୍ଲୀ ର୍ୀବନ କମବମୟ । କମବ ମଧ୍ୟଲର ଲହଉ ଅର୍ବା ଅବସର ମଧ୍ୟଲର ଲହଉ ଲ ାକଗୀତର ଧାରା ସରଳ ଓ ଅନାବଳି। ପୁଣି ପଲ୍ଲୀ 
ସଙ୍ଗୀତଗୁଡ଼କି ଆପଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲସୌନ୍ଦର୍ଯବୟଲର କପିର ିନତିୟ ସୁଷମାମୟ ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ତାହା ର୍ାଣିବାକୁ ପାଇଲବ ।  

ୟୁନଟି୍ –୧ : ଲ ାକଗୀତର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ୍  

  (Lokageetara Sagya, Swarupa O Prakarabheda) 

ୟୁନଟି୍ –୨ : ଲ ାକଗୀତର ସାମାର୍କି ଓ କଳାତ୍ମକ ଦ୍ଗି  

   (Lokageetara Samajika O Kalatmaka diga) 

ୟୁନଟି୍ –୩ : ଲ ାକଗୀତର ଲମୌଳକି ଗୁଣ, ଲପ୍ରରଣା ଓ ଓଡ଼ଆି ଲ ାକଗୀତଲର ନାରୀ ର୍ୀବନ  

    (Lokageetara Maulika Guna, Prerana O Odia Lokageetare Naree Jeebana) 

ୟୁନଟି୍ –୪ : ଲ ାଲକାକି୍ତ, ପ୍ରବାଦ୍, ପ୍ରବଚନ, ଢଗଢମାଳ ି 

   (Lokokti, Prabad, Prabachana, Dhagadhamali) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ଲ ାକଗୀତଲର ପ୍ରକୃତ ଲନୈସଗିକବାଣୀ ବଦି୍ୟମାନ । ସମ୍ପ୍ରତ ି ଲର୍ଯଉଁଠ ି ନଗର ସଭୟତା ପ୍ରଲବଶ କରପିାରନିାହ ିଁ ଲସଠାଲର ନଚି୍ଛକ  
ଲ ାକଗୀତର ମୂଚ୍ଛବନା ଏଲବବ ି ଲଦ୍ଖିବାକୁ ମିଲଳ । ଏହ ି ଗୀତଗଡ଼ୁକୁି ସଂଗ୍ରହ କରବିା ସହତି ଏହାର ଲବୈଶଷି୍ଟୟ ସମବନ୍ଧଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ାଭ 
କରପିାରଲିବ ।  

 
ବଭିାଗ-ଖ୍ (Group-B) 

ମଧ୍ୟ ୁଗୀୟ ସାହତିୟ:  ବସିମ୍ରାଟ ଉକପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ:  ବ ିଓ  ାବୟ  
(MadhyaJugiya Sahitya- Kabisamrat Upendra Bhanja: Kabi O Kabya) 

Paper Code: ODIA E 406    4 Credit   100 Marks 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 
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 ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ଧାରାର ଚରମ ବକିାଶର ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦ୍ଗିବଳୟ ସନ୍ଧାନ କରବିାଲର ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଳ୍ପନା ବଳିାସ ମଖୁରତି 

ଲହବା ସଲଙ୍ଗସଲଙ୍ଗ ବଳଷି୍ଠ ଭାବଧାରା ସମବଳତି କାବୟ ସାହତିୟର ଲର୍ଯଉଁ ସୁଦୃ୍ଢ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ ି ଗଠନ କଲ  ତାହା ରୁ୍ଯଗବପି୍ଳବର ବକିାଶ ଦ୍ଗିଲର 

ଆଲ ାକତି ଲହ ା। ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ତାହା ର୍ାଣିପାରଲିବ । 

 

 

 

ୟୁନଟି୍-୧: ସଭୁଦ୍ରା ପରଣିୟ (୧ମ ଓ ୪ର୍ବ ଛାନ୍ଦ )   

 Subhadra Parinaya (1st
 & 4

th
 Chhanda) 

ୟୁନଟି୍-୨: ଲକାଟ ିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୁନ୍ଦରୀ (୧ମ ଓ ୬ଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ )  

 Koti Brahmanda Sundaree (1st
 & 6

th
 Chhanda) 

ୟୁନଟି୍-୩: ଉଲପନ୍ଦ୍ର କାବୟର ଆଙି୍ଗକ ଅନୁଶୀଳନ  

(Upendra Kabyara Angika Anushilana) 

ୟୁନଟି୍-୪: ଉଲପନ୍ଦ୍ର କାବୟର ଆତ୍ମକି ଅନୁଶୀଳନ  

(Upendra Kabyara Atmika Anushilana) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବୟ କବତିା ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳଲର ଉନ୍ନତ କଳ୍ପନା ବଳିାସ, ଅନବଦ୍ୟ ରସାଳତା, ମଲନାରଞ୍ଜନକାରୀ ଲଶୈଳୀ, ମଲନାଜ୍ଞ 

ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଲୟାଗ, ସାବ ୀଳ ପ୍ରକାଶ ଲକୌଶଳ ଦ୍ବିୟଦ୍ଶତିା ଆଦ୍ ିବଷିୟଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ର୍ାଣପିାରଲିବ ।  

 
ମଧ୍ୟ ୁଗୀୟ ସାହତିୟ (ଉକପକନ୍ଦ୍ରାତ୍ତର ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ) (Madhyajugiya Sahitya-Upendrottara Odia Sahitya) 

Paper Code: ODIA E 407    4 Credit   100 Marks  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ଓଡ଼ଆି ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗକୁ ବଳଷି୍ଠ କରଥିିବା କବ ିଅଭିମନୁୟ ବ୍ରର୍ନାର୍ ବଡ଼ଲର୍ନା, କବସିୂର୍ଯବୟ ବଳଲଦ୍ବ ରର୍ ଓ ଲଗାପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃତଗିଡ଼ୁକିର 

ଅବଦ୍ାନ ସମ୍ପକବଲର ବଦି୍ୟାର୍ବୀମାଲନ ଜ୍ଞାନ ାଭ କରଲିବ ।  

ୟୁନଟି୍ -୧: ବଦି୍ଗ୍ଧ ଚନି୍ତାମଣି (୧ମ ଓ ୩୦ତମ ଛାନ୍ଦ)- ଅଭିମନୁୟ ସାମନ୍ତ ସଂିହାର   
(Bidagdha Chintamani (01 & 30Chhanda) - Abhimanyu Samantsinghar) 

ୟୁନଟି୍ -୨: ସମର ତରଙ୍ଗ (୧ମ ଓ ୩ୟ ଛାନ୍ଦ)- ବ୍ରର୍ନାର୍ ବଡ଼ଲର୍ନା   
(Samara Taranga (01 & 03 Chhanda) - Brajanath Badajena) 

ୟୁନଟି୍ -୩: କବସିୂର୍ଯବୟ ବଳଲଦ୍ବ ରର୍ – ଗୀତ  (Kabisurya Baladeb Rath – Geeta) 

(କ) ର୍ଗଲତ ଲକବଳ ର୍ଲନ ହସଲିବ (Jagate Kebala Jane hasibe) 

(ଖ) କାହାକୁ କହବିା କପାଳଲର ସନିା କର ତାଡ଼ବିା (Kahaku kahiba kapalare sina kara tadiba) 
 (ଗ) ସପବ ର୍ଣାଣ (Sarpa Janaana) 

 ( ) କ୍ଷୀରମୟ ସନୁି୍ଧ ଲର୍ମା ର୍ୀବବନୁ୍ଧ (Kheeramaya Sindhu Jema Jeebabandhu) 

ୟୁନଟି୍-୪ : ଲଗାପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ - ଗୀତ (Gopalakrushna Pattnaik- Geeta) 

(କ) ଉଠ ୁି ଏଲଡ଼ ଲବଗି କାହିଁକଲିର (Uthilu ede begi kahinkire) 

(ଖ) କ ିନାଦ୍ଲର ପ୍ରାଣସଙି୍ଗନୀ  (Ki Nadare Pranasanginee) 

(ଗ) ଶୟାମକୁ ରୁ୍ହାର ତାର ଲପ୍ରମକୁ ରୁ୍ହାର (Shyamaku Juhara Tara Premaku juhara) 

( ) ଶୟାମ ଅପବାଦ୍ ଲମାଲତ  ାଗିର୍ାଉ (Shyama Apabada mote lagithau) 

 (ଙ) ମହୁଁାମହୁ ିଁ  କଲିଶାର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଲମାର (Muhan Muhin Kishora Chandramankara mora) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ସାହତିୟଲର ସଂସ୍କତୃ ଓ ପ୍ରାକୃତ  ଭାଷାଲର ରଚତି ସାହତିୟର ବଧିି, ସମରକାବୟ, ଚମୂ୍ପ ରଚନା ଲଶୈଳୀ ସହତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲଚତନା 
ମୂଳକ କାବୟ ସମବନ୍ଧଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବଗତ ଲହଲବ ।  
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ବଭିାଗ-ଗ (Group-C) 
ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବତ୍ତବୀ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ (Swadhinata Parabarti Odia Sahitya) 

(ଉପନୟାସ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ) 
Paper Code: ODIA E 408   4 Credit  100 Marks  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଲବଲଳ ସାହତିୟଲର କପିର ିଶତାବ୍ଦୀର ବବିର୍ତ୍ବନ ତର୍ା ଅନୁବର୍ତ୍ବନ ଭିତଲର ଉ ଂଗ ଆଦ୍ମି ମଣିଷର 

ର୍ୀବନ ଲବୈଶଷି୍ଟୟ ରୂପାୟତ ଲହଉଛ ିତାହା ର୍ାଣିବା ସହତି କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପର ଭାବ(Idea) ଓ ଲକୌଶଳ ପୁଣ ିଆଧୁନକି ଲ ଖକର ଭାଷା ଆଞ୍ଚଳକି ପରଧିି ଓ 

ରୂପ ଲବୈଚତି୍ରୟ ସମବନ୍ଧଲର ଧାରଣା ପାଇପାରଲିବ।  

ୟୁନଟି୍-୧: ର୍ଯାଜ୍ଞଲସନୀ – ପ୍ରତଭିା ରାୟ (Jagnyaseni - Pratibha Ray) 

ୟୁନଟି୍ -୨: ଗଳ୍ପ (Galpa) 

 (କ) ସାରୀପୁର୍ତ୍ – ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ି(Sareeputta – Surendra Mahanty) 

 (ଖ) ଅଦ୍ନି ବଉଳ – ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯବୟ (Adina Baula - Shantanu Kumar Acharjya) 

 (ଗ) ଶୁଖି ା ପତ୍ର – ମଲନାର୍ ଦ୍ାସ (Shukhila Patra – Manoj Das) 

 ( ) ସଦି୍ଧାର୍ବର ଉପକର୍ା -ଅଖିଳ ଲମାହନ ପଟ୍ଟନାୟକ (Siddharthara Upakathaa – Akhila Mohana Pattanayaka) 

 (ଙ) ଭଙ୍ଗା ଲଖଳଣା – କଲିଶାରୀ ଚରଣ ଦ୍ାସ ((Bhanga Khelana – Kishori Charan Das) 

ୟୁନଟି୍ –୩ : ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ବୀ ଓଡ଼ଆି କର୍ା ସାହତିୟର ରୂପ ଓ ଭାବ ଲବୈଚତି୍ରୟ 
   (Swadeenata Parabartee Odia Katha Sahityara Rupa O Bhaba Baichitrya) 

ୟୁନଟି୍ –୪ : ମୁଲକ୍ତାପନୟାସ/ପ୍ରାଲୟାପନୟାସ (Muktopanyasa/Prayopanyasa- Metafiction) 

ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ବୀ ସମୟଲର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରଥିିବା ଉପନୟାସର ଆତ୍ମକର୍ନଲଶୈଳୀ, ଗଠନ ଲକୌଶଳ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ପରୀକ୍ଷା, 
ଅନ୍ତମବୁଖୀନତା, ମଲୁକ୍ତାପନୟାସ ଓ ପ୍ରାଲୟାପନୟାସର ଗଣୁ ଧମବ ସମ୍ପକବଲର ଛାତ୍ରଛତ୍ରୀ ଅବଗତ ଲହଲବ ।  

ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବତ୍ତବୀ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ (Swadhinata Parabarti Odia Sahitya) 

( ବତିା ଓ ସମାକଲାଚନା) 
Paper Code: ODIA E 409     4 Credit           100 Marks 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ (Aim of the Course) 

 ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି କବତିା ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଭାବଭୂମ ିନମିବାଣଲର ଆର୍ରି କବ ିପରୁୁଣା କବତିାର ଅସଂଖୟ ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ୍ ଅଲପକ୍ଷା ନୂଆନୂଆ ଶବ୍ଦ 

ସଂଲର୍ଯାର୍ନାଲର ନୂତନ ବୟଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟ ିକରପିାରଛିନ୍ତ ି। ତୀର୍ଯବୟକ ଅଭିବୟକି୍ତ, ବାକସୁ୍ଫର୍ତ୍,ି ରହସୟମୟତା ଓ ବଭିିନ୍ନ ବାଦ୍ଗୁଡ଼କି କପିର ିସାମ୍ପ୍ରତକି କବତିାର 

ଅଂଶ ଲହାଇଛ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାହା ଏଠାଲର ର୍ାଣିବାକୁ ପାଇଲବ ।  

ୟୁନଟି୍ –୧: ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ବୀ ଓଡ଼ଆି କବତିାର ଆଙି୍ଗକ ଓ ଆତ୍ମକି ଅନୁଶୀଳନ (Swadeenata Parabartee Odia  

Kabitara Angika O Atmika Anusheelana) 

ୟୁନଟି୍ –୨: ଭାନୁମତୀର ଲଦ୍ଶ – ସର୍ଚ୍ଦି୍ାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ (Bhanumateera Desha – Sachidananda Rautaray) 

ୟୁନଟି୍ –୩:  ବତିା (Kabita) 

                  (କ) ଅଳକା ସାନୟା  – ଗରୁୁପ୍ରସାଦ୍ ମହାନ୍ତ ି(Alakasanyal - Guruprasad Mahanty) 

                  (ଖ) ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୂଡ଼-ି ରାମାକାନ୍ତ ରର୍ (Chandramara Chudi – Ramakanta Rath) 

                  (ଗ) ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆଲମ ମଣିଷ – ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର (Eithipain ta ame Manisha- Seetakanta Mahapatra) 
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                  ( ) ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛ ି– ଲସୌଭାଗୟ ମିେ (Andha Mahumachhi  – Saubhagya Mishra) 

                  (ଙ) ଲଶୈଳକଳ୍ପ – ରାଲର୍ନ୍ଦ୍ରକଲିଶାର ପଣ୍ଡା (Shailakalpa – Rajendra Kishor Panda) 

  (ଚ) ନୀଳମାଧବ – ଦ୍ଲି୍ଲୀପ ଦ୍ାସ (Neela Madhaba – Dileep Das) 

ୟୁନଟି୍ –୪ : ଓଡ଼ଆି କବତିାଲର ଉର୍ତ୍ର ଆଧୁନକି ଲଚତନା (Odia Kabitare Uttara Adhunika Chetana) 

 
ନଷି୍କର୍ବ (Course Outcome) 

 ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି କବତିାଲର କପିର ିର୍ୀବନଲବାଧର ଚତି୍ର, ଗାନ୍ଧୀଦ୍ଶବନ, ମାନବକି ମ ୂୟଲବାଧ, ମାନବର ସମ୍ପ୍ରତି,ି ଲଭାକ ିା ମଣିଷର ଚତି୍ର, 
ଆଦ୍ବିାସୀ ର୍ୀବନଚତି୍ର ସହତି ମଥି୍, ଚତି୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ, ଗ୍ରାମୟ ସଂସ୍କତୃରି ଚତି୍ର ବଷିୟୀଭୂତ ଲହାଇଛ ିବଦି୍ୟାର୍ବୀମାନ ତାହା ଜ୍ଞାନ ାଭ କରପିାରଲିବ ।  

Paper Code: ODIA AC 410   Non-Credit    Grade Point 

  Add-On-Course 

Cultural Heritage of South Odisha (ଦ୍କି୍ଷଣ ଓଡ଼ଶିାର ସାଂସ୍କୃତ ି ବଭିବ) 

(To be taught in 4
th

 Semester)  
Aim of the Course (ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷୟ)  
             Kabi Samrat Upendra Bhanja is the master-spirit of Odia Language and Culture during Medieval 

period. The campus of Berhampur University has been rightly named after Kabi Samrat Upendra Bhanja as 

‘BHANJA BIHAR’. South Odisha is the adorable storehouse of literary and cultural wealth of ancient and 

medieval Odisha which has elicited remarkable national acclaim. This course has been introduced with a view 

to familiarizing all the P.G. Students of Berhampur University with the excellent craftsmanship exemplified by 

the literary stalwarts including Kabi Samrat Upendra Bhanja along with the Arts, Culture and Folk Tradition of 

South Odisha. (ମଧ୍ୟରୁ୍ଯଗୀୟ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃରି ମହାନାୟକ କବ ିସମ୍ରାଟ ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ । ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କ ନାମଲର 

‘ଭଞ୍ଜବହିାର’ ଭାବଲର ନାମିତ । ଗଞ୍ଜାମ ସଲମତ ଦ୍କି୍ଷଣ ଓଡ଼ଶିା ସମଗ୍ର ରାର୍ୟର ବୁଧହଂସ ଲକଳସିର । ଏହାର କଳା-ସାହତିୟ-ସଂସ୍କତୃ-ି

ଲ ାକପରମ୍ପରା ସବବଭାରତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ । ଏହାକୁ ଦୃ୍ଷ୍ଟିଲର ରଖି ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳଲର ସ୍ନାତଲକାର୍ତ୍ର ଲେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ କବ ି

ସମ୍ରାଟ ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସଲମତ ଦ୍କି୍ଷଣ ଓଡ଼ଶିାର ଅନୟାନୟ ସାହତିୟିକ ପ୍ରତଭିା ଏବଂ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର କଳା, ସଂସ୍କତୃ,ି ଲ ାକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପକବଲର 

ସାଧାରଣ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କରବିା ପାଇଁ ଏପର ିଅଧ୍ୟୟନ ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ି।) 

This Paper consists of following 4 Units. 
Details of the Course 

ୟୁନଟି୍-୧: କବସିମ୍ରାଟ ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୃତ ିଓ କୃତତି୍ଵ (Literary works of Kabi Samrat Upendra Bhanja) 
ୟୁନଟି୍-୨: ଦ୍କି୍ଷଣ ଓଡ଼ଶିାର ଅନୟାନୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ (Other Litterateurs of South Odisha) 
ୟୁନଟି୍-୩: ଦ୍କି୍ଷଣ ଓଡ଼ଶିାର ସାସ୍କତୃକି ବଭିବ (Cultural Heritage of South Odisha) 

ୟୁନଟି୍-୪: ଦ୍କି୍ଷଣ ଓଡ଼ଶିାର ଆଦ୍ବିାସୀ ଓ ଲ ାକ ପରମ୍ପରା (Folk and Tribal Traditions of South Odisha) 
Course Outcome (ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନଷି୍କର୍ବ) 
           The teaching imparted to the P.G. students of Berhampur University on the various dimensions of the 

literary and cultural heritage of South Odisha will help them to acquire a valuable understanding of the same. 

They will ଲବ inspired adequately to take the positives learnt from the course and use them in future in their 

personal literary and cultural pursuits and thereby promote the literature and culture of Odisha on a global scale. 

(ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃରି ଏହପିର ିଏକ ଗରୁୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ବ ଦ୍ଗିଲର ପାଠଦ୍ାନ କରବିା ଦ୍ଵାରା ଲକବଳ ଲର୍ଯ କବସିମ୍ରାଟ ଉଲପନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଓ ଦ୍କି୍ଷଣ ଓଡ଼ଶିାର 
କଳା-ସାହତିୟ-ସଂସ୍କତୃ-ିଆଦ୍ବିାସୀ ଲ ାକ ର୍ୀବନ ଓ ଲ ାକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପକବଲର ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଲଚତନ ଲହାଇପାରଲିବ; ତାହା ନୁଲହ,ଁ 

କବସିମ୍ରାଟ ଉଲପନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହତି ଦ୍କି୍ଷଣ ଓଡ଼ଶିାର ସାହତିୟିକ ପରମିଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କତୃକି ବଭିବ ଓ ଲ ାକପରମ୍ପରା ସମ୍ପକବଲର 

ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ମଧ୍ୟ ସମୟକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣଲର ବ୍ରତୀ ଲହାଇପାରଲିବ ।)  
  [Irrespective of Arts, Science, Commerce & Mgmt. all 4 sem. P.G. students shall attend this class. i.e. 

ODIA AC 410. The faculty member of P.G. Dept. Odia will teach this Paper. Details about teaching will be 

notified letter on.] 

 

 -o- 
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ନମୁନା ପ୍ରଶନ (Sample Question Pattern)  

MA-ODIA-IIIS(E307) 

2022 

Time: 3 hours 

Full Marks: 80 

Answer from both the Sections as per direction  

The figures in the right-hand margin indicate marks 

Candidates are required to answer in their own words as far as practicable  

ଆଧୁନ ି ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟ 

 - ବଭିାଗ(Section A) 

ଏହ ିବଭିାଗଲର ସମସ୍ତ ୟୁନଟିରୁ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ଦ୍ଆିରି୍ଯବ । 
  

      ୧। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉର୍ତ୍ର ଦ୍ଅି । ପ୍ରଲତୟକ ପ୍ରଶନର ଉର୍ତ୍ର ୨/୩ ଧାଡ଼ ିମଧ୍ୟଲର ସୀମିତ ରହବିା ଆବଶୟକ ।          |  ୨X୧୦  

କ) ଭୁବଲନଶ୍ଵର ଲବଲହରାଙ୍କର ପଶି୍ଚମ ଆଫି୍ରକା ର୍ଯାତ୍ରାର ଉଲର୍ଦ୍ଦଶୟ କ’ଣ ଥି ା ? 

ଖ) ପଶି୍ଚମ ଆଫି୍ରକାର ର୍ନପି୍ରୟ ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ ? 

ଗ) ‘ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ’ ଲକଉଁ ଧରଣର ରଚନା ? 

 ) ‘ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ’ ଗ୍ରନ୍ଥଲର ଭୁବଲନଶ୍ଵର ଲବଲହରା ଲକଉଁମାନଙ୍କ କର୍ା କହଛିନ୍ତ ି?  
ଙ) ‘ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ’ର ରମୟପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଖୟତଃ ଲକଉଁ ପତ୍ରକିାଲର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥି ା ?  
ଚ) ସତୟନାରାୟଣ ରାର୍ଗୁରୁଙ୍କର ରଚତି ଚାରିଲଗାଟ ିଗ୍ରନ୍ଥର ନାଲମାଲଲ୍ଲଖ କର ।  
ଛ) ସତୟନାରାୟଣ ରାର୍ଗୁରୁଙ୍କର ବା ୟାବସ୍ଥା ଲକଉଁଠ ିଅତବିାହତି ଲହାଇଥି ା ? 

ର୍) ‘ନୂଆ ମଣିଷ’ ଲକଉଁ ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧ ? 

ଝ) ‘ପୁଷ୍ପପୁରଲର ବଷବାବରଣ’ ଲକଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ ଅଂଶବଲିଶଷ ? 

ଞ) ‘ଖବବ ପୁରୁଷ’ ପ୍ରବନ୍ଧଲର ପ୍ରାବନ୍ଧକି ମାନବର ଲକଉଁ ଗୁଣ ସମ୍ପକବଲର ସୂଚନା ଲଦ୍ଇଛନ୍ତ ି? 

 

ଖ୍- ବଭିାଗ(Section B) 

ଏହ ିବଭିାଗଲର ସମସ୍ତ ୟୁନଟିରୁ ନମିନ ଉଦ୍ାହରଣ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଦ୍ୀ ବ ପ୍ରଶନ ଦ୍ଆିରି୍ଯବ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉର୍ତ୍ର ଲଦ୍ବାକୁ ଲହବ ।  

ୟୁନଟି୍ ୧ 

୨। ପଶି୍ଚମ ଆଫି୍ରକାର ଲ ାକ ର୍ୀବନ ଭୁବଲନଶ୍ଵର ଲବଲହରାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତାନ୍ତ ‘ପଶି୍ଚମ ଆଫି୍ରକାଲର ଓଡ଼ଆି ଲଢଙି୍କ’ ଗ୍ରନ୍ଥଲର   

     କପିରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ,ି ତାହା ଆଲ ାଚନା କର ।                     | ୧୫ 

କମିବା 
କ) ର୍ଲଣ ସଫଳ ଭ୍ରମଣ ବୃର୍ତ୍ାନ୍ତର ରଚୟିତା ଭାଲବ ଭୁବଲନଶ୍ଵର ଲବଲହରାଙ୍କ କୃତତି୍ଵ ବଚିାର ।                          | ୭.୫   
ଖ) ଓଡ଼ଶିା ଓ ପଶି୍ଚମ ଆଫି୍ରକାର ଲ ାକ ସଂସ୍କତୃ ିମଧ୍ୟଲର ତୁଳନା ।                      | ୭.୫  
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ୟୁନଟି୍ ୨ 

୩ । ଓଡ଼ଆି ରୁ୍ଯବବଗବଙୁ୍କ ଶକିି୍ଷତ ଓ ସଲଚତନ କରିବାଲର ‘ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକା ନରୂିପଣ କର ।         | ୧୫ 

କମିବା 
କ) ଭାରତୀୟ ଶକି୍ଷା ସମ୍ପକବଲର ଭୁବଲନଶ୍ଵର ଲବଲହରାଙ୍କ ଦୃ୍ଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପକବଲର ଆଲ ାଚନା କର ।                  | ୭.୫  
ଖ) ଲର୍ଯୌବନକୁ ସି୍ଥର ଓ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବଲନଶ୍ଵର ଲବଲହରା ‘ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ’ ଗ୍ରନ୍ଥଲର ର୍ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତ,ି ତାହା ସଦୃ୍ଷ୍ଟାନ୍ତ 

ଆଲ ାଚନା କର ।                | ୭.୫ 

ୟୁନଟି୍ ୩ 

୪ । ଓଡ଼ଶିାର ଐତହିୟ ଓ ପରମ୍ପରା ‘ଲମା ର୍ୀବନ ସଂଗ୍ରାମ’ ଗ୍ରନ୍ଥମଧ୍ୟଲର କପିରି ପ୍ରତଫିଳତି ଆଲ ାଚନା କର ।             | ୧୫ 

କମିବା 
କ) ଐତହିାସିକ ସତୟନାରାୟଣ ରାର୍ଗୁରୁ ।                          | ୭.୫ 

ଖ) ପ୍ରାବନ୍ଧକି ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତି୍ତ୍ଵକ ସତୟନାରାୟଣ ରାର୍ଗୁରୁ ।                       | ୭.୫  
ୟୁନଟି୍ ୪ 

୫ । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ଆି ସଂସ୍କତୃ ିଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନରି୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟଲର କପିରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତ,ି ତାହା ଆଲ ାଚୟ ‘ପୁଷ୍ପପୁରଲର   
     ବଷବାବରଣ’ ପ୍ରବନ୍ଧଭିର୍ତ୍ଲିର ଆଲ ାଚନା କର ।                         | ୧୫  

କମିବା 
କ) ‘ନୂଆ ମଣିଷ’ ପ୍ରବନ୍ଧଲର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ିଲର୍ଯଉଁ ମଣିଷର କର୍ା ବୟାଖୟା କରିଛନ୍ତ,ି ତାହା ଆଲ ାଚନା କର ।     | ୭.୫ 
ଖ) ‘ରାତ ିଲକଲତ ଲହ ା’ ପ୍ରବନ୍ଧଭିର୍ତ୍ଲିର ପ୍ରାବନ୍ଧକିଙ୍କ କୃତତି୍ଵ ବଚିାର କର ।                               | ୭.୫ 

 

 

--- 


