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Total Papers : 18 
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Each Paper Mark Distribution:- 

• Mid-Semester Assessment  = 30 Marks 

• End-Semester Examination = 70 Marks 
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FIRST SEMESTER 

Paper Code Course Name Marks Credit 

1.1 ପରୁାଣ ଓ ପ୍ରାଚୀନ  ାବୟ  ବତିା 100 04 

1.2 ଆଧନିୁ   ାବୟ  ବତିା 100 04 

1.3  ଥା ସାହିତୟ 100 04 

1.4  ଦ୍ୟ ସାହିତୟ 100 04 

04 Papers 400 Marks 16 credits 

 

SECOND SEMESTER 

Paper Code Course Name Marks Credit 

2.1 ଭାର୍ା ବଜି୍ଞାନ 100 04 

2.2 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତୟର ଇତହିାସ 100 04 

2.3 ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତୟ 100 04 

2.4 ତୁଳନାତ୍ମ  ସାହିତୟ,ସମୀକ୍ଷାତତ୍ତ୍ୱ, 

ଅନୁବାଦ୍ ସାହିତୟ 

100 04 

04 Papers 400 Marks 16 credits 

 

THIRD SEMESTER  

Paper Code Course Name Marks Credit 

3.1 ଭାର୍ାତତ୍ତ୍ୱ-୧  100 04 

3.2 ଭାର୍ାତତ୍ତ୍ୱ-୨  100 04 

3.3 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ 100 04 

3.4 ନାଟ୍  ଓ ନାଟ୍ୟ ାର 100 04 

3.5 ଆଧନିୁ   ାବୟ  ବତିା 100 04 

3.6 ଆଧନିୁ   ଦ୍ୟ ସାହିତୟ 100 04 

06 Papers 600 Marks 24 credits 
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FOURTH SEMESTER  

Paper 

Code 

Course Name Marks Credit 

4.1 କ ା  ସାହିତୟ 100 04 

4.2  କବର୍ଣା ପଦ୍ଧତ ି 100 04 

4.3  କବର୍ଣା ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଓ କମୌଖ ି ପରୀକ୍ଷା 

(Dissertation) 

100 04 

4.4 ପାଠ୍ଚକ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ଓ କମୌଖ ି ପରୀକ୍ଷା 100 04 

04 Papers 400 

Marks 

16 

credits 
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ସବକିଶର୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 

FIRST SEMESTER 

Paper: 1.1 

(ପରୁାଣ ଓ ପ୍ରାଚୀନ  ାବୟ  ବତିା) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ସାରଳା ମହାଭାରତ(ସ୍ୱ ଗାଗରାହଣ ପବଗ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ଭା ବତ-ଜ ନ୍ନାଥ ଦ୍ାସ(ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଲାବଣୟବତୀ-ଉଗପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ(୧,୫,୨୨ ଛାନ୍ଦ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ପ୍ରାଚୀନ କବିତା (ଗକଶବ ଗକାଇଲି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଗନା, ଗେନାଇ ଆଗେ ଗେଗତ 

 କହିଲୁଗର, ରସମାନସ ରାଧଗିକଶ, ସୁ୍ତତି ଚିନ୍ତାମଣ-ି୧୫ଶ ଗବାଲି)।(ପ୍ରାଚୀନ– ମଧ୍ୟକାଳୀନ 

କବିତା: ସଂ.ଡ. ସଗନ୍ତାଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ(ଚଉତିଶା,ଗକାଇଲି,ଭଜନ,ଜଣାଣ,ଚମ୍ପ)ୂ । 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 1.2 

(ଆଧନିୁ   ାବୟ  ବତିା) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ମହାୋତ୍ରା-ରାଧାନାଥ ରାୟ । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ତପସି୍ୱନୀ(୧ମ ଓ ୪ଥଗ ସ ଗ)- ଙ୍ଗାଧର ଗମଗହର । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଆଧନୁିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା (ଆଶା,ପିତୃପକ୍ଷ ତପଗଣ,ଧରାବତରଣ, ଜହ୍ନରାତ,ି 

 ଉଗଚୈଶ୍ରବା ) । ସଂ- ପ୍ରଗେସର ସଂେମିତ୍ର ମିଶ୍ର ।  

ୟୁନିଟ ୍-୪ ଆଧନୁିକ କାବୟ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ (କାବୟ,ମହାକାବୟ,  ାଥାକବିତା, 

  ୀତିକବିତା )। 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ଦ୍ୀେଗ କବିତା,ଗଶାକ ୀତକିା,ଚତୁର୍ଦ୍ଗଶପାଦ୍ୀ କବିତା,ସଗବାଧନ  ୀତିକା ।   

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 1.3 

( ଥା ସାହିତୟ) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ରୁଦ୍ର ସଧୁାନିଧ ି–ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧତୂ ସ୍ୱାମୀ(ରୁଦ୍ର ସଧୁାନିଧରି ଜନ୍ମ ପେଗୟନ୍ତ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ଭୀମାଭୂୟ  ା-ଗ ାପାଳବଲ୍ଲଭ ଦ୍ାସ । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଅମତୃେଳ-ମଗନାଜ ଦ୍ାସ । 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ଦ୍ାନାପାଣ-ିଗ ାପୀନାଥ ମହାନି୍ତ । 

ୟୁନିଟ ୍-୫  ଳ୍ପ ଚନ୍ଦନ ( ାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର,ୋସ,ପାଟଗଦ୍ଈ,ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର,ଅଦ୍ିନ ବଉଳ ) ।

 ସଂପାଦ୍ନା-ପ୍ର.ଉଦ୍ୟନାଥ ସାହୁ-ଜ୍ଞାନେ ୁ ପବି୍ଗିକଶନ ୍) । 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 1.4 

( ଦ୍ୟ ସାହିତୟ) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ଜୀବନପଗଥ-ରମାଗଦ୍ବୀ(ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ଅଧ୍ୟାୟ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ଆଗମରିକା ଅନୁଭୂତ-ିଗ ାଗଲାକ ବିହାରୀ ଧଳ । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର  ବଗ ଓ ଗ ୌରବ(ପ୍ରଥମ ୫ଟି ଅଧ୍ୟାୟ)-ସଂ.ପଠାଣ ିପଟ୍ଟନାୟକ । 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ପ୍ରବନ୍ଧ କତିପୟ(ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା,ଗସୌନ୍ଦେଗୟ ଓ ଗପ୍ରମ,ଆେଗୟ ଜୀବନ, କ୍ଷମା, 

 ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଆଦ୍ଶଗ ) । ସଂ.ଡ. ବିଷ ଣପିୁ୍ରୟା ଓତା-କିତାବ ମହଲ । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ପ୍ରବନ୍ଧ,ଜୀବନୀ,ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ତତ୍ତ୍ୱ । 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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SECOND SEMESTER 

Paper: 2.1 

(ଭାର୍ା ବଜି୍ଞାନ) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା,ପ୍ରକାରଗଭଦ୍,ଉତ୍ପତି୍ତ ସମ୍ପକଗୀୟ ମତବାଦ୍ । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ବା  ୍େନ୍ତ୍ର ଓ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ପରିଚୟ,ବା  ୍େନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଅଥଗପରିବତ୍ତଗନ ଓ ଧ୍ୱନିପରିବତ୍ତଗନର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଓ ଦ୍ି  । 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ଇଗଡା-ୟୁଗରାପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର,ଭାରତୀୟ ଆେଗୟଭାଷାଗ ାଷ୍ଠୀ,ଓଡ଼ିଆ 

 ଭାଷାର କ୍ରମବିକାଶ । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପଗର ବଭିିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ(ଇଂରାଜୀ,ୋବନିକ,ଦ୍ରାବିଡ଼)। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 2.2 

(ଓଡ଼ିଆ ସାହିତୟର ଇତହିାସ) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ପ୍ରାକ ୍ ସାରଳା ସାହିତୟ । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ସାରଳା ଓ ପଞ୍ଚସଖା ସାହତିୟ । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ରୀତ ିସାହିତୟ । 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ସ୍ୱାଧୀନତା ପବୂଗବତ୍ତଗୀ ଓଡ଼ଆି ସାହିତୟ । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବତ୍ତଗୀ ଓଡ଼ଆି ସାହିତୟ( ଳ୍ପ,ଉପନୟାସ,ନାଟକ,କବିତା)। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 2.3 

(ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତୟ) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ କାଞ୍ଚକିାଗବରୀ-ରାମଶଙ୍କର ରାୟ । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ଭାତ-କଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଅରଣୟ େସଲ-ମଗନାରଞ୍ଜନ ଦ୍ାସ । 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ଗଶାଣତି ସ୍ୱାକ୍ଷର-ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ଏକାଙି୍କକା(ଗଲଗଭଲ କ୍ରସିଙ୍ଗ ୍,ପ୍ରଗବଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ,ଦୁ୍ୁଃସମୟ)। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 2.4 

(ତୁଳନାତ୍ମ  ସାହିତୟ,ସମୀକ୍ଷାତତ୍ତ୍ୱ,ଅନୁବାଦ୍ ସାହିତୟ) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତୟର ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିସର । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତୟର ଉପଗୋ ିତା ଓ ବିଚାରଧାରା । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ସମୀକ୍ଷାତତ୍ତ୍ୱ(ରସବାଦ୍,ରୀତିବାଦ୍,ନନ୍ଦନତାତି୍ତ୍ୱକ,ଗଶୈଳୀତାତି୍ତ୍ୱକ)। 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ଅନୁବାଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ (ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଗଭଦ୍) । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ଅନୁବାଦ୍ର ପ୍ରଗୟା (ତୁହିପରା,ତପସି୍ୱନୀ,To the Cuckoo,Geetanjali)-

 ଅନୁବାଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଗବିଭା-ସଂ-ପ୍ର.ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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THIRD SEMESTER 

Paper: 3.1 

ଭାର୍ାତତ୍ତ୍ୱ-୧ (Linguistics-I) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ଭାଷା ଓ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପକଗୀୟ ଆଗଲାଚନା,ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ି  । 

 ( ଐତିହାସିକ, କାଳାନୁକ୍ରମିକ,ବର୍ଣ୍ଗନାତ୍ମକ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନମିାନଙ୍କର ଉତ୍ପତି୍ତ,ଗପ୍ରରଣ ଓ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବା  ୍େନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ  ଅଂଶର 

ପରିଚୟ ଓ କାେଗୟକାରିତା । । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନମିାନଙ୍କର ବ ଗୀକରଣ, ଇଂରାଜୀ ଧ୍ୱନମିାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଓ 

 ବିଭା ୀକରଣ । 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ଗୋନିମ ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରକାରଗଭଦ୍, ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ୍ ଡ଼ୁିକର ପରିଚୟ । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ଆନ୍ତଜଗାତୀୟ ଧ୍ୱନୟାତ୍ମକ ଲିପିର ପରିଚୟ ଓ ଧ୍ୱନୟାତ୍ମକ ପ୍ରତିଲିଖନ । 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 3.2 

ଭାର୍ାତତ୍ତ୍ୱ-୨ (Linguistics-2) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ଧ୍ୱନି ନିୟମ(ଗ୍ରୀମସ ୍ ,ବର୍ଣ୍ଗାର,ରାସ୍କ),ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରୂପବିଜ୍ଞାନ । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ଭାଷାର ଅଥଗତାତି୍ତ୍ୱକ ବିଚାର,ଭାଷାର ବାକୟତାତି୍ତ୍ୱକ ବିଚାର । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନରି ଗଦ୍ୈେଗୟ,ବଳାୋତ,ସ୍ୱରଲହର ।   

ୟୁନିଟ ୍-୪ ଗଶୈଳୀବିଜ୍ଞାନ ଓ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ି  । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନ ଚଚଗାର ପରମ୍ପରା । ଭାଷାବିଜ୍ଞାନୀ(ପାଣନିୀ,ଗ ାପୀନାଥ 

 ନନ୍ଦଶମଗା,ଗ ାଗଲାକବିହାରୀ ଧଳ, ଜନ ବୀମସ ୍, ଗ୍ରୀୟରସନ ୍) 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 3.3 

(ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ନାଟକର ଉତ୍ପତି୍ତ,ପ୍ରକାରଗଭଦ୍ ଓ  ଠନଗକୌଶଳ,ପ୍ରାଚୟ ପାଶ୍ଚାତୟ ନାଟୟତତ୍ତ୍ୱ । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପ୍ରକାରଗଭଦ୍,ମଞ୍ଚକଳାର ଗବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ(ଗବଶ ରଚନା,ସାଜସଜ୍ଜା,ଆଗଲାକ 

 ସଂପାତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଗଲାକନାଟୟ ପରମ୍ପରା(ଲୀଳା,ଦ୍ଡନାଟ,ପାଲା) ।   

ୟୁନିଟ ୍-୪ ବିଭିନ୍ନ ନାଟୟଧାରା(ପ୍ରତୀକବାଦ୍ୀ,ଅସି୍ତତ୍ୱବାଦ୍ୀ,ବାସ୍ତବବାଦ୍ୀ,ଅଭିବୟକି୍ତବାଦ୍ୀ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ଏକାଙି୍କକା ତତ୍ତ୍ୱ(ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ୱରୂପ,ପ୍ରକାରଗଭଦ୍, ଠନରୀତ ି)। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 

 

 

 

 

  



ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 

 

ସର ାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ,ଅନୁକ ାଳ 

 

Paper: 3.4 

(ନାଟ୍  ଓ ନାଟ୍ୟ ାର) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ସ୍ୱାଧୀନତା ପବୂଗବତ୍ତଗୀ ଓଡ଼ଆି ନାଟକର ବିକାଶଧାରା । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ବିଗଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ( ଜ ଗନ୍ ମାହନ ଲାଲା,ରାମଶଙ୍କର ରାୟ,ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ଗୋଷ, 

 କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବତ୍ତଗୀ ଓଡ଼ଆି ନାଟକର ବିକାଶଧାରା ।   

ୟୁନିଟ ୍-୪ ବିଗଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ( ମଗନାରଞ୍ଜନ ଦ୍ାସ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଗ ାପାଳ ଗଛାଟରାୟ, 

 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର) । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକର  ତ ି ଓ ପ୍ରକୃତି (ମକୁ୍ତଧାରାର ନାଟକ,ମିଥ ୍ଧମଗୀ ନାଟକ, 

 ନାଟକଗର ଗଲାକ ଉପାଦ୍ାନ)। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 3.5 

(ଆଧନିୁ   ାବୟ  ବତିା) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ଆଧନୁିକ ଓଡ଼ିଆ କାବୟଧାରା-ରାଧାନାଥଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପେଗୟନ୍ତ (ଗରାମାଣି୍ଟକ ୍ 

 କାବୟଧାରା, ଜାତୀୟତାବାଦ୍ୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନବବାଦ୍ୀ ଓ ପ୍ର ତିବାଦ୍ୀ  କାବୟଗଚତନା 

)। 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ବିଗଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ( ଗ ାପବନୁ୍ଧ , ନୀଳକଣ୍ଠ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ,ଗବୈକୁଣ୍ଠନାଥ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବତ୍ତଗୀ ଓଡ଼ଆି କବିତାଗର ପ୍ରଗୟା  ଓ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱର ।   

ୟୁନିଟ ୍-୪ ବିଗଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ(ସଚିଦ୍ାନନ୍ଦ,ଗବଣଧୁର, ରୁୁପ୍ରସାଦ୍,ଭାନୁଜୀ)। 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ବିଗଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ(ରମାକାନ୍ତ,ସୀତାକାନ୍ତ,ଗସୌଭା ୟ,ଦ୍ୀପକ)। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 3.6 

(ଆଧନିୁ   ଦ୍ୟ ସାହିତୟ) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ରମୟରଚନା, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣକାହାଣୀ, ଳ୍ପ ଓ ଉପନୟାସ ତତ୍ତ୍ୱ । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ବିଗଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ( ବିଶ୍ୱନାଥ କର,ନୀଳକଣ୍ଠ ଦ୍ାସ, ଗ ାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, 

 ଗ ାବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ବିଗଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ ( ାଳ୍ପିକ େକୀରଗମାହନ ,କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ଔପନୟାସିକ 

 ଗ ାପୀନାଥ ମହାନି୍ତ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାେଗୟ)।   

ୟୁନିଟ ୍-୪ ବିଗଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ(ବିଗବକୀ, ଭା ବତ ଟୁଙ୍ଗୀଗର ସଂଧ୍ୟା(ପ୍ରଥମ ସଂଧ୍ୟା),କଳାଶକି୍ତ, 

 ପଷୁ୍ପପରୁଗର ବଷଗାବରଣ )। 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ବିଗଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ(ଛ’ମାଣ ଆଠ  ଣୁ୍ଠ , ଅନ୍ଧଦ୍ି ନ୍ତ)। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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FOURTH SEMESTER 

Paper: 4.1 

କ ା ସାହିତୟ (Folk Literature) 

ୟୁନିଟ ୍-୧ ଗଲାକସାହିତୟର ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ୱରୂପ,ଅଧ୍ୟୟନର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ି  । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ଗଲାକ ୀତ ଓ ଗଲାକ ଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ । 

ୟୁନିଟ ୍-୩ ଗଲାକନାଟକର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ । 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ଗଲାକତତ୍ତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦ୍ାନ(ଗମାଟିେ ୍ , ଟାଇପସ ୍ ,ମରଗୋଗଲାଜି ) । 

ୟୁନିଟ ୍-୫ ଗଲାକସାହିତୟର ବୟାବହାରିକ ଦ୍ି (ରୂଢ଼ ି,ପ୍ରବାଦ୍, ପ୍ରବଚନ)। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 

 

 

 

 

  



ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 

 

ସର ାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ,ଅନୁକ ାଳ 

 

Paper: 4.2 

 କବର୍ଣା ପଦ୍ଧତ ି

 (Research Methodology) 

ୟୁନିଟ ୍-୧  ଗବଷଣାର ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଗଭଦ୍ । 

ୟୁନିଟ ୍-୨ ସାହିତୟ  ଗବଷଣାର ଐତିହୟ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାରା । 

ୟୁନିଟ ୍-୩  ଗବଷଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ି  ଓ ପେଗୟାୟ । 

ୟୁନିଟ ୍-୪ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ । 

ୟୁନିଟ ୍-୫  ଗବଷଣାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ(ଗକ୍ଷତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା, ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧତ,ି ନଥପିତ୍ର 

 ପେଗୟଗବକ୍ଷଣ)। 

ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପ ଷୀୟ ସଚୂନା 

କ ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୭୦୦ରୁ  ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୧୨×୩=୩୬ । 

ଖ ବିଭା :-  ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୩ଟିର ଉତ୍ତର (୪୦୦ରୁ  ୫୦୦ 

ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୮×୩=୨୪ । 

  ବିଭା :- ଉପଗରାକ୍ତ ୟୁନିଟ ୍ ଡ଼ୁିକରୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । ୨ଟିର ଉତ୍ତର (୧୫୦ରୁ  ୨୦୦ ଶବ୍ଦ 

ମଧ୍ୟଗର) ଦ୍ିଆେିବା ଆବଶୟକ । ୫×୨=୧୦ । 

******** 
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Paper: 4.3 

 କବର୍ଣା ନିବନ୍ଧ 

(DISSERTATION) 

ପ୍ର ଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ(ିପ୍ରାକୟା ି , ସମାକ ାଚନାଧମଷୀ ସନ୍ଦଭଷ ରଚନା) । 

ପ୍ରଗତୟକ ପରୀକ୍ଷାଥଗୀ ଅନୁୟନ ୮୦ ପଷୃ୍ ଠାର ଏକ ସମାଗଲାଚନାଧମଗୀ ସନ୍ଦଭଗ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରି ପରୀକ୍ଷା 

ଆରେ ପବୂଗରୁ ବିଭା ମଖୁୟଙ୍କ ନକିଟଗର ଦ୍ାଖଲ କରିବାକ ୁ ଗହବ । ଏହ ିସାହିତୟ କୃତି ଡ଼ୁିକର 

ବିଷୟ ତଥା ଶୀଷଗକ ବିଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗମାଦ୍ିତ ଗହବା ଆବଶୟକ । 

୧- ପ୍ରକଳ୍ପ/ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତି : ୭୦ ମାକଗ 

୨-ଗମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା : ୩୦ ମାକଗ 

    ଗମାଟ : ୧୦୦ ମାକଗ 

******** 

Paper: 4.4 

ପାଠ୍ଚକ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ଓ କମୌଖ ି ପରୀକ୍ଷା 

(Seminar Presentation with Via Voce) 

 ୧- ପରୀକ୍ଷା ଆରେର େଗଥଷ୍ଟ୍ ପବୂଗରୁ ପରୀକ୍ଷାଥଗୀ ବିଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗମାଦ୍ିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବନ୍ଧୀୟ 

ପ୍ରସୁ୍ତତି କରିଗବ ।   

୨- ପ୍ରସୁ୍ତତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପକଗଗର ଏକ ଗମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା କରାେିବ ।   

୧- ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତି  : ୫୦ ମାକଗ 

୨-ଗମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା : ୫୦ ମାକଗ 

    ଗମାଟ : ୧୦୦ ମାକଗ 
 

******** 

 


