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   SYLLABUS FOR M.A. ODIA 
Under Choice Based Credit System, 

DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE UNIVERSITY, RANCHI 

 
 
 

Introduction :  

The University Grant Commission (UGC) has initiated several measures to 

bring equity, efficiency and excellence in the Higher Education system of the country. 

The measure include innovation and improvements in curriculum, teaching-learning 

process, examination. In this regards, Choice Based Credit System (CBCS) has been 

suggested by UGC for implementation in the Higher Education System in the 

country. The CBCS is expected to provided opportunity for the students to choose 

from the prescribed courses comprising core, elective/minor or skill based. 

DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE UNIVERSITY, Ranchi has 

decided to implement Choice Based Credit System at the Post Graduate level from 

Academic Session 2018-19. The Board of Studies of Department of Economics in its 

meeting held on 9th April, 2018 adopted the following as per UGC norms. 

COURSE STRUCTURE 
 

M.A. (Odia) is a full time two years Four Semester Course. 

 Core Course (C.C.) : There may be Core Courses in every semester. This is 
the course which 

 

Grade (G) Grade Point (GP) Percentage Equivalent of 

Marks Obtained 

O (Outstanding) 10 100% 

A (Excellent) 9.0 90% to 99.99% 

A 8.0 80% to 89.99% 

A 7.5 75% to 79.99% 

B+ 7.0 70% to 74.99% 

B 6.0 60% to 69.99% 

C+ 5.5 55% to 59.99% 

C 5.0 50% to 54.99% 

P 4.5 45% to 49.99% 

F 0.0 LESS THAN 45% 

Ab. 0.0  

is to be Compulsorily studied by a student as a core requirement to 

complete the requirement of a programme in a said discipline of study. 

 Elective Course (E.C.) : This is a course which can be chosen from a pool of 

papers. 
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GRADING SYSTEM 
 

a. Letter Grades and Grade Points : The method of absolute grading 

system (AGS), based on a predetermined class interval of the marks 

obtained in a examination as specified in the following table shall be 

followed in awarding grades to the students. The marks obtained by 

them in a examination shall be converted in to grades on the basis of 

the following 10 point grading system or as decided by the Academic 

Council of DSPM, University, Ranchi. 

 
b. Computation of Semester Grade Point Average (SGPA) and 

Cumulative Grade Point Average (CGPA) 

c. In order to pass in a Semester Examination the minimum SGPA 

required is 4.5 and minimum of 4.5 GP in individual theory, Practical 

and other credit components. 

d. Requirement for Promotion to Higher Semester : A candidate shall 

be permitted to proceed from the First Semester to the 2nd, 3rd and 4th 

Semester provided he/she passed at least in 50% of the Courses in the 

respective Semester in theory and practical/project course separately. 

e. A candidate who fails to clear a course/courses in any Semester, will 

have to clear the same in the succeeding relevant Semesters but he/she 

shall have to clear all the failed courses of a programme within three 

years from the year of Admission/Registration in the programme 

concerned. 

Award of Degree 

 A candidate shall be eligible for the award of degree only if, he/she 

has completed the prescribed courses of study in a Department of this 

University for all the Four Semesters. 

 Has passed all the Examinations prescribed for all the Four Semesters. 

Has secured the Total Number of credits including the Practical/Dissertation 

of the concerned programme. 
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Dr. Shyama Prasad Mukherjee University,Ranchi 

ଡ. ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମଖୁାର୍ଜୀ ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟ ରାାଂଚୀ 
CHOICE BASED PG ODIA SYLLABUS  

ରୁଚ ିଆଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ  
ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 

2018-20 

Semester- I 
1. FC (ODI 101) ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଓ ସାହତିୟ  

                                      (ସଂସ୍କତୃ, ହନି୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା)                 4 Credit/100marks 

2. CC (ODI 102) ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡଆି ସାହତିୟ – (ପଦ୍ୟ )    5 Credit/100marks 

3. CC (ODI 103) ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡଆି ସାହତିୟ – (ଗଦ୍ୟ)     5 Credit/100marks 

4. CC (ODI 104) ପ୍ରାଚୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ                                       5 Credit/100marks 

Semester- II 
1. EC (ODI 201) ଗବବଷଣା ପଦ୍ଧତ ି                                       4 Credit/100marks                            
2. CC (ODI 202) ଭାଷା ବଜି୍ଞାନ                                             5 Credit/100marks 

3. CC (ODI 203) ରୀତଯୁିଗୀୟ ଓ ଆଧୁନକି କାବୟ କବତିା                5 Credit/100marks 

4. CC (ODI 204) ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ                                         5 Credit/100marks 

Semester- III 
1. CC (ODI 301) ଓଡଆି ସାହତିୟର ଇତହିାସ-  

                    (ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ)                5 Credit/100marks                                                       
2. CC (ODI 302) ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନୟାସ                                        5 Credit/100marks 

3. CC (ODI 303) ନାଟକ ଓ ଏକାଙି୍କକା                                     5 Credit/100marks                                                       
4. EC (ODI 304) ବେସଲ୍ ବପପର ଗୁପ- A, B & C                      5 Credit/100marks                                                       

Semester- IV 
1. CC (ODI 401) ଓଡଆି ସାହତିୟର ଇତହିାସ-  

                    (ରୀତଯୁିଗ ରୁ ଆଧୁନକି ଯୁଗ)                            5 Credit/100marks                                                                                  
2. CC (ODI 402) ସାହତିୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ                                          5 Credit/100marks 

3. EC (ODI 403) ବେସଲ୍ ବପପର ଗୁପ- A, B & C                          5 Credit/100marks                                                       
4. CC (ODI 404) Dissertation based on Special Paper         5 Credit/100marks                                                       
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ/ପ୍ରଥମ ପର୍ଯଜୟାୟ 
1st Year / 1st Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୧୦୧ 

Paper- 101  
Full Marks : 100                                                                     Credit :- 4 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
 

ମୂଳ ପାଠ୍ :  ଭାରତୀୟ ଭାର୍ା ଓ ସାହତିୟ (ସାଂସ୍କୃତ , ହନି୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ) 
 

 

ସାଂସ୍କତୃ :- 
 
 ୟୁନଟି୍ ୧- କୁମାର ସମ୍ଭବ – କାଲିଦ୍ାସ (୫ମ ସ୍ଵଗଗ ବକବଳ ) 
                                                                     (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଲମ୍ – କାଲିଦ୍ାସ 

                                                                     (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୩- କାଦ୍ମବର-ି ବାଣଭଟ୍ଟ 

                                                                    (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 

 
ୟୁନଟି୍ ୪- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ଓ ୩ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                  Marks- 10 
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ହନି୍ଦୀ :- 
(With reference to the major works of the following writers) 

 
 
ୟୁନଟି୍ ୧- ଭାରବତନୁ୍ଦ ହରଶିଚନ୍ଦ୍ର, ମହାବୀର ପ୍ରସାଦ୍ ଦ୍ଵବିବଦ୍ୀ ଓ ରାମଧାରୀ ସଂି ଦ୍ନିକର  
                                                                     (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ଅଚାଯଗୟ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶକୁଲ ,  ବପ୍ରମଚାନ୍ଦ , ଫଣୀଶ୍ଵର ନାଥ ବରଣୁ ଓ ବ ୈବନନ୍ଦ୍ର କୁମାର 

                                                                     (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 
ୟୁନଟି୍ ୩-  ୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ୍, ସୂଯଗୟ କାନ୍ତ ତ୍ରପିାଠୀ ନରିାଲା , ମହାବଦ୍ବୀ ବମଗା ଓ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦ ପନ୍ଥ 

                                                                     (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୪- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                  Marks- 10 
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ବଙ୍ଗଳା :- 
(With reference to the major works of the following writers) 

 
 
ୟୁନଟି୍ ୧- ମାଇବକଲ୍ ମଧୁସୁଦ୍ନ ଦ୍ତ୍ତ ଓ ବଙି୍କମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାବଟ ଗୀ  
                                                                     (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 
 
 

ୟୁନଟି୍ ୨- ରବନି୍ଦ୍ର ନାଥ ବଟବଗାର, ନ ରୁଲ ଇସଲାମ ଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାବଟ ଗୀ 
                                                               (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 
 

 
ୟୁନଟି୍ ୩- ବଭୁିତ ିଭୁଷନ ବବନ୍ଦାପାଧ୍ୟାୟ , ତାରା ଶଙ୍କର ବବନ୍ଦାପାଧ୍ୟାୟ ଓ ମହାବଶ୍ଵତା ବଦ୍ବୀ 
                                                                 (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                  Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ/ପ୍ରଥମ ପର୍ଯଜୟାୟ 
1st Year / 1st Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୧୦୨ 

Paper- 102  
Full Marks : 100                                                                     Credit :- 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :  ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟ ାଳୀନ ଓଡଆି ସାହତିୟ – (ପଦୟ ସାହତିୟ) 

 

ୟୁନଟି୍ ୧- ଓଡଆି ଭାଷାର ବମୌଖିକ ସାହତିୟ  
             ବଲାକଗୀତ, (ଶଶିୁଗୀତ, ବଦ୍ାଳଗିୀତ, ଟୁସୁଗୀତ,ଝୁମର, ଛଉନୃତୟର ଗୀତ(ରଙ୍ଗ) 
             କରମଗୀତ,କାନ୍ଦଣାଗୀତ             (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୨- ଚଯଗୟାଗୀତକିା (ଖବଗଶ୍ଵର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚଯଗୟାଗୀତକିାରୁ କହୁ୍ନପାଦ୍ଙ୍କ ୨ଟ ି ଓ ଲୁଇପାଦ୍ଙ୍କ ୨ଟ ି

             ଗୀତକିା ପଢାଯିବ)                  (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୩ – ସାରଳା ମହାଭାରତ ( ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ମହାଭାରତରୁ ସ୍ଵଗଗାବରାହଣ ପବଗ 
              ପଢାଯିବ)                                      (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୪ – ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ( ଗନ୍ନାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତରୁ ଏକାଦ୍ଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଯଦୁ୍ 

               ଅବଧୂତ ସମବାଦ୍ ପଢାଯିବ)        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୫ – ୟୁନଟି୍ ୧,୨,୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                            Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ/ପ୍ରଥମ ପର୍ଯଜୟାୟ 
1st Year / 1st Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୧୦୩ 

Paper- 103  
Full Marks : 100                                                                     Credit :- 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
 

ମୂଳ ପାଠ୍ :  ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟ ାଳୀନ ଓଡଆି ସାହତିୟ – ( ଦୟ ସାହତିୟ) 

 

ୟୁନଟି୍ ୧- ଓଡଆି ଭାଷାର ବମୌଖିକ ସାହତିୟ  
             ବଲାକକଥା, ପ୍ରବାଦ୍ ପ୍ରବଚନ      (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୨- ଅଭିବଲଖ ସାହତିୟ (କୁଞ୍ଜବହିାରୀ ତ୍ରପିାଠୀଙ୍କ ଓଡଆି ଭାଷା ଓ ଲିପି ର ଉତ୍ପତ୍ତ ିଓ 

             କ୍ରମବକିାଶ  ପଢାଯିବ)            (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ମାଦ୍ଳାପାଞି୍ଜ ( ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ-ପଦ୍ୟାଦ୍ଶଗ )   
                                                                    (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

 

ୟୁନଟି୍ ୪- ରୁଦ୍ରସୁଧାନଧିି- (ଅଭିନବ ବଚୈତନୟ  ନମ ପଯଗୟନ୍ତ)- ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ଵାମୀ ଓ  
             ଚତୁର ବବିନାଦ୍ – (ବକବଳ ନୀତ ିବବିନାଦ୍ )- ବ୍ର ନାଥ ବଡବ ନା  
                                                                     (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨,୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                  Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ/ପ୍ରଥମ ପର୍ଯଜୟାୟ 
1st Year / 1st Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୧୦୪ 

Paper- 104  
Full Marks : 100                                                                     Credit :- 5   
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
 

ମୂଳ ପାଠ୍ :  ପ୍ରାଚୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ 

 

ୟୁନଟି୍ ୧- ରସ                                (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୨- ରୀତ ି                                          (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ଗୁଣ                                            (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୪- ଧ୍ଵନ ି                                         (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨,୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                  Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ/ ଦ୍ଵତିୀୟ ପର୍ଯଜୟାୟ 
1st Year / 2nd Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୨୦୧ 

Paper- 201  
Full Marks : 100                                                                     Credit - 4 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :   କବର୍ଣା ପଦ୍ଧତ ି

 

ୟୁନଟି୍ ୧- ଗବବଷଣାର ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍   
                                               (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୨- ସାହତିୟ ସମବନ୍ଧତି ଗବବଷଣା ଓ ବଜି୍ଞାନ ସମ୍ପକତି ଗବବଷଣା, 
            ଗବବଷକର ଦ୍ାୟିତ୍ଵ ଓ କତ୍ତଗବୟ      (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ଗବବଷଣାର ବଭିିନ୍ନ ପଦ୍ଧତ ି, ନବିନ୍ଧର ପ୍ରସୁ୍ତତକିଳା, ବଷିୟ ନବିଗାଚନ, 
             ତଥୟସଂଗ୍ରହ ଓ ବକ୍ଷତ୍ର                   (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 20 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୪- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ଓ ୩ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                   Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ/ ଦ୍ଵତିୀୟ ପର୍ଯଜୟାୟ 
1st Year / 2nd Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୨୦୨ 

Paper- 202  
Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 

ମୂଳ ପାଠ୍ :  ଭାର୍ା ବଜି୍ଞାନ                                                                
 
 ୟୁନଟି୍ ୧- ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ଵରୂପ,ଭାଷାଉତ୍ପତ୍ତରି ସଦି୍ଧାନ୍ତ, ଭାଷାର ବଶ୍ରଣୀବଭିାଗ,  
             ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା                 (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ଭାରତୀୟ ଆଯଗୟଭାଷା ଓ ବଗାଷ୍ଠୀ, 
            ଓଡଆି ଭାଷା ଉପବର ବଭିିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ 

            (ଅଷି୍ଟ୍ରକ, ଦ୍ରାବଡି, ଯାବନକି, ୟୁବରାପିୟନ) 
                                                (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ପ୍ରାଚୀନ ଓଡଆି ଭାଷାର ବକିାଶ  
             ଓଡଆି ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବକିାଶ 

                                                                         (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

ୟୁନଟି୍ ୪- ଭାଷା ପରବିତ୍ତଗନର କାରଣ ଓ ଦ୍ଗି  
             ଧ୍ଵନ ିପରବିତ୍ତଗନର କାରଣ ଓ ଦ୍ଗି  
             ଅଥଗ ପରବିତ୍ତଗନର କାରଣ ଓ ଦ୍ଗି  
 

                                                          (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                     Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ/ ଦ୍ଵତିୀୟ ପର୍ଯଜୟାୟ 
1st Year / 2nd Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୨୦୩ 

Paper- 203  
Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :  ରୀତରୁି୍ଯ ୀୟ ଓ ଆଧୁନ ି  ାବୟ  ବତିା 
 
 ୟୁନଟି୍ ୧- ମହାଯାତ୍ରା – (ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା କାବୟରୁ ପ୍ରଥମ ୪ଟ ିସ୍ଵଗଗ ପଢାଯିବା ) 
              ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ – ଗଙ୍ଗାଧର ବମବହର  
                                               (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

ୟୁନଟି୍ ୨- ଆବଲଖିକା – ବଗାଦ୍ାବରୀଶ ମିଶ୍ର  
                            (କଳାପାହାଡ, ବକି୍ରମ ସଂି,ଗାଲମାଧବ ଓ ସାକ୍ଷୀ ବଗାପାଳ ପଢାଯିବ) 
             ପାଣୁ୍ଡଲିପି – ସଚ୍ଛଦି୍ାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ  
                            ( ଝଡ, ପଶୁ , ଶାହ ାହ ା, ପ୍ରତମିାନାୟକ, ଓ ଅଳକା ସାନୟାଲ ) 
                                                (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ରସକବଲ୍ଲାଳ – ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ (ଛାନ୍ଦ -୧,୨,୩୩,୩୪ ପଢାଯିବ) 
             ଲାବଣୟବତୀ – ଉବପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ (ସ୍ଵଗଗ ୧,୫,୨୨)   
                                                (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- କବିଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମୂ୍ପ – ବଳବଦ୍ବ ରଥ (ପ୍ରଥମ ୫ଟ ିଗୀତ) 
             ସମର ତରଙ୍ଗ – ବ୍ର ନାଥ ବଡବ ନା   
                                                (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                    Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ/ ଦ୍ଵତିୀୟ ପର୍ଯଜୟାୟ 
1st Year / 2nd Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୨୦୪ 

Paper- 204  
Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 
 

ମୂଳ ପାଠ୍ :  ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ                                   
 
 ୟୁନଟି୍ ୧- କଲାସସି ିମ୍  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ବରାମାଣ୍ଟସି ିମ୍ 

                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ରଲିି ମ୍ ବା ବାସ୍ତବବାଦ୍   
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- ମିଥ୍ ବା ପୁରାକଥା  
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                     Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ଦ୍ଵତିୀୟ ବର୍ଜ/ ତୃତୀୟ ପର୍ଯଜୟାୟ 
2nd  Year / 3rd Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୩୦୧ 

Paper- 301  
Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :  ଓଡଆି ସାହତିୟର ଇତହିାସ- (ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ରୁ୍ଯ  ରୁ ପଞ୍ଚସଖା ରୁ୍ଯ ) 

 
 ୟୁନଟି୍ ୧- ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହତିୟ (ଅଭିବଲଖ , ଚଯଗୟାପଦ୍ ) 
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ସାରଳା ସାହତିୟ ଓ ସାରଳା ସମକାଳୀନ ସାହତିୟ   
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡଆି ସାହତିୟର ପଷୃ୍ଠଭୂମ ି, ବବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ , ସାମା କି ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ଆବବଦ୍ନ  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- ବଳରାମ ଦ୍ାସ,  ଗନ୍ନାଥ ଦ୍ାସ, ଅଚୁୟତାନନ୍ଦ ଦ୍ାସ, ଯବଶାବନ୍ତ ଦ୍ାସ ଓ ଶଶିୁ ଅନନ୍ତ ଦ୍ାସଙ୍କ 

             ଉପବର ବବିଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ    
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                     Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ଦ୍ଵତିୀୟ ବର୍ଜ/ ତୃତୀୟ ପର୍ଯଜୟାୟ 
2nd  Year / 3rd Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୩୦୨ 

Paper- 302  
Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :  ଉପନୟାସ ଓ  ଳ୍ପ 

 
ୟୁନଟି୍ ୧- ଭୀମାଭୂୟ ା – ବଗାପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦ୍ାସ 
               
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

ୟୁନଟି୍ ୨- ପର ା – ବଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ତ ି

                                                      (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ଦ୍ାନାପାଣ ି– କାହୁ୍ନ ଚରଣ ମହାନ୍ତ ି

                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

ୟୁନଟି୍ ୪- ଗଳ୍ପ ସୁଧା – ସଂ- ଡ. ବକ.ସ.ିସାହୁ ଓ ଡ. ପି. ବକ.ପ୍ରଧାନ  
             (ଗଳ୍ପ ସୁଧା ବହରୁି ଫକୀର ବମାହନ ବସନାପତଙି୍କ 'ଡାକମୁନସୀ' , ସଚ୍ଛଦି୍ାନନ୍ଦ 

              ରାଉତରାୟଙ୍କ 'ଅନ୍ଧାରୁଆ' , ବଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ତଙି୍କ 'ଅନାହୁତ'ି ଓ ମବନା  

              ଦ୍ାସଙ୍କ 'ଅବନକ ସି୍ମତ ହସ' ଗଳ୍ପ ପଢାଯିବ )     
                                               (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 
ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                     Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ଦ୍ଵତିୀୟ ବର୍ଜ/ତୃତୀୟ ପର୍ଯଜୟାୟ  
2nd  Year / 3rd Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୩୦୩  
 Paper- 303  

Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :  ନାଟ  ଓ ଏ ାଙି୍କ ା 
  
 ୟୁନଟି୍ ୧- ବାବା ୀ –  ଗନବମାହନ ଲାଲା 
              କାଞ୍ଚକିାବବରୀ – ରାମଶଙ୍କର ରାୟ 

                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

ୟୁନଟି୍ ୨- ଭାତ – କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ  
             ଅରଣୟଫସଲ – ମବନାରଞ୍ଜନ ଦ୍ାସ 
     
                                               (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

ୟୁନଟି୍ ୩- ନାଟକ ରୀତମିତ – ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର 

             ଅପରାହ୍ନର ଅବବଶାସ – ନାରାୟଣ ସାହୁ  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

ୟୁନଟି୍ ୪- ସାମ୍ପ୍ରତକି ଏକାଙି୍କକା – ସଂ- ଲିପି ବହମବରମ୍  
             ('ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍'- ନାରାୟଣ ସାହୁ , 'ସୃ୍ମତ ିବଭି୍ରାଟ'- ପ୍ରାଣବନୁ୍ଧ କର, 
              'ଛଦ୍ମବବଶୀ' – ବଶି୍ଵ ତି ଦ୍ାସ, 'ବରାତ' - ମବନାରଞ୍ଜନ ଦ୍ାସ, ଓ  
              'ରାସ୍ତା ନାହିଁ' – ନଳିାଦ୍ରୀ ଭୁଷଣ ହରଚିନ୍ଦନଙ୍କ ଏକାଙି୍କକା ଗୁଡକି ପଢାଯିବ)   
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                     Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ଦ୍ଵତିୀୟ ବର୍ଜ/ ତୃତୀୟ ପର୍ଯଜୟାୟ 
2nd  Year / 3rd Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୩୦୪ 

Paper- 304  
Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 
 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :  କେସଲ୍ କପପର  ୁପ- 'A' କ ା  ସାହତିୟ 

(କ ା  ୀତ ଓ କ ା ନାଟ  ) 
 

 ୟୁନଟି୍ ୧- ବଲାକସାହତିୟର ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ଵରୂପ ଓ ବଗଗୀକରଣ  
               
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ବଲାକଗୀତର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ଵରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ ବଶୈଳୀ  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୩- ବବିଧି ବଲାକଗୀତ – (ବଦ୍ାଳଗିୀତ, କରମଗୀତ,ବାନ୍ଦଣା ପବଗର ଗୀତ,ଛଉ ନୃତୟର ରଙ୍ଗ,  
                                       କାନ୍ଦଣାଗୀତ, ମତୁୃୟଗୀତ, ଶଶିୁଗୀତ, ହଳଆିଗୀତ, ଟୁସୁ ଗୀତ)  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- ବଲାକନାଟକର ପରଚିୟ, ବବିଶଷତ୍ତ୍ଵ,ଓ ବଗଗୀକରଣ   
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ବବିଧି ବଲାକନାଟକ – (ଦ୍ଣ୍ଡନାଟ, ଲୀଳା,ଯାତ୍ରା, ସୁଆଙ୍ଗ, ରାସ , ଛଉ ) 
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 
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ମୂଳ ପାଠ୍ :  କେସଲ୍ କପପର  ୁପ- 'B' ଶ୍ରୀ ର୍ ନ୍ନାଥ ସାହତିୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତ ି 
(ଶ୍ରୀ ର୍ ନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତ)ି 

 
ୟୁନଟି୍ ୧- ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃରି ସ୍ଵରୂପ, ପଷୃ୍ଠଭୂମ,ିଉଦ୍ଭବ ଓ ବକିାଶ    
               
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ବବୌଧ ଓ ବ ୈନ ସଂସ୍କତୃ ିସହତି ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃରି ସମ୍ପକଗ   
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୩- ଆଦ୍ବିାସୀ ସଂସ୍କତୃ ିସହତି ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃରି ସମବନ୍ଧ    
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- ବବୈଷ୍ଣବ ଧମଗ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୟ ସଂସ୍କତୃ ିସହ ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃରି ସମ୍ପକଗ   
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ଝାରଖଣ୍ଡବର ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃ ି 
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 
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ମୂଳ ପାଠ୍ :  କେସଲ୍ କପପର  ୁପ- 'C' ସାରଳା , ପଞ୍ଚସଖା ଓ ପୁରାଣ ସାହତିୟ  
(ସାରଳା ସାହତିୟ ) 

 
ୟୁନଟି୍ ୧- ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ  ୀବନୀ ଓ ସାରଳା ସାହତିୟର ପଷୃ୍ଠଭୂମି     
            (ସାମା କି, ସାଂସ୍କତୃକି, ରା ବନୈତକି,ଅଥଗବନୈତକି, ଧାମକି ଓ ସାହତିୟିକ ପଷୃ୍ଠଭୂମ ି)     
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ବମୌଳକିତା  
             (ଆହରଣ ଓ ଆବରାପଣ ) 
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୩- ସାରଳା ସାହତିୟବର ବଭିିନ୍ନ ଧମଗଧାରା     
            ( ବବୌଧ,ନାଥ, ବଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବସୌଯଗୟ, ଗାଣପତୟ ଓ ବବୈଷ୍ଣବ ) 
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- ସାରଳା ସାହତିୟର ବଭିିନ୍ନ ବଭିବ  
            (ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କତୃ,ିସାମା କି ଚତି୍ର, ରା ନୀତ,ି ଅଥଗନୀତ,ି ଚରତି୍ରଚତି୍ରଣ ଓ ସାହତିୟିକ ବବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ)                                                                         
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

  
ୟୁନଟି୍ ୫-  
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 

M.A. ODIA 

ଦ୍ଵତିୀୟ ବର୍ଜ/ ଚତୁଥଜ ପର୍ଯଜୟାୟ 
2nd  Year / 4th Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୪୦୧ 

Paper- 401 
Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :  ଓଡଆି ସାହତିୟର ଇତହିାସ (ରୀତରୁି୍ଯ  ରୁ ଆଧୁନ ି ରୁ୍ଯ ) 
 

ନମିନ ିଖିତ  ବମିାନଙ୍କ ସମ୍ପ ଜକର ବକିଶ୍ର୍ ଅଧ୍ୟୟନ :- 
 

 ୟୁନଟି୍ ୧- ଉବପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ସଷିୃ୍ଟ୍ ଓ ସମୀକ୍ଷା   
                                               (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ଅଭିମନୁୟ ସାମନ୍ତ ସଂିହାର ଓ ବ୍ର ନାଥ ବଡବ ନାଙ୍କ ସଷିୃ୍ଟ୍ ଓ ସମୀକ୍ଷା   
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓ ଫକୀର ବମାହନ ବସନାପତଙି୍କ ସଷିୃ୍ଟ୍ ଓ ସମୀକ୍ଷା   
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

 

ୟୁନଟି୍ ୪- ଗଙ୍ଗାଧର ବମବହର ଓ ନନ୍ଦ କବିଶାର ବଳଙ୍କ ସଷିୃ୍ଟ୍ ଓ ସମୀକ୍ଷା   
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

  
 

ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                     Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 

M.A. ODIA 

ଦ୍ଵତିୀୟ ବର୍ଜ/ ଚତୁଥଜ ପର୍ଯଜୟାୟ 
2nd  Year / 4th Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୪୦୨ 

Paper- 402 
Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :  ସାହତିୟି  ପ୍ରବନ୍ଧ  

 
 ୟୁନଟି୍ ୧- ଗୀତକିବତିାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ (ବକାଇଲି,ଚଉତଶିା,ଭକି୍ତ ଗୀତକିା) 
              ଆଧୁନକି କାବୟକବତିାର ସାମ୍ପ୍ରତକି ଯୁଗବଚତନା (ସ୍ଥିତବିାଦ୍ୀ,ପ୍ରବୟାଗବାଦ୍ୀ, 
              ପ୍ରଗତବିାଦ୍ୀ)                         (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

ୟୁନଟି୍ ୨- ଓଡଆି ଗଳ୍ପ ସାହତିୟର ଉବନମଷ, ବକିାଶଧାରା,ବଶ୍ରଣୀବଭିାଗ ଓ ବବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 
             ଓଡଆି ଉପନୟାସ ସାହତିୟର ଉବନମଷ, ବକିାଶଧାରା,ବଶ୍ରଣୀବଭିାଗ ଓ ବବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ଓଡଆି ନାଟୟ ସାହତିୟର ଉବନମଷ, ବକିାଶଧାରା,ବଶ୍ରଣୀବଭିାଗ ଓ ବବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 
             ଓଡଆି ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହତିୟର ଉବନମଷ, ବକିାଶଧାରା,ବଶ୍ରଣୀବଭିାଗ ଓ ବବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 
            
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 
 

 

ୟୁନଟି୍ ୪- ଓଡଆି ରମୟରଚନାର ଉବନମଷ, ବକିାଶଧାରା,ବଶ୍ରଣୀବଭିାଗ ଓ ବବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 
             ଓଡଆି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଉବନମଷ, ବକିାଶଧାରା,ବଶ୍ରଣୀବଭିାଗ ଓ ବବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 15 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ୟୁନଟି୍ ୧,୨, ୩ ଓ ୪ ରୁ ୮ଟ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶନ ପଡବି 

               ୫ଟରି ଉତ୍ତର ବଦ୍ବାକୁ ବହବ ୫X୨= ୧୦                                     Marks- 10 
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ଦ୍ଵତିୀୟ ବର୍ଜ/ ଚତୁଥଜ ପର୍ଯଜୟାୟ 
2nd  Year / 4th Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୪୦୩ 

Paper- 403 
Full Marks : 100                                                                     Credit - 5 
Internal Marks = 30 (20+10)                                                Time:- 1 Hour  
Semester Marks = 70                                                            Time:- 3 Hours 

 
ମୂଳ ପାଠ୍ :  କେସଲ୍ କପପର  ୁପ- 'A' କ ା  ସାହତିୟ 

(କ ା  ଥା ଓ କ ା ସାଂସ୍କତୃ ି) 
 

 ୟୁନଟି୍ ୧- ବଲାକସଂସ୍କତୃ ିଓ ବଲାକସାହତିୟ  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ବଲାକକଥାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ବବିଧି ବଲାକକଥା – (ରୂପ କଥା, ରୂପକ କଥା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ପକତି କାହାଣୀ, ପୁରାକଥା ବା 
                                      ମଥି୍ ଓ ଲିବ ଣ୍ଡ )    
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- ପ୍ରବାଦ୍ , ପ୍ରବଚନ ଓ ପ୍ରବହଳକିା   
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ଝାରଖଣ୍ଡର ଆଞ୍ଚଳକି ବଲାକସାହତିୟର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପରଚିୟ ଓ ଓଡଆି  
             ବଲାକସାହତିୟ ସହତି ସମ୍ପକଗ  - (ବହା , ସାନ୍ଥାଳୀ, ମୁଣ୍ଡାରୀ, ନାଗପୁରୀ, କୁରମାଲୀ, ଖାଡଆି, 
                                                   କୁଡୁଖ, ବଖାଠଗା ଓ ପଞ୍ଚପରଗନୟିା)   
 

                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 
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କେସଲ୍ କପପର  ୁପ- 'B' ଶ୍ରୀ ର୍ ନ୍ନାଥ ସାହତିୟ ଓ ସାଂସ୍କତୃ ି 
 

(ଶ୍ରୀ ର୍ ନ୍ନାଥ ସାହତିୟ) 
 

ୟୁନଟି୍ ୧- ଓଡଆି ପୁରାଣ ଓ ମାହାତ୍ମା ସାହତିୟବର ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ ଓ ତାହାର ମୁଳ ଉତ୍ସ   
               
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ତ୍ଵତ୍ତାଶ୍ରୟୀ ଓଡଆି ଗୀତକିା,ଚଉତଶିା,ଚଉପଦ୍ୀ,ଭ ଣ,  ଣାଣ ସାହତିୟବର ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 

ୟୁନଟି୍ ୩- ଓଡଆି କାବୟ କବତିାବର ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- ଓଡଆି ଗଳ୍ପ , ଉପନୟାସ , ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ପତ୍ର ପତ୍ରକିାବର ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ      
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ବଭିିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ସାହତିୟବର ଶ୍ରୀ  ଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉବଲ୍ଲଖ  
 

                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 
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କେସଲ୍ କପପର  ୁପ- 'C' ସାରଳା , ପଞ୍ଚସଖା ଓ ପୁରାଣ ସାହତିୟ  
 

(ପଞ୍ଚସଖା ଓ ପୁରାଣ ସାହତିୟ) 
 

ୟୁନଟି୍ ୧- ପଞ୍ଚସଖା ସାହତିୟର ପଷୃ୍ଠଭୂମି – 

                         (ସାମା କି,ସାଂସ୍କତୃକି,ରା ବନୈତକି,ଅଥଗବନୈତକି,ଐତହିାସକି,ଧାମିକ ଓ ସାହତିୟିକ ) 
               
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
ୟୁନଟି୍ ୨- ପଞ୍ଚସଖା ସାହତିୟ ଓ ସାହତିୟିକ – (କାବୟ ବଚତନା , ବମୌଳକିତା) 
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୩- ପଞ୍ଚସଖା ସାହତିୟବର ଧମଗ ଓ ଦ୍ଶଗନର ସ୍ଵରୂପ  
                                                                       (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 
 

ୟୁନଟି୍ ୪- ଓଡଆି ପୁରାଣ ଓ ମାହାତ୍ମା ସାହତିୟ ସଷିୃ୍ଟ୍ର ପଷୃ୍ଠଭୂମି  
                                     (ସାମା କି, ସାଂସ୍କତୃକି,ଓ ଧାମିକ ) 
                                                                        (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14 

 

  
ୟୁନଟି୍ ୫- ଓଡଆି ପୁରାଣ ଓ ମାହାତ୍ମା ସାହତିୟର ରଷ୍ଟ୍ା ସଷିୃ୍ଟ୍ ଓ ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ଗି -(ସାମା କି ଚତି୍ର , ଚରତି୍ର  
             ଚତି୍ରଣ , ସଂସ୍କାର ପ୍ରୟାସ , ବନୈତକିତା ପ୍ରତଷି୍ଠା , ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତା,  ାତୀୟତା , ବମୌଳକିତା ଓ  
              ସାହତିୟିକ ବସୌନ୍ଦଯଗୟ)                 (ଦୁଇଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଡବି କ ାଟ ିର ଉତ୍ତର କଦବା ୁ ପଡବି )  Marks- 14                                          
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ସ୍ନାତକ ାତ୍ତର ଓଡଆି 
M.A. ODIA 

ଦ୍ଵତିୀୟ ବର୍ଜ/ ଚତୁଥଜ ପର୍ଯଜୟାୟ 
2nd  Year / 4th Semester  
ପତ୍ର ସାଂଖୟା – ୪୦୪ 

Paper- 404 

 
 
Dissertation based on Special paper – 100 Marks  
 

                   Dissertation – 50 Marks  
                        Viva Voce - 50 Marks 

 
                 Dissertation will be written and produced before 
the External examiners on the day of viva-voce Examination. 
Dissertation will be based on the topics related to the Special 
paper.   

 


