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Semester – I 

 

COURSE CODE TITLE OF THE COURSE CREDIT 

ODI 411 

 

 

ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ - ୧ (ଆଦ଼ି ଯଗୁରୁ ପଦାବଳୀ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

ପଯୟ୍ନ୍ତ) 

(History of Odia Literature upto Padabali Literature 

(Vaishnab Sahitya)   

including Sarala & Panchasakha Yuga) 

4 

ODI 412 ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ - ୨ (ଆଧନୁ଼ିକ (ରାଧାନାଥ ) ଯଗୁରୁ 

ସାାଂପ୍ରତ଼୍ିକ କାଳ ପଯୟ୍ନ୍ତ) 

(History of Odia Literature from Modern (Radhanath) 

Period to present time) 

4 

ODI 413 ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯଗୁୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ (Ancient and 

Medieval Oriya Literature) 

4 

ODI 414 ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବୟ କବ଼ିତ୍ା (ପ୍ରଥମ ପବ)୍ 

(Modern Odia Kabya Kabita (First Part)) 

4 

 

ODI 415 ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ (Odia Drama) 4 

1ST SEM CREDIT 20 

 

Semester – II 

 

COURSE CODE TITLE OF THE COURSE CREDIT 

ODI 421 ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ (Odia Novel) 4 

ODI 422 ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ ( Odia Short Story) 4 

ODI 423 

 
ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କବ଼ିତ୍ା (ପ୍ରଗତ଼୍ିରୁ ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ ) 

(Modern Odia Poetry: Pragati to Sampratika) 

4 

ODI 424 

 
ଓଡ଼ିଆ ଗଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ - ୧ (ବନ୍ଦ ରମୟ ରଚନା) 

(Odia Prose Literature-1 (Essay, Ramyarachana) 

4 

ODI 425 

 
ଓଡ଼ିଆ ଗଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ - ୨ (ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଜୀବନୀ, 

ଆତ୍ମଜୀବନୀ) 

(Odia Prose Literature-2 (Travelogue Biography, 

Autobiography) 

4 

2ND SEM CREDIT 20 

 

 

 

 

 



   

 

Semester – III 

 

COURSE CODE TITLE OF THE COURSE CREDIT 

ODI 431 

 

      ପ୍ରାଚୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ଵ 

 (Eastern & Western Literary Theory) 

 
 
4 

ODI 432 

 
ସମାଲ ାଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ଵ 

(Criticism & Translation) 

4 

 

ODI 433 ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦ ଓ ସାମ୍ବାଦ଼ିକତ୍ା (Odia Journalism) 4 

ODI 434 ବ଼ିଲେଷ ପତ୍ର (SpecialPaper)  

Group - A (ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯଗୁୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 434 (A) ରୀତ଼୍ିପବୂ ୍ପ୍ରାଚୀନ କାବୟ 4 

ODI 435 (A) ରୀତ଼୍ିଯଗୁ ଓ ଲବୈଷ୍ଣବ କାବୟ କବ଼ିତ୍ା 4 

Group -B (ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 434 (B) ୧୯୨୦ ପଯୟ୍ନ୍ତ 4 

ODI 435 (B) ୧୯୨୧ ମସ଼ିହାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପଯୟ୍ନ୍ତ 4 

Group - C (ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 434 (C) ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପବୂବ୍ର୍ତ୍ୀ୍ ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ 4 

ODI 435 (C) ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପବୂବ୍ର୍ତ୍ୀ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ 4 

Group - D (ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 434 (D) ୧୯୨୦ ମସ଼ିହା ପଯୟ୍ନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ 4 

ODI 434 (D) ୧୯୨୧ ପରବର୍ତ୍ୀ୍ରୁ ଦାଧୀନତ୍ା ପଯୟ୍ନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା 4 

Group - E (ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 434 (E) ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ଵ 4 

ODI 435 (E) ବ଼ିଷୟ ଓ ଭାବଲଚତ୍ନା ଦୃଷ୍ଟ଼ି ରୁ ସାହ଼ିତ୍ୟକୃତ଼୍ିର ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ   

ଅନୁେୀଳନ 

4 

Group - F (ଓଡ଼ିଶାର ଲ ାକସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 434 (F) ଲ ାକସାହ଼ିତ୍ୟ-ତ୍ ଓ ଓଡ଼ିୋର ଲ ାକକଥା 4 

ODI 435 (F) ଓଡ଼ିୋର ଲ ାକଗୀତ୍, ଲ ାଲକାକ୍ତ଼ି ଓ ଓଷାବ୍ରତ୍ 4 

Group - G (ସାନ୍ତାଳ଼ି ଭାଷା ଓ ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 434 (G) ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ 4 

ODI 435 (G) ସାନ୍ତାଳୀ ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ 4 

3RD SEM CREDIT (Including special paper) 20 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAg8vvvpX1AhV2TWwGHUv9ATAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bsarkari.com%2Fprachya-%25E0%25AC%25AA%25E0%25AD%258D%25E0%25AC%25B0%25E0%25AC%25BE%25E0%25AC%259A%25E0%25AD%258D%25E0%25AD%259F%2Fmeaning-eng-oriya&usg=AOvVaw2Xkq_G-gqcB0MWFP2IewOw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAg8vvvpX1AhV2TWwGHUv9ATAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bsarkari.com%2Fprachya-%25E0%25AC%25AA%25E0%25AD%258D%25E0%25AC%25B0%25E0%25AC%25BE%25E0%25AC%259A%25E0%25AD%258D%25E0%25AD%259F%2Fmeaning-eng-oriya&usg=AOvVaw2Xkq_G-gqcB0MWFP2IewOw


   

 

Semester – IV 

 

COURSE CODE TITLE OF THE COURSE CREDIT 

ODI 441 

 
ଭାଷାତ୍ର୍ତ୍ବ ଓ ଭାଷାର ବ଼ିକାେଧାରା (Linguistic & 

Development of Odia Language) 

 

4 

ODI 442 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପ 4 

ODI 443 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଲୟାଗ େ଼ିକ୍ଷା (Computer Application) 4 

ODI 444 ବ଼ିଲେଷ ପତ୍ର (Special Paper)  

Group - A (ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯଗୁୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 444 (A) ଓଡ଼ିଆ ପଦାବଳୀ ସାହ଼ିତ୍ୟ 4 

ODI 445 (A) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 4 

Group -B (ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 444 (B) ସ୍ୱାଧୀଲନାର୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ କବ଼ିତ୍ା 4 

ODI 445(B) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 4 

Group - C (ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 444 (C) ସ୍ୱାଧୀଲନାର୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନୟାସର ଧାରା 4 

ODI 445 (C) ପ୍ରକଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 4 

Group - D (ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 444 (D) ସ୍ୱାଧୀଲନାର୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା । 4 

ODI 445 (D) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 4 

Group - E (ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ଯ) 

ODI 444 (E) ସାହ଼ିତ୍ୟ କୃତ଼୍ିର ତୁ୍ଳନା (ବ଼ିଶ୍ଵଭାବ ‘ସାମୟ ଦୃଷ୍ଟ଼ି ରୁ କାବୟ କବ଼ିତ୍ା) 4 

ODI 445 (E) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 4 

Group - F (ଓଡ଼ିଶାର ଲ ାକସାହ଼ିତ୍ଯା) 

ODI 444 (F) ଓଡ଼ିୋର ଲ ାକନାଟକ, ପ୍ରବାଦ-ପ୍ରବଚନ ଓ ଲ ାକବ଼ିଶ୍ଵାସ 4 

ODI 445 (F) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 4 

Group - G (ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହ଼ିତ୍ଯା) 

ODI 444(G) ସାନ୍ତାଳୀ ସାହ଼ିତ୍ୟର ବ଼ିକାେଧାରା (ସାଧାରଣ ଧାରଣ) 4 

ODI 445(G) ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 4 

4TH SEM CREDIT(INCLUDING SPECIAL PAPER) 20 

TOTAL CRERDIT (I, II, III & IV) 80 

 

 



   

 

SEMESTER-I 

 

ODI 411  ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ଯର ଇତ଼୍ିହାସ (ପ୍ରାଚୀନ, ସାରଳା, ପଞ୍ଚସଖା ଓ ରୀତ଼୍ିଯଗୁ) 

 

(i) ପ୍ରାକ ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟ, ସାରଳା ଯଗୁ 

(ii) ପଞ୍ଚସଖା ଯଗୁ, ପାକ୍ ରୀତ଼୍ିଯଗୁ 

(i)ରୀତ଼୍ିଯଗୁର ପଷୃ୍ ଠଭୂମ଼ି, ରୀତ଼୍ିକାବୟର ଘରୂପ 

(iv) ଭଞ୍ଜ ଓ ସାମସମୟ଼ିକ କାବୟଧାରା, ପଦାବଳୀ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

 

ODI 412  ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ଯର ଇତ଼୍ିହାସ (ଆଧନୁ଼ିକ ରାଧାନାଥ) ଯଗୁରୁ ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ କାଳ ପଯଯ୍ନ୍ତ) 

 

(i) ଆଧନୁ଼ିକ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପଭୂୃମ଼ି ଓ ରାଧାନାଥ ଯଗୁ 

(ii) ସତ୍ୟବାଦୀ, ସବୁଜ ଓ ପ୍ରଗତ଼୍ିବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

(ii) ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସରୂପ 

(iv) ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ ଓଡ଼ିଆ ପଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ - ଡ, ମାୟାଧର ମାନସ଼ିାଂହ 

୨) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର କୁପର଼ିଣାମ – ( ୧ମ, ୨ୟ) – ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ 

୩) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ (ଆଦୟ ଓ ମଧ୍ୟ ପବ)୍ - ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି 

୪) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ (୧ମ, ୨ୟ, ୩ୟ, ୪ଥ)୍ - ସଯୂୟ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ 

୫) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ (୧ମ, ୨ୟ, ୩ୟ) - ଡ. ବାଂେୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି 

୬) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉଲମେଷ ଓ ଉର୍ତ୍ରଣ (୧ମ, ୨ୟ, ୩ୟ) - ଡ. ଲଦଲବନୁ୍ଦ ମହାର଼ି 

୭) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସାଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ – ବୃନ୍ଦାବନ ବ଼ିନୁ୍ଦ ଆଚାଯୟ୍ 

୮) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ – ଡ. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

୯ ) ଓଡ଼ିଆ ରୀତ଼୍ିସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପ୍ରା ଓ ପଲୁରାପ ୃ– ତ୍, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

eo) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ - ତ୍, ସଲରନୁ୍ଦ ମହାରଣା 

୧୧) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ - ତ୍, ବାଉରୀବନୁ୍ଧ କର 

୧୨) ଇାଂରାଜୀ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ - େୟାମସନୁ୍ଦର ମହାପାତ୍ର 

୧୩ ) କବ଼ିତ୍ା-୧୯୬୨ (ଭୂମ଼ିକା) - ସଚ୍ଚ଼ିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ୍ରାୟ 

୧୪) ସବୁକରୁ ସାତ଼୍ିକ - ତ୍, ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ େତ୍ପଥୀ 

୧୫ ) ସତୁ୍ରୀରୁ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ - ତ୍, ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ େତ୍ପଥୀ 

୧୬) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ ପର଼ିକ୍ରମା - ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତ଼ି 

୧୭) ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ – ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟ ସାଂସଦ 

୧୮) ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭୂମ଼ି ଓ ଭୂମ଼ିକା – ସାଂ, ଲବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମ  

୧୯) ଉର୍ତ୍ର ଆଧନୁ଼ିକତ୍ା : ଏକ ପର଼ିଚ଼ିତ଼୍ି - ସ. ଲଦବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

90) ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପର ଇତ଼୍ିହାସ (୧ମ ଓ ୨ୟ) - ତ୍, ଲବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମ  

୨୧) ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସର ଇତ଼୍ିବୃର୍ତ୍ – ତ୍. ରଞ୍ଜ଼ିତ୍ା ନାୟକ 

99) ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲ ାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟର ପର଼ିଚୟ - ସାଂ, ପଠାଣ଼ି ପଟ୍ଟନାୟକ 

 

 

 

 



   

 

ODI 413  ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯଗୁୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

(i)  ଚଯା୍ଗୀତ଼୍ିକା : କାହୁପାଦ - ବାଟ ଓଗାଳ ଚଯୟ୍ା 

  ୁଇପାଦ – ସହଜତ୍ ରଯୟ୍ 

 କଳସା ଚଉତ଼୍ିୋ - ବଦାସ 

 ଏକ ବୟର ଅେ଼ିକ୍ଷା - ସାରଳା ଦାସ 

 ଲକେବ ଲକାଇ ଼ି  - ମାକଣ୍୍ଡ ଦାସ 

 ଭାଗବତ୍ – ଏକାଦେ ସ୍କନ୍ଧ – ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ (ପ୍ରାଚୀନ ଗଦୟପଦୟଦେ ୍(ପଦୟଭାଗ) – ତ୍ଃ ଆବଲ୍ଲଭ 

 ମହାନ୍ତ଼ି 

 

(ii)  ଲପ୍ରମସଧୁାନ଼ିଧ ୁ(ଲହମସଧୁାନ଼ିକୁ ଚ଼ିଟାଉ) – ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ 

 ରସକଲଲ୍ଲାଳ (୩୪ ଛାନ୍ଦ) - ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ 

 ବ଼ିଦଗ୍ଧ ଚ଼ିନ୍ତାମଣ଼ି (ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ) - ଅଭ଼ିମନୁୟ ସାମନ୍ତସ଼ିାଂହାର 

 ଆଲହ ନୀଳ େଇଳ - ସା ଲବଗ 

 କ଼ିଲୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପ୍ ୁ(ପ୍ରଥମ ପାଟ଼ି) - ବଳଲଦବ ରଥ 

 ଜଗନ୍ନାଥଲହ କ଼ିଛ଼ି ମାଗନୁାହ଼ି ିଁ ତ୍ଲତ୍ - ବନମାଳୀ 

 ଦୟାକରକୁ ଦାସୀସ଼ିବା ଲଗାପାଳ 

(iv)  ମାଦଳାପାଞ୍ଜ଼ି  (ଅନଙ୍ଗଭୀମଲଦବ ) - ପ୍ରାଚୀନ ଗଦୟପଦୟାଦେ ୍

 ରୁଦସଧୁାବ଼ି - ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧତୂ୍ ବାପା 

 ବତୁ୍ର ବ଼ିଲନାଦ – (ରସ ବ଼ିଲନାଦ) - ବ୍ରଜନାଥ ବଡଲଜନା 

  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧ ) ଆଶ୍ଚଯୟ୍ ଚଯୟ୍ଚଯୟ୍ - କରୁଣାକର କର 

୨ ) ଚଯୟ୍ାଗୀତ଼୍ିକା – ଖଲଗଶ୍ବର ମହାପାତ୍ର 

୩) ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦୟ-ସାହ଼ିତ୍ୟର ସରୂପ - କୁମଦୁ ରଞ୍ଜନ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ 

୪ ) କବ଼ିସଯୂୟ୍ କାବୟ ବ଼ିରା- ଦାେରଥ ଦାସ 

୫ ) କହ଼ିତ୍ ନୁହଇ ଭାରତ୍ୀଲର – ଅଲୋକ କୁମାର ଦାେ 

୬) ଭଞ୍ଜୟ କାବୟ ଭାବନା- ଲବଣୀମାଧବ ପାଢୀ 

୭ ) ଲବୈଞ୍ଚଳଲର ଭା – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ 

୮) ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭା : ଏକ ସମୀକ୍ଷା - ଜୟ ମ଼ିଶ୍ର 

୯) ବଡଲଜନା ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା – ନଟବର ସାମରାୟ 

୧୦) କ଼ିଲୋର ଚନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦ ଚମ୍ପ୍ ୂ– ସାଂ, କୃଷ୍ଣଚରଣ ଲବଲହରା 

୧୧)ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦୟାବଳୀ (୧ - ୫) – ସାଂ. ଲକ୍ଷତ୍ରବାସୀ ନାୟକ 

୧୨) ସ୍ରଷ୍ଟାସଷୃ୍ଟ଼ି  ଓ ସମୀକ୍ଷା - ସମର ମଦୁା ଼ି  

୧୩) ମାଟ଼ିର ମହାକବ଼ି ସାରଳା ଦାସ – ମାୟାଧର ମାନସ଼ିାଂହ 

୧୪) ଅଭ଼ିମନୁୟ କାବୟଚଯୟ୍ା – ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟ ସାଂସଦ 

 

ODI 414 ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ଯ-କବ଼୍ିତ୍ା (ପ୍ରଥମ ପବ୍)୍ 

 

(i)  ଆଧନୁ଼ିକତ୍ା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଆଧନୁ଼ିକ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

 ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବୟ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଧାରା 

(ii)  ମହାଯାତ୍ରା - (ପ୍ରଥମ ସଗ)୍ - ରାଧାନାଥ ରାୟ 



   

 ପଦ୍େ - ମଧସୁଦୂନ ରାଓ 

 ପ୍ରଭାତ୍ ଅବକାେ – ନନ୍ଦକ଼ିଲୋର ବଳ 

 ଲରଳ ଉପଲର ଚ଼ି ଼ିକା ଦେନ୍ – ଲଗାପବନୁ୍ଧ ଦାେ 

(iii) କୀଚକ ବଧ - ଗଙ୍ଗାଧର ଲମଲହର 

 ଅମତୃ୍ମୟ - ଗଙ୍ଗାଧର ଲମଲହର 

(iv)  ଦୁଖୀଧନ – ଲଗାଦାବରୀେ ମ଼ିଶ୍ର 

 ଲେଫାଳ଼ି ପ୍ରତ଼୍ି - କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ୍ 

 ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ୍ — ଲବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ 

 ଇଳାବୃର୍ତ୍ – ବ଼ିଲନାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ 

 ଝରଲର ରୁଧର - ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧) ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବୟଧାରା (୧ମ ଓ ୨ୟ) - ନଲରନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମ଼ିଶ୍ର 

୨ ) ଲମଲହର ସାହ଼ିତ୍ୟ – ଲକେବ ଚନ୍ଦ୍ର ଲମଲହର 

୩) ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷଣ - ଲଗାବ଼ିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ ଗାତ୍ା 

୪) ଯଗୁଯବୁକ ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଧାନାଥ – ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ 

୫ ) ଯଗୁଲଜୟାତ଼୍ି ରାଧାନାଥ – ଲଦଲବନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି 

୬) ସତ୍ୟବାଦୀ ଯଗୁ - ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯୟ୍ 

୭) ଲଗାପବନୁ୍ଧ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଦେନ୍ – ଲଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାେ 

୮) ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କବ଼ିତ୍ାଲର ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ଚ଼ିନ୍ତାଧାରା - ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ 

୯) ଲସୌନ୍ଦଯୟ୍ତ୍ନ୍ଦ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଆ କାବୟଲର ଲସୌନ୍ଦଯୟ୍ ଲଚତ୍ନା - ଲବୈରାଗୀ ଚରଣ ଲଜନା 

୧୦) ଆଧନୁ଼ିକତ୍ାର ସମକାଳ – ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ 

୧୧ ) ସବୁଜ ରୁ ସମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ - ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ େତ୍ପଥୀ 

୧୨ ) କଲ୍ପନା ର ଅଭ଼ିଲଷକ - ପ୍ରତ଼୍ିଭା େତ୍ପଥୀ 

୧୩) ଲମା ଦୃଷ୍ଟ଼ିଲର ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ ସାହ଼ିତ୍ୟ – ସାଂ ପରୀକ୍ଷ଼ିତ୍ ନନ୍ଦ 

୧୪) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟଲର ପ୍ରଗତ଼୍ିବାଦୀ ଧାରା - ବ଼ିଜୟ କୁମାର େତ୍ପଥୀ 

୧୫) କାବୟେ଼ିଲ଼୍ି ପ ଗଙ୍ଗାଧର - ଲଗାବ଼ିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତ୍ା 

୧୬) ଗଙ୍ଗାଧର କବ଼ିତ୍ା ଓ କବ଼ିଆତ୍ମା - ଲଦଲବନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାେ 

୧୭) ମଧସୁଷୃ୍ଟ଼ି  : ଅମତୂ୍ ଦୃଷ୍ଟ଼ି  - େରତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

୧୮) ଓଡ଼ିଆ ଗାଥାକାବୟ – ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରହରାଜ 

୧୯ ) ଆଧନୁ଼ିକ କାବୟ ସାହ଼ିତ୍ୟଲର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ - ଲକ୍ଷତ୍ରବାସୀ ନାୟକ 

90) ଯଗୁ ଙ୍ଗ଼ି  କବ଼ି ଗଙ୍ଗାଧର - ଲକେବ ଚନ୍ଦ୍ର ଲମଲହର 

୨୧ ) ସାହ଼ିତ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଓ ସମୀକ୍ଷା – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ବାଇ ିଁ 

99) ଲବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସଷୃ୍ଟ଼ି  ସମୀକ୍ଷା – ଓଡ଼ିୋ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଏକାଲଡମୀ’ – ଭୁବଲନଶ୍ଵର 

 

ODI 415 ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍କ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା 

 

(i) ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବ଼ିକାେ 

(ii) ରକ୍ତମାଟ଼ି – କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 

(iii)ବନ୍ଦ଼ିକାଲକେରୀ – ମଲନାରଞ୍ଜନ ଦାସ। 

(iv)ଏକାଙ୍କ଼ିକା - 

 ସମଦୁ୍ର ମନ୍ଥନ – ଲଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଛାଟରାୟ 

 ଉଡନ୍ତା ପାହାଡର ଦଜା୍ – ରଲମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ 



   

  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧) ନାଟୟୋସ୍ତ୍ର - ଭରତ୍ 

୨) ନାଟକ ବ଼ିଚାର - ଗ଼ିର଼ିଜା େଙ୍କର ରାୟ 

୩) ଉଭଟ ନାଟା ପରମ୍ପ୍ରା - ରତ୍ନାକର ଚଇନ଼ି 

୪) ଓଡ଼ିଆ ନାଟୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ - ସଲବଶ୍୍ ବର ଦାସ 

୫ ) ମBଧାରା - କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 

୬) ନାଟୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ପର଼ିଚୟ - କୃଷ୍ଣଚରଣ ଲବଲହରା 

୭) ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ – ସାଂ. ଆମକୁାେ଼ିନୀ, ବ ାଙ୍ଗ଼ି ର 

୮) ନାଟକ ତ୍ତ୍ତ୍ଵ ବ଼ିଚାର ନାରାୟଣ ସାହୁ 

୯) ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉଭବ ଓ ବ଼ିକାେ - ଲହମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ 

୧୦)ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉଭବ ଓ ବ଼ିକାେ – ରତ୍ନାକର ଚଇନ଼ି 

୧୧ ) ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ - ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଲସଠୀ 

୧୨ ) ମଞ୍ଚ ଓ ନାଟକର କଳା ଲକୌେଳ – ନାରାୟଣ ସାହୁ 

୧୩ )ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ - ନାରାୟଣ ସାହୁ 

୧୪) ଉର୍ତ୍ର ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ – ଲହମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ 

 

SEMESTER-II 

ODI 421 ଓଡ଼ିଆ ଉପନଯାସ 

 

(i) ଉପନୟାସ ତ୍ତ୍ତ୍ଵ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସର ବ଼ିକାେ 

(ji)  ମାମ ିଁ ୁ- ଫକୀର ଲମାହନ ଲସନାପତ଼୍ି 

 ଲନତ଼୍ି ଲନତ଼୍ି - ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି 

(iii)ପରଜା - ଲଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ତ଼ି 

(iv)ନରକ଼ିନ୍ନର – ୋନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାଯୟ୍ 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧) ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପର଼ିଚୟ – ସାଂ. ପଠାଣ଼ି ପଟ୍ଟନାୟକ 

୨) କଥାକାର ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି - ପାତ୍ାମ୍ବର ପ୍ରଧାନ 

୩) ଲଦେ ଓ ଭାଷାର କାର଼ିଗର ଫକୀର ଲମାହନ – କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

୪) ସରସ୍ବତ୍ୀ ଫକୀର ଲମାହନ – ମାୟାଧର ମାନସ଼ିାଂହ 

୫ ) ସରସ୍ବତ୍ୀ ଫକୀର ଲମାହନ : ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ବୟକ୍ତ଼ିତ୍ ବ – ଗଗଲନନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାେ 

୬) କୃତ଼୍ି ଓ କୀରି୍ତ୍ – ବାଳକୃଷ୍ଣ େତ୍ପଥୀ 

୭ ) ଗଦୟଲଗୌରବ – ଆଦ଼ିକନ୍ଦ ସାହୁ 

୮) ଅମତୃ୍ ସାକ୍ଷର – ସାଂ. ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଗାଳ଼ି 

୯) ବ଼ିପଳୁାଚ ପ ୃବ଼ିଡମ୍ବ଼ିତ୍ ତ୍ୟାଗ – ଲଦବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ 

୧୦) ଔପନୟାସ଼ିକ ଲଗାପ଼ିନାଥ - ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ଼ିାଂହ 

୧୧ ) ଲଗାପୀନାଥଙ୍କ ଉପନୟାସର ମରମ କଥା – ରାଜକ଼ିଲୋର ଦାେ 

୧୨) ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ପରଜା – େରତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର କର 

 



   

 

ODI 422  ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ 

 

(i) କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପର ସାଂଜ୍ଞା । ଓ ସରୂପ, ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଜ 

(ii) ମାାଂସର ବ଼ିଳାପ - କାଳ଼ିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ 

      ମୋଣ଼ିର ଫୁ  - ସଚ୍ଚ଼ିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ୍ରାୟ 

      ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀ - ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି 

(iii)ସବୁଠାରୁ ଦୀଘ ୍ରାତ଼୍ି - ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖର ରଥ 

      ପଥୃୀରାଜର ଲଘାଡା – ମଲନାଜ ଦାସ 

      ତ୍କ୍ଷକ - ରବ଼ି ପଟ୍ଟନାୟକ 

(iv)ଦପଣ୍ଲର ନ଼ିଜ ମହୁ ିଁ - ପର୍ୂ୍ଣ୍ାନନ୍ଦ ଦାନୀ 

      ଲଗାପପରୁ – ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବଲହରା 

      ଲରବତ୍ୀ – ହୃଷୀଲକେ ପଣ୍ଡା 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧) ଫକୀରଲମାହନ ସମୀକ୍ଷା - ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି 

୨) ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷଣ – ସାଂ. ପ୍ରକାେ କୁମାର ପର଼ିଡା, ଗ଼ିରୀେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ 

୩) କଥାେ଼ିଳ୍ପୀ ଲସନାପତ଼୍ିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ଼ି  ଓ ଦ଼ିଗବଳୟ – ବାଳକୃଷ୍ଣ େତ୍ପଥୀ 

୪) ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଉପନୟାସର ନବ ଦ଼ିଗନ୍ତ – ଆଦ଼ିକନ୍ଦ ସାହୁ 

୫ ) ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ : ଗତ଼୍ି ଓ ପ୍ରକୃତ଼୍ି – ଲବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମ  

୬) ଗଜ ଓ ଗାଜ଼ିକ - ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ େତ୍ପଥୀ 

୭) ଆମ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟର କଥା - ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣ଼ି ସାହୁ 

୮) ଭ  ଗଳ୍େ : ଭୂମ଼ି ଓ ଭୂମ଼ିକା - ସାଂ, ଲଗୌରହର଼ି ଦାସ 

୯) ଗଜ ବନାମ ଗଳ୍ପ – କଇଳାେ ପଟ୍ଟନାୟକ 

 

ODI 423 ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କବ଼୍ିତ୍ା (ଦ଼୍ିତି୍ୀୟ ପବ୍)୍ 

 

(i) ଲକାଣାକ ୍- ସଚ୍ଚ଼ିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ୍ରାୟ 

    ଆଖ ୁକଲପାତ୍ ଲମାର- ଗରୁୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତ଼ି 

    ଲକାଣାକ ୍- ଭାନୁଜୀ ରାଓ । 

(ii) ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି – ରମାକାନ୍ତ ରଥ 

     ଦୁଲଯୟ୍ାଧନ – ସୀତ୍ାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 

     ଅରଣା ମଇ ିଁଷ଼ି – ଦୀପକ ମ଼ିଶ୍ର 

(iii) ପ଼ିଙ୍ଗଳାର ସଯୂୟ୍ – ଲବଣଧୁର ରାଉତ୍ 

       ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛ଼ି - ଲସୌଭାଗୟ କୁମାର ମ଼ିଶ୍ର 

       ମଇ ିଁଷ଼ିର ମତୁୃ୍ୟ – ରାଲଜନ୍ଦ୍ର କ଼ିଲୋର ପଣ୍ଡା। 

(iv)ଅଥ ଭୂର଼ିଶ୍ରବା – େରତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

     ଧମପ୍ଦର ଲେଷ ସଙ୍ଗୀତ୍ – ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମ଼ିଶ୍ର 

     ଜୀବନ – ଲଗାପାଳ ରଥା 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧) ସାହ଼ିତ୍ୟ ବ଼ିଚାର ଓ ମ ୂୟଲବାଧ – ସଚ୍ଚ଼ିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ୍ରାୟ 



   

୨) କାବୟ ଓ କଳାକାର — ବ଼ିକାମଣ଼ି ଲବଲହରା 

୩) କାବୟ ଜ଼ିଜ୍ଞାସା : ଚ଼ିତ୍ରକଳ - ଦାେରଥ ଦାସ 

୪) ସବୁଜରୁ ସାତ଼୍ିକ - ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ େତ୍ପଥୀ 

୫ ) ସ୍ଥ଼ିର ସଯୂୟ୍ ଅଥୟ ପଥୃବିୀ – ସାଂ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

୬) କବ଼ିତ୍ାର କଥା – ଗ଼ିର଼ିବାଳା ମହାବ଼ି 

୭ ) କବ଼ି, କବ଼ିତ୍ା ଓ ତ୍ାର ପଷୃ୍ ଠଭୂମ଼ି – ଦୀପକ ମ଼ିଶ୍ର 

୮) ପାଠକୀୟ ମବବୟ – କୁମଦୁ ରଞ୍ଜନ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ 

 

ODI 424  ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ (୧) 

 

(i) ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହ଼ିତ୍ୟର ବ଼ିକାେଧାରା 

(ii) ଲସୌନ୍ଦଯୟ୍ ଓ ଲପ୍ରମ – େେୀଭୂଷଣ ରାୟ 

      ମହାଲସ୍ରାତ୍ - ବ଼ିଶ୍ଵନାଥ କର 

      ମନ୍ତବୟ ପ୍ରକାେ – ରତ୍ନାକର ପତ଼୍ି 

(iii)ବାଇ ମହାର଼ି ପାଞ୍ଜ଼ି  (ପଞ୍ଚମ ବ଼ିଡା) – ଲଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ 

      ବଟୁଆ - ଲଗାବ଼ିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ର଼ିପାଠୀ 

      ତ୍ରଙ୍ଗ ଓ ତ୍ଡ଼ିତ୍ – ଚ଼ିର୍ତ୍ରଞ୍ଜନ ଦାସ 

(iv)ଓଡ଼ିଆ ସମାଲ ାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟର ବ଼ିକାେଧାରା 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧) ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ – ଶ୍ରୀନ଼ିବାସ ମ଼ିଶ୍ର 

୨ ) ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ – ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତ଼ି 

୩) ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ - ଅସ଼ିତ୍ କବ଼ି 

୪) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମାଲ ାଚନାର ଇତ଼୍ିହାସ - ଅସ଼ିତ୍ କବ଼ି 

୫ ) ସମାଲ ାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟ – ଓଡ଼ିୋ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଏକାଲଡମୀ 

୬) ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲ ାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟର ପର଼ିଚୟ – ସାଂ. ପଠାଣ଼ି ପଟ୍ଟନାୟକ 

 

ODI 425 ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ (୨) 

 

(i) ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଜୀବନୀ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ : ସାଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ 

(ii)  ଣ୍ଡନ ଚ଼ିଠ଼ି – ଲଗା କ ବ଼ିହାରୀ ଧଳ 

(iii) ସରସ୍ବତ୍ୀ ଫକୀର ଲମାହନ – ମାୟାଧର ମାନସ଼ିାଂହ 

(iv)ଗ ିଁାର ଡାକ – ଭୁବଲନଶ୍ଵର ଲବଲହରା 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧) ଚର଼ିତ୍ ସାହ଼ିତ୍ୟ –  ାବଣୟ ନାୟକ 

୨) ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ସାହ଼ିତ୍ୟ – ପଠାଣ଼ି ପଟ୍ଟନାୟକ 

୩) ସମୀକ୍ଷାଲ ାକ – କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

୪) ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭୂମ଼ି ଓ ଭୂମ଼ିକା – ସାଂ. ଲବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମ  

 

 

 

 



   

 

 

SEMESTER-III 

 

ODI 431  ପ୍ରାଚଯ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ ତ୍ତ୍ତ୍ବ 

 

(i) ରସ, ରୀତ଼୍ି, ଅଳଙ୍କାର 

(ii) ଧନୁ଼ି, ବଲକ୍ରାକ୍ତ଼ି, ଔଚ଼ିତ୍ୟ 

(iii)ଲେୈଳୀ ଓ ଲେୈଳୀତ୍ (Style & Stylistics) 

      ଲସୌନ୍ଦଯୟ୍ ତ୍ଦ୍ର (Aesthetics) 

      ଧପୂଦୀବାଦ (Classicism) 

       ଲସ୍ୱୈରବାଦ (Romanticism) 

(iv) ଅସ୍ତ଼ିତ୍ଵବାଦ (Existentialist) 

      ପ୍ରତ୍ୀକବାଦ (Symbolism) 

      ଅତ଼୍ିବାସ୍ତବାଦ (Surrealism) 

      ପ୍ରକୃତ଼୍ିବାଦ (Naturalish) 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧) ଧନୁୟାଲ ାକ – ଆନନ୍ଦ ବଜନ୍ 

୨ ) ସାହ଼ିତ୍ୟ ଦପଣ୍ - ବ଼ିଶ୍ଵନାଥ କବ଼ିରାଜ 

୩) ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ - ଲଗାବ଼ିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦଗାତ୍ା 

୪) ଓଡ଼ିଆ ରୀତ଼୍ି ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପ୍ରା ଓ ପଲୁରାଦୃଷ୍ଟ଼ି  – କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

୫ ) ଅଳଙ୍କାର ୋସ୍ତ୍ର ପ୍ରଲବେ - ଅଭ଼ିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ । 

୬) ଆର଼ିଷ୍ଟଟ ଙ୍କ କାବୟତ୍ - ଅନନ ବରଣ େକୁ୍ଳ 

୭ ) ଅସ୍ତ଼ିତ୍ଵବାଦର ମମକ୍ଥା – େରତ୍ କୁମାର ମହାନ୍ତ଼ି 

୮ ) କ଼ିରଲକଗା ସାହ଼ିତ୍ୟଲର ଅସ୍ତ଼ିତ୍ଵବାଦ – ଆଦ଼ିକନ୍ଦ ସାହୁ 

୯ ) ଧମ,୍ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ସାହ଼ିତ୍ୟତ୍ - କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

୧୦) କାବୟାଜ଼ିଜ୍ଞାସା : ଚ଼ିତ୍ରକଳ୍ପ - ଦାେରଥ ଦାସ। 

୧୧) ନନ୍ଦନ ତ୍ାର୍ତ଼୍ିକ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ – ଲବୈରାଗୀ ଚରଣ ଲଜନା 

୧୨ ) କାବ଼ିକ ଲସୌନ୍ଦଯୟ୍ – ଗ଼ିର଼ିବାଳା ମହାବ଼ି 

୧୩ ) ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ ସାହ଼ିତ୍ୟ – ବ଼ିଭୂତ଼୍ି ପଟ୍ଟନାୟକ 

୧୪) ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ନ୍ତ୍ର : ପ୍ରାଚୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ - ଲଜୟାସ୍ନାମୟୀ ପ୍ରଧାନ 

୧୫ ) କାବୟକଳ: ପାଟା ପାରା - ଅଭୟ ବାର଼ିକ 

୧୬) Theory of Literature - Rene Wellek & Austen Wamen 

୧୭) Use of Poetry use of criticism - T. S. Eliot 

୧୮) Literary Criticism - W.K. Wimsatit, I.R. Cleanth Brooks 

 

ODI 432 ସମାଲ ାଚନା ଓ ଅନୁବ୍ାଦ୍ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

(i) ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମାଲ ାଚନାର ସରୁୂପ ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ 

(ii) ଓଡ଼ିଆ ସମାଲ ାଚନାର ବ଼ିକାେଧାରା କୁମଲର ଆବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତ଼ି, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଚ଼ିନ୍ତାମଣ଼ି ଲବଲହରା, 

ଦାେରଥ ଦାସ ପ୍ରମଖୁ 

(iii)ଅନୁବାଦ କଳା 



   

(iv)ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ସାହ଼ିତ୍ୟର ବ଼ିକାେ କ୍ରମଲର ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ,  କ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତ଼ି, ଯଗୁଳ କ଼ିଲୋର 

ଦର୍ତ୍, ଉମାେଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀନ଼ିବାସ ଉଦଗାତ୍ା ପ୍ରମଖୁ 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧) ସମାଲ ାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟ – ସାଂ. ଓଡ଼ିୋ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଏକାଲଡମୀ, ଭୁବଲନଶ୍ଵର 

୨ ) ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମାଲ ାଚନାର ଇତ଼୍ିହାସ - ଅସ଼ିତ୍ କବ଼ି 

୩ ) ଗଲବଷଣା ପ୍ରକରଣ : ସମ୍ପ୍ାଦନା ଓ ଅନୁବାଦ ପବୁ଼ିଧ ୁ– କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ନ଼ିମଳ୍ା କୁମାରୀ ରାଉତ୍ 

୪) ଗଲବଷଣା ପବୁ଼ିy : ସମ୍ପ୍ାଦନା ଓ ଅନୁବାଦ କଳା – ସଲୁବାଧ କୁମାର ଚାଟାଜୀ୍ 

୫ ) ଅନୁବାଦ ଓ ଅନୁବାଦ କଳା – େକୁନ୍ତଳା ବଳ଼ିଆରସ଼ିାଂହ 

୬) ଅନୁବାଦ଼ି ତ୍ର୍ତ୍ବ ଓ ପ୍ରଲୟାଗ - ସ', ମଲନାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ 

୭) ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ନୁ୍ଦ : ପ୍ରା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ - ଲଜୟାସ୍ନାମୟୀ ପ୍ରଧାନ 

୮) ଧମ,୍ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ନ୍ତ୍ର – କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

 

ODI 433 ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦ୍ ଓ ସାମ୍ବାଦ଼୍ିକତ୍ା 

 

(i) ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସାମ୍ବାଦ଼ିକତ୍ାର ବ଼ିକାେଧାରା 

(ii) ସମ୍ବାଦ ରଚନା ବ଼ି 

(iii) ଘ ୁନ଼ିବନ୍ଧ ରଚନା ବ଼ି 

(iv)ଲରଡ଼ିଓ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ଲଟ ଼ିଭ଼ିଜନ ଚ଼ିତ୍ରନାଟୟ ରଚନା ବ଼ିଧ ୁ

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧ ) ଓଡ଼ିୋ ପ୍ରକାେନ ଓ ପ୍ରସାରଣର ଇତ଼୍ିହାସ - ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର 

୨ ) ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସାମ୍ବାଦ଼ିକ - ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖର ମହାପାତ୍ର ଓ ମ଼ିତ୍ା ଲଦବତ୍ା 

୩) ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦ଼ିକତ୍ାର କୁମ ବ଼ିକାେଲର ଉକୁଳଦୀପ଼ିକାର ଭୂମ଼ିକା – ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର 

8) Fundamentals of Book Writing: A Handbook of Modern Rhetoric - Brooks, Clinth & 

Robert Penn 

Warren 

8) Creative Interviewing, The writers guide to gathering information by asking questions - 

Ken, Metezler. 

 

ବ଼୍ିଲଶଷ ପତ୍ର 

SPECIAL PAPER 

Group - A 

ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯଗୁୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 434 (A)   ରୀତ଼୍ି ପବୂ୍ ୍ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ଯ 

 

(i) ପ୍ରାଚୀନ କାବୟ କବ଼ିତ୍ା ଓ ତ୍ାର ଧାମିକ ତ୍ଥା ସାାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ପଷୃ୍ ଠଭୂମ଼ି 

(ii) ଓଡ଼ିଆ ଲପୌରାଣ଼ିକ ଓ କାଳ୍ପନ଼ିକ କାବୟଧାରା 

(iii)ସାରଳା ଓ ସମସାମୟ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବୟଧାରା 

(iv)ଆଖୟାୟ଼ିକା କାବୟ ତ୍ଥା ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚସଖା ଯଗୁ 

 

 



   

ODI 435 (A)   ରୀତ଼୍ିଯଗୁ ଓ ଲବ୍ୈଷ୍ଣବ୍ କାବ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

(i) ଓଡ଼ିଆ ରୀତ଼୍ିଯଗୁୀୟ କାବୟାଦେ ୍

(ii) ଓଡ଼ିଆ ଲବୈଷ୍ଣବ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

(iii)ରୀତ଼୍ି ଯଗୁର ଅନୟାନୟ ସାହ଼ିତ଼୍ିୟକ ଧାରା 

(iv)ଦୀନକୃଷ, ଉଲପନ୍ଦ୍ର, ଅଭ଼ିମନୁୟ, କବ଼ିସଯୂୟ୍ଙ୍କ କାବୟକୃତ଼୍ି 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧)  ାବଣୟବତ୍ୀ (ମଖୁବନ୍ଧ) – ଆବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତ଼ି 

୨ ) ଭଞ୍ଜ ଭୂମ଼ିକା- ଲଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା 

୩) ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ଼ି  - ଏକ ସମୀକ୍ଷା – ଜୟକୃଷ୍ଣ ମ଼ିଶ୍ର 

୪) କଲହ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବ଼ି - କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସାହୁ 

୫) ରୀତ଼୍ି ଯଗୁର କବ଼ି ଓ କାବୟ – କୁଳମଣ଼ି ମହାପାତ୍ର 

୬) ରସ଼ିକ କବ଼ି ଅଭ଼ିମନୁୟ – ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯୟ୍ 

୭) ଓଡ଼ିଆ କାବୟ ଲକୌେଳ - ସଦୁେନ୍ ଆଚାଯୟ୍ 

୮ ) କବ଼ି ସମ୍ରାଟ ଉଲପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ - ଅନନ୍ତ ପଦ୍େନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକ 

 

Group - B 

ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 434 (B)   ୧୯୨୦ ମସ଼ିହା ପଯଯ୍ନ୍ତ – 

 

(i) ରାଧାନାଥ କାବୟାଦେ ୍

(ii) ମଧସୁଦୂନ, ଫକୀରଲମାହନ, ଚ଼ିନ୍ତାମଣ଼ି, ନନ୍ଦକ଼ିଲୋର, କାନ୍ତ କବ଼ି, ଅନୟାନୟ ଲଗୌଣ କବ଼ି 

(iii)ଗଙ୍ଗାଧର ଲମଲହରଙ୍କ କାବୟ କବ଼ିତ୍ାର ବ଼ିଲେଷ ଅନୁେୀଳନ 

(iv)ଜାତ୍ୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜା୍ତ୍ୀୟ କାବୟଲଚତ୍ନା ପ୍ରଭାବ ଓ ପର଼ିପଷୃ୍ଟ 

 

ODI 435 (B)   ୧୯୨୦ ମସ଼ିହାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପଯଯ୍ନ୍ତ 

 

(i) ସତ୍ୟବାଦୀ ଯଗୁର କାବୟ କବ଼ିତ୍ା 

(ii) ସବୁଜ କବ଼ିତ୍ା 

(iii)ପ୍ରଗତ଼୍ିବାଦୀ ଲଚତ୍ନା ପଷୁ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କବ଼ିତ୍ା 

(iv) ଲସ୍ୱୈରବାଦୀ ଯଗୁ (ମାୟାଧର, ରାଧାଲମାହନ, ବ଼ିଲନାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କୁଚନ ତ୍ର଼ିପାଠୀ, ପଦ୍େ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ     

ପ୍ରମଖୁୀ) 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧ ) ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବୟଧାରା ( ୧ମ ଓ ୨ୟ) - ନଲରନ୍ଦ୍ର ମ଼ିଶ୍ର 

୨ ) ଲମଲହର ସାହ଼ିତ୍ୟ - ଲକେବ ଚନ୍ଦ୍ର ଲମଲହର 

୩) ତ୍ପସ଼ିନୀ ଓ ଲମଲହର ସାହ଼ିତ୍ୟ - ଲଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମ 

୪) କାବାେ଼ି ଗଙ୍ଗାଧର - ଲଗାବ଼ିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦଗାତ୍ା 

୫ ) ଯଗୁଯବୁକ ରାଧାନାଥ – ନଟବର ସାପରାୟ 

୬ ) ସତ୍ୟବାଦୀ ଯଗୁ – ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯୟ୍ 



   

୭ ) ପଦୟା ଲଗୌରବ – ଆଦ଼ିକନ୍ଦ ସାହୁ 

୮) ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କବ଼ିତ୍ାଲର ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ଚ଼ିନ୍ତାଧାରା - ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ 

୯) ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ - ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ େତ୍ପଥୀ 

୧୦)ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପ୍ରଗତ଼୍ିବାଦୀ ଧାର - ବ଼ିଜୟ କୁମାର େତ୍ପଥୀ 

୧୧ )କବ଼ିତ୍ା - ୧୯୬୨ ର ମଖୁବନ୍ଧ – ସଚ୍ଚ଼ିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ୍ରାୟ 

୧୨ )େବ୍ଦ ସବୁ ସର଼ିଗଲ  - ଲସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାର଼ିକ 

୧୩ ) ଆଧନୁ଼ିକ କବ଼ିତ୍ାର ଦ଼ିଗ ଦ଼ିଗନ୍ତ – (ସାଂ) - 'ଅପବୂ ୍ରଞ୍ଜନ ରାୟ 

୧୪)ଲମା ମନ ପସନ୍ଦର କବ଼ି ଓ ଅନୟାନୟ ନ଼ିବନ୍ଧ – ଆଦ଼ିକନ୍ଦ ସାହୁ 

୧୫ )ଲମା ଦୃଷ୍ଟ଼ିଲର ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ ସାହ଼ିତ୍ୟ – (ସାଂ)  ପରୀକ୍ଷ଼ିତ୍ ନନ୍ଦ 

 

Group - C 

ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 434 (C)   ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପବୂ୍ବ୍୍ତ୍ତ୍ୀ୍ ଓଡ଼ିଆ ଉପନଯାସ – 

 

(i) ଫକୀର ଲମାହନଙ୍କ ପବୂବ୍ର୍ତ୍ୀ୍ ସମସାମୟ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ 

(ii) ଫକୀର ଲମାହନଙ୍କ ଉପନୟାସ 

(iii)ଦୟାନ଼ି ମ଼ିଶ୍ର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, କାନ୍ତକବ଼ି, କାଳ଼ିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ଉପନୟାସ 

(iv) ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପବୂ ୍ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସର ଧାରା ଓ ଲବୈେ଼ିଷ୍ଟ 

 

ODI 435 (C)   ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପବୂ୍ବ୍୍ତ୍ତ୍ୀ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ – 

 

(i) ଫକୀର ଲମାହନଙ୍କା କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ 

(ii) ଫକୀର ଲମାହନଙ୍କ ସମସାମୟ଼ିକ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ (ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖର ନନ୍ଦ, ଦୟାନ଼ିଧ ୁମ଼ିଶ୍ର, ଲଗାଦାବର଼ିେ ମ଼ିଶ୍ର, 

ଲଗାଦାବର଼ିେ ମହାପାତ୍ର, କାଳ଼ିନ୍ଦୀ ଚରଣ,ଭଗବତ୍ୀ ପ୍ରମଖୁ) 

(iii)ଫକୀର ଲମାହନ ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଗଳ୍ପ ଓ ଗାଡ଼ିକ 

(iv) ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପବୂ ୍ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ର ଗର ପ୍ରମଖୁ କଥାବସୁ୍ତର ଧାରା 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧ ) ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ - କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲବଲହରା 

୨ ) ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ ପର଼ିଚୟ - (ସାଂ) ଅଭୟାଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମାଜ 

୩ ) ଫକୀର ଲମାହନ ସମୀକ୍ଷା – ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି । 

୪) କଥାେ଼ିଳ୍ପୀ ଲସନାପତ଼୍ିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ଼ି  ଦ଼ିଗ୍ରଳୟ - ବାଳକୃଷ୍ଣ େତ୍ପଥୀ 

୫ ) ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଉପନୟାସର ନବଦ଼ିଗନ୍ତ – ଆଦ଼ିକନ୍ଦ ସାହୁ 

୬) ସାହ଼ିତ୍ୟ ସାଧକ ଫକୀର ଲମାହନ - ଚ଼ିନ୍ତାମଣ଼ି ଦାସ । 

୭ ) ଓଡ଼ିଆ ଐତ଼୍ିହାସ଼ିକ ଉପନୟାସ (୧ମ, ୨ୟ) - ପର୍ୂ୍ଣ୍ାନନ୍ଦ ଦାନୀ 

୮) ଗାଡ଼ିକ ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି – ମନୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତ଼ି 

୯) ନବ ପତ୍ର (ବ଼ିଲେଷାଙ୍କ) । 

ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷଣ - (ସାଂ) ପ୍ରକାେ କୁମାର ପର଼ିଡା, ଗ଼ିର଼ିେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ 

୧୧ ) ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ସମୀକ୍ଷା - (ସାଂ) ବାଉରୀ ବନୁ୍ଧ କର 

୧୨)Aspects of the Novel - E.M. Foster 

୧୩)The Anatomy of the Novel - Meriovie Boulton 

 



   

 

Group - D 

ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 434 (D)   ୧୯୨୦ ମସ଼ିହା ପଯଯ୍ନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍କ । ଏକାଙ୍କ଼ିକାର ସରୁୂପ – 

 

(i) ଓଡ଼ିଆ ନାଟୟ ସାହ଼ିତ୍ୟଲର ପ୍ରାଚୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଧାରା 

(ii) ଆଦ଼ି ସ୍ତରର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ 

(iii) ଭ଼ିକାରୀ ଚରଣ ଓ ତ୍ାଙ୍କ ସମସାମୟ଼ିକ ନାଟା ଧାରା 

(iv) ଏକାକାର ସାଂଜ୍ଞା, ସପ, ପ୍ରକାରଲଭଦ । ଏକାଙ୍କ଼ିକା ଏବାଂ ନାଟକ ମଧ୍ୟଲର ସାମୟଲବୈଷମୟ । ଏକାଙ୍କ଼ିକାର 

ଆଙ୍ଗ଼ି କ ଓ ଆସ଼ିକ ଦ଼ିଗ । 

 

ODI 435 (D)  ୧୯୨୧ ମସ଼ିହାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପଯଯ୍ନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍କ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା – 

 

(i) ନାଟୟକାର ଅଶ୍ଵ଼ିନୀ କୁମାର ଓ ସମସାମୟ଼ିକ ନାଟକ 

(ii) କାଳୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 

(iii)ନାଟୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମ଼ିଶ୍ର, ଲଗାପାଳ ଲଛାଟରାୟ 

(iv) ଭଞ୍ଜ କ଼ିଲୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାଣବନୁ୍ଧ କର 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ 

 

୧) ନାଟକ ବ଼ିଚାର – ଗ଼ିର଼ିଜା େଙ୍କର ରାୟ 

୨ ) ନାଟୟ ୋସ୍ତ୍ର - ଭରତ୍ ମନୁ଼ି 

୩) ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉଭବ ଓ ବ଼ିକାେ – ରତ୍ନାକର ଚଇନ଼ି 

୪) ଉର୍ତ୍ର ନାଟୟ ପରମ୍ପ୍ରା - ରତ୍ନାକର ଚଇନ଼ି 

୫ ) ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉଭବ ଓ ବ଼ିକାେ - ଲହମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ 

୬) ଓଡ଼ିଆ ନାଟୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ – ସଲବଶ୍୍ ବର ଦାସ 

୭) ପbଧାରା - କାଳୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 

୮) ନାଟୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ପର଼ିଚୟ - କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲବଲହରା 

୯) ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ – (ସାଂ) ଆତ୍ମପ୍ରକାେ଼ିନୀ, ବ ାଙ୍ଗ଼ି ର 

୧୦) ନାଟକ ତ୍ନ୍ତ୍ର ବ଼ିଚାର - ନାରାୟଣ ସାହୁ 

 

Group - E 

ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 434 (E)   ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ଯ ତ୍ତ୍ତ୍ଵ 

 

(i) ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସାଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ବରୂପ 

(ii) ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉପଲଯାଗ଼ିତ୍ା 

(iii)ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ଭାରତ୍ୀୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିୋଲର ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଚଚ୍ଚା୍ର ପରମ୍ପ୍ରା, ଜଗତ୍ୀକରଣ ଓ ବ଼ିଶ୍ ବ   

ସାହ଼ିତ୍ୟଲବାଧ 

(iv)ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନଲର ଅନୁବାଦର ଭୂମ଼ିକା 

 

 

 



   

 

ODI 435 (E)   ବ଼୍ିଷୟ ଓ ଭାବ୍ ଲଚତ୍ନା ଦୃ୍ଷ୍ଟ଼ି ରୁ ସାହ଼ିତ୍ଯ କୃତ଼୍ିର ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ଅନୁଶୀଳନ 

 

(i) ଛମାଣ ଆଠଗଣୁ୍ଠ - ଫକୀର ଲମାହନ ଲସନାପତ଼୍ି 

    ଲଗାହାନ – ଲପ୍ରମଚନ୍ଦ 

(ii) ଅମତୃ୍ର ସନ୍ତାନ – ଲଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ତ 

      ଗଣଲଦବତ୍ା - ତ୍ାରାେଙ୍କର ବଲନ୍ଦାପାଧ୍ୟାୟ 

(iii) ଅନ୍ଧ ଦ଼ିଗନ୍ତ – ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି 

      ଲମଳାଞ୍ଚ  - ଫଣୀଶ୍ଵର ନାଥ ଲରଣ ୁ

(iv)କଥା ଓ କାହାଣୀ - ମଲନାଜ ଦାସ 

     ଦ଼ିହ଼ି ଲଗାଟା କାହାଣୀ - ମାଣ଼ିକ ବଲନ୍ଦାପାଧ୍ୟୟ 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧) Comparative Literature and Literary Theory - Ulrich Weisstein 

9) The Study of Comparative Literature - Rolf Hankle 

୩) Comparative Indian Literature - Amiya Dev 

୪) ଅନୁବାଦ ତ୍ ଓ ପ୍ରଲୟାଗ – ମଲନାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ 

୫ ) ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ୟ - (ସାଂ) ଓଡ଼ିଆ ଗଲବଷଣା ପର଼ିଷଦ, କଟକ 

୬) ଭାବ ଲଗୌରବ – ଆଦ଼ିକନ୍ଦ ସାହୁ 

 

Group - F 

ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 434 (F)   ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ଯ ତ୍ନ୍ଦ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଲ ାକକଥା 

 

(i) ଲ ାକଧାରା ବା ଲ ାକସାଂସ୍କତୃ଼୍ିର ସ୍ୱା, ସରୂପ, ପର଼ିସର ପ୍ରକାର ଲଭଦ : ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

(ii) ଲ ାକଧାରା ବା ଲ ାକସାଂସ୍କତୃ଼୍ିର ଅୟନ ପଦ୍ଧତ଼୍ି (ଲସୌର ପରୁାତ୍ାରି୍ତ୍କ ମତ୍ବାଦ (Theory of Solar 

Mythology). ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତ଼୍ି, 

ଅଭ଼ିଯାତ୍ରା ପଦ୍ଧତ଼୍ି (Migrational Theory) ଐତ଼୍ିହାସ଼ିକ ଲଭୌଲଗାଳ଼ିକ ପଦ୍ଧତ଼୍ି, ବୃତ୍ାନ୍ତ୍ର଼ିକ ପଦ୍ଧତ଼୍ି, ମନସାୟ଼ିକ 

ପଦ୍ଧତ଼୍ି, ସରନା ପଦ୍ଧତ଼୍ି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭ଼ିତ଼୍ିକ 

(iii)ଓଡ଼ିୋଲର ପ୍ରଚଳ଼ିତ୍ ଲ ାକକଥାର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାର ଲଭଦ ଓ ଲ ାକକଥାର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଉସ 

(iv)ଲ ାକକଥାର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼ିଗ (ସାମାଜ଼ିକ, କଳାତ୍ମକ ଦ଼ିଗ, ଲ ାକକାହାଣୀର ଚର଼ିତ୍ର, ଲ ାକକାହାଣୀର ଲବୈେ଼ିଷ୍ଟ), 

ଲ ାକକଥାର ଲମାଟ଼ି (କଥାଉପାୟ) 

ଓ ଟାଇପ ୍(କଥାରୂପ) 

ଅଧ୍ୟୟନ 

 

ODI 435 (F)   ଓଡ଼ିଶାର ଲ ାକଗୀତ୍, ଲ ାଲକାକ୍ତ଼ି  ଓ ଓଷାବ୍ରତ୍ 

 

(i) ଲ ାକଗୀତ୍ର ଲବୈେ଼ିଷ୍ଟୟ ଓ ବ଼ିବ଼ିଧରୁପ, ପଶ୍ଚ଼ିମ ଓଡ଼ିୋଲର ପ୍ରଚଳ଼ିତ୍ ଲ ାକଗୀତ୍ର ରୁପ 

(ii) ଲ ାକଗୀତ୍ର ସାମାଜ଼ିକ ଓ କଳାତ୍ମକ ଦ଼ିଗ, ଲ ାକଗୀତ୍ଲର ଇତ଼୍ିହାସ, ଲ ାକଗାତ୍ଲର ନାରୀମାନସ଼ିକତ୍ା 

(iii)ଓଡ଼ିୋଲର ପ୍ରଚଳ଼ିତ୍ ଢଗଢମାଳ଼ି, ପଲହଳ଼ି ଆଦ଼ିର ସ୍ୱରୂପ 

(iv)ଓଡ଼ିୋଲର ପ୍ରଚଳ଼ିତ୍ ଓଷାବ୍ରତ୍ର ସ୍ୱରୁପ, ପ୍ରକାରଲଭଦ; ଓଷାବୁତ୍ର ସାମାଜ଼ିକ ଆଭ଼ିମଖୁୟ, ଓଷାବୁତ୍ର ଚର଼ିତ୍ର 

 

 



   

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧) ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ - େୟାମ ସନୁ୍ଦର ମହାପାତ୍ର 

୨ ) ଓଡ଼ିଆ ଲ ାକଗୀତ୍ ଓ କାହାଣୀ - କୁଞ୍ଜ ବ଼ିହାରୀ ଦାେ 

୩) ସାହ଼ିତ୍ୟ ସ୍ନାନ – େୟାମ ସନୁ୍ଦର ମହାପାତ୍ର 

୪) ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଚଚା୍ - କଇଳାେ ପଟ୍ଟନାୟକ 

୫ ) ପଶ୍ଚ଼ିମ ଓଡ଼ିୋର ଲ ାକସାହ଼ିତ୍ୟର ସରପ - ନ଼ିମାଇ ିଁ ଚରଣ ପଣ୍ଡା 

୬) ପଶ୍ଚ଼ିମ ଓଡ଼ିୋର ଲ ାକସାଂସ୍କତୃ଼୍ି – ମଲହନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମ଼ିଶ୍ର 

୭) ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ବ଼ିଜ୍ଞାନ (ହ଼ିନ୍ଦୀ - ସଲତ୍ୟନୁ୍ଦ 

୮) ଭାରତ୍ୀୟ ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ (ହ଼ିନ୍ଦୀ ) - େୟାମ ପରମାର 

୯) ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ ର ପ୍ରଲୟାଗ (ହ଼ିନ୍ଦୀ - ଶ୍ରୀରାମ େମା୍ 

eo) ଆଲ ାଚକ ଓ ଆଲ ାଚନା – କୁମଦୁ ରଞ୍ଜନ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ 

୧୧) ସମ୍ବ ପରୁ – ଭାଷା, ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କତୃ଼୍ି – (ସାଂ) ସମ୍ବ ପରୁ ବ଼ିଶ୍ଵବ଼ିଦୟାଳୟ 

୧୨)ସମ୍ବ ପରୁୀ ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ – କୁମାର ହସନ୍ 

୧୩ )A Study of Orissan Folklore - K. B. Dash 

୧୪)Indian Folklore - J. Handoo 

୧୫) ପଲ୍ଲୀଗୀତ଼୍ି ସଞ୍ଚୟନ ( ୧ମ, ୨ୟ, ୩ୟ) - କୁଞ୍ଜ ବ଼ିହାରୀ ଦାେ 

୧୬)ଉତ୍କଳ ଗାଉ ିଁଳ଼ି ଗୀତ୍ - ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର 

୧୭) ସମ୍ବ ପରୁୀ ଲ ାକଗୀତ୍ଲର ସମାଜ ଚ଼ିତ୍ର - ଦ୍ଵାର଼ିକା ନାଥ ନାୟକ 

୧୮) ପଶ୍ଚ଼ିମ ଓଡ଼ିୋର ଲ ାକ କଥା ( ୧ମ, ୨ୟ) - (ସାଂ) ଓଡ଼ିଆ ବ଼ିଭାଗ, ସମ୍ବ ପରୁ ବ଼ିଶ୍ ବବ଼ିଦୟାଳୟ 

୧୯) ପଶ୍ଚ଼ିମ ଓଡ଼ିୋର ଲ ାକଗୀତ୍ - ଓଡ଼ିଆ ବ଼ିଭାଗ, ସମ୍ବ ପରୁ ବ଼ିଶ୍ଵବ଼ିଦୟାଳୟ 

90) ଓଡ଼ିଆ ଢଗ ଢମାଳ଼ି ଲ ାକଗୀତ୍ - କୃପାସ଼ିନୁ୍ଧ ବ଼ିଶ୍ ବାଳ 

୨୧) ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ : ତ୍ରୂପ ଓ କଳାରୂପ - କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

99)ଓଡ଼ିଆ ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ଲ ାକ ସାଂସ୍କତୃ଼୍ି – କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

 

Group - G 

ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 434 (G)  ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହ଼ିତ୍ଯର ଇତ଼୍ିହାସ 

 

(i) History of Santali Language and Literature - 20 

(ii) Lita Godet (Kevya) - Sadhuram Chandra Nurma - 20 

(iii)Lade Sarjom (Modern Poetry) - Arjun Ch. Hembram -20 

(iv)Sanok (Drama) - Dhogla Soren 

 

ODI 435 (G)   ସାନ୍ତାଳୀ ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

(i) Art and Culture - 20 

(ii) Literature -20 

(iii) Language and Script - 20 

(iv)Religious Belief-20 

 

 

 

 

 



   

SEMESTER – IV 

 

ODI 441   ଭାଷାତ୍ତ୍ତ୍ବ ଓ ଭାଷାର ବ଼୍ିକାଶଧାରା 

 

(i) ଭାଷାତ୍ର୍ତ୍ବ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରକାର ଓ ପର଼ିସର 

(ii) ଭାଷାର ସାଂଜ୍ଞା ଓ ଭାଷାର ଲଶ୍ରଣୀବ଼ିଭାଗ 

(iii)ଭାଷାର ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତ୍ବାଦ, ପଥୃବିୀର ଭାଷାଲଗାଷ୍ଠୀ (ପର଼ିଚୟା) 

(iv)ଧ୍ବନ଼ି, ଧ୍ବନ଼ି ଓ ଅଥ ୍ପର଼ିବର୍ତ୍ନ୍ର କାରଣ ଓ ସ୍ୱରୂପ 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧) ମଣ଼ିଷର ଭାଷା – ଲଗା କ ବ଼ିହାରୀ ଧଳ 

୨) ଭାଷାୋସ୍ତ୍ର ପର଼ିଚୟ – ଲଗା କ ବ଼ିହାରୀ ଧଳ 

୩) ଧ୍ବନ଼ି ବ଼ିଜ୍ଞାନ – ଲଗା କ ବ଼ିହାରୀ ଧଳ 

୪) ଭାଷାବ଼ିଜ୍ଞାନର ରୂପଲରଖ - ବାସଲୁଦବ ସାହୁ 

 

ODI 442   ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ରୂିପ 

 

(i) ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ୍ୀୟ ଆଯୟ୍ଭାଷା, ମଧ୍ୟ ଭାରତ୍ୀୟ ଆଯୟ୍ଭାଷା ଓ ନବଭାରତ୍ୀୟ ଆଯୟ୍ଭାଷା 

(ii) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଭବ ଓ କ୍ରମବ଼ିକାେ 

(iii)ଓଡ଼ିଆ ବ଼ିଭକ୍ତ଼ି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସବନ୍ାମ, ଅବୟୟ 

(iv)ଓଡ଼ିଆ େବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧) ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ବନ଼ିତ୍ର୍ତ୍ବ ଓ େବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର - ଧଲନଶ୍ବର ମହାପାତ୍ର 

୨ ) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତ୍ର୍ତ୍ବ – ଲଗାପୀନାଥ ନନ୍ଦ 

୩) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତ୍ର୍ତ୍ବ – ଲବଣୀ ମାଧବ ପାଢୀ 

୪) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ  ଼ିପ଼ିର ବ଼ିକାେ - କୁଞ୍ଜ ବ଼ିହାରୀ ତ୍ର଼ିପାଠୀ 

୫ ) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପର୍ତ୍ ଓ କୁମବ଼ିକାେ – ବାଂେୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି 

୬) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଲମେଷ ଓ ବ଼ିକାେ – ବାସଲୁଦବ ସାହୁ 

9) Evolution of Oriya Language and Script - K. B. Tripathy 

 

ODI 443   କମ୍ପ୍ଯୁଟ୍ର ପ୍ରଲୟାଗ ଶ଼ିକ୍ଷା 

 

(i) Computer Fundamental and Window Operating System 

(ii) M.S. Word, Excel, Power Point 

(iii) Database Management (MS-Access) 

(iv) Odia DTP 

 



   

ବ଼୍ିଲଶଷ ପତ୍ର 

SPECIAL PAPER 

Group - A 

ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯଗୁୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 444 (A)   ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ାବ୍ଳୀ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ପଦାବଳୀ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପର#ରା 

ପଦାବଳା ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତ଼ି ଭାବନା 

ସା ଲବଗ, ବଳଲଦବ ରଥଙ୍କ ପଦାବଳୀ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

ବନମାଳୀ, ଲଗାପାଳ ପ୍ରମଖୁ 

 

ODI 445(A)   ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 

 

ବ଼ିଭାଗର ସୀକୃତ଼୍ି କୁଲମ ନ଼ିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବ଼ିଲେଷ ପତ୍ରର ଲକୌଣସ଼ି ବ଼ିଷୟ ଉପଲର ଗଲବଷଣାତ୍ମକ ନ଼ିବନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ କର଼ିବାକୁ 

ଲହବ । ବ଼ିଭାଗର େ଼ିକ୍ଷକଙ୍କ ତ୍ତ୍ବାବଧାନ ଲର ପ୍ରକଳ୍ପ ଟ଼ି ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ଲହବ । 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧) ଜଗନ୍ନାଥ ପଦୟାବଳୀ (୧ - ୫ମ) - (ସ) ଲକ୍ଷତ୍ରବାସୀ ନାୟକ 

 

Group – B 

ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 444 (B)   ସ୍ୱାଧୀଲନାତ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ କବ଼୍ିତ୍ା- 

 

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଷୃ୍ଟ ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କବ଼ିତ୍ା 

ଚ଼ିତ୍ରକଳ, ପ୍ରତ୍ୀକ, ଲମଟାଫର ଓ ଆକିଟାଇ ଓ ବଥ ପ୍ରଲୟାଗ ଧାରା 

ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ବାଦର ପ୍ରଲୟାଗ 

ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ ଓଡ଼ିଆ କବ଼ିତ୍ା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନଧାରା 

 

ODI 445 (B)   ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

ଆଧନୁ଼ିକ କବ଼ିତ୍ାର ଦ଼ିଗଦେନ୍ – (ସାଂ) ଅପବୂ ୍ରଞ୍ଜନ ରାୟ 

ଲମା ଦୃଷ୍ଟ଼ିଲର ସାମ୍ପ୍ରତ଼୍ିକ କବ଼ିତ୍ା - (ସାଂ) ପରୀକ୍ଷ଼ିତ୍ ନନ୍ଦ 

ଲମା ମନ ପସନ୍ଦର କବ଼ି ଓ ଅନୟାନୟ ନ଼ିବନ୍ଧ – ଆଦ଼ିକନ୍ଦ ସାହୁ 

ବ଼ିବ଼ିଧ ପ୍ରସ୍ତାବ - ଦାେରଥ ଦାସ 

ଚ଼ିହ୍ନାମାଟ଼ି ଅଚ଼ିହ୍ନା ଆକାେ – ଦାେରଥ ଦାସ 

ପାଠକୀୟ ମନ୍ତବୟ – କୁମଦୁ ରଞ୍ଜନ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ 

ଉର୍ତ୍ର ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କବ଼ିତ୍ା – ପ୍ରତ଼୍ିଭା େପଥୀ 

ରୂପାଷୀ କବ଼ି ମାନସ଼ିାଂହ - ପ୍ରଭାତ୍ୀ ରଥ 

େବ୍ଦ ସବୁ ସର଼ିଗଲ  – ଲସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାର଼ିକ 

କବ଼ିତ୍ା - ୧୯୬୧ (ମଖୁବନ୍ଧ) - ସଚ୍ଚ଼ିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ୍ରାୟ 



   

ଆଧନୁ଼ିକ କବ଼ିତ୍ାଲର ରୂପତ୍ର୍ତ୍ବ – ପ୍ରଭାତ୍ୀ ରଥ 

 

Group - C 

ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 444 (C)   ସାଧୀଲନାତ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନଯାସ ଧାରା 

 

(i) ବ଼ିଶ୍ଵତ୍ନା ଓ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ 

(ii) ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାପ୍ରମଖୁ 

(ii) ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ ଧାରା 

(iv)ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଔପନୟାସ଼ିକ ପ୍ରମଖୁ 

 

ODI 445 (C)  ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧) ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁୁଗର ଗତ଼୍ି ଓ ପ୍ରକୃତ଼୍ି – ଲବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମ  

୨ ) ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଉପନୟାସର ନବଦ଼ିଗର – ଆଦ଼ିକନ୍ଦ ସାହୁ 

୩) ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ ସାହ଼ିତ୍ୟ – ଚ଼ିନ୍ତାମଣ଼ି ଦାସ 

୪) ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସ – କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲବଲହରା 

୫ ) ଉପନୟାସ ଅବଲବାଧ - ସବ଼ିତ୍ା ପ୍ରଧାନ 

୬) ଲଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ଧ଼ିଙ୍କ ଉପନୟାସଲର େ଼ିକଳା - କାରି୍ତ୍ଲକଶ୍ଵର ସାହୁ 

୭) ସାହ଼ିତ୍ୟ ଚ଼ିନ୍ତା - ଚ଼ିନ୍ତାମଣ଼ି ଲବଲହରା 

 

Group - D 

ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ଯ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 444 (D)   ସାଧୀଲନାତ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍କ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା 

 

(i) ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଗଣୁ ଓ  କ୍ଷଣ 

(ii) ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ନାଟୟକାର 

(iii) ଏକାଙ୍କ଼ିକା ଓ ନାଟୟକାର 

(iv)ବାଟମଞ୍ଚ ଓ ତ୍ାର ବ଼ିକାେଧାରା 

 

ODI 445 (D)  ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧) ନାଟକ......... ସୀମା ଓ ସମ୍ଭାବନା - ସାଂଘମ଼ିତ୍ରା ମ଼ିଶ୍ର 

୨) ନୂତ୍ନ ମ ୂୟଲବାଧର ନାଟକ – ବ଼ିଜୟ କୁମାର େତ୍ପଥୀ 

୩) ଐତ଼୍ିହାସ଼ିକ ନାଟକର ମଳୂ ସତୂ୍ର – ନୀଳାଦ୍ର଼ି ଭୂଷଣ ହର଼ିଚନ୍ଦନ 

୪) ଓଡ଼ିଆ ନାଟୟ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସାଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଇତ଼୍ିବୃର୍ତ୍, - ରବ଼ି ନାୟକ 

୫ ) ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ – ନାରାୟଣ ଲସଠୀ 

 

 



   

Group - E 

ତୁ୍ଳନାତ୍ମକ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 444 (E)   ସାହ଼ିତ୍ଯ କୃତ଼୍ିର ତୁ୍ଳନା (ବ଼୍ିଶ୍ଵ ଭାବ୍ ସାମଯ ଦୃ୍ଷ୍ଟ଼ି ରୁ କାବ୍ଯ କବ଼୍ିତ୍ା) 

 

(i) ମହାଯାତ୍ରା - ରାଧାନାଥ ରାୟ 

     ଲମଘନାଦ ବଧ – ମାଇଲକ  ମଧସୁଦୂନ ଦର୍ତ୍ 

(ii) ଅଘୟ୍ଥାଳ଼ି – ଗଙ୍ଗାଧର ଲମଲହର 

      ଗୀତ୍ାଞ୍ଜଳ଼ି – ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର 

(iii) ଅନୟ – ରାଲଜନ୍ଦ୍ର କ଼ିଲୋର ପଣ୍ଡା 

      କାମାୟନୀ - ଜୟେଙ୍କର ପ୍ରସାଦ 

(iv)ଶ୍ରୀରାଧା - ଉମାକାନ୍ତ ରଥ 

      କାନୁପ୍ର଼ିୟା - ଧମବ୍ୀର ଭାରତ୍ୀ 

 

ODI 445 (E)   ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକୁ ପରୀକ୍ଷା 

 

Group - F 

ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 444 (F)   ଲ ାକ ନାଟ୍କ, ପ୍ରବ୍ାଦ୍-ପ୍ରବ୍ଚନ ଓ ଲ ାକ ବ଼୍ିଶ୍ାିସ 

 

(i) ଲ ାକନାଟକର ସାଂଜ୍ଞା, ସରୁପ ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ 

(ii) ଲ ାକନାଟକର ସାମାଜ଼ିକ ଦ଼ିଗ, ଓଡ଼ିୋଲର ପ୍ରଚଳ଼ିତ୍ ଲକଲତ୍ାଟ଼ି ଲ ାକପ୍ର଼ିୟ ନାଟୟଧାରା 

(ii)ପ୍ରବାଦ-ପ୍ରବଚନର ସାଂଜ୍ଞା ଓ ସରୂପ, ପ୍ରବାଦ-ପ୍ରବଚନର ସାମାଜ଼ିକ ଓ ସାାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ଦ଼ିଗ, ପ୍ରବାଦ-ପ୍ରବଚନର 

ଅନୟାନୟ ବ଼ିଭବ 

(iv)ଲ ାକବ଼ିଶ୍ଵାସର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତ୍ାର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼ିଗ 

 

ODI 445 (F)   ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା 

 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ  

 

୧ ) ଓଡ଼ିୋର ଲ ାକନାଟୟ ପରର – (ସ) କାକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ 

୨ ) ଚଇତ଼୍ି ତ୍ାମସା – (ସ ) କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲବଲହରା, ମନ଼ିନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି 

୩) ଓଡ଼ିୋର ଲ ାକନାଟକ – (ସ) ଉତ୍କଳ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମାଜ 

୪) ଓଡ଼ିଆ ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ଲ ାକସାଂସ୍କତୃ଼୍ି – କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

୫ ) ଲ ାକ ଜୀବନ ଓ ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ - ଲଚୌଧରୁୀ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଦ଼ିଲ୍ଲୀପ ସାଇ ିଁ 

୬) ଲ ାକନାଟକ – ଲହମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ 

୭) ଲ ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ଲ ାକସାଂସ୍କତୃ଼୍ି – ଅଜୟ କୁମାର ମ଼ିଶ୍ର 

 

Group - G 

ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ସାହ଼ିତ୍ଯ 

 

ODI 444 (G)   ସାନ୍ତାଳୀ ସାହ଼ିତ୍ଯର ବ଼୍ିକାଶଧାରା (ସାଧାରଣ ଧାରଣା) 

(i) ଲଖ ଣ୍ଡ ସାଲହତ୍ର ଲର ନାଗାମ ୍(ନାଟୟ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ) 

(ii) ଅନଲହ ିଁ ସାଥଲିହତୁ୍ ଲର ନାରାମ ୍(କାବୟ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ) 



   

(iii)କାହାନୀ ସାଲହତ୍ର ଲରନୟ ନାଗାମ ୍(ଗଳ୍ପ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ) 

(iv)ଗାମାମ ୍ସାଲହତ୍ର ଲର ନାଗାମ ୍(ଉପନୟାସ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ) 

 

ODI 445 (G)   ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଲମୌଖଜୁ ପରୀକ୍ଷା 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


