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+3 1st Year Arts/Science 
AECC – (O) 

ଯ ୋଗୋଯ ୋଗମଳୂକ ମୋତୃଭୋଷୋ 
‘କ’ ବଭିୋଗ 

 ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
୧. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ କ’ଣ ? ଏହୋର ଅର୍ଘ, ପରଭିୋଷୋ ଓ ପରସିର ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ 
 କର । 
୨. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ବଭିିନ୍ନ ମୋଧ୍ୟମ ସଂପକଘତ୍ର ସଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୪. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗତ୍ର କ ିକ ିବୋଧକ ରହରି୍ୋଏ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୫. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ସଫଳ ସୋଧନ ସଂପକଘତ୍ର ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୬. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ଆବଶ୍େକୟୋ ଓ ଉପତ୍ ୋଗିୟୋ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୭. ତ୍ବୈଦୟେୟକି ପଦ୍ଧୟ ିଆଜରି ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ତ୍କତ୍ୟଦୂର ଅପରହିୋ ଘେ 
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 

 ୮. ଚଳନ୍ତ ିସମୟର ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ପତ୍ରଲି୍ଖନ ଆବଶ୍େକୟୋ ଓ ଗୟରୟ ତ୍ଵ ବତି୍ବଚନୋ 
  କର । 
୯. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗତ୍ର ସୋହୟିେର ଭୂମକିୋ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୧୦. ଲି୍ଖିୟ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ବତି୍ଶ୍ଷତ୍ଵ କ’ଣ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୧. ସଫଳ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ଭୋଷୋ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୧୨. ବଜି୍ଞୋପନର ଅୟୀୟ ଓ ବତ୍ତଘମୋନ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୧୩. ବଜି୍ଞୋପନର ପ୍ରସ୍ତୟୟ ିଓ ତ୍କୌଶ୍ଳ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୪. ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକୋର ବଜି୍ଞୋପନ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୫. ବଜି୍ଞୋପନ କଳୋ ଓ ସୋହୟିେ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଉପ ୟକ୍ତ ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୧୬. ବଜି୍ଞୋପନର ସଂଜ୍ଞୋ ଓ ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୭. ଚଳନ୍ତ ିସମୟତ୍ର ବଜି୍ଞୋପନ କପିର ିକରୋ ୋଉଛ ିଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୮. ତ୍ଲ୍ୋକ ସଂପକଘ ଓ ବଜି୍ଞୋପନ କ’ଣ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୯. ବଜି୍ଞୋପନର ପରସିର ଓ ପ୍ରକୋ ଘେ ଅନୟ ୋୟୀ ଏହୋର ପ୍ରକୋର ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨୦. ବଜି୍ଞୋପନର ଭୋଷୋ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର । 
୨୧. ଭୋଷଣ କଳୋର ପରଭିୋଷୋ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୨୨. ଭୋଷଣର ପରସିର ଓ ଉପତ୍ ୋଗିୟୋ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୨୩. ଭୋଷଣର ବବିଧି ଦଗି ବଷିୟତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୪. ଭୋଷଣର ପ୍ରକୋର ତ୍ଭଦ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 



 

୨୫. ଭଂଜ ଜୟନ୍ତୀ ସଭୋତ୍ର ଭୋଷଣର ଏକ ସଂେିପ୍ତ ନମୟନୋ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୨୬. ସୃ୍ମୟ ିସଭୋତ୍ର ଭୋଷଣର ତ୍ଗୋଟଏି ନମୟନୋ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୨୭. ଭୋଷଣର ସଂଜ୍ଞୋ ନରୂିପଣ କର ିଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨୮. ଭୋଷଣର ପରଭିୋଷୋ ଓ ପରସିର ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୨୯. ଭୋଷଣର ସ୍ଵରୂପ ଓ ଲ୍େଣ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୩୦. ସଫଳ ଭୋଷଣର ଲ୍େଣ ଓ ଆଧୋର ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୩୧. ସମବୋଦର ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧୟ ିଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩୨. ସମବୋଦର ପରତି୍ବଷଣ ପଦ୍ଧୟ ିଉପତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର । 
୩୩. ସମବୋଦ ରଚନୋ ତ୍ଶ୍ୈଳୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୟୟ ିବଷିୟତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର । 
୩୪. ଗଣ, ଗଣସମସେୋ ଓ ଗଣମୋଧ୍ୟମଧମଘୀ ସମବୋଦ ପ୍ରସ୍ତୟୟ ିକପିର ିତ୍ହବୋ ଆବଶ୍େକ  

ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩୫. ସମବୋଦ ସଂଗ୍ରହ କରବିୋ ସମୟତ୍ର ସଂପୋଦକ ପୋଖତ୍ର ତ୍କଉଁ ତ୍କଉଁ ଗୟଣ ରହବିୋ  

ଆବଶ୍େକ ? 
୩୬. ସୟେ ଅପରୋଧ ସଂକ୍ରୋନ୍ତତ୍ର ସୟର୍େ ସମବୋଦଟଏି ପ୍ରସ୍ତୟୟ କର । 
୩୭. ସଫଳ ସମବୋଦ ପ୍ରସ୍ତୟୟରି ସୋୟତ୍ଗୋଟ ିତ୍ସୋପୋନ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩୮. ଗଣମୋଧ୍ୟମ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୩୯. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୪୦. ତ୍ବୈଦୟେୟକି ଗଣମୋଧ୍ୟମ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? ଏହୋର ଉପତ୍ ୋଗିୟୋ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୪୧.  ସୋେୋୟକୋର କଣ ? ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୪୨. ଓଡଆି ବର୍ଣ୍ଘମୋଳୋର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୪୩. ବର୍ଣ୍ଘୋଶ୍ୟଦ୍ଧ ିକଣ ଓ ଏହୋର ନରିୋକରଣ ସଂପକଘତ୍ର ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 

 
ସଂେିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
 
୧. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ଭିତ୍ତ ିକ’ଣ ? 
୨. କଥିୟ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ କ’ଣ ? 
୩. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ବୋଧକ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
୪. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗତ୍ର ସଫଳ ସୋଧନ କ’ଣ ? 
୫. ସୋମୋଜକି ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର କ ିଅବଶ୍େକୟୋ ରହଛି ି? 



 

୬. ବେବସୋୟିକ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ଭୂମିକୋ କ’ଣ ? 
୭. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ଅନୟବଧିି କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
୮. ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗତ୍ର ତ୍କଉଁ ତ୍କଉଁ ତ୍ବୈଦୟେୟକି ମୋଧ୍ୟମ ବେବହୃୟ ତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ? 
୯. ଅୟୀୟତ୍ର କପିର ିତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ରେୋ କରୋ ୋଉଥିଲ୍ୋ ? 
୧୦. ଚଠି ିପତ୍ର ଦ୍ଵୋରୋ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗକୟ କ’ଣ କୟହୋ ିବ ? 
୧୧. ତ୍ମୌଖିକ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ବତି୍ଶ୍ଷତ୍ଵ କ’ଣ ? 
୧୨. ଚଳନ୍ତ ିସମୟତ୍ର ସବଘୋଧିକ େିପ୍ତ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ? 
୧୩. କପିର ିଭୋତ୍ବ ସୋଂସ୍କୟୃକି ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ରଖୋ ୋଏ ।? 
୧୪.  ୋନ୍ତ୍ରକି ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ କ’ଣ ପ୍ରକୋଶ୍ କତ୍ର ? 
୧୫. ବଜି୍ଞୋପନର ଦୟଇଟ ିସଂଜ୍ଞୋ ନରୂିପଣ କର । 
୧୬. ବୋହେ ବଜି୍ଞୋପନ କ’ଣ ? 
୧୭. ଛୋପୋ ମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ? 
୧୮. ବଜି୍ଞୋପନର ଦଶ୍ମ ତ୍ସୋପୋନ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ? 
୧୯. ବଜି୍ଞୋପନତ୍ର ଅର୍ଘବେୟୀ ମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ? 
୨୦. ପରଚିୟି ପ୍ରତ୍ୟୋଜକ କ’ଣ ? 
୨୧. ବଜି୍ଞୋପନ କ’ଣ ? 
୨୨. ବଜି୍ଞୋପନର ମୟଖେ ଉତ୍େଶ୍େ କ’ଣ ? 
୨୩. କଲୋସଫିୋଏଡ ବଜି୍ଞୋପନ କ’ଣ ? 
୨୪. ଦୃଶ୍େ ମୋଧ୍ୟମତ୍ର କପିର ିବଜି୍ଞୋପନ କରୋ ୋଏ ? 
୨୫. ତ୍ଲ୍ୋକସଂପକଘ ବଜି୍ଞୋପନ କ’ଣ ? 
୨୬. ତ୍ଲ୍ୋକ ତ୍ସବୋମୂଳକ ବଜି୍ଞୋପନ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 
୨୭. ଶ୍ରୋବେ ମୋଧ୍ୟମତ୍ର କପିର ିବଜି୍ଞୋପନ କରୋ ୋଏ ? 
୨୮. ବଜି୍ଞୋପନତ୍ର ଦୃଶ୍େଶ୍ରୋବେ ମୋଧ୍ୟମତ୍ର କ ିଭୂମକିୋ ରହଛି ି? 
୨୯. ଶ୍ଳି୍ପ ସମବନ୍ଧୀୟ ବଜି୍ଞୋପନ କ’ଣ ? 
୩୦. ଆନୟଷ୍ଠୋନକି ବଜି୍ଞୋପନ କ’ଣ ? 
୩୧. ପ୍ରୟତି୍ ୋଗୀ ବଜି୍ଞୋପନ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
୩୨. ବଜି୍ଞୋପନ ଦ୍ଵୋରୋ କ ିଉପକୋର ହୟଏ ? 
୩୩. ଜନମଙ୍ଗଳ ପୋଇଁ ବଜି୍ଞୋପନ କ’ଣ କରପିୋତ୍ର ? 
୩୪. ଅୟୀୟତ୍ର ଜନପି୍ରୟ ବଜି୍ଞୋପନ ରୀୟ ିକ’ଣ ଥିଲ୍ୋ ? 
୩୫. ପ୍ରଚୋର ମୋଧ୍ୟମତ୍ର କପିର ିବଜି୍ଞୋପନ କରୋ ୋଏ ? 
୩୬. ଭ୍ରୋମେମୋଣ ବଜି୍ଞୋପନ କପିର ିକରୋ ୋଏ ? 
୩୭. ଭୋଷଣ ଦ୍ଵୋରୋ ମନୟଷେର କ ିପରବିତ୍ତଘନ ତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ? 
୩୮. ୟରୟ ଣ ଶ୍ବ୍ଦ ତ୍କୋଷତ୍ର ଭୋସନର ଅର୍ଘ କ’ଣ ? 



 

୩୯. ବଷିୟୋନୟସୋରୀ ଭୋଷଣ କୋହୋକୟ କୟହୋ ୋଏ ? 
୪୦. ପୂର୍ଣ୍ଘଚନ୍ଦ୍ର ଓଡଆି ଭୋଷୋତ୍କୋଷତ୍ର ଭୋଷଣ ଶ୍ବ୍ଦର ଅର୍ଘ କ’ଣ ? 
୪୧. ଆରଷି୍ଟଟଲ୍ଙ୍କ ମୟତ୍ର ଭୋଷଣର ଅର୍ଘ କ’ଣ ? 
୪୨. ଦୋଶ୍ଘନକି ତ୍ହୋତ୍ରସ ଭୋଷଣ ସଂପକଘତ୍ର କ’ଣ କହନ୍ତ ି? 
୪୩. ଭୋଷଣକୟ ଚମତ୍କୋର କରବିୋ ପୋଇଁ ଭୋଷଣ ସହୟି କ’ଣ ସବୟ ତ୍ ୋଡୋ  ୋଇଥିଲ୍? 
୪୪. ବୟିକଘ ଭୋଷଣ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 
୪୫. ତ୍ବୌଦ୍ଧକି ଭୋଷଣ ମୋଧ୍ୟମତ୍ର ଜନୟୋର କ ିଉପକୋର ତ୍ହଉଥିଲ୍ୋ ? 
୪୬. ଧମଘମୂଳକ ଭୋଷଣ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 
୪୭. ପର୍ପ୍ରୋନ୍ତ ଭୋଷଣ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 
୪୮. ସମବୋଦର ଷଡ – ‘କ’ କ’ଣ ? 
୪୯. ସମବୋଦର ପରସିର ସଂପକଘତ୍ର ଧୋରଣୋ ଦଅି । 
୫୦. ସମବୋଦର ଭୋଷୋ କପିର ିତ୍ହବୋ ଉଚୟି ? 
୫୧. ବେୋଖେୋତ୍ମକ ଫିଚର କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
୫୨. ଖବର କୋଗଜତ୍ର ଫିଚରର ସ୍ଥୋନ ତ୍କଉଁଠ ି? 
୫୩. ଫତ୍ଟୋ ଫିଚର ତ୍କଉ ଗୟରୟ ତ୍ଵ ବହନ କତ୍ର ? 
୫୪. ଶ୍ତି୍ରୋନୋମୋ କ’ଣ ? 
୫୫. ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ? 
୫୬. ଗଣମୋଧ୍ୟମ ତ୍କତ୍ୟ ପ୍ରକୋର ? 
୫୭. ତ୍ବୈଦୟେୟକି ଗଣମୋଧ୍ୟମ ଗୟଡକି କ’ଣ ? 
୫୮. ଛୋପୋ ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ? 
୫୯. ଦୃଶ୍େ-ଶ୍ରୋବେ ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ? 
୬୦. ତ୍କଉ ଁଗଣମୋଧ୍ୟମଟ ିସବଘୋଧିକ ପ୍ରଭୋବଶ୍ୋଳୀ ? 
୬୧. ଗଣମୋଧ୍ୟମ କୋହିଁକ ିଉପତ୍ ୋଗୀ ? 
୬୨. ବୋହେ ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ? 
୬୩. ପୋରମ୍ପରକି ଗଣମୋଧ୍ୟମର ତ୍କତ୍ୟୋଟ ିଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦଅି ? 
୬୪. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ପ୍ରକୋର ଦଶ୍ଘୋଅ ? 
୬୫. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ପ୍ରମୟଖ ଉପତ୍ ୋଗିୟୋର ଦୟଇଟ ିଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦଅି । 
୬୬. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଜରୟ ରୀ ତ୍ସବୋ କ’ଣ ? 
୬୭. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଅନୟପସ୍ଥିୟତ୍ର କ’ଣ ହୟଅନ୍ତୋ ? 
୬୮. ଜନହୟିକୋରୀ ଦୟଇଟ ିଗଣମୋଧ୍ୟମର ଉଦୋହରଣ ଦଅି । 
୬୯. ମତ୍ନୋରଞ୍ଜନକୋରୀ ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଦୟଇଟ ିଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୭୦. ଗଣମୋଧ୍ୟମତ୍ର ତ୍କଉ ଁବଭିୋଗଟ ିଅଧିକ ଶ୍କି୍ତଶ୍ୋଳୀ ? 
୭୧. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଭୋଷୋ କପିର ିତ୍ହବୋ ଆବଶ୍େକ ? 



 

୭୨. ଫିଚର ପ୍ରସ୍ତୟୟରି ପ ଘେୋୟଗୟଡକି କ’ଣ ? 
୭୩. ସୋେୋୟକୋର କଣ ? 
୭୪. ବେକି୍ତଗୟ ସୋେୋୟକୋର କଣ ? 
୭୫. ସୋହୟିେିକ ସୋେୋୟକର କଣ ? 
୭୬. ସୋଦୃଶ୍େଜନୟି ଅଶ୍ୟଦ୍ଧ ିକଣ ? 
୭୭. ଲି୍ଙ୍ଗଗୟ ଅଶ୍ୟଦ୍ଧ ିକଣ ? 
୭୮. ସମୋସଗୟ ଅଶ୍ୟଦ୍ଧ ିକଣ ? 
୭୯. ସନ୍ଧଗିୟ ଅଶ୍ୟଦ୍ଧ ିକଣ ? 
୮୦. ପ୍ରୟେୟ ଜନୟି ଅଶ୍ୟଦ୍ଧ ିକଣ ? 
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ଗଣମୋଧ୍ୟମ, ଯବତୋର କଳୋ ଓ ବଜି୍ଞୋପନ କଳୋ 

‘କ’ ବଭିୋଗ 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ସଂଜ୍ଞୋ ଓ ସ୍ଵରୂପ ନରୂିପଣ କର। 
୨. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର। 
୩. ପୋରମ୍ପରକି ଗଣମୋଧ୍ୟମ ସଂପକଘତ୍ର ଧୋରଣୋ ଦଅି। 
୪. ବଜି୍ଞୋପନର ପ୍ରସ୍ତୟୟ ିଓ ତ୍କୌଶ୍ଳ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର। 
୫. ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକୋର ବଜି୍ଞୋପନ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର। 
୬. ଫିଚର କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ, ଏହୋର ନମୟନୋ ପ୍ରସ୍ତୟୟ କର। 
୭. ପତ୍ରଲି୍ଖନ କ’ଣ ? ଏହୋର ଆବଶ୍େକୟୋ ଓ ଉପତ୍ ୋଗିୟୋ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୮. ବେବସୋୟିକ ପତ୍ରଲି୍ଖନତ୍ର ତ୍କଉ ଁବତି୍ଶ୍ଷ ଦଗି ଉପତ୍ର ଧ୍ୟୋନ ତ୍ଦବୋକୟ ତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ? 
୯. ବଜି୍ଞୋପନ କଳୋ ଓ ସୋହୟିେ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଉପ ୟକ୍ତ ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୧୦. ବଜି୍ଞୋପନର ପରସିର ଓ ପ୍ରକୋ ଘେ ଅନୟ ୋୟୀ ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ= ୨) 
 
୧. ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ? 
୨. ଗଣମୋଧ୍ୟମ କୋହିଁକ ିଉପତ୍ ୋଗୀ ? 
୩. ବୋହେ ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ? 
୪. ପୋରମ୍ପରକି ଗଣମୋଧ୍ୟମର ତ୍କତ୍ୟୋଟ ିଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦଅି । 



 

୫. ବଜି୍ଞୋପନର ଇଂରୋଜୀ ପରଭିୋଷୋ କ’ଣ ? 
୬. ତ୍ବୈଦୟେୟକି ମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ? 
୭. ବଜି୍ଞୋପନର ଦଶ୍ମ ତ୍ସୋପୋନ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝୋ ? 
୮. ୟର୍େ କ’ଣ ? 
୯. ଚୟ କି୍ତନୋମୋ ତ୍କଉଁଥିତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖୋ ୋଏ ? 
୧୦. ଫିଚର କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
୧୧. ସ୍ତମ୍ଭ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
୧୨. ବୋଣଜିେିକ ପତ୍ର କ’ଣ ? 
୧୩. ପତ୍ରର ତ୍କଉଁଠୋତ୍ର ପ୍ରୋପକଙ୍କ ଠକିଣୋ ତ୍ଲ୍ଖୋ ୋଏ? 
୧୪. ପତ୍ରଲି୍ଖନତ୍ର ସତ୍ମବୋଧନର ଭୂମିକୋ କ’ଣ? 
୧୫. ତ୍କଉ ଁପୋତ୍ରତ୍ରସ୍ଵୋେର ୟତ୍ଳ ତ୍ମୋହର ଲ୍ଗୋ ୋଏ ? 
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ସୋହତିେ ଅଧ୍ୟୟନ 

 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 

 ୧।  ‘ବୟଢୋଶ୍ଙ୍ଖୋରୀ’ ଗଳ୍ପର ନୋମକରଣର ସୋର୍ଘକୟୋ ପ୍ରୟପିୋଦନ କର । 
 ୨।  ‘ମୋଗୟଣିରଶ୍ଗଡ’ ଗଳ୍ପର ନୋମକରଣ  ର୍ୋର୍ଘୟୋ ପ୍ରୟପିୋଦନ କର । 
 ୩। ‘ଶ୍କିୋର’ ଗଳ୍ପର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୪।  ‘ଶ୍କିୋର’ ଏକ ପ୍ରଗୟବିୋଦୀ ଗଳ୍ପ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 ୫।  ‘ବୟଢୋଶ୍ଙ୍ଖୋରୀ’ ଗଳ୍ପର ମୋସ୍ତୋତି୍ତ୍ଵକୟୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 ୬।  ‘ବୋଇ ମହୋନ୍ତ ିପୋଞି୍ଜ’ )ପ୍ରର୍ମ ବଡିୋ(ରୟ  ପ୍ରୋବନ୍ଧକିଙ୍କ ଆଭିମୟଖେ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ 
  କର । 
 ୭।  ‘ବଟୟ ଆ’ ଏକ ଲ୍ର୍ୟହୋସେଧମଘୀ ବେୋଙ୍ଗୋତ୍ମକ ରଚନୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 ୮।  ‘ସୋଧୟସଙ୍ଗ’ ରମେରଚନୋରସମୀେୋ କର । 
 ୯।  ନୋରୀମୋନଙ୍କର ଅଧିକ ଗହଣୋ ବେବହୋରକୟ ତ୍ଲ୍ଖକ କୋହିଁକ ିବେଙ୍ଗ କରୟ ଛନ୍ତ?ି 
 ୧୦।  ‘ବଟୟ ଆ’ ପ୍ରବନ୍ଧରୟ  ଓ ବଟୟ ଆ ଓଡଆିମୀର ତ୍ଗୋଟଏି ଚହି୍ନ ସମୀେୋ କର । 
 ୧୧।  ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ନଟକୋର ନୋଟେୋବସ୍ତୟ ବନିେୋସ କର । 
 ୧୨।  ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ନଟକୋର ମଞ୍ଚମଲୂ୍େ ସଂପକଘତ୍ର ବଚିୋର କର । 
 ୧୩।  ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ନଟକୋର ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ଏକ ବଚିୋର ବମିଷଘ । 



 

 ୧୪।  ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ନଟକୋର ଦ୍ଵନ୍ଦ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 ୧୫।  ନଟ ସମ୍ରୋଟ ଓରଫ ସତ୍ନ୍ତୋଷ ତ୍ଚୌଧୟରୀ ଚରତି୍ର ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 ୧୬।  ଶ୍ୋସି୍ତ ଉପନେୋସର ମନସ୍ତୋତି୍ତ୍ଵକ ବଚିୋର କର । 
 ୧୭।  ଶ୍ୋସି୍ତ ଉପନେୋସରୟ  ନୋୟିକୋ ତ୍ଧୋବ ିଚରତି୍ରକୟ ସମୀେୋ କର । 
 ୧୮।  ଶ୍ୋସି୍ତ ଉପନେୋସର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 ୧୯।  ଶ୍ୋସି୍ତ ଉପନେୋସର ଗ୍ରୋମେ ଜୀବନର ଏକ କରୟ ଣେର ପ୍ରୟଛିବ ିବଚିୋର କର । 

୨୦। ଶ୍ୋସି୍ତ ଉପନେୋସରୟ  ନୋୟକ ସତ୍ନଇ ଚରତି୍ର ଚତି୍ରଣ କର । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋବଳୀ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
 

 ୧।  ତ୍ଗୋଦୋବରୀଶ୍ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ଜନମ ସ୍ଥୋନର ନୋମ ଉତ୍େଖ କର । 
 ୨।  ମୋଗୟଣିର ଶ୍ଗଡ ଗଳ୍ପଟ ିତ୍କଉଁ ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପତ୍ର ପଜଘେବସୟି ? 
 ୩।  ମୋଗୟଣୀ କଏି ?ୟୋ’ର ପରଚିୟ ପ୍ରଦୋନ କର । 
 ୪।  ଶ୍ଗଡର  ୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କୟ ମୋଗୟଣୀ ତ୍କଉ ଁଗଳ୍ପ ଶ୍ୟଣୋଇର୍ୋଏ ? 
 ୫।  ଗୋଳ୍ପକି ତ୍ଦୈୟେଦୋନବ ତ୍ବୋଲି୍ କୋହୋକୟ କହଛିନ୍ତ ି? 
 ୬।  ଭୋଗବୟୀଚରଣ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ ତ୍କଉ ଁସୋଂସ୍କୟୃକି ଅନୟଷ୍ଠୋନ ଗଠନ କରଥିିତ୍ଲ୍ ? 
 ୭।  ତ୍ଗୋବନି୍ଦ ସରଦୋରକୟ କୋହିଁକ ିର୍ିନୟଆ ମୋରଥିିଲ୍ୋ ? 
 ୮।  ଝପଟ ସଂିକୟ ତ୍ଦୋଷୀ ତ୍ବୋଲି୍ କୋହିଁକ ିବତି୍ବଚନୋ କରୋ ୋଏ । 
 ୯।  ଫୋଶ୍ୀ ଖୟଣ୍ଟୋତ୍ର ଛଡିୋ ତ୍ହବୋ ସମୟତ୍ର ର୍ନିୟଆ କ’ଣଭୋବୟଥିଲ୍ୋ ? 
 ୧୦।  କୋହୋର ପୋଟୟିୟ ଣ୍ଡ ଶ୍ୟଣ ିକମସିନର ସୋତ୍ହବ ବୋହୋରକୟ ଆସଥିିତ୍ଲ୍ ? 
 ୧୧।  ବୋଇ ମହୋନ୍ତ ିନୋମକରଣ ୟତ୍ପ ଘେ କ’ଣ ? 
 ୧୨।  ତ୍କଉ ଁକୋ ଘେ ପୋଇଁ ବୋଇ ମହୋନ୍ତଙି୍କୟ  ନ ିୟକି୍ତ ଦଆି ୋଇଥିଲ୍ୋ ? 
 ୧୩।  ଦୟଷ୍ଟ ସ୍ଵୋମୀ ଦମନ ପୋଇଁ ସ୍ତ୍ରୀମୋତ୍ନ କ’ଣ ବେବହୋର କରରି୍ୋ’ନ୍ତ ି? 
 ୧୪।  ତ୍ଗୋପୋଳଚନ୍ଦ୍ର ‘ଉତ୍କଳ କୋହୋଣୀ’ ପୟସ୍ତକତ୍ର ତ୍କଉଁ କୋହୋଣୀମୋନ ସ୍ଥୋନ ତ୍ଦଇଥିତ୍ଲ୍ ? 
 ୧୫। ସ୍ଵୋସ୍ଥେର ଅବସ୍ଥୋ ସୟସ୍ଥ ରଖିବୋ ପୋଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୋଳକମୋତ୍ନ ତ୍କଉ ଁଅଳଙ୍କୋର ପିନ୍ଧନ୍ତ ି? 
 ୧୬।  ବଟୟ ଆ ଓଡଆିମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ କ’ଣ ଥିଲ୍ୋ ? 
 ୧୭।  ଆତ୍ମ ବଟୟ ଆକୟ ର୍ଣୃୋ କରୟ  କୋହିଁକ ି? 
 ୧୮।  କୋଳ ିକଲ୍ମର  ୟଦ୍ଧ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 



 

 ୧୯।  ବତ୍ତଘମୋନ ସମୟତ୍ର ଜଅିନ୍ତୋ ସଭେୟୋ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
 ୨୦।  ପ୍ରଜୋୟନ୍ତ୍ର ଶ୍ୋସନର ଅସଲ୍ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ’ଣ ଥିଲ୍ୋ ? 
 ୨୧।  କୋହୋର ଲ୍ୀଳୋ ଅୟ ିଚମତ୍କୋର ? 
 ୨୨।  ତ୍ଲ୍ୋକମୋତ୍ନ କୋହିଁକ ିବୋବୋମୋନଙ୍କ ସୋହୋ େ ତ୍ଲ୍ୋଡନ୍ତ ି? 
 ୨୩।  ଧନ ସମ୍ପତ୍ତ ିଠୋରୟ  ମୋୟୋ ୟୟ ଟୋଇବୋର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପୋୟ କ’ଣ ? 
 ୨୪।  କ’ଣ କତ୍ଲ୍ ଗୟରୟ କୃପୋ ମିଳବିୋ ସହ ସବୟ ବୋଧୋବନ୍ଧନ ଦୂତ୍ରଇ ୋଏ ତ୍ବୋଲି୍ ପ୍ରୋବନ୍ଧକି ମୟ 
  ତ୍ପୋଷଣ କରଛିନ୍ତ ି? 
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ପ୍ରୋଚୀନ ଓଡଆି ସୋହତିେର ଇତହିୋସ 

Hon- Odia 
‘କ’ ବଭିୋଗ 

 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
୧. ଚ ଘେୋଗୀୟକିୋରୟ  ପ୍ରୋଚୀନ ତ୍ବୌଦ୍ଧ ଧମଘ ଦଶ୍ଘନର କପିର ିପ୍ରୟଫିଳନ ର୍ଟଛି ିୟୋହୋ 
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨. କୋୟୋସୋଧନ ଓ ନବିଘୋଣ ସୟଖ ଚ ଘେୋଗୀୟକିୋର ଦଶ୍ଘନ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩. ବଜ୍ର ୋନ ଓ ସହଜ ୋନ ଉଭୟ ଚ ଘେୋତ୍ଦୋହୋବଳୀ ଅନୟଗୋମୀ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୪. ଚ ଘେୋଗୀୟକିୋରୟ  ପ୍ରୋଚୀନ ଓଡଆି ଭୋଷୋର ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୫. କୋହ୍ନୟପୋଙ୍କ ତ୍ଗୋଟଏି ଗୀୟକିୋ ଉତ୍େଖ କର ିୟୋ’ର ୟତ୍ତ୍ଵ ବଚିୋର କର । 
୬. ଆଦକିବ ିସୋରଳୋ ଦୋସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସୋହୟିେ ସମ୍ଭୋରର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୭. ‘ ୋହୋ ନୋହିଁ ଭୋରତ୍ୟ ୟୋହୋ ନୋହିଁ ଭୋରତ୍ୟ’ ଉକି୍ତର ସୟେୟୋ ବଚିୋର କର । 
୮. ମହୋଭୋରୟ ସଂସ୍କୟୃ ମହୋଭୋରୟ ଠୋରୟ  ସ୍ଵୟନ୍ତ୍ର କପିର ିବଚିୋର କର । 
୯. ସୋରଳୋଙ୍କ ସଷୃ୍ଟିତ୍ର ତ୍ଗୋଟଏି ଭୋଷୋୟୋତି୍ତ୍ଵକ ମଲୂ୍େୋଙ୍କନ କର । 
୧୦. ସୋରଳୋଙ୍କ ମହୋଭୋରୟ ଓଡଶି୍ୀ ଜୋୟୀୟ ଜୀବନର କପିର ିପ୍ରୟବିମିବ ର୍ଟଛି ିୟୋହୋ 
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୧. ଆଦ ିପବଘ ସମଗ୍ର ମହୋଭୋରୟର ମୟଖବନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୨. ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟର ସୋମୋଜକି ଓ ସୋଂସ୍କୟୃକି ତ୍ବୈଶ୍ଷି୍ଟେ ନୃପନ କର । 
୧୩. ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟର ସୋହୟିେିକ ମଲୂ୍େର ବଚିୋର କର । 
୧୪. ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହୟିେର ପଷୃ୍ଠଭୂମି ସମବତ୍ନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୫. ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହୟିେର ସୋଂସ୍କୟୃକି ୟର୍ୋ ଧମଘୀୟ ପଷୃ୍ଠଭୂମିର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୧୬. ତ୍ଗୌଡୀୟ ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ତ୍ବୈଷ୍ଣଧମଘୟତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରୟଫିଳନ କପିର ିପଞ୍ଚସଖୋ କବଙି୍କ 
 ଭିୟତ୍ର ତ୍ମୈତ୍ରୀ ସମବନ୍ଧ  ବୋନ୍ଧ ିଥିଲ୍ୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 



 

୧୭. ଓଡଶି୍ୋର ଧମଘୀୟ ଜୀବନ ଉପତ୍ର ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହୟିେର ତ୍ ଉଁ ଗୟରୟ ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଘ ଭୂମିକୋ ରହଛି ି
 ୟୋହୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର। 
୧୮. ପୟରୋଣକୋର ଭୋତ୍ବ କବ ିବଳରୋମ ଦୋସଙ୍କ ପ୍ରୟଭିୋର ମଲୂ୍େୋୟନ କର । 
୧୯. ଜଗନ୍ନୋର୍ ଦୋସଙ୍କ ଭୋରୟର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓଡଶି୍ୀ ଜୀବନକୟ ତ୍ ଉଁ ଆଧ୍ୟୋତ୍ମକି ତ୍ଦଖୋଇଛ ି
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୦. ଓଡଶି୍ୋର ପେୀ ଜୀବନତ୍ର ଭୋଗବୟର ତ୍ଲ୍ୋକପି୍ରୟୟୋକୟ ବଚିୋର କର । 
୨୧. ମିଶ୍ରୋ ଭକି୍ତ ପରଂପରୋର ନଦିଶ୍ଘନ ତ୍ହଉଛ ିଭୋଗବୟ, ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୨. ସଂସ୍କୟୃ ଭୋଗବୟ ଠୋରୟ  ଓଡଆି ଭୋଗବୟ କପିର ିସ୍ଵୟନ୍ତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୩. ଦୋଣି୍ଡ ରୋମୋୟଣର ତ୍ମୌଳକିୟୋ ସମବତ୍ନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୪. ପଞ୍ଚସଖୋ ୟତ୍ତ୍ଵଦଶ୍ଘୀ ପୟଣି ତ୍ପ୍ରମଭକି୍ତ ମୋଗଘୀ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୫. ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହୟିେର ତ୍ବୈଶ୍ଷି୍ଟେ ନରୂିପଣ କର । 
୨୬. ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହୟିେର ସୋମୋଜକି ଓ ସୋଂସ୍କୟୃକି ଆତ୍ବଦନଗୟଡକିୟ ନଜି ଭୋଷୋତ୍ର ଉତ୍େଖ 
 କର । 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
 
୧. ଚ ଘେୋପଦର ପ୍ରର୍ମ ଆବଷି୍କୋର ତ୍କତ୍ବ ଓ କଏି କରଥିିତ୍ଲ୍ ? 
୨. ଚ ଘେୋପଦର ସଦି୍ଧୋଚୋ ଘେଙ୍କ ସଂଖେୋ ତ୍କତ୍ୟ ? 
୩. ଦୟଇଜଣ ଉତ୍କଳୀୟ ସଦି୍ଧୋଚୋ ଘେଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୪. କୋହ୍ନୟପୋଦଙ୍କ ଦୟଇଟ ିଗୀୟକିୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୫. ସରହପୋଙ୍କ ରଚୟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ କ’ଣ ? 
୬. ଲ୍ୋମୋ-ୟୋରୋ-ନୋର୍ଙ୍କ ରଚୟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୭. ରୋଉୟୟ  ନୋମତ୍ର ତ୍କଉଁ ସଦି୍ଧୋଚୋ ଘେ ପରଚିୟି ? 
୮. ଶ୍ବରୀପୋଙ୍କ ଦୟଇଟ ିଗୀୟକିୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୯. ଚ ଘେୋ ଗୀୟକିୋକୟ ପ୍ରର୍ତ୍ମ ତ୍କଉଁଠୋରୟ  ଆବଷି୍କୋର କର ୋଇଥିଲ୍ୋ ? 
୧୦. ଚ ଘେୋଗୀୟକିୋର ଓଡଆି ଭୋଷୋତ୍ର ପ୍ରର୍ମ ଗତ୍ବଷଣୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ଓ ଗତ୍ବଷକଙ୍କ 
 ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୧. ନୋର୍ଧମଘତ୍ର ଉପୋସକ ତ୍କଉଁ ତ୍ଦବୟୋ ? 
୧୨. ନୋର୍ ଧମଘତ୍ର ଦୟଇଟ ିଗତ୍ବଷଣୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୩. ନୋର୍ ଧମଘର ତ୍ବୈଶ୍ଷି୍ଟେକୟ ଦୟଇଟ ିବୋକେତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୪. ନୋର୍ ଧମଘ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଭୋବୟି ଦୟଇଟ ିପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୫. ସୋରଳୋ ଦୋସ ଓଡଆି ସୋହୟିେ ତ୍କଉଁ ଦୟଇଟ ିନୋମତ୍ର ପରଚିୟି ? 
୧୬. ସୋରଳୋ ଦୋସ ତ୍କଉଁ ରୋଜୋଙ୍କ ସମସୋମୟିକ ? 
୧୭. ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟତ୍ର ତ୍କଉଁ ଦୟଇଟ ିପବଘ ତ୍ମୌଳକି ? 



 

୧୮. ‘ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟତ୍ର ସୋମୋଜକି ଜୀବନଚତି୍ର’ ଗତ୍ବଷଣୋ ପୟସ୍ତକ କୋହୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଲି୍ଖିୟ ? 
୧୯. ‘ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟତ୍ର ଐୟହିୋସକି ଚତି୍ର’ ପୟସ୍ତକ କୋହୋ ଦ୍ଵୋରୋ ରଚୟି ? 
୨୦. ‘ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟତ୍ର ନୋରୀ’ ପୟସ୍ତକ କୋହୋ ଦ୍ଵୋରୋ ରଚୟି ? 
୨୧. ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟର ତ୍ଲ୍ୋକ ପ୍ରଚଳୟି ଦୟଇଟ ିପ୍ରବୋଦ ଉତ୍େଖ କର । 
୨୨. ସୋରଳୋ ଦୋସ ତ୍କଉଁ ଧମଘୋବଲ୍ମବୀ ଥିତ୍ଲ୍, ୟୋଙ୍କ ଉପୋସେ କଏି ଥିତ୍ଲ୍ ? 
୨୩. ସୋରଳୋ ଦୋସଙ୍କ ରଚୟି ଦୟଇଟ ିଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୪. ପଞ୍ଚସଖୋ କବ ିତ୍କଉଁ ରୋଜୋଙ୍କ ସମସୋମୟିକ ଥିତ୍ଲ୍ ? 
୨୫. ତ୍ଚୈୟନେ ଓଡଶି୍ୋ ଆଗମନର ସମୟ ତ୍କତ୍ବ ? 
୨୬. ପଞ୍ଚସଖୋଙ୍କ ସୋଧନୋର ପୀଠ ମୟଖେୟଃ ତ୍କଉଁ ସ୍ଥୋନ ଥିଲ୍ୋ ? 
୨୭. ଜଗନ୍ନୋର୍ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋକୃୟରି ପରଚିୟ ଦଅି । 
୨୮. ବଳରୋମ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋ କୃୟଏି ପରଚିୟ ଦଅି । 
୨୯. ଅଚୟ େୟୋନନ୍ଦ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋ କୃୟଏି ପରଚିୟ ଦଅି । 
୩୦. ଶ୍ଶି୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋ କୃୟରି ପରଚିୟ ଦଅି । 
୩୧.  ତ୍ଶ୍ୋବନ୍ତ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋ କୃୟଏି ପରଚିୟ ଦଅି । 
୩୨. ତ୍ଗୌଡୀୟ ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘର ଉପୋସେ କଏି ? 
୩୩. ଉତ୍କଳୀୟ ଏବଂ ତ୍ଗୌଡୀୟ ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘର ମିଳନରୟ  ତ୍କଉଁ ଭକି୍ତ ଧୋରୋର ସଷୃ୍ଟି ? 
୩୪. ଅର୍ଘତ୍କୋଇଲି୍ ଏବଂ କୋନ୍ତ ତ୍କୋଇଲି୍ କୋହୋର ସଷୃ୍ଟି ? 
୩୫. ତ୍ପ୍ରମଭକି୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗୀୟୋ ଓ ଶ୍ନୂେ ସଂହୟିୋ କୋହୋର ସଷୃ୍ଟି ? 
 

Core-2 
ମଧ୍ୟ ୁଗୀୟ ଓଡଆି ସୋହତିେ 

ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ରୀୟ ିସୋହୟିେର ସୋମୋଜକି ଓ ସୋଂସ୍କୟୃକି ପଷୃ୍ଠଭୂମି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨. ରୀୟ ି ୟଗର ପଷୃ୍ଠଭୂମ ିଓ ବକିୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୩. ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ କୋବେସୋହୟିେର ପଷୃ୍ଠଭୂମ ିଗଢବିୋତ୍ର ସଂସ୍କୟୃ ୟର୍ୋ ପ୍ରକରୀୟ ି ସୋହୟିେର ପ୍ର
 ଭୋବ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୪. ମଧ୍ୟ ୟଗତ୍ର ଆଖେୋୟିକୋ କୋବେର ଗୟରୟ ତ୍ଵ ଥିଲ୍ୋ ସବଘୋଧିକ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୫. ତ୍ପୌରଣକି କୋବଯ ରଚନୋର ପରଂପରୋ ରୀୟ ି ୟଗର ଥିଲ୍ୋ ଅନେୟମ ଆଦଶ୍ଘ ବଚିୋର କର। 
୬. ରୋମକୋବେ ୟର୍ୋ କୃଷ୍ଣକୋବେ ନମିଘୋଣ ରୀୟ ିକବଙି୍କ ପ୍ରୟଭିୋ ପ୍ରମୋଣିୟ ସଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ବୟଝୋଇ 
 ତ୍ଲ୍ଖ । 
୭. ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ ରୀୟ ିକୋବେର ଆତ୍ମକି ଦଗି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୮. କୋଳ୍ପନକି କୋବେ ରଚନୋ କରବିୋ ରୀୟ ିୟଗର କୋବେୋଦଶ୍ଘ ବୟଝୋଇ ତ୍ଲ୍ଖ । 



 

୯. ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ ଓଡଆି କୋବେ ଆଙି୍ଗକତ୍ବୈଚତି୍ରେ ସଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୦. ଆଳଙ୍କୋରକିୟୋ, ସୋଙି୍ଗୟକିୋ ଓ ରୀୟ ିତ୍ବୈଚତି୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ କୋବେର ଅଙ୍ଗ ତ୍ଷୌଷ୍ଟବ 
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୧. ରସ ତ୍ହଉଛ ିରୀୟରି କୋବେର ଆତ୍ମୋ, ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୨. ‘ରସରୋତ୍ମୋ କୋବେସେ’; ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୩. ଧ୍ଵନ ିତ୍ହଉଛ ିକୋବେର ଆତ୍ମୋ ; ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୪. କୋଳ୍ପନକି ଓ ତ୍ପୌରୋଣିକ ଚରତି୍ର ଚତି୍ରଣ ଦଗିତ୍ର ରୀୟକିବ ିପ୍ରବୀଣ ; ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୫. ସଙ୍ଗୀୟ  ୟଗତ୍ର ଗୀୟକିୋବେର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୬. ଚମ୍ପୟର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୭. ଚଉପଦୀର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୮. ଚଉୟଶି୍ୋ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୧୯. ଓଡଶି୍ୀ ଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀୟ ରଚନୋ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ଗୀୟକିୋବେର ଭୂମିକୋ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୨୦. ରୀୟରି ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨୧. ଧ୍ଵନରି ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨୨. ରସର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୩. ରସ ନଷି୍ପତ୍ତରି ପଦ୍ଧୟଗିୟଡକିୟ ସଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୪. “ବଭିୋବ ଅନୟଭୋବ ବେଭିଚୋରୀ ଭୋବ ସଂତ୍ ୋଗୋତ୍ ରସ ନଷି୍ପତ୍ତ”ି – ଏହୋର ସୟେୟୋ ବଚିୋର 
 କର । 
୨୫. ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ କୋବେର ଆଙି୍ଗକ ତ୍ବୈଶ୍ଷି୍ଟେ ନରୂିପଣ କର । 
୨୬. ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ କୋବେର ଆତ୍ମକି ବଭିବ ସମ୍ପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 

Short Questions 
ପ୍ରଶ୍ନୋବଳୀ 
‘କ’ ବଭିୋଗ 

୧. ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ ରୀୟ ିସୋହୟିେର ସମୟକୋଳ ନରୂିପଣ କର । 
୨. ମଧ୍ୟ ୟଗ ତ୍କଉଁ ରୀୟ ିକବଙି୍କ ନୋମତ୍ର ନୋମିୟ ? 
୩. ରୀୟ ିୟଗ ତ୍କଉଁ ରୋଜୋଙ୍କ ସମସୋମୟିକ ? 
୪. ରୀୟକିୋବେର ମଙ୍ଗଳୋଚରଣ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ? 
୫. ଆଖେୋୟିକୋ କୋବେ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
୬. ଦୟଇଟ ିଆଖେୋୟିକୋ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୭. ଦୟଇଟ ିତ୍ପୌରୋଣିକ କୋବେ ଓ କବଙି୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୮. ଦୟଇଟ ିତ୍ବୈଷ୍ଣବ କୋବେ ଓ କବଙି୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୯. ଦୟଇଟ ିରୋମକୋବେ ଓ କୃଷ୍ଣକୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୦. ପ୍ରୋକ୍ ରୀୟ ି ୟଗର ଦୟଇଜଣ କବ ିଓ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୧. ଉତ୍ତର ରୀୟ ି ୟଗର ଦୟଇଜଣ କବ ିଓ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 



 

୧୨. ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକୋଳ୍ପନକି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୩. ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟଇଟ ିତ୍ପୌରୋଣିକ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୪. ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟଇଟ ିଅଳଙ୍କୋରକି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୫. ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦୋସଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୬. ଅଭିମନୟେ ସୋମନ୍ତ ସଂିହୋରଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୭. ସଦୋନନ୍ଦ କବ ିସୂ ଘେବ୍ରହ୍ମୋ ତ୍କଉଁ ରୀୟ ିକବଙି୍କ କୋବେ ଗୟରୟ  । 
୧୮. ଭୂପୟ ିପଣି୍ଡୟଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୯. ରସର ପ୍ରବକ୍ତୋ କଏି ? 
୨୦. ରୀୟବିୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କଏି ? 
୨୧. ଅଳଙ୍କୋର ୟରଙି୍ଗଣୀ କୋହୋର ସଷୃ୍ଟି ? 
୨୨. ରସ ଗଙ୍ଗୋଧର କୋହୋର ସଷୃ୍ଟ ି? 
୨୩. ଧ୍ଵନବିୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କଏି ? 
୨୪. ବତ୍କ୍ରୋୟ ିକୋବେ ଜୀବୟିମ ଉକି୍ତ କୋହୋର ? 
୨୫.  ମକ ଅଳଙ୍କୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 
୨୬. ଅଳଙ୍କୋର ତ୍କତ୍ୟ ଭୋଗତ୍ର ବଭିକ୍ତ ? 
୨୭. ଭ୍ରୋନ୍ତମିୋନ ଅଳଙ୍କୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 
୨୮. ରୀୟକିୋବେର ଦୟଇଟ ିକୋଳ୍ପନକି ଚରତି୍ରର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୯. ଚମ୍ପୟ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ? 
୩୦. ‘କତି୍ଶ୍ୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଚମ୍ପୟ’ର ତ୍ଲ୍ଖକ କଏି ? 
୩୧. ଚଉପଦୀ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ? 
୩୨. ଚଉୟଶି୍ୋର ରଚନୋ ତ୍ଶ୍ୈଳୀ କ’ଣ ? 
୩୩. ଆତ୍ତଘତ୍ରୋଣ ଚଉୟଶି୍ୋର ତ୍ଲ୍ଖକଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ? 
୩୪. ନୀଳୋଦି୍ରଶ୍ ଚଉୟଶି୍ୋର କବଙି୍କ ନୋମ କ’ଣ ? 
୩୫. ବଷିୟ ବନିେୋସ କଣ ? 
୩୬. ତ୍ସୌନ୍ଦ ଘେ ତ୍ଚୟନୋ କଣ ? 
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Core- 3 

ଆଧୁନକି ଓଡଆି ସୋହତିେ 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ଆଧୟନକି ଓଡଆି ସୋହୟିେର ପଷୃ୍ଠଭୂମିତ୍ର ନବଜୋଗରଣର ଭୂମକିୋ ସଂପକଘତ୍ର 
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 



 

୨. ନବଜୋଗରଣ କପିର ିଆଧୟନକି ଓଡଆି ସୋହୟିେକୟ ଗଢବିୋତ୍ର ସହୋୟ ତ୍ହୋଇଛ ି
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩. ନବଜୋଗରଣ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ପତ୍ରପତ୍ରକିୋର ଭୂମିକୋ ବଚିୋର କର । 
୪. ନବଜୋଗରଣ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ନୂୟନ ତ୍ଲ୍ଖକ ତ୍ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭୂମକିୋ ବଚିୋର କର । 
୫. ରୋଧୋନୋର୍ ରୋୟଙ୍କୟ  ୟଗସ୍ରଷ୍ଟୋ କହବିୋର ୟୋତ୍ପ ଘେ ବଚିୋର କର । 
୬. ପ୍ରୋଚେ ପୋଶ୍ଚୋୟେର ମିଳନ ତ୍ସୟୟ  ରୂପ ରୋଧୋନୋର୍ ସୋହୟିେକୟ ବଚିୋର କର । 
୭. ସୋମୋଜକି ସଂସ୍କୋର ଓ ସମକୋଳୀନ ବୋସ୍ତବୟୋର ରୂପକୋର ଗୋଳ୍ପକି ଫକରି ତ୍ମୋହନ 
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୮. ପୋଶ୍ଚୋୟେ ସଭେୟୋର ପ୍ରଭୋବ କପିର ିତ୍ସନୋପୟଙି୍କ ଗଳ୍ପତ୍ର ପ୍ରୟଫିଳୟି ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର। 
୯. ମଧୟସୂଦନଙ୍କ କବୟିୋତ୍ର ଇଶ୍ଵର ଚନି୍ତନର ସ୍ଵରୂପ ବଚିୋର କର । 
୧୦. ଉପନଷିଦର ସଫଳ ରୂପକୋର କବ ିମଧୟସୂଦନ ରୋୟ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୧. ସୟେବୋଦୀ ସୋହୟିେର ପଷୃ୍ଠଭୂମି ଓ ପରଂପରୋ ସମବତ୍ନ୍ଧ ନଜିର ମୟ ଉତ୍େଖ କର । 
୧୨. ସୟେବୋଦୀ ସୋହୟିେର ଆଦଶ୍ଘ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୩. ତ୍ଦଶ୍ତ୍ପ୍ରମ ଓ ଉଗ୍ର ଜୋୟୀୟୟୋବୋଦ ସୟେବୋଦୀ  ୟଗର ଆଦଶ୍ଘ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୪. ଉତ୍କଳୀୟୟୋ ଓ ମହୋଭୋରୟୀୟୟୋର ସମନବୟ ତ୍ହଉଛ ିସୟେବୋଦୀ ସୋହୟିେର ଭୋବଧମଘୀ,
 ବଚିୋର କର । 
୧୫. ସବୟଜ  ୟଗର ପଷୃ୍ଠଭୂମ ିସଂପକଘତ୍ର ମୟ ଉତ୍େଖ କର । 
୧୬. ତ୍ରୋମୋଣ୍ଟକି ଭୋବପ୍ରବଣୟୋ ଏବଂ ପଳୋୟନବୋଦୀ ଚନି୍ତୋଧୋରୋର ସମନବୟ ତ୍ହଉଛ ିସବୟଜ 
  ୟଗର ଆଦଶ୍ଘ ବଚିୋର  କର । 
୧୭. ସ୍ଵପନତ୍ଲ୍ୋକର ଚନି୍ତୋ ଭୋବପ୍ରବଣୟୋ ତ୍ହଉଛ ିତ୍ ଉଛ ିସବୟଜ  ୟଗ କବୟିୋର ସୋରଧମଘ 
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୮. ମୋକଘସୀୟ ଚନି୍ତୋଧୋରୋର ପ୍ରୟଫିଳନ ତ୍ହଉଛ ିପ୍ରଗୟବିୋଦୀ  ୟଗର ଆଦଶ୍ଘ ବଚିୋର କର । 
୧୯. ପ୍ରଗୟବିୋଦୀ  ୟଗର ପଷୃ୍ଠଭୂମ ିସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୦. ବୋସ୍ତବବୋଦୀ ଚନି୍ତୋଧୋରୋ ପ୍ରଗୟବିୋଦୀ  ୟଗର ଅନଯୟମ ପଷୃ୍ଠଭୂମି ବଚିୋର କର । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମଲୂ୍େ ୨ ନମବର) 
 
୧. ଇଂତ୍ରଜ ଶ୍ୋସକ ଓଡଶି୍ୋ ଅଧିକୋର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ? 
୨. ପ୍ରର୍ମ ଓଡଆି ସମବୋଦପତ୍ରର ନୋମ ଓ ପ୍ରକୋଶ୍କୋଳ ତ୍କତ୍ବ ? 
୩. ପ୍ରର୍ମ ଓଡଆି ସୋହୟିଯ ପତ୍ରକିୋର ନୋମ ଓ ସଂପୋଦକର ନୋମ କ’ଣ ? 
୪. ଉତ୍କଳ ଦୀପିକୋର ସଂପୋଦକ ଓ ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ? 
୫. ନବଜୋଗରଣର ଇଂରୋଜୀ ପରଭିୋଷୋ କ’ଣ ? 



 

୬. ଓଡଆି ସୋହୟିେର ପ୍ରର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରୋବନ୍ଧକିଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ? 
୭. ଓଡଆି ସୋହୟିେର ପ୍ରର୍ମ ଉପନେୋସ ଓ ଔପନେୋସକିଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ? 
୮. ଓଡଆି ସୋହୟିେର ପ୍ରର୍ମ ଗଳ୍ପ ଓ ଗୋଳ୍ପକିଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ? 
୯. ଓଡଆି ସୋହୟିେର ପ୍ରର୍ମ ନୋଟକ ଓ ନୋଟେକୋରଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ? 
୧୦. ରୋଧୋନୋର୍  ୟଗର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ? 
୧୧. ଜ୍ଞୋନୋରୟ ଣର ସଂପୋଦକ ଓ ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ? 
୧୨. ରୋଧୋନୋର୍ଙ୍କ ପଞ୍ଚଗୋର୍ୋ କୋବେଗୟଡକି କ’ଣ ? 
୧୩. ରୋଧୋନୋର୍ଙ୍କ ମହୋକୋବେର ନୋମ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ? 
୧୪. ରୋଧୋନୋର୍ଙ୍କ ଲି୍ଖିୟ ଖଣ୍ଡକୋବେ ଓ ବେଙ୍ଗକୋବେର ନୋମ ? 
୧୫. ଫକରି ତ୍ମୋହନଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୬. ରୋଧୋନୋର୍ଙ୍କ ତ୍କଉଁ କୋବେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଘ ? 
୧୭. ନବିଘୋସୟିର ବଳିୋସ କବୟିୋର କବ ିକଏି ? ଏହୋ ତ୍କଉ ଁଇଂରୋଜୀ କବୟିୋର ପ୍ରଭୋବତ୍ର 
 ରଚୟି ? 
୧୮. ମଧୟସୂଦନ ରୋଓଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକବୟିୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୯. ସୟେବୋଦୀ  ୟଗର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ? 
୨୦. ସୟେବୋଦୀ  ୟଗର ପ୍ରମୟଖ ପଞ୍ଚସଖୋଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୧. ସୟେବୋଦୀ ବକୟଳବନ ତ୍କତ୍ବ ପ୍ରୟଷି୍ଠୋ ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ ? 
୨୨. ତ୍ଗୋପବନ୍ଧୟଙ୍କ ରଚନୋକୃୟରି ପରଚିୟ ଦଅି । 
୨୩. ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୪. ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ରଚୟି ଅମିତ୍ରୋେର ଛନ୍ଦତ୍ର ରଚୟି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୫. ତ୍ଗୋଦୋବରୀଶ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୬. ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସଂପୋଦୟି ଓ ପ୍ରକୋଶ୍ୟି ସୋହୟିେ ପତ୍ରକିୋର ନୋମ କ’ଣ ? 
୨୭. ସବୟଜ  ୟଗର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ? 
୨୮. ପ୍ରମୟଖ ସବୟଜ କବଙି୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୯. ସବୟଜ  ୟଗର ପ୍ରକୋଶ୍ୟି ପତ୍ରକିୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩୦. ସବୟଜପନ୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଲି୍ଖିୟ ତ୍ ୌର୍ ଉପନେୋସର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩୧. ପ୍ରଗୟବିୋଦୀ  ୟଗର ସମୟକୋଳ ନରୂିପଣ କର । 
୩୨. ପ୍ରଗୟବିୋଦୀ  ୟଗର କବଙି୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩୩. ପ୍ରଗୟବିୋଦୀ  ୟଗର ପତ୍ରକିୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩୪. ସଚ୍ଚ ିରୋଉୟରୋୟନ କବୟିୋ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୩୫. ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ କବୟିୋ ପୟସ୍ତକ ଦୟଇଟରି ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 

 
Core- 4 

ସ୍ଵୋଧୀନତୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ସୋହତିେ 



 

ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କବୟିୋର ପଷୃ୍ଠଭୂମ ିସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କବୟିୋର ଆତ୍ମକି ଦଗି ଉପତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର । 
୩. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କବୟିୋର ଆଙି୍ଗକ ପରପିୋଟୀର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୪. ପ୍ରତ୍ୟୋଗ ଓ ପରୀେୋ ଦୃଷ୍ଟିରୟ  ଆଧୟନକି କବୟିୋର ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୫. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କବୟିୋର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୬. ପଚୋଶ୍ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କବୟିୋତ୍ର ସ୍ଥିୟବିୋଦୀ ଚନି୍ତନର ପରଚିୟ ଗଠନ କର । 
୭. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କବୟିୋତ୍ର ବୋସ୍ତବବୋଦୀ ଚନି୍ତନର ପରଚିୟ ପ୍ରମୋଣ କର । 
୮. ନସିଙ୍ଗୟୋତ୍ବୋଧ ଓ ମୟୃୟ େତ୍ଚୟନୋ ପଚୋଶ୍ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କବୟିୋର ଆତ୍ମୋ ପ୍ରମୋଣ 

କର। 
୯. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ଉପନେୋସର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୦. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ସୋମୋଜକି ଉପନେୋସର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୧୧. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ମନସ୍ତୋତ୍ଵକି ଉପନେୋସର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୧୨. ପ୍ରତ୍ୟୋଗ ଓ ପରୀେୋ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଉପନେୋସର ବକିୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୩. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀଓଡଆି ଗଳ୍ପର ବକିୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୪. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ଗଳ୍ପତ୍ର ମନସ୍ତୋତି୍ତ୍ଵକ ଚନି୍ତୋଧୋରୋର ପରଚିୟ ନମିଘୋଣ କର । 
୧୫. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ଗଳ୍ପତ୍ର ସୋମୋଜକି ପ୍ରୟବିଦ୍ଧୟୋର ପରଚିୟ ନମିଘୋଣ କର । 
୧୬. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ନୋଟକର ବକିୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୭. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ନୋଟକତ୍ର କପିର ିପ୍ରତ୍ୟୋଗ ଓ ପରୀେୋ ର୍ଟଛି ିଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୮. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ଐୟହିୋସକି ନୋଟକର ପରଚିୟ ନମିଘୋଣ କର । 
୧୯. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ସୋମୋଜକି ନୋଟକର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୦. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ଏକୋଙି୍କକୋର ବକିୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨୧. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ଏକୋଙି୍କକୋତ୍ର ସୋମୋଜକି ଚନି୍ତୋଧୋରୋର କପିର ିପ୍ରୟଫିଳନ 
 ର୍ଟଛି ିଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୨. ତ୍ବୌଦ୍ଧକି ବଚିୋର ଉଚ୍ଚ ଦୋଶ୍ଘନକି ଚନି୍ତୋ ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପର ପ୍ରବନ୍ଧକୟ କପିର ିବଳଷି୍ଠ କରଛି ି
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୩. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନୋ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ଦୋସଙ୍କ ଭୂମକିୋ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୨୪. ସଫଳ ପ୍ରୋବନ୍ଧକି ଭୋତ୍ବ ଶ୍ରୟ ମହୋନ୍ତଙି୍କ ସଷୃ୍ଟିର ପରଚିୟ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୨୫. ପ୍ରୋବନ୍ଧକି ଚନ୍ଦ୍ରତ୍ଶ୍ଖର ରର୍ଙ୍କ ସଫଳୟୋ ବଚିୋର କର । 
୨୬. ସମୋତ୍ଲ୍ୋଚକ ସୟତ୍ରନ୍ଦ୍ର ମହୋନ୍ତଙି୍କ ସଫଳୟୋ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୨୭. ଦୋଶ୍ରଥି ଦୋସଙ୍କ କବୟିୋ ସମୋତ୍ଲ୍ୋଚନୋର ସଫଳୟୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୮. ଓଡଆି ସୋହୟିେର ବକିୋଶ୍କ୍ରମତ୍ର ପତ୍ରପତ୍ରକିୋର ଭୂମିକୋ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 



 

୨୯. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କବୟିୋର ବକିୋଶ୍ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ଝଙି୍କୋର, ତ୍କୋଣୋକଘ, ଇସ୍ତୋହୋର ଓ 
 ସପ୍ତଷିର ସ୍ଥୋନ ନରୂିପଣ  କର । 

 ୩୦. ଆଧୟନକି ଓଡଆି କବୟିୋର ଆଙି୍ଗକ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ଚତି୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରୟୀକ ତ୍ପ୍ରୋତ୍ୟୋଗର ସଫଳୟୋ 
  ବଚିୋର କର । 
  

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
 ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
  
 ୧. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କବୟିୋର ଦୟଇଟ ିଆତ୍ମକି ଦଗିର ପରଚିୟ ଦଅି । 
 ୨. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପର ଦୟଇଜଣ କବ ିଓ କବୟିୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୩. ଗୟରୟ ପ୍ରସୋଦ ମହୋନ୍ତ ିତ୍କଉଁ ପୋଶ୍ଚୋୟେ କବ ିଓ ୟୋଙ୍କ କବୟିୋ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରଚିୟ ଦଅି । 
 ୪. ସୀୟୋକୋନ୍ତ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକବୟିୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୫. ହରପ୍ରସୋଦ ଦୋସଙ୍କ ତ୍ ଉ ଁପୟସ୍ତକ ଓ ରମୋକୋନ୍ତ ରର୍ଙ୍କ ତ୍କଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସରସ୍ଵୟୀ ସମ୍ମୋନ  
  ଲ୍ୋଭ କରଛି ି। 
 ୬. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପର ଦୟଇଜଣ ଓଡଆି ଔପନେୋସକି ଓ ଉପନେୋସର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୭. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ପ୍ରତ୍ୟୋଗବୋଦୀ ଦୟଇଟ ିଉପନେୋସର ନୋମ ଉତ୍େଖ କର । 
 ୮. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଦୟଇଜଣ ଗୋଳ୍ପକି ଓ ଗଳ୍ପ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୯. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ସଫଳ ନୋଟେକୋର ଓ ନୋଟକ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୧୦. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଦୟଇଜଣ ଏକୋଙି୍କକୋକୋର ଓ ଏକୋଙି୍କକୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୧୧. ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ଦୋସଙ୍କ ଦୟଇଟ ିପ୍ରବନ୍ଧ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୧୨. ‘ମଁୟ ସୟେଧମଘୀ କହୟଛ’ି ଏବଂ ‘ଏଣୟଶ୍ଚ ତ୍ୟଣୟଶ୍ଚ’ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୟସ୍ତକର ତ୍ଲ୍ଖକ କଏି ? 
 ୧୩. ଦୋଶ୍ରର୍ୀ ଦୋସଙ୍କ ଦୟଇଟ ିସମୋତ୍ଲ୍ୋଚନୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୧୪. ଝଙି୍କୋର ପତ୍ରକିୋର ପ୍ରକୋଶ୍କୋଳ ଓ ସଂପୋଦକଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୧୫. ତ୍କୋଣୋକଘ ପତ୍ରକିୋର ପ୍ରକୋଶ୍କ ସଂସ୍ଥୋ ଓ ଏହୋର ସଂପୋଦକଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 

+3 2nd Yr. (Semester-III) 
Core- 05 

ଓଡଆି ଭୋଷୋ ଓ ଲି୍ପିର ଐତହିୋସକି ବକିୋଶ୍ କ୍ରମ 
 ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
  
 ୧. ଓଡଆି ଭୋଷୋର ଉତ୍ପତ୍ତ ିଓ କ୍ରମବକିୋଶ୍ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 ୨. ପୋଲି୍ ଭୋଷୋ ସହୟି ଓଡଆି ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ନରୂିପଣ କର । 
 ୩. ପ୍ରୋକୃୟ ଭୋଷୋ ସହୟି ଓଡଆି ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ନରୂିପଣ କର । 



 

 ୪. ଅପଭ୍ରଂଶ୍ ଭୋଷୋ ସହୟି ଓଡଆି ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 ୫. ଓଡଆି ଲି୍ପିର ଐୟହିୋସକି ବବିତ୍ତଘନ ସଂପକଘର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 ୬. ଶ୍ଳିୋଲି୍ପିତ୍ର ଓଡଆି ଭୋଷୋର ପରଚିୟ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 ୭. ଚ ଘେୋପଦତ୍ର ଓଡଆି ଭୋଷୋର ପ୍ରୋଚୀନ ରୂପ ନରୂିପଣ କର । 
 ୮. ସରଲ୍ୋ ସୋହୟିେତ୍ର ଓଡଆି ଭୋଷୋର ପ୍ରୋଚୀନ ରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 ୯. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ଚ ଘେୋପଦ ଠୋରୟ  ସୋରଳୋ ପ ଘେନ୍ତ କପିର ିବକିୋଶ୍କ୍ରମ ର୍ଟଛି,ି ୟୋହୋ  
  ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 ୧୦. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ସହୟି ଦ୍ରୋବଡି ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ନରୂିପଣ କର । 
 ୧୧. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ସହୟି ଅଷ୍ଟ୍ରକି ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ନରୂିପଣ କର । 
 ୧୨. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ସହୟି  ୋବନକି ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 ୧୩. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ସହୟି ଇଂରୋଜୀ ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 ୧୪. ଓଡଆି ଶ୍ଳିୋତ୍ଲ୍ଖର ବକିୋଶ୍କ୍ରମ ସଂପକଘତ୍ର ବୟଝୋଇ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
 ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
  
 ୧. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ତ୍କଉ ଁଭୋଷୋରୟ  ସଷୃ୍ଟି ? 
 ୨. ପ୍ରୋଚୀନ ଭୋରୟୀୟ ଆ ଘେଭୋଷୋ ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକି କ’ଣ ? 
 ୩. ମଧ୍ୟ ଭୋରୟୀୟ ଭୋଷୋ ପରବିୋରର ଅନେ ବଭିୋଗଗୟଡକି କ’ଣ ? 
 ୪. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ତ୍କଉ ଁପରବିୋର ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ? 
 ୫. ପୋଲି୍ ଭୋଷୋର ଐୟହିୋସକି ସମୟ ନରୂିପଣ କର । 
 ୬. ପ୍ରୋକୃୟ ଭୋଷୋର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ? 
 ୭. ଅପଭ୍ରଂଶ୍ ଭୋଷୋର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ? 
 ୮. ଓଡଆି ଲି୍ପିକୟ ତ୍କଉଁ ଲି୍ପି ନୋମତ୍ର ସବୀକୃୟ ିମିଳଛି ି? 
 ୯. ପ୍ରର୍ମ ଓଡଆି ଶ୍ଳିୋତ୍ଲ୍ଖ ତ୍କଉଁ ସ୍ଥୋନତ୍ର ରହଛି ି? 
 ୧୦. ଜୟ-ବଜିୟ ଶ୍ଳିୋତ୍ଲ୍ଖ ତ୍କଉଁ ସ୍ଥୋନତ୍ର ରହଛି ି? 
 ୧୧. ଚ ଘେୋପଦର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ? 
 ୧୨. ଚ ଘେୋର ଭୋଷୋକୟ କ’ଣ କୟହୋ ୋଇଛ ି? 
 ୧୩. ସୋରଳୋଙ୍କ ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ? 
 ୧୪. ସୋରଳୋଙ୍କ ବେବହୃୟ ଭୋଷୋ ତ୍ଶ୍ୈଳୀକୟ କ’ଣ କୟହୋ ୋଇଛ ି? 
 ୧୫. ଦୟଇଟ ିଦ୍ରୋବଡି ଶ୍ବ୍ଦ ତ୍ଲ୍ଖି ୟୋହୋର ଓଡଆି ଧମଘ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 ୧୬. ଦୟଇଟ ିଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶ୍ବ୍ଦ ତ୍ଲ୍ଖି ୟୋହୋର ଓଡଆି ଧମଘ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 ୧୭. ଓଡଆିତ୍ର ବେବହୃୟ ଦୟଇଟ ି ୋବନକି ଶ୍ବ୍ଦ ତ୍ଲ୍ଖ । 



 

 ୧୮. ନବୀନ ଭୋରୟୀୟ ଆ ଘେ ଭୋଷୋ ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକି କ’ଣ ? 
 ୧୯.  ୋବନକି ଭୋଷୋ ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ଭୋଷୋ ଦୟଇଟ ିକ’ଣ ? 
 ୨୦. ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରବିୋର ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକି କ’ଣ ? 
 ୨୧. ଦ୍ରୋବଡି ପରବିୋର ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକି କ’ଣ ? 
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ଭୋଷୋର ସଜ୍ଞୋ ସ୍ଵରୂପ, ଓଡଆି ଭୋଷୋର ଯବୈଶ୍ଷି୍ଟ୍େ ଓ ବବିଧିତୋ 
‘କ’ ବଭିୋଗ 

 ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ଭୋଷୋର ସ୍ଜ୍ଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୨. ଭୋଷୋର ସ୍ଵରୂପ ସହ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୩. ଓଡଆି ଭୋଷୋର ତ୍ବୈଶ୍ଷି୍ଟେ ଉପତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର । 
୪. ଓଡଶି୍ୋତ୍ର ପ୍ରଚଳୟି ତ୍ବୋଲି୍ ଏକ ଆଞ୍ଚଳକି ଭୋଷୋ ; ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୫. ଭୋଷୋ ଓ ତ୍ବୋଲି୍ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ମୌଳକି ପୋର୍ଘକେ ଦଶ୍ଘୋଇ ;ଓଡଆି ଭୋଷୋତ୍ର ଏହୋର ବେବହୋର ଦଶ୍ଘୋଅ। 
୬. ପଶି୍ଚମୋଞ୍ଚଳୀୟ ଉପଭୋଷୋର ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୭. ଦେିଣୋଞ୍ଚଳୀୟ ଉପଭୋଷୋର ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୮. ଓଡଆି ଗଦେ ଭୋଷୋର ବବିତ୍ତଘନ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୯. ଓଡଆି ଶ୍ବ୍ଦ ଭଣ୍ଡୋର ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୦. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ଉପତ୍ର  ୋବନକି ଭୋଷୋର କପିର ିପ୍ରଭୋବ ପଡଛି ିସଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
 
୧. ତ୍କତ୍ୟୟମ ଭୋଷୋରୂତ୍ପ ଓଡଆି ଭୋଷୋ ଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ମୋନେୟୋ ପୋଇଛ ି? 
୨. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ତ୍କତ୍ବ ଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ମୋନେୟୋ ପୋଇଛ ି? 
୩. ଓଡଆି ଭୋଷୋ ତ୍କତ୍ୟ ବଷଘର ପୟରୋୟନ ? 
୪. ଓଡଆି ଭୋଷୋର ପ୍ରୋଚୀନ ନମୟନୋ ତ୍କଉଁ ଠୋତ୍ର ତ୍ଦଖିବୋକୟ ମିଳଛି ି? 
୫. ଓଡଆି ଭୋଷୋର ଦୟଇଟ ିଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ଲ୍େଣ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୬. ଓଡଆି ଭୋଷୋର ଦୟଇଟ ିତ୍ବୈଶ୍ଷି୍ଟେ ଲି୍ରୂପନ କର । 
୭. ଆଞ୍ଚଳକି ଭୋଷୋ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 
୮. ଦୟଇଟ ିଆଞ୍ଚଳକି ଭୋଷୋର ନମୟନୋ ଦଅି । 
୯. ଆଞ୍ଚଳକି ଭୋଷୋର ଦୟଇଟ ିଲ୍େଣ ଦଶ୍ଘୋଅ । 



 

୧୦. ମୋନକ ଭୋଷୋର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୧. ଭୋରୟତ୍ର ଦୟଇଟ ିବେବହୃୟ ଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ଭୋଷୋର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୧୨. ମୋନକ ଭୋଷୋର ଦୟଇଟ ିଲ୍େଣ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୩. କଥିୟ ଭୋଷୋ ଓ ମୋନକ ଭୋଷୋ ମଧ୍ୟତ୍ର ଦୟଇଟ ିପୋର୍ଘକେ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୪. ଓଡଆି ଦୟଇଟ ିପ୍ରୋଚୀନ ଗଦେ ଭୋଷୋତ୍ର ଲି୍ଖିୟ ସୋହୟିେ କୃୟରି ପରଚିୟ ଦଅି । 
୧୫. ଦୟଇଟ ିୟତ୍ସମ ଶ୍ବ୍ଦର ନମୟନୋ ଦଅି । 
୧୬. ଦୟଇଟ ିୟଦଦ୍ଭବ ଶ୍ବ୍ଦର ନମୟନୋ ଦଅି । 
୧୭. ଦୟଇଟ ିତ୍ଦଶ୍ଜ ଶ୍ବ୍ଦର ନମୟନୋ ଦଅି । 
୧୮. ତ୍ବୈତ୍ଦଶ୍କି ଶ୍ବ୍ଦ ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକି କ’ଣ ? 
୧୯.  ୋବନକି ଭୋଷୋ ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ତ୍କଉଁ ଭୋଷୋକୟ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଏ ? 
୨୦. ଶ୍ବ୍ଦ ଭଣ୍ଡୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 

Core- 07 

ଓଡଆି ବେବହୋରକି ବେୋକରଣ 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ୋନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ବର୍ଣ୍ଘ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? ଓଡଆି ବର୍ଣ୍ଘର ବଭିୋଗୀକରଣ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨. ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? ପ୍ରକୋଜଘେ ଦୃଷ୍ଟିରୟ  ବୋକେର ବଭିୋଗୀକରଣ କର । 
୩. କୋରକ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି?ଏହୋର ବଭିୋଗୀକରଣ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୪. ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଘ ଓ ବେଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଘ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଘର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୫. ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଘର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୬. ବେଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଘର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୭. ବୋକେର ସ୍ଵରୂପ ଓ ଲ୍େଣ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୮. ବୋକେର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ବଭିୋଗୀକରଣ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୯. ବୋକେ ଗଠନର ପଦ୍ଧୟ ିଓ ବେବହୋର ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୦. ବୋକେର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ଲ୍େଣ ଓ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୧. କୋରକ କଣ ? ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୨. ବଭିକି୍ତ ସମ୍ପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୩. ଉପସଗଘ କଣ ? ଏହୋର ପ୍ରତ୍ୟୋଗଧୋରୋ ସମପରକତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୪. ସନ୍ଧ ିକଣ ? ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୫. ସମୋସର ସଜ୍ଞୋସ୍ଵରୂପ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୬. ଓଡଆି ଶ୍ବ୍ଦ ସଂଭୋର ସମ୍ପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 



 

 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
 
୧. ବର୍ଣ୍ଘ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି; ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଘ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝୋ । 
୨. ବେଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଘର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପରଚିୟ ନମିଘୋଣ କର । 
୩. ବଗଘେ ବେଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଘ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ? ଏହୋର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୪. ଅବଗଘେ ବେଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଘର ପରଚିୟ ନମିଘୋଣ କର । 
୫. ନୋସକିେ ବର୍ଣ୍ଘ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝୋ ; ଏହୋର ପରଚିୟ ନମିଘୋଣ କର । 
୬. ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି; ତ୍ଗୋଟଏି ଉଦୋହରଣ ଦଅି । 
୭. ସରଲ୍ୋ ବୋକେ କହକଉ କହନ୍ତ ି; ତ୍ଗୋଟଏି ଉଦୋହରଣ ଦଅି । 
୮. ତ୍ ୌଗିକ ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି; ତ୍ଗୋଟଏି ଉଦୋହରଣ ଦଅି । 
୯. ଜଟଳି ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି; ତ୍ଗୋଟଏି ଉଦୋହରଣ ଦଅି ।  
୧୦. ମିଶ୍ର ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି; ତ୍ଗୋଟଏି ଉଦୋହରଣ ଦଅି । 
୧୧. ସରଳ ବୋକେ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋକୟ ତ୍ ୌଗିକ ବୋକେତ୍ର ରୂପୋନ୍ତର କର । 
୧୨. ତ୍ ୌଗିକ ବୋକେ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋକୟ ଜଟଳି ବୋକେତ୍ର ରୂପୋନ୍ତର କର । 
୧୩. କୃଦନ୍ତ କଣ ? 
୧୪. ୟଦ୍ଧୟି କଣ ? 
୧୫. କୋରକର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ ? 
୧୬. ବଭିକି୍ତର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୭. ଉପସଗଘର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୮. ସନ୍ଧରି ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୯. ସମୋସର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୦. ୟୟସମ କଣ ? 
୨୧. ୟଦଭବ କଣ ? 
୨୨. ତ୍ଦଶ୍ଜ ଶ୍ବ୍ଦ ଦୟଇଟରି ଉଦୋହରଣ ଦଅି । 

 
 

+3 2nd Yr. (Sem. 4) 
Core- 08 

ଓଡଆି ଯଲ୍ୋକ ସଂସ୍କୃତ ିଓ ଯଲ୍ୋକ ସୋହତିେ 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ତ୍ଲ୍ୋକ ସଂସ୍କୟୃରି ସଂଜ୍ଞୋ ସହ ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨. ତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହୟିେର ସଂଜ୍ଞୋ ସହ ସ୍ଵରୂପ ନୋଇର୍ଣ୍ଘୟ କର । 



 

୩. ତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହୟିେର ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୪. ତ୍ଲ୍ୋକ ଗୀୟର ସଂଜ୍ଞୋ ସହ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୫. ତ୍ଲ୍ୋକଗୀୟର ତ୍ବୈଶ୍ଷି୍ଟେ ନରୂିପଣ କର । 
୬. ଓଡଆି ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀ କପିର ିତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହୟିେକୟ ବଳଷି୍ଠ କରଛି ିଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୭. ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀର ସଂଜ୍ଞୋ ସହ ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୮. ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀ ଓ ଜନଶ୍ୁୟ ିମଧ୍ୟତ୍ର ଥିବୋ ପୋର୍ଘକେ ନରୂିପଣ କର । 
୯. ଓଡଆି ତ୍ଲ୍ୋତ୍କୋକି୍ତର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୧୦. ତ୍ଲ୍ୋତ୍କୋକି୍ତର ସୋମୋଜକି ଓ ସୋଂସ୍କୟୃକି ଆତ୍ବଦନ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୧. ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୨. ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଇ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୧୩. ପୂବଘୋଞ୍ଚଳ ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୧୪. ପଶି୍ଚମୋଞ୍ଚଳ ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ପରଚିୟ ନମିଘୋଣ କର । 
୧୫. ଓଡଆି ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ବଭିୋଗୀକରଣ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୦୨ ନମବର) 
 
୧. ତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହୟିେ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
୨. ତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହୟିେ ପ୍ରର୍ମ ଓଡଆି ଗତ୍ବଷକଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩. ଓଡଆି ତ୍ଲ୍ୋକଗୀୟ ଓ ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀ ଗତ୍ବଷଣୋ ପୟସ୍ତକ କୋହୋର ? 
୪. ଉତ୍କଳ ଗୋଉଲିଁ୍ ଗୀୟ ପୟସ୍ତକ କୋହୋର ? 
୫. ଦୟଇଟ ିତ୍ଲ୍ୋକଗୀୟର ନମୟନୋ ଦଅି । 
୬. ଶ୍ଗଡଆି ଗୀୟର ଉଦୋହରଣ ଦଅି । 
୭. କୃଷକ ଗୀୟର ତ୍ଗୋଟଏି ଉଦୋହରଣ ଦଅି । 
୮. ‘ଉତ୍କଳ କୋହୋଣୀ’ ପୟସ୍ତକ କୋହୋର ସଷୃ୍ଟି ? 
୯. ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀତ୍ର ତ୍ମୋଟଫି୍ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ? 
୧୦. ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ଦୟଇଟ ିବଭିୋଗ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୧. ଲ୍ଳୟିୋ ପୋଲ୍ୋ ତ୍କଉଁ ଜେିୋର ପ୍ରସୋରୟି ? 
୧୨. ଦଣ୍ଡନୋଟ ତ୍କଉ ଁଜେିୋର ବଖିେୋୟ ? 
୧୩. ଦଣ୍ଡନୋଟକର ଉପୋସେ କଏି ? ତ୍ଭୋକ୍ତୋ କଏି ? 
୧୪. ପୋଲ୍ୋର ଉପୋସେ ତ୍ଦବୟୋ କଏି ? 
୧୫. ଧନୟ ୋତ୍ରୋ ତ୍କଉଁ ଜେିୋର ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକ ? 
୧୬. ପ୍ରହଳୋଦ ନୋଟକ ତ୍କଉଁ ଜେିୋର ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକ ? 



 

୧୭. ତ୍ମୋଗଲ୍ ୟୋମସୋ ତ୍କଉ ଁଜେିୋର ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକ ? 
୧୮. ଛଉ ନୃୟେତ୍ର ମୟଖୋର ବେବହୋର କୋହିଁକ ିହୟଏ ? 
୧୯. ଭୋରୟଲ୍ୀଳୋର ବଷିୟବସ୍ତୟ କ’ଣ ? 
୨୦. ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକ ଓ ତ୍ଲ୍ୋକନୃୟେ ମଧ୍ୟତ୍ର ପୋର୍ଘକେ କ’ଣ ? 
 

Core- 09 
ସୋହତିେ ତତ୍ତ୍ଵ (ପ୍ରୋଚେ ଓ ପୋଶ୍ଚୋତେ) 

 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ରସ କ’ଣ ? ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨. “ବୋକେ ରସୋତ୍ମକ କୋବେ” ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩. “ବଭିୋବୋନୟଭୋବ ସଂତ୍ ୋଗୋତ୍ ରସ ନଷି୍ପତ୍ତ”ି ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୪. ରସର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୫. ରୀୟରି ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୬. ରୀୟରିୋତ୍ମୋ କୋବେସେ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୭. ଅଳଙ୍କୋରର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୮. ଅର୍ଘୋଳଙ୍କୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଉଦୋହରଣ ସହ ବୟଝୋଅ । 
୯. କଲୋସସିଜିମିର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୦. ପୋଶ୍ଚୋୟେ କଲୋସସିଜିମିର ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୧୧. ତ୍ରୋମୋଣ୍ଟସିଜିମିର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ସ୍ଵରୂପ ବଚିୋର କର । 
୧୨. ଚତି୍ରକଳ୍ପ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? ଓଡଆି କବୟିୋତ୍ର ଏହୋର ପ୍ରତ୍ୟୋଗ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୩. ପ୍ରୟକିର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୪. ଆଧୟନକି ଓଡଆି କବୟିୋତ୍ର ପ୍ରୟକିର ବେବହୋର ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୫. ଧ୍ଵନରି ସଜ୍ଞୋସ୍ଵରୂପ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୬. ବତ୍କ୍ରୋକି୍ତର ସଜ୍ଞୋସ୍ଵରୂପ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୦୨ ନମବର) 
 

୧. ରସର ପ୍ରବକ୍ତୋ କଏି ? 
୨. ରୀୟବିୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କଏି ? 
୨. ଅଳଙ୍କୋର ୟରଙି୍ଗଣୀ କୋହୋର ସଷୃ୍ଟି ? 
୩. ରସ ଗଙ୍ଗୋଧର କୋହୋର ସଷୃ୍ଟ ି? 



 

୪. ଧ୍ଵନବିୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କଏି ? 
୫. ବତ୍କ୍ରୋୟ ିକୋବେ ଜୀବୟିମ ଉକି୍ତ କୋହୋର ? 
୬.  ମକ ଅଳଙ୍କୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 
୭. ଅଳଙ୍କୋର ତ୍କତ୍ୟ ଭୋଗତ୍ର ବଭିକ୍ତ ? 

 ୮. ଭ୍ରୋନ୍ତମିୋନ ଅଳଙ୍କୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତ ି? 
 ୯. କଲୋସସିଜିମି ର ଓଡଆି ରୂପୋନ୍ତର କଣ ? 
 ୧୦. ଦୟଇଟ କଲୋସକି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୧୧. ତ୍ରୋମୋଣ୍ଟସିଜିମି ର ଦୟଇଟ ଗୟଣ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୧୨. ପ୍ରୟୀକବୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କଏି ? 
 ୧୩. ଦୟଇଜଣ ପ୍ରୟକିବୋଦୀ କବଙି୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
 ୧୪. ଚତି୍ରକଳ୍ପର ଇଂରୋଜୀ ପରଭିୋଷୋ କଣ ? 
 ୧୫. ବତ୍କ୍ରୋକି୍ତର ପ୍ରବକ୍ତୋ କଏି ? 
 ୧୬. ଧ୍ଵନବିୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କଏି ? 
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ଓଡଆି କବତିୋ ପ୍ରୋଚୀନରୁ ଆଧୁନକି 

 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ଦୟତ୍ ଘେୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣତ୍ର ପିୟୃ ହୃଦୟର ବୋତ୍ସଲ୍େ ପ୍ରମୋଣ କର । 
୨. ଚବଶି୍ ିଗୟରୟ  ପ୍ରସଙ୍ଗତ୍ର କବଙି୍କ ଦୋଶ୍ଘନକି ଦୃଷ୍ଟଭିଙ୍ଗୀର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୩. ରସକତ୍େୋଳର ପଠୟିୋଂଶ୍କୟ ଭିତ୍ତ ିକର ିକବଙି୍କ ଭକି୍ତଭୋବନୋର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୪. ତ୍କୋଟ ିବ୍ରହ୍ମୋଣ୍ଡ ସୟନ୍ଦରୀ ପଠୟିୋଂଶ୍କୟ ଭିତ୍ତ ିକର ିକବଙି୍କ ପୋଣି୍ଡୟେର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୫. ମହୋ ୋତ୍ରୋ ପଠୟିୋଂଶ୍କୟ ଭିତ୍ତ ିକର ିକବଙି୍କ ଜୋୟୀୟୟୋବୋଦର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୬. ମଙ୍ଗତ୍ଳ ଅଇଲ୍ୋ ଉଷୋ କବୟିୋତ୍ର ପ୍ରକୃୟ ିଚତି୍ର ପ୍ରଦୋନ କର । 
୭. ବନ୍ଦରି ସୋନ୍ଧେ ଅନୟଚନି୍ତୋତ୍ର କବଙି୍କ ମୋନବୟୋବୋଦର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୮. ପ୍ରୟମିୋ ନୋୟକ କବୟିୋତ୍ର କବଙି୍କ ବୋସ୍ତବବୋଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରଚିୟ ପ୍ରଦୋନ କର । 



 

 
‘ଖ’ ବଭିୋଗ 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
୧. ଭୋଗବୟର ରଚନୋତ୍ଶ୍ୈଳୀ କ’ଣ ? 
୨. ଭୋଗବୟ ତ୍କତ୍ୟ ସ୍ଥଳତ୍ର ରଚୟି ? 
୩. ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୪. ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟଇଟ ିଆଳଙ୍କୋରକି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୫. ଗଙ୍ଗୋଧର ତ୍ମତ୍ହରଙ୍କ ଦୟଇଟ ିତ୍ପୌରୋଣିକ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୬. ସଚ୍ଚଦିୋନନ୍ଦ ରୋଉୟରୋୟଙ୍କ ଗଦେ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୭. ସଚ୍ଚ ିରୋଉୟରୋୟଙ୍କ ଦୟଇଟ ିକବୟିୋ ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୮. ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟ ତ୍କଉଁ ଛନ୍ଦତ୍ର ରଚୟି ? 
୯. ଚବଶି୍ୟମ ଗୟରୟ  କଏି ? 
୧୦.  ମହୋ ୋତ୍ରୋ ତ୍କଉଁ ଛନ୍ଦତ୍ର ରଚୟି ? 
୧୧. ମଙ୍ଗତ୍ଳ ଅଇଲ୍ୋ ଉଷୋ ତ୍କଉ ଁରୋଗତ୍ର ରଚୟି ? 
୧୨. ବନ୍ଦୀର ସୋନ୍ଧେ ଅନୟଚନି୍ତୋ ତ୍କଉଁ ପୟସ୍ତକର ଅଂସ ବତି୍ଶ୍ଷ ? 
୧୩. ପ୍ରୟମିୋ ନୋୟକ କବୟିୋ ତ୍କଉଁ ସଂକଳନର ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ? 
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ଓଡଆି ନୋଟକ ଓ ଏକୋଙି୍କକୋ 
 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ରକ୍ତମୋଟ ିନୋଟକତ୍ର ସମୋଜ ଚତି୍ର ପ୍ରଦୋନ କର । 
୨. ରକ୍ତମୋଟ ିନୋଟକର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବଚିୋର କର । 
୩. ‘ନନ୍ଦକିୋତ୍କଶ୍ରୀ’ ସଫଳ ଐୟହିୋସକି ନୋଟକ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୪. ‘ନନ୍ଦକିୋ ତ୍କଶ୍ରୀ’ ନୋଟକତ୍ର ନନ୍ଦକିୋର ଚରତି୍ର ଚତି୍ରଣ କର । 
୫. ତ୍କୋକୟଆ ଏକ ସଫଳ ମିଥିକ୍ ନୋଟକ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୬. ତ୍କୋକୟଆ ମଟକତ୍ର ସମକୋଳୀନ ବୋସ୍ତବୟୋ କପିର ିପ୍ରୟଫିଳୟି ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୭. ସୃ୍ମୟ ିବଭି୍ରୋଟ ସଫଳ ମନସ୍ତୋତି୍ତ୍ଵକ ନୋଟକ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୮. ସଫଳ ଏକୋଙି୍କକୋ ଭୋତ୍ବ ସୃ୍ମୟ ିବଭି୍ରୋଟକୟ ବଚିୋର କର । 



 

୯. ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀ ଏକୋଙି୍କକୋର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବଚିୋର କର । 
୧୦. ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀ ନୋଟକତ୍ର ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀର ଚରତି୍ର ଚତି୍ରଣ କର । 
୧୧. ୟଟ ନରିଞ୍ଜନ ‘ଜୀବନ ପ୍ରୟ ିମୟକି୍ତର ଏକ ଆହବୋନ’ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୨. ପଠୟି ‘ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀ’ତ୍ର ତ୍ବୈକୟଣ୍ଠନୋର୍ଙ୍କ ଚରତି୍ର ଚତି୍ରଣ କର । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
 
୧. କୋଳଚିରଣ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ୨ଟ ିନୋଟକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨. କୋଳଚିରଣଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩. ରକ୍ତମୋଟରି ମୟଖେ ଚରତି୍ର ଦୟଇଟ ିନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୪. ନନ୍ଦକିୋର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୫. ନନ୍ଦକିୋ ତ୍କଉଁ ରୋଜୋଙ୍କ କନେୋ ? 
୬. ବଜିୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୟଇଟ ିନୋଟକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୭. ନରିଞ୍ଜନୋ କୋହୋକୟ କୟହୋ ୋଇଛ?ି 
୮. ତ୍କୋକୟଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୋଟେକୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୯. ତ୍କୋକୟଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୋଟେକୋର ତ୍କଉଁଠୋରୟ  ସଂଗ୍ରହ କରଛିନ୍ତ ି? 
୧୦. ବଜିୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ୨ଟ ିନୋଟକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୧. ସୃ୍ମୟ ିବଭି୍ରୋଟତ୍ର ମୟଖେ ନୋୟିକୋ ଚରତି୍ରର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୨. ତ୍କଉ ଁଉପୋଧି କର୍ୋ ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀତ୍ର କୟହୋ ୋଇଛ?ି 
 

Core – 12 

ଓଡଆି କଥୋସୋହତିେ 
 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପୂବଘବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି କର୍ୋ ସୋହୟିେର ବକିୋଶ୍କ୍ରମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨. ଓଡଆି େୟଦ୍ରଗଳ୍ପର ପ୍ରର୍ମ ପ ଘେୋୟତ୍ର ପ୍ରୟଫିଳୟି ସମୋଜଚତି୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପୂବଘବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ଉପନେୋସର ସୋମୋଜକି ଜୀବନ ଚତି୍ର କପିର ିପ୍ରୟଫିଳୟି ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ 
 କର । 
୪. ଛମୋଣ ଆଠଗୟଣ୍ଠ ଉପନେୋସତ୍ର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବଚିୋର କର । 



 

୫. ପଠୟି ଛମୋଣ ଆଠଗୟଣ୍ଠତ୍ର ଭଗିଆ ଚରତି୍ରର ଚତି୍ରଣ କର । 
୬. ଦୋନୋପୋଣ ିଉପନେୋସତ୍ର ବଳଦିତ୍ତ ଚରତି୍ର ଚତି୍ରଣ କର । 
୭. ଦୋନୋପୋଣ ିଉପନେୋସର ନୋମକରଣ ପ୍ରୟପିୋଦନ କର । 
୮. ତ୍ଦବୟୋର ବଧିୋନ ଗଳ୍ପତ୍ର ଗୋଳ୍ପକିଙ୍କ ସଫଳୟୋ ବଚିୋର କର । 
୯. ‘ମଣଷି ହୋୟତ୍ର ତ୍ଦବୟୋର ଭୋଗେ’ ପଠୟି ଗଳ୍ପତ୍ର ଏହୋ ପ୍ରମୋଣ କର । 
୧୦. ମୋଂସର ବଳିୋପ ଗଳ୍ପତ୍ର ନୋମକରଣର ସଫଳୟୋ ବଚିୋର କର । 
୧୧. ମଧୟକର ତ୍ମତ୍ହର ଗଳ୍ପତ୍ର ଦବିେସଂିହଙ୍କ ଚରତି୍ର ଚତି୍ରଣ କର । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 
୧. ପ୍ରର୍ମ ଓଡଆି ଉପନେୋସ ଓ ଔପନେୋସକିଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨. ଫକରି ତ୍ମୋହନଙ୍କ ରଚୟି ଐୟହିୋସକି ଉପନେୋସର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩. ଅମୟରଦୀର୍ିପ୍ରସଙ୍ଗ ତ୍କଉ ଁଉପନେୋସର ଅଂଶ୍ ବତି୍ଶ୍ଷ ? 
୪. ଛମୋଣ ଆଠଗୟଣ୍ଠତ୍ର ଚମ୍ପୋ କଏି ? 
୫. ସତ୍ରୋଜନିୀ ତ୍କଉଁ ଉପନେୋସର ଚରତି୍ର ? 
୬. ତ୍ଗୋଦୋବରଶି୍ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ୨ଟ ିଗଳ୍ପର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୭. ତ୍ଦବୟୋର ବଧିୋନ ଗଳ୍ପତ୍ର ବର୍ଣ୍ିୟ ଗଁୋର ନୋମ କ’ଣ ? 
୮. ତ୍କଉ ଁସ୍ଥୋନତ୍ର ତ୍ଦବୟୋର ମନ୍ଦରି ନମିଘୋଣ ତ୍ହଲ୍ୋ ? 
୯. ମୋଂସର ବଳିୋପ ଗଳ୍ପତ୍ର ଦୟଇଟ ିମୋନତ୍ବୟର ଚରତି୍ରର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୦. ମଧୟକର ତ୍ମତ୍ହର କଏି ? 
୧୧. ଟକି ିଝଅିଟ ିପ୍ରର୍ତ୍ମ ଦବିେସଂିହଙ୍କର ତ୍ମତ୍ହରତ୍ର କ’ଣ ପିନ୍ଧବିୋକୟ ତ୍ଦଇଥିଲ୍ୋ ? 
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ଓଡଆି ଗଦେ ସୋହତିେ 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
୧. ସମୋତ୍ଲ୍ୋଚନୋର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ସ୍ଵରୂପ ନରି୍ଣ୍ଘୟ କର । 
୨. ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୋହୋକୟ କହନ୍ତ;ି ସଦେଶ୍ୀଳୟୋ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୟ କପିର ିସଫଳ କତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ 
 କର । 
୩. ତ୍ମୋ ଫୟଟୋ ଡଙ୍ଗୋର କୋହୋଣୀର ସୋରକର୍ୋ ନଜି ଭୋଷୋତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୪. ବେକି୍ତଗୟ ଅନୟ ଭୂୟ ିଓ ଅଭିଜ୍ଞୟୋ କପିର ିପ୍ରୟଫିଳୟି ୟୋହୋ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୫. ଭୋଷୋ ଓ ଜୋୟୀୟୟୋ ତ୍ଗୋଟଏି ଜୋୟରି ସ୍ଵୋଭିମୋନ କପିର ିୟୋହୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 



 

୬. ବହୟଭୋଷୀ ରୋଷ୍ଟ୍ରତ୍ର ଏକ ଜୋୟୀୟୟୋ କପିର ିସହଜ ୟୋହୋ ପଠୟି ପ୍ରବନ୍ଧତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୭. ରର୍ ସପ୍ତକ ପଠୟିୋଂଶ୍କୟ ଭିତ୍ତ ିକର ିତ୍ଲ୍ଖକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟଭିଙ୍ଗୀର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୮. ‘ମଁୟ ସୟେଧମଘୋ କହୟଛ’ି ପ୍ରବନ୍ଧର ନୋମକରଣର ସୋର୍ଘକୟୋ ବଚିୋର କର । 
୯. ଭୋରୟୀୟ ଧମଘୋ ଦଶ୍ଘନୀୟ ଭଗୀରର୍ : ବତି୍ବକୋନନ୍ଦ ୟୋହୋ ପଠୟି ପ୍ରବନ୍ଧତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୦. ମୋନବ ଜୀବନ ପ୍ରୟ ିସୟେର ନୂୟନ ଆବଷି୍କୋର ‘ସୟେଧମଘୋ କହୟଛ’ି, ୟୋହୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 

 
୧. ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଇଂରୋଜୀ ପରଭିୋଷୋ କ’ଣ ? 
୨. ପଣି୍ଡୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୋସଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନୋମ କ’ଣ? 
୩. ଗଙ୍ଗୋରୟ  ତ୍ଗୋଦୋବରୀ ଭ୍ରମଣ ପୟସ୍ତକର ରଚୟିୟୋ କଏି ? 
୪. ସୟେଧମଘୋ କଏି ? 
୫. ତ୍ଗୋପବନ୍ଧୟଙ୍କ ୨ଟ ିଗଳ୍ପର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୬. ଚନ୍ଦ୍ରତ୍ଶ୍ଖର ରର୍ଙ୍କ ଦୟଇଟ ିଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
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ଓଡଆି ଭୋଷୋର ବେବହୋରକି ପ୍ରଯୟୋଗ 

 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
୧. ବେୋବହୋରକି ଲି୍ଖନକଳୋ ପରଭିୋଷୋ ଓ ପରସିର ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨. ଲି୍ଖନ କଳୋର ସ୍ଵରୂପ ଓ ତ୍ବୈଚତି୍ରେ ସଂପକଘତ୍ର ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩. କୋଜଘେୋଳୟ ଲି୍ଖନ ବଧିିତ୍ର ନଥି ପ୍ରସ୍ତୟୟରି ନମୟନୋ ୟଆିର ିକର । 
୪. ପ୍ରସ୍ତବୋ ଲି୍ଖନ ଓ ଅନୟତ୍ମୋଦନର ତ୍ଗୋଟଏି ନମୟନୋ ପ୍ରସ୍ତୟୟ କର । 
୫. ବଜି୍ଞପି୍ତ ଓ ତ୍ର୍ୋଷଣୋ ଲି୍ଖନର ତ୍ଗୋଟଏି ନମୟନୋ ପ୍ରସ୍ତୟୟ କର । 
୬. ସୋହୟିେ ଓ ସୋମବୋଦକିୟୋ ମଧ୍ୟତ୍ର ଥିବୋ ସଂପକଘ ସମବତ୍ନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୭. ସଂପୋଦକୀୟ ଲି୍ଖନ କଳୋ ଓ କୋରଗିରୀ ସମବତ୍ନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୮. ତ୍ଗୋଟଏି ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନୋ ଓ ଫିଚର ପ୍ରସ୍ତୟୟରି ନମୟନୋ ପ୍ରସ୍ତୟୟ କର । 
୯. ପୟସ୍ତକ ରଚନୋ ତ୍କୌଶ୍ଳ ସମବତ୍ନ୍ଧ ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୦. ପତ୍ର-ପତ୍ରକିୋ ସଂପୋଦନୋ ପଦ୍ଧୟ ିଓ ତ୍କୌଶ୍ଳ ସହ ତ୍ଗୋଟଏି ଉଦୋହରଣ ତ୍ଦଇ ବୟଝୋଅ । 

 
‘ଖ’ ବଭିୋଗ 

 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର) 



 

 
୧. ବେୋବହୋରକି ଲି୍ଖନ କଳୋ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? 
୨. ବେୋବହୋରକି ଲ୍େଣ କଳୋର ଦୟଇଟ ିସଂଜ୍ଞୋ ପ୍ରସ୍ତୟୟ କର । 
୩. ଲି୍ଖନ କଳୋର ଦୟଇଟ ିପଦ୍ଧୟ ିତ୍ଲ୍ଖ । 
୪. ନଥି ପ୍ରସ୍ତୟୟରି ପ୍ରର୍ମ ତ୍ସୋପୋନ କ’ଣ ? 
୫. ଟପି୍ପଣୀ କପିର ିପ୍ରସ୍ତୟୟ କରୋ ୋଏ ? 
୬. ପ୍ରସ୍ତୋବ ଲି୍ଖନ ଓ ଅନୟତ୍ମୋଦନ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝୋ ? 
୭. ଚଠି ିପ୍ରସ୍ତୟୟର ତ୍ଗୋଟଏି ଉଦୋହରଣ ଦଅି । 
୮. ଅଧିସୂଚନୋ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ? 
୯. ବଜି୍ଞପି୍ତର ପରଭିୋଷୋ ଓ ଉପସ୍ଥୋପନୋ କପିର ିକୟଏ ? 
୧୦. ତ୍ର୍ୋଷଣୋ କପିର ିଲି୍ଖନ କରୋ ୋଏ ? 
୧୧. ଫିଚର କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝୋ ? 
୧୨. ପୟସ୍ତକ ରଚନୋର ଦୟଇଟ ିପଦ୍ଧୟ ିତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୩. ପୟସ୍ତକ ରଚନୋର ତ୍ସୋପୋନଗୟଡକି କ’ଣ ? 
୧୪. ତ୍ମୌଳକି ପୟସ୍ତକ ରଚନୋ ସଂପୋଦନୋ ପୟସ୍ତକ ମଧ୍ୟତ୍ର ପ୍ରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୧୫. ସଂପୋଦନୋ କଳୋ କହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? ଏହୋର ତ୍ଗୋଟଏି ଉଦୋହରଣ ଦଏି । 
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DSE – 1 
ଓଡଶି୍ୋର ସୋଂସ୍କୃତକି ଇତହିୋସ ଓ ଓଡଆି ସୋହତିେ 

ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
 
୧।  ଓଡଶି୍ୋର ସଂେିପ୍ତ ଇୟହିୋସ ସଂପକଘତ୍ର ବଷିଦ ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର । 
୨।  ପ୍ରୋଚୀନ ଓଡଶି୍ୋ କପିର ିଗଠନ ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ, ତ୍ସ ବଷିୟତ୍ର ସବତି୍ଶ୍ଷ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୩।  ପ୍ରର୍ମ ନରସଂିହତ୍ଦବୋଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଏକ ବବିରଣୀ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୪।  କପିତ୍ଳନ୍ଦ୍ରତ୍ଦବଙ୍କ ରୋଜତ୍ଵ ଓ ଐୟହିେ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୫।  ମୟକୟନ୍ଦତ୍ଦବଙ୍କ ରୋଜତ୍ଵ ସଂପକଘତ୍ର ଏକ ବବିରଣୀ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୬।  ନଅଙ୍କ ଦୟଭିେ ଓ ଫଳୋଫଳ ସଂପକଘତ୍ର ବବିରଣୀ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୭।  ଓଡଶି୍ୋର ଅଧିବୋସୀମୋନଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଏକ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କର । 
୮।  ଓଡଶି୍ୋର ପ୍ରସ୍ତର  ୟଗ ଓ ନୂୟନ ପ୍ରସ୍ତର  ୟଗ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 



 

୯।  ତ୍ଭୋଇ ବଂଶ୍ ଓ ୟୋର ତ୍ବୈଶ୍ଷି୍ଟ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୦।  ଉଡ୍ର ଜୋୟରି ଐୟହିେ ଓ ପୋଇକ ବତି୍ଦ୍ରୋହ ସଂପକଘତ୍ର ବଚିୋର କର । 
୧୧।  ସଂସ୍କୟୃ ିକହତି୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟଝ ? ୟୋର ପରଭିୋଷୋ କ’ଣ ? 
୧୨।  ଓଡଶି୍ୋର ଧମଘ ଓ ସଂସ୍କୟୃ ିବଷିୟତ୍ର ବଚିୋର କର । 
୧୩।  ଓଡଶି୍ୋର ତ୍ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୟୃ ିସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୪।  ତ୍ବୌଦ୍ଧ ଧମଘୀୟ ସହଜ ୋନୀ ଧୋରୋର ଦୀପି୍ତମୋନ ଶ୍େିୋ ‘ଚ ଘେୋଗୀୟକିୋ’ ବଚିୋର କର । 
୧୫।  ଓଡଶି୍ୋର ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କୟୃ ିସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୬।  ଓଡଶି୍ୋର ତ୍ଶ୍ୈବ ସଂସ୍କୟୃ ିବଷିୟତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୭।  ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘ ପରମ୍ପରୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୮।  ଓଡଶି୍ୋର ଅଭିତ୍ଲ୍ଖମୋନଙ୍କତ୍ର ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘ ସଂପକଘତ୍ର ବଚିୋର କର । 
୧୯।  ଉତ୍କଳୀୟ କଳୋ ସ୍ଥୋପୟେତ୍ର ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘ ସଂପକଘତ୍ର ବଚିୋର କର । 
୨୦।  ସଂସ୍କୟୃରି ସୟରୂପ ତ୍ବୈଶ୍ଷି୍ଟେ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୧।  ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ ଧମଘ ସଂସ୍କୟୃ ିସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୨।  ଅଭିମନୟେ ସୋମନ୍ତସଂିହୋରଙ୍କ ସୋହୟିେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୩।  ତ୍େତ୍ରୋଧିପୟ ିଜଗନ୍ନୋର୍ ୟତ୍ତ୍ଵର ବଚିୋର କର । 
୨୪।  ଦୋରୟ  ତ୍ଦବୟୋ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ବଷିୟତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୫।  ଆଦବିୋସୀ ସଂସ୍କୟୃ ିସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୬।  ମହୋପ୍ରଭୟ ଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ତ୍ବଶ୍ ଓ ନୀୟ ିସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୨୭।  ସୋରଳୋ ସୋହୟିେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର । 
୨୮।  ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହୟିେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର । 
୨୯।  ପ୍ରୋକ୍ ନୀୟ ିସୋହୟିେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର । 
୩୦।  କବସୂି ଘେ ବଳତ୍ଦବ ରର୍ଙ୍କ ରଚନୋତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩୧। ଓଡଆି ଓଷୋ ବ୍ରୟ ଓ ପବଘପବଘୋଣି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 

‘ଖ’ବଭିୋଗ 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୦୨ ନମବର) 
 
୧।  ପ୍ରୋଚୀନ ଓଡଶି୍ୋ କପିର ିଗଠୟି ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ ? 
୨।  ଓଡଆି ଭୋଷୋ କପିର ିନୋମିୟ ତ୍ହଲ୍ୋ ? 



 

୩।  ଓଡଶି୍ୋର ମୂଳ ଅଧିବୋସୀ କଏି ? 
୪।  ତ୍ଚଦ ିବଂଶ୍ ଓ ଖୋରତ୍ବଳଙ୍କ ଐୟହିେ କ’ଣ ? 
୫।  ହୟଏନଶ୍ଁୋ କଏି ? ୟୋଙ୍କର ବବିରଣୀ କ’ଣ ? 
୬।  ତ୍ଶ୍ୈଳଭୋବ ରୋଜବଂଶ୍ର ସୋମ୍ରୋଜେ ଓ ରୋଜଧୋନୀ ତ୍କଉଁଠ ିଥିଲ୍ୋ ? 
୭।  ତ୍ଭୌମକର ରୋଜବଂଶ୍ର ତ୍କତ୍ବ ରୋଜତ୍ଵ ଆରମ୍ଭ ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ ? 
୮।  ତ୍ଭୌମକର ରୋଜବଂଶ୍ର ରୋଜଧୋନୀ ତ୍କଉଁଠ ି? 
୯।  ତ୍ସୋମବଂଶ୍ର ରୋଜତ୍ଵ କୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ? 
୧୦।  କଳଙି୍ଗର ସୀମୋ ସଂପକଘତ୍ର ବର୍ଣ୍ଘନୋ କର । 
୧୧।  ସଂସ୍କୟୃରି ପରଭିୋଷୋ କ’ଣ ? 
୧୨।  ସମୋଜ ସହୟି ସଂସ୍କୟୃରି କ’ଣ ସଂପକଘ ଅଛ ି? 
୧୩।  ମହମିୋ ଧମଘର ଦଶ୍ଘନ କ’ଣ ? 
୧୪। ଇସଲ୍ୋମ ଧମଘର ପ୍ରୟଷି୍ଠୋୟ କଏି ? 
୧୫।  ତ୍ବୌଦ୍ଧ ଧମଘର କଳଖଣ୍ଡ । 
୧୬।  ‘ମହୋପରନିବିଘୋଣ ସୂୟ’ କ’ଣ ? 
୧୭।  ବ୍ରଜ ୋନ ଓ ସହଜ  ୋନ କ’ଣ ? 
୧୮।  ପ୍ରୋଚୀନ ତ୍କଉଁ ରୋଜୋମୋତ୍ନ ତ୍ଶ୍ୈବ ଥିତ୍ଲ୍ ? 
୧୯।  ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୟୃରି ପ୍ରୋଣତ୍କନ୍ଦ୍ର କଏି ? 
୨୦।  ତ୍ବୌଦ୍ଧମୋନଙ୍କର ପବତି୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୧।  ପୟରୟ ତ୍ଷୋତ୍ତମ ତ୍େତ୍ର କୋହୋକୟ କୟହନ୍ତ ି? 
୨୨।  ଶ୍ଙ୍ଖତ୍େତ୍ର କହବିୋର ୟୋତ୍ପଜଘେ କ’ଣ ? 
୨୩।  ବଉଳପୋଟ କ’ଣ ? 
୨୪।  ଆଦବିୋସୀ ଓ ଜନଜୋୟ ିସଂଖେୋ ତ୍କତ୍ୟ ? 
୨୫।  ଗଜଉଦ୍ଧୋରଣ ତ୍ବଶ୍ । 
୨୬।  କରମୋ ପୂଜୋ ତ୍କତ୍ବ ପୋଳୟି ତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ? 
୨୭।  ଆଦବିୋସୀ ନୋରୀର ପରମ୍ପରୋ କ’ଣ ? 
୨୮।  ତ୍କଉ ଁନୃୟେ ପରମ୍ପରୋ ଆଦବିୋସୀ ସମୋଜତ୍ର ପ୍ରଧୋନ ? 
୨୯। ବୟଧିବୋମନ ଓଷୋ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩୦। ମୋଣବସୋ ଗୟରୟ ବୋର ଓଷୋ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
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ଓଡଆି ଶ୍ଶି୍ୟ ସୋହୟିେ ଓ ବଜି୍ଞୋନଭିୟୟିକି ସୋହୟିେ 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
୧. ଶ୍ଶି୍ୟ ସୋହୟିେ ଓ ଶ୍ଶି୍ୟମୋନଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ରଚୟି ସୋହୟିେ ମଧ୍ୟତ୍ର ପୋର୍ଘକେ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୨. ଶ୍ଶି୍ୟ ସୋହୟିେର ସଜ୍ଞୋ ଓ ସ୍ଵରୂପ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୩. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପୂବଘବତ୍ତଘୀ ଓଡଆି ଶ୍ଶି୍ୟ ସୋହୟିେର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋ ଦଶ୍ଘୋଅ । 
୪. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଶ୍ଶି୍ୟ ସୋହୟିେର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋ ସଂପକଘତ୍ର ବତି୍େଷଣ କର । 
୫. ବଜି୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକି ସୋହୟିେର ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଂପକଘତ୍ର ବତି୍େଷଣ କର । 
୬. ବଜି୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକ ଉପନେୋସ ସୋହୟିେର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୭. ବଜି୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକ ସୋହୟିେର ବକିୋଶ୍ଧୋରୋତ୍ର ଡଃ. ତ୍ଦବକୋନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅବଦୋନ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୮. ପଥୃିବୀ ବୋହୋତ୍ର ମଣଷି ଏକ ସୋର୍ଘକ ତ୍ବୈଜ୍ଞୋନକି ଉପନେୋସ ବଚିୋର କର । 
୯. ପଥୃିବୀ ବୋହୋତ୍ର ମଣଷି ତ୍ବୈଜ୍ଞୋନକି ଉପନେୋସତ୍ର ଥିବୋ ମୋନବବୋଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସଂପକଘତ୍ର 
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୧୦. ଡଃ. ରଚିୋଡଘସନଙ୍କ ଚରତି୍ର ଚତି୍ରଣ କର । 
୧୧. ‘ବଚିତି୍ର ଏ ବଶି୍ଵ’ ପୟସ୍ତକତ୍ର ବଶି୍ଵ ସଷୃ୍ଟି ସଂପକୟି ବଜି୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକି ୟର୍େ ଓ ୟତ୍ତ୍ଵକୟ ବତି୍େଷଣ କର । 
୧୨. ‘ବଚିତି୍ର ଏ ବଶି୍ଵ’ ପୟସ୍ତକତ୍ର ଆତ୍ମ ବସବୋସ କରୟ ଥିବୋ ବଶି୍ଵର ବଚିତି୍ର ରୂପ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ବୈଜ୍ଞୋନକି 
ୟର୍େ ଓ ୟତ୍ତ୍ଵକୟ ବତି୍େଷଣ କର । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୦୨ ନମବର) 
୧. ଶ୍ଶି୍ୟ ସୋହୟିେକୟ ତ୍କତ୍ୟ ଭୋଗତ୍ର ବଭିୋକ୍ତ କରୋ ୋଇପୋତ୍ର ? ତ୍ସଗୟଡକିର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨. ଶ୍ଶି୍ୟ ସୋହୟିେର ଲ୍େେ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩. ଶ୍ଶି୍ୟ ସୋହୟିେର ବଷିୟବସ୍ତୟ ତ୍କଉ ଁଧୋରଣର ତ୍ହବ ଉଚୟି ? 
୪. ଶ୍ଶି୍ୟ ମତ୍ନୋବଜି୍ଞୋନ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୫. ବଜି୍ଞୋନଭିତ୍ତକ ସୋହୟିେ କହତି୍ଲ୍ କଣ ବୟଝୋ ? 
୬. ବଜି୍ଞୋନଭିତ୍ତକ ସୋହୟିେର ସ୍ଵରୂପ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୭. ବଜି୍ଞୋନଭିତ୍ତକି ଉପନେୋସର ସ୍ଵରୂପ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୮. ଦୟଇଟ ିବଜି୍ଞୋନଭିତ୍ତକ ଶ୍ଶି୍ୟ ଗଳ୍ପର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୯. ଦୟଇଟ ିବଜି୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୦. ଶ୍ରୟ କୟମୋର ମହୋନ୍ତଙି୍କ ଦୟଇଟ ିବଜି୍ଞୋନଭିତ୍ତକି ପ୍ରବନ୍ଧର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୧. ପ୍ରର୍ମ ବଜି୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକି ନୋଟକ ଓ ନୋଟେକୋରଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୨. ‘କୋଲି୍ର ପଥୃିବୀ ଓ ଆତ୍ମ’ ନୋଟକଟ ିକଏି ତ୍ଲ୍ଖିଥିତ୍ଲ୍ ? 
୧୩. ‘ବଲୋକ ତ୍ହୋଲ୍’ ପୟସ୍ତକର ରଚୟିୟୋ କଏି ? ଏହୋ ତ୍କତ୍ବ ପ୍ରକୋଶ୍ଲ୍ୋଭ କରଥିିତ୍ଲ୍ ? 



 

୧୪. ଡଃ. ରଚିୋଡଘସନ ଏବଂ ମିସ ଲ୍ରୋ ୱୋକରଙ୍କ ଅରଚିୟ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୫. କୋହୋର ଅକସ୍ମୋୟ ଅନ୍ତଧଘେୋନ ଆତ୍ମରକିୋତ୍ର ଚହଳ ସଷୃ୍ଟି କରଥିିଲ୍ୋ ? 
୧୬. ଅନ୍ତଧଘେୋନ ତ୍ହୋଇଥିବୋ ଲ୍ରୋ ୱୋକରଙ୍କୟ କଏି ତ୍କଉଁଠ ିସନ୍ଧୋନ କର ିପୋଇଥିତ୍ଲ୍ ? 
୧୭. ପଥୃିବୀତ୍ର ଦନିରୋୟ ିତ୍ହବୋର କୋରଣ କଣ ? 
୧୮. ବୋରତ୍କଲି୍ୟମର ବେବହୋର ସଂପକଘତ୍ର ଡଃ. ରଚିୋଡଘସନ ତ୍କଉ ଁମୟୋମୟ ତ୍ଦଇଥିତ୍ଲ୍ ? 
୧୯. ବଜି୍ଞୋନ ସମ୍ପକଘତ୍ର ଲ୍ରୋ ୱୋକର କଣ କହଛିନ୍ତ ି? 
୨୦. ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସମ୍ପକଘତ୍ର ତ୍ଜେୋୟବିଦିମୋନଙ୍କ ମୟୋମୟ କଣ ? 
୨୧. ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ରୋଜଧୋନୀର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୨. ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବନେୋ ଓ ମରୟ ଡ ିସମ୍ପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୨୩. ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହତ୍ର ତ୍କଉଁଥିରୟ  ତ୍ପୋଷୋକ ୟଆିର ିତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ? 
୨୪. ଲ୍ରୋ ୱୋକରଙ୍କ ତ୍ଶ୍ଷ ପରଣିୟ ିକଣ ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ ? 
୨୫. ପଥୃିବୀ ତ୍କଉଁ ପରବିୋର ଅନ୍ତଭଘୟ କ୍ତ ? 
୨୬. ପଥୃିବୀର ନକିଟୟମ ନେତ୍ର କଏି ? 
୨୭. ତ୍କଉ ଁନେତ୍ରଟରି କ୍ରିୟୋଶ୍ୀଳୟୋ ଉପତ୍ର ପଥୃିବୀ ପଷୃ୍ଠତ୍ର ଜୀବନର ସ୍ଥୋୟିତ୍ଵ ନଭିଘର କରରି୍ୋଏ ? 
୨୮. ସୂ ଘେକୟ ସକଳ ଶ୍କି୍ତର ଆଧୋର କହବିୋର  ର୍ୋର୍ଘୟୋ ଉତ୍େଖ କର । 
୨୯. ‘ତ୍ସୌର ତ୍କନ୍ଦ୍ର’ କହତି୍ଲ୍ କଣ ବୟଝ ? 
୩୦. ଗୋମୋରଶ୍ିମର ସଷୃ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩୨. ଆତ୍ପେିକ ୟତ୍ତ୍ଵ କୋହୋକୟ କୟହୋ ୋଏ ? 
୩୩. ତ୍ସୌରକଳଙ୍କ କହତି୍ଲ୍ କଣ ବୟଝ ? 
୩୪. ‘ଅନଶିି୍ଚୟ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ’ କହତି୍ଲ୍ କଣ ବୟଝ ? 
୩୫. ‘SETI’ ର ପୂର୍ଣ୍ଘ ନୋମଟ ିକଣ ? 
୩୬. ‘ଫିୟୋୟତ୍ତ୍ଵ’ ସମ୍ପକଘତ୍ର ସଂତ୍େପତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ । 
୩୭. ‘ଆତ୍ପେିକ ୟତ୍ତ୍ଵ’ର ପ୍ରୟଷି୍ଠୋୟୋ କଏି ? 
୩୮. ‘ITER’ ପ୍ରକଳ୍ପର କୋ ଘେ କଣ ? 
୩୯. ତ୍ସୌର ଉଦଜୋନ ପୋୱୋର କହତି୍ଲ୍ କଣ ବୟଝ ? 
୪୦. ‘ତ୍ର୍ର କ୍ଵୋଣ୍ଟମ ମହୋକଷଘଣ’ ୟତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରୟଷି୍ଠୋୟୋ କଏି ? 
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ଓଡଆି ପଦେ ସୋହତିେ 
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର) 
୧. ଜଗନ୍ନୋର୍ ଜଣୋଣ କବୟିୋତ୍ର କବଙି୍କ ଭକି୍ତଭୋବନୋର ପରଚିୟ ଦଅି । 
୨. ଆକୋଶ୍ ପ୍ରୟ ିକବୟିୋତ୍ର କବଙି୍କ ରହସେବୋଦୀ ତ୍ଚୟନୋର ପରଚୟ ଦଅି । 
୩. ଆକୋଶ୍ ପ୍ରୟ ିକବୟିୋ ସଫଳ ଓଡ୍ ଅତ୍ଲ୍ୋଚନ କର । 
୪.  ୋତ୍ରୋ ସଙ୍ଗୀୟ କବୟିୋତ୍ର କବଙି୍କ ଆଦତି୍ଭୌୟକି ତ୍ଚୟନୋର ପରଚିୟ ପ୍ରଦୋନ କର । 



 

୫. ତ୍ମୌସୟମୀ କବୟିୋତ୍ର କବଙି୍କ ମୋନବକଲ୍େୋଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରଚିୟ ବୋଢ । 
୬. ଡମିିରୀ ଫୟଲ୍ ଗଳ୍ପର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବଚିୋର କର । 
୭. ଭଙ୍ଗୋ ତ୍ଖଳଣୋ ଗଳ୍ପତ୍ର କତି୍ଶ୍ୋରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ବଚିୋର କର । 
୮. ଆସ୍ଥୋ ଓ ବଶି୍ଵୋସ ମଣଷିକୟ ଅନ୍ଧ ରୋୟତି୍ର ସୂ ଘେୋତ୍ଲ୍ୋକର ସଂତ୍କୟ ମତି୍ଳ, ପଠୟି ଗଳ୍ପତ୍ର 
 ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
୯. ମହୋତ୍ସ୍ରୋୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବଚିୋର କର । 
୧୦. ଚତି୍ରଗ୍ରୀବର ଉଚୟି ଅଭିମୋନ ପ୍ରବନ୍ଧତ୍ର ମୋନବୀୟ ଶ୍େିୋ କପିର ିପ୍ରୟଫିଳୟି ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର । 
 

‘ଖ’ ବଭିୋଗ 
ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୦୨ ନମବର) 

୧. ଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ କବ ିକୋହୋ ସହୟି ୟୟ ଳନୋ କରଛିନ୍ତ ି? 
୨. ଆକୋଶ୍ ପ୍ରୟ ିକବୟିୋ ତ୍କଉଁ ପୟସ୍ତକର ଅଂଶ୍ବତି୍ଶ୍ଷ ? 
୩. ତ୍ଲ୍ଖକ ନଜିକୟ ମୋନସ ଅଂଶ୍ କୋହିଁକ ିକହଛିନ୍ତ ି? 
୪.  ୋତ୍ରୋ ସଂଗୀୟୋର ଭୋବୋର୍ଘ କଣ ? 
୫. ରୋଧୋତ୍ମୋହନ ଗଡନୟକଙ୍କ ଦୟଇଟ ିପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୬. ଡମିିରୀ ଫୟଲ୍ର ଗଳ୍ପର ନୋୟକର ନୋମ କଣ ? 
୭. ଭଙ୍ଗୋ ତ୍ଖଳଣୋ ଗଳ୍ପତ୍ର କତି୍ଶ୍ୋରୀର ନୋମ କଣ ? 
୮. ଅନ୍ଧ ରୋତ୍ରରି ସୂ ଘେ ଗଳ୍ପର ମୟଖେ ଚରତି୍ର କଏି ? 
୯. ସୟତ୍ରନ୍ଦ୍ର ମହୋନ୍ତଙି୍କର ଦୟଇଟ ିଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 
୧୦. ମହୋତ୍ସ୍ରୋୟ ପ୍ରୋବନ୍ଧକି କୋହୋକୟ କହଛିନ୍ତ ି? 
୧୧. ତ୍ଗୋଲ୍କ ବହିୋରୀ ଧଳଙ୍କ ଦୟଇଟ ିଭ୍ରମଣ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ । 

DSE – 4 
ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଓ ଉପସ୍ଥୋପନୋ 

(ସନ୍ଧଭଘ ଲି୍ଖନ - ୮୦ + ଯମୌଖିକ – ୨୦ = ୧୦୦) (ଅନୁେନ ୫୦ ପୁଷ୍ଠୋ ମଧ୍ୟଯର ନବିନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ) 


