
M.A. ODIA  

Paper – ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ o ନାଟ୍ୟତtt   Date-06.02.23 

Answer any Two        Word Limit‐ 1000      (15X2=30) 

1. େଲାକନାଟକେର ସଙ୍ଗୀତର sାନ ଗୁରୁtପୂଣ୍ଣର୍ – ଆେଲାଚନା କର । 
2. ଧନୁଯାtାର sାତnt୍ୟ ସଂପକର୍େର eକ ଆେଲଖ୍ୟ psୁତ କର । 
3. ଟ୍ରାେଜଡ଼ ିନାଟକର ଭୂମିକା ସଂପକର୍େର ଆେଲାକପାତ କର । 
4. ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାଟ୍ୟସdିରି sୁଳ – uଦାହରଣ ସହତି ଆେଲାଚନା କର । 
5. ନାଟକର pକାରେଭଦ ସଂପକର୍େର ବେିଶଷ ବଚିାର ଆେଲାଚନା କର । 
6. ଲୀଳା େକେତ pକାର ? uଦାହରଣ ସହତି େସଗୁଡ଼କିର sାତnt୍ୟ ଦଶର୍ାa । 
 
 
 

M.A. ODIA  

Paper – ଆଧୁନକି କବତିା-1  Date-06.02.23 

Answer any Two        Word Limit‐ 1000      (15X2=30) 

1. oଡ଼ଆି ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବତିାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଧାରାର କବମିାନଙ୍କ aବଦାନ ଆକଳନ କର । 
2. oଡ଼ଶିା pଗତବିାଦୀ କବତିାର kମବକିାଶ ନରୂିପଣ କର । 
3. ଫକୀରେମାହନଙ୍କ କବତିାର େବଶୖଷି୍ଟ୍ୟ । 
4. sଭାବକବ ିଗଙ୍ଗାଧର େମେହରଙ୍କ କାବ୍ୟକବତିାର ପରଚିୟ ଦaି। 
5. ରାଧାନାଥଙ୍କ କବତିାରୁ େସୗnଯର୍୍ୟେବାଧ ନରୂିପଣ କର  । 
6. ତପsିନୀ, ଚଲିିକା, sୁତଚିnିାମଣି – e ତେିନାଟ ିକବତିାgnରୁ େକu ଁ gnଟ ିତୁମକୁ କାହକ ିପସn – ସଦୃଷ୍ଟାn pତପିାଦନ 

କର । 
 
 
 

 



M.A. ODIA  

Paper – ନାଟ୍ୟତtt     Date-07.02.23 

Answer any Two        Word Limit‐ 1000      (15X2=30) 

1. eକାଙି୍କକାର ନାଟକୀୟ uପାଦାନ । 
2. ନବନାଟ୍ୟ ଆେnାଳନର ମଖୁ୍ୟ େବଶୖଷି୍ଟ୍ୟ । 
3. ଗୀତନିାଟ୍ୟର ଆଙି୍ଗକ େକୗଶଳ । 
4. oଡ଼ଆି ନାଟକେର ରାଜନୀତକି ମତାଦର୍ଶ। 
5.ସାଂpତକି ନାଟକେର ମଣିଷର aବେଚତନ ରହସ୍ୟ । 
6. ନାଟକ o ମାନବ ଜୀବନ । 

 

M.A. ODIA  

Paper – ଆଧୁନକି କବ ିo  କବତିା            Date-07.02.23 

Answer any Two        Word Limit‐ 1000      (15X2=30) 

1. େଗାପବnୁଙ୍କ ‘ଧମର୍ପଦ’ କାବ୍ୟର ମଲୂ୍ୟାୟନ କର । 
2. ସବୁଜ କବମିାନଙ୍କ ସଂପକର୍େର eକ sୂଳ ପରଚିୟ pଦାନ କର । 
3. େଗାଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାମgିକ କାବ୍ୟକୃତ ିସmକର୍େର ବେିଶ୍ଳଷଣ କର । 
4. କୁnଳାକୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ କାବ୍ୟବ୍ୟkିt ଆକଳନ କର । 
5. କବ ିମାୟାଧର ମାନସଂିହଙ୍କ ବହୁମଖୁୀ sର ବଣ୍ଣର୍ନା କର । 
6. aନn ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବତିାେର େଶ୍ରଣୀ ସଂଘଷର୍ର ଚtି pଦାନ କର । 
 
 
 
 
 

 
 



Paper – ନାଟକ o ନାଟ୍ୟକର                  Date-08.02.23 

Answer any Two        Word Limit‐ 1000      (15X2=30) 

1. ନାଟକେର ସାମାଜକି ବାsବତା । 
2. ନବନାଟ୍ୟ ଆେnାଳନ o ମେନାରଞ୍ଜନ ଦାସ । 
3. oଡ଼ଆି େଛାଟନାଟକ o ନାଟ୍ୟକାର ବଶି୍ଵଜତି ଦାସ । 
4. sାଧୀନତା ପରବtର୍ୀ ନାଟକେର ପରୀkା ନରିୀkା । 
5. oଡ଼ଆି େଛାଟନାଟକର sରୂପ । 
6. oଡ଼ଆି ସମାଜ ଭାବାଦଶର୍ମଳୂକ ନାଟକ । 

Paper – sାଧୀନତା ପରବt ର୍ୀ oଡ଼ଆି କବତିା    Date-08.02.23 

Answer any Two        Word Limit‐ 1000      (15X2=30) 

1. ‘ଶବରୀ’ କବତିାର ସାହତି୍ିୟକ ମଲୂ୍ୟ ଆକଳନ କର । 
2. ‘ଶ୍ରୀରାଧା’ ଦୀଘର୍ କବତିା aବଲମ୍ଵନେର ରମାକାnଙ୍କ କବtିର ପରଚିୟ ଦaି । 
3. eକ ସଫଳ o ଶାଶ୍ଵତ କବତିା ଭାବେର ‘ମାଟ’ି କବତିାର ମଲୂ୍ୟାୟନ କର  । 
4. ‘uଦ୍ୟାନ ରkକର ଗୀତ’ କବତିାେର ଆଧୁନକି ମଣିଷର aସହାୟତା o ନଃିସଙ୍ଗତାେବାଧ କପିର ିରୂପାୟିତ ବେିଶ୍ଳଷଣ କର । 
5. sାଧୀନତା ପରବtର୍ୀ oଡ଼ଆି କବତିାର ଆtକି o ଆଙି୍ଗକ pକରଣ ଗୁଡ଼କୁି ପଠତି କବତିା ଭିtେିର ଆେଲାଚନା କର । 
6. ‘ଗହୃpେବଶ’ କବତିାର ଭାବାଥର୍ ବେିଶ୍ଳଷଣ କର । 

Paper – ଭାରତର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆେnାଳନ                Date-09.02.23 

Answer any Two        Word Limit‐ 1000      (15X2=30) 

1. ଭାରତେର bଟିଶି ସାmାଜ୍ୟବାଦର ଚରtି ସମୀkା କର । 
2. ଭାରତେର sାଧୀନତା ସଂgାମ ସମୟେର େବpୖବକି ସntାସବାଦର କପିର ିaଭିବୃd ିଘଟଛି ିଆେଲାଚନା କର । 
3. ଭାରତେର sାଧୀନତା ସଂgାମେର  ଲାଲ-ବାଲ-ପାଲଙ୍କର ଭୂମିକା ସମୀkା କର । 
4. 1885 ରୁ 1905 ମ େର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସର ଲk୍ୟ o କାଯର୍୍ୟkମ କ’ଣ ଲା ଆେଲାଚନା କର । 
5. ଭାରତ sା ନତା ସଂgାମକୁ ମହାtାଗାnୀଙ୍କର କପିର ିରୂପେରଖ େହାi ଲା ଆେଲାଚନା କର । 
6. ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 1935 a ନୟିମର ସମୀkା କର । ତତ୍ଜନତି ଶାସନ ବ୍ୟବsାେର ଆସି ବା ପରବିtର୍ନ ସବୁ 

ଆେଲାଚନା କର । 



M.A. ODIA  

Paper – oଡ଼ଶିାର ସଂkିp iତହିାସ        Date-10.02.23 

Answer any Two        Word Limit‐ 1000      (15X2=30) 

1. oଡ଼ଶିାର ptତାtିtକ ବଭିବ ସଂପକର୍େର ଆେଲାଚନା କର । 
2. oଡ୍ରରୁ oଡ଼ଶିାର kମବକିାଶର ବବିରଣୀ pଦାନ କର । 
3. jାନ, ବjିାନ o ସାହତି୍ୟ େktେର ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର aବଦାନ uେlଖ କର । 
4. ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରୁ oଡ଼ଶିାର ଜନଜୀବନର ଚtି pଦାନ କର । 
5. ଭkି ଆେnାଳନର େବଶୖଷି୍ଟ୍ୟ ବଚିାର କର । 
6. ମହମିା ଧମର୍ର େଲାକpିୟତାର କାରଣ uେlଖ କର  । 

M.A. ODIA  

Paper – ଭାରତୀୟ ସମାଜେର ନାରୀ                Date-11.02.23 

Answer any Two        Word Limit‐ 1000      (15X2=30) 

1. ଭାରତେର ମହଳିାମାନଙ୍କର ବtର୍ମାନ sିତକୁି ନdିର୍ାରଣ କର । 
2. ନାରୀ ଶkିା; eକ ବକିାଶମଳୂକ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର । 
3. ରାଜନୀତେିର ମହଳିାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବଷିୟେର ଆେଲାଚନା କର । 
4. ଭାରତେର େହାi ବା ମହଳିା ସଂsାର ଆେnାଳନଗୁଡ଼କୁି ତାଲିକାଭୁk କର । 
5. ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାiଁ udଷି୍ଟ ବଭିିn ଶkିା କମିଶନର ସପୁାରଶିଗୁଡ଼କୁି ଆେଲାକପାତ କର । 
6. ‘କାରଖାନା’ a ନୟିମ 1948 aନୁଯାୟୀ ମହଳିା ନdିଷ୍ଟ ବ୍ୟବsାଗୁଡ଼କୁି ଚhିଟ କର । 
 
 
  


