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iÜûZùKûତ୍ତe IWÿò@û aòbûM 

C}k aògßaò\ýûkd, aûYúaòjûe 

þ ପି୍ର - ପିଏଚ୍. ଡ ିପାଠ୍ୟକ୍ରମ 

 

ସୂଚନା: 
ଫଶି୍ୱଫଦି୍ୟାୟ ଆୄୟାଗକଙ୍କ ସଦ୍ୟମଭ ଫଧିାନ ଓ ଶଙୃ୍ଖାକୁ ବିତ୍ତକିଯ ିଉତ୍କ ଫଶି୍ୱଫଦି୍ୟାୟଯ 

IWÿò@û ଫବିାଗ ଦ୍ୱାଯା ଓଡଆି ଫଷିୟୄଯ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗୄଫଷଣା ନଭିିତ୍ତ ଏହ ିାଠ୍ୟ ଖସଡାଟକୁି ପ୍ରସୁ୍ତମ 

କଯାମାଇଛ।ି ଏହ ିାଠ୍ୟ ଖସଡାୄଯ ପ୍ରାଚୀନ ବାଷା ଓ ସାହମିୟଯ ସୂ୍ୱଯୁ ଆଯମ୍ଭ କଯ ିସାାଂପ୍ରମକି ବାଷା 
ଓ ସାହମିୟଯ ସ୍ୱଯୂ ଓ ଫିୄ ଶଷତ୍ୱ, ମୁନାତ୍ମକ ସାହମିୟଠ୍ାଯୁ ସାହମିୟଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରାୄୟାଗିକ ଦ୍ଗି ଏଫାଂ 
ଓଡଆି ବାଷାଯ କ୍ରଭ ଫକିାଶ ସହମି ବାଷା ସଭବନ୍ଧମି ମାତି୍ତ୍ୱକ ଗୄଫଷଣା ପ୍ରମ ି ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଆିମାଇଛ।ି 
ୄରାକସାହମିୟ ଓ ୄରାକକା ସମ୍ପକମି ଗୄଫଷଣା ଓ ଏଥିାଇଁ ଆଫଶୟକ ୄହଉଥିଫା ଫବିିନ୍ନ 
ଅନୁସଯଣୀୟ ୄକୌଶ ଓ ଦ୍ଧମ ି ଗୁଡକି ସାଂକକୄଯ ମାରିଭ ଭୂକ ାଠ୍ଦ୍ାନାଇଁ ରକ୍ଷ୍ୟ ଧାମକୟ 
ୄହାଇଛ।ି ଏହା ଏଖ ଫଜି୍ଞାନସମ୍ମମ ଓ ସଭୄୟାୄୟାଗୀ ାଠ୍ୟ ଖସଡା। 

 

ାଠ୍ୟକ୍ରଭଯ ଶଙୃ୍ଖା: ଏହ ି Pre-Ph.D ାଠ୍ୟକ୍ରଭଟ ି ଛଅ ଭାସ ଅଫଧିଯ ମାରିଭ ାଠ୍ଦ୍ାନକୁ 

ଆଧାଯ କଯଛି ି । ଏହ ି ାଠ୍ଦ୍ାନ ଅଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଦି୍ୟା୍କୀଭାନଙୁ୍କ ମାତି୍ତ୍ୱକ ଓ ପ୍ରାୄୟାଗିକ 
ାଠ୍ଦ୍ାନ  କଯାମିଫ।  ଏହା ୄଗାଟଏି ୄସଭିଷ୍ଟଯୄଯ ସଯଫି ଏଫାଂ ଏଥିୄଯ ୄଭାଟ୍ ଚାୄଯାଟ ି

ତ୍ର ଯହଫି । ଏଥିଯୁ ଦୁ୍ଇଟ ି ତ୍ର ମତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅଧ୍ୟୟନଭୂକ (Theoritical and 

Methodical) ୄହଫ। ଏହାଯ ମୃମୀୟ ଓ ଚମୁ୍କ ତ୍ର ମ୍ାକ୍ରୄଭ 50 ଯୁ 100 ଷୃ୍ଠା 

ଫଶିଷି୍ଟ ଏକ ସନ୍ଦବକତ୍ର (Dissertation) ଓ 10 ଯୁ 20 ଷୃ୍ଠା ଭଧ୍ୟୄଯ ଗୄଫଷଣାତ୍ମକ 
ପ୍ରଫନ୍ଧତ୍ର ଉୄଯ ମକୟଫସମି ୄହଫ। ଉବୟ ତ୍ରକୁ ଆୄରାଚନା ଫା ାଠ୍ଚକ୍ରୄଯ ଞି୍ଜକୃମ 
ଗୄଫଷକ ଓ ଗୄଫଷିକାଭାୄନ ଉସ୍ଥାନା କଯିୄ ଫ। ଚାୄଯାଟ ି ତ୍ରଯ ଯୀକ୍ଷ୍ା ଓ ଏହାଯ 
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ଭରୂୟାୟନ ୄଯ ଶମକଡା 50% ଯୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ଭରୂୟାଙ୍କ ାଇଥିଫା ଗୄଫଷକ ଓ 

ଗୄଫଷିକା ପ୍ରାକ୍-ିଏଚ.ିଡ ି ାଠ୍ୟକ୍ରଭୄଯ ସପମାଯ ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍କ ୄହଫାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ୄମାଗାଇ ଦ୍ଆିମିଫ। MùahYû ^òa§ aû Dissertation _ûAñ _âû[ðúuê aòbûMe 

RùY @¤û_Ku ମତ୍ତ୍ୱାଫ]û^ùe Kû~ðý KeòaûKê ùja û Viva-Voce Test 

_ûAñ ZûeòL I aûjûeê _eúlK (_âù`ie/_âû¤û_K) iÚòe Keò _âû[ðúuê 

aòbûM Ze`eê RYûA\ò@û~òa û 
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1ST SEMESTER 
_â[c _Zâ  

aòhd : MùahYû _¡Zò 

icd : 3N•û                                   ^´e : 100 

Unit I : MùahYûe iõmû I Êeì_, ùa÷gòÁý, MùahYûe aòbò Ü̂ @w û 

  (ùlZâ _eòKÌ^û, aòhdaÉê I C_û\û^ iõMâj ùKøgk)  

Unit II :  MùahYûe _âKûeùb\, aýûajûeòK MùahYû, iûjòZòýK MùahYû, 

HZòjûiòK MùahYû, ^¦^ Zû•ßòK MùahYû, Zêk^ûcôK MùahYû, 

icûRମାତି୍ତ୍ୱK MùahYû, bûhû-ùa÷mû^òK MùahYû û 

Unit III :  MùahYûe aòbò Ü̂ Ée aû _~ðýûd, MùahYûe aòbò Ü̂ \òM, Z[ýiõMâje 

aòbò Ü̂ C› . MùahYûe bûhû, ùg÷kú_Zâ, C_iõjûe, iùuZiìPú, 

MùahKe ]cð I ùa÷gòÁý, MùahYûe @ûagýKZû I C_ù~ûMòZû 

Unit IV : MùahYû _Zâ : @ûKûe I @ada, Mâ^Ú aòmû^e _âKûe ùb\, iõlò¯ 

iùuZ aû iõùl_úKeY, Mâ^Ú_¬ú _âÉêZò, ^[ô_Zâ _~ðýùalY û  

Unit V : ଗୄଫଷଣାଯ ଯୂାୟନ ଓ ନଭୂନା ସାଂଗ୍ରହ, ମ୍ୟଯ ଫିୄ ଶେଷଣ, ଫୟାଖୟା ଓ ଉସ୍ଥାନା 

   

ପ୍ରାପି୍ତ: ଏହ ି ାଠ୍ଯ ଅଧ୍ୟୟନ ୄଯ ଫଦି୍ୟା୍କୀ ଗୄଫଷଣାଯ ସ୍ୱଯୂ, ଗୄଫଷଣାଯ ଫବିିନ୍ନ ଧାଯା ଓ ଏହାଯ 
ମ୍ା କ୍ମା ସାଂକକୄଯ ଧାଯଣା ାଇୄଫ ଓ ନଜିକୁ ବଫଷିୟମୄଯ ଜୄଣ ସପ ଗୄଫଷକ ବାୄଫ ପ୍ରସୁ୍ତକ 
କଯିାଯିୄ ଫ û 

\ßòZúd _Zâ 

aòhd :  ଭାଷା ଓ ସାହତି୍ୟର ତ୍ାତି୍ତ୍ୱକ ବଚିାର 

 ^´e : 100 
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Unit I : ଗୄଫଷଣା ମତ୍ତ୍ୱ ଓ ସଭାୄରାଚନା ମତ୍ତ୍ୱ 

Unit II :  ୄରାକ ସାହମିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଦ୍ଧମ;ି ସଜକନଶୀ ସାହମିୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଧମ ି (ୄରଖା ଓ ୄରଖକ 
ବିତ୍ତକି), ବାଷାମାତି୍ତ୍ୱକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଧମ ି

Unit III : ଅନୁଫାଦ୍ ଓ ସମ୍ପାଦ୍ନା ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଧମ ି (iõ_û\^ûe ùb\, _ûV I _ûVû«e, aò·e û 

IWÿògûùe Mâ^Ú iõ_û\^ûe _eµeû, _âûPú^ Zûk_Zâ ù_û[ô I KûMR 

_ûŠêfò_òe iõ_û\^ û) 

Unit IV : ସାହମିୟ ଗୄଫଷଣାୄଯ ସାକ୍ଷ୍ାମକାଯ, ଗୄଫଷଣା ଫଫିଯଣୀଯ ପ୍ରସୁ୍ତମିୄ ଯ ଏସ୍.ି.ଏସ୍.ଏସ୍.ଯ 
ଫୟଫହାଯ; ଓଡଆି ବାଷାୄଯ ପ୍ରାୄୟାଗିକ ଗୄଫଷଣା 

Unit V :  ସନ୍ଦବକ ପ୍ରସୁ୍ତମ ିପ୍ରଣାୀ 

 ପ୍ରାପି୍ତ: ଏହ ି ାଠ୍ଦ୍ାନ ୄଯ ଗୄଫଷକ ବାଷା ଓ ସାହମିୟଯ ଗୄଫଷଣାତ୍ମକ ମତ୍ତ୍ୱଯ  କିଯ ି
ସଭାୄରାଚନା ମତ୍ତ୍ୱ ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ଓ ସାହମିୟଯ ପ୍ରାୄୟାଗିକ ଗୄଫଷଣା ସାଂକକୄ ଯ ଅଫଗମ ୄହାଇ 
ସପ ସନ୍ଦବକ ପ୍ରସୁ୍ତମ ିକଯଫିାଯ ମାରିମ୍ ାଇୄଫ û 

ZéZúd _Zâ      

^´e : 100 

K) MùahYû ପ୍ରଫନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତମ ି  :    70  

L) ପ୍ରଫନ୍ଧ ଉସ୍ଥାନା   :   30  

PZê[ð _Zâ : 100 ^´e 

ସ୍ୱମନ୍ତ୍ର ତ୍ର ଆଧାଯମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଚନା . ଏହା ଗୄଫଷଣାଯ ନଫିନ୍ଧ ଯଚନା ଫା ୄଶୈୀ ଅନୁସାୄଯ ପ୍ରସୁ୍ତମ ୄହଫ.  
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K) MùahYû i¦bð   :    70  

L) i¦bðe ùcøLôK ଉସ୍ଥାନା :   30 

100 _éÂû c¤ୄଯ ମତ୍ତ୍ୱାa]ûeK(guide)u _eûcgðùe ^òa§ _âÉêZ KeòaûKê 

ùja û 



   

 

 


