B.A. II SEMESTER END EXAMINATION MAY/JUNE 2019
KNCC- DSC 1B
KONKANI KATHA: ASWADAN ANI NIRMITI ABHYAS
Duration: 2.00 Hrs
सच
ु ोवणी 1) सगळे प्रस्न सक्तीचे आसात.

Total Marks: 80

2) प्रस्नाां सामकार दरे काचे गण
ू दाखयल्यात.

प्र. I) सकयल ददल्ल्या प्रस्नाांच्यो जापो बरयात.

(8X2=16)

i) कोंकणी कथेचो इततहासीक तनयाळ करात.

ii) कथा तनममणेचें दस्तावेजीकरण आनी तनममणी प्रक्रिया कशे तरे न जाता?- तुमी भेट
घेततल्या लेखकाच्या सांदभामच्या आदारान ववस्तारान बरयात.

प्र. II) सकयल ददल्ल्याां खंयच्याय दोन प्रस्नाांच्यो जापो बरयात.

(8X2=16)

i) ‘धी मर्मर’ कथेंतलो गूट शेवटाक कशे तरे न उक्तो जालो?

ii) ‘शारदाम्माची सोंशीकताय कशे तरे न ददटीटप पर्टा तें कथेच्या आदारान स्पटीट
करात.
iii) ‘र्ॉल्फी’ कथेंतल्या तनवेदकाक कााँक्रिटाचो स्लॅ ब कोसळून पर्ून आपूण तातूांत
वळवळटा अशें केन्ना ददसलें?

प्र.III)सकयल ददल्ल्याां खंयच्याय दोनाचें सांदभामसयत स्पटीटपकरण करात.

(6X2=12)

i) “काल म्हज्या भुरगयाांक क्लासीांत फस्ट मेळ्ळें !”.

ii) “तुम क्रकसी गोवन से शादप करना पसांद करोगी?”

iii) “म्हाका लगन ववधीांची गरज ना.कायदे शीर सोपस्कार जातले तततलेच पुरो”.
iv) “काळीज फकत तुकाच ददलाां दे वान!”

प्र. IV) सकयल ददल्ल्याां खंयच्याय दोन प्रस्नाांच्यो जापो बरयात.

(6X2=12)

i) ‘वेगळीां मनशाां’ कथेंतल्या तनकीताचो जजणेंतलो सांघशम तुमच्या उतराांनी माांर्ात.
ii) ‘चॉकलेटाां’ कथेंतल्या भुरगयाांच्या गुणाांची वळख घर्यात.

iii) ‘काांटयाळे हार’ कथेचो माथाळो क्रकतले मेरेन फावो सारको आसा तें कथेच्या
आदारान स्पटीट करात.
प्र.V) दटपो बरयात(खंयच्योय दोन)

(6X2=12)

i) ‘र्ॉल्फी’
ii) शारदाम्माचो भाव
iii) कवळें मन कथेंतल्या सुमीचो सांघशम.
iv) ‘शाणो राम’ कथेंतलो राम.

प्र.6) अ) सकयल ददल्ल्या बरपाट्याचो इांजगलशीांत अणकार करात.

(06)

“सगळ्या भारताांत, काटीमीर, कामरूप, केरळ आनी कोंकण ह्या वाठाराांतलो सैम
सगळ्याांत सोबीत अशें म्हणटात. त्या सगळ्याांच्या खाशेले सोबायेचो पुराय आस्वाद
घेवपाचें भागय म्हाका मेळ्ळाां. ताका लागन
ू म्हजे सांद
ु रकायेचे नदरे क धार आयल्या तरप

म्हाका पुनजमल्म मेळ्ळो जाल्यार, आनी खांय जल्म घेवचो तें म्हज्या हाताांत आसल्यार,
हाांव गोंयाांतूच जल्म घेतलों”. अशें दोतोर मनोहरराय सरदे साय हाांणें बरोवन दवल्लाां.

ब) सकयल ददल्लो बरपाटो सुदारून बरयात .

(06)

गोंयाक स्वताचच अशी एक खाशेलल सांस्कृताय आसा, हे सत्य जवाहरलाल नेहरू आतन

भारत सरकाराांतल्या हे र कीतल्याशाच फूर्ा-याांक होलमल्लें. दे खन
ु ुच, गोंय मूक्त जातकच
भारत सरकार गोंयचे खाशेले सस्कृतायेचो साबाळ करतलें अशें वचन पांडर्त नेहरू हाांणी
दपल्लें.

********

