GOA UNIVERSITY
Taleigao Plateau
SYLLABUS FOR GOA UNIVERSITY ADMISSIONS RANKING TEST (GU-ART) IN MARATHI

१. कथा – साहित्य प्रकार, संकल्पना व स्वरूप
- मराठी कथेचा इहििास
२. नाटक - साहित्य प्रकार, संकल्पना व स्वरूप
- मराठी नाटकाचा इहििास
३. कादंबरी - साहित्य प्रकार, संकल्पना व स्वरूप
- मराठी कादंबरीचा इहििास
४. कहविा - साहित्य, प्रकार, संकल्पना व स्वरूप
- मराठी कहविेचा इहििास
५. व्याकरण
अ. वाक्यपृथक्करण – वाक्याचे प्रकार व वाक्य पृथक्करण
आ. वाक्याचे रूपान्िर - प्रश्नाथी, हवधानाथी, उद्गाराथी, िोकाराथी
६. हवहवध वृत्ते व छंदे
अ. मात्रा, गण, यिी, लघु - गुरू क्रम
i) अक्षरगणवृत्त पररचय – इं द्रवजा, भुजंगप्रयाि, माहलनी, मंद्राकांि, पृथ्वी
ii) मात्रावृत्त पररचय – ददंडी, आयाा, पादाकु लक, साकी, जीवनलिरी
आ. छंद पररचय – अभंग, ओवी, अनुष्टुभ व मुक्तछंद
७. हनवडक पुस्िके
कथासंग्रि
१. हनवडक मराठी कथा – संपा. मांजरे कर गीिा, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर.
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२. ओझं – हवठ्ठल गावस, गोमंिक मराठी अकादमी, गोवा.
३. आमोरी – नारायण मिाले, गोमंिक मराठी अकादमी, गोवा.
नाटक
१. सौभद्र – अण्णासािेब ककलोस्कर, व्िीनस प्रकाशन, पुण.े
२. कु लवधू – मो. ग. रांगणेकर, बॉम्बे बुक डेपो, मुंबई.
३. कमला – हवजय िेंडुलकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई.
४. हवच्छा माझी पुरी करा – वसंि सबनीस, कॉहन्टनेंटल प्रकाशन, पुण.े
५. हिमालयाची सावली – वसंि कानेटकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई.
६. पळा पळा कोण पुढे पळे िो – बबन प्रभू, मॅजेहस्टक प्रकाशन, मुंबई.
कादंबरी
१. एन्कीच्या राज्याि – हवलास सारं ग, मौज प्रकाशन, मुंबई.
२. बारोमास – सदानंद देशमुख, कॉहन्टनेंटल प्रकाशन, पुण.े
काव्यसंग्रि
१. धृपद – ववंदा करं दीकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई.
२. भा. रा. िांबेंची समग्र कहविा –भा. रा. िांबे, व्िीनस प्रकाशन, पुण.े
संदभा ग्रंथः
१. कु लकणी वा. ल., मराठी कहविा जुनी आहण नवी, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई.
२. कु लकणी हव. म., वृत्ते व अलंकार, देशमुख आहण कं पनी, पुण.े
३. गोमंिकीय मराठी वाङ्मयाचा इहििास खंड १ व २, गोमंिक मराठी अकादमी,
गोवा.
४. जोशी ना. ग., मराठी छंदोरचना लयद्दष्ट्या पुनर्वाचार, मौज प्रकाशन, मुंबई.
५. िावरे स्नेिल, मराठी शुध्दलेखन हनयमावली, स्नेिवधान प्रकाशन, पुणे.
६. थोराि िररश्चंद्र, कादंबरी हवषयी, स्वरूप प्रकाशन, औरं गाबाद.
७. देशपाडे कु सुमाविी, मराठी कादंबरीचे पहिले शिक, मराठी साहित्य संघ, मुंबई.
८. देशपाडे हव. भा., मराठी नाटक आहण रं गभूमी पहिले शिक, मॅजेहस्टक प्रकाशन,
मुंबई.
९. नाहसराबादकर ल. रा., व्याविाररक मराठी, फडके प्रकाशन, कोल्िापूर.
Goa University, Taleigao Plateau, Goa.

Page 2

१०. मराठी वाङ्मयाचा इहििास, मराठी साहित्य पररषद, पुण.े
११. वाळं बे मो. रा., सुगम मराठी व्याकरण, हनिीन प्रकाशन, पुण.े
१२. शेवडे इं दम
ु िी, मराठी कथाः उगम आहण हवकास, सोमय्या प्रकाशन, मुंबई.
१३. िािकणंगलेकर म. द., मराठी कथा रूप आहण पररसर, श्रीहवद्या प्रकाशन,
पुण.े
१४. प्रदहक्षणा खंड १ व २, कॉहन्टनेंटल प्रकाशन, पुण.े
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