दिन ांक: 13-07-2017

घोषणा
BARTI-DELHI-CET-२०१८- Re-examination


ब र्टी म र्फत सांघ लोकसेव आयोग न गरी सेव परीक्ष 2018 स ठी मह र ष्ट्र र ज्यतील अनुसदू ित ज तीच्य
100 उमेिव र ांन दिल्ली येथील न मवांत कोचिग क्ल समध्ये प्र योदजत करण्य त येण र आहे .

 य ब बतिी online पद्धतीने दि. 1 जुलै 2017 रोजी घे ण्य त आलेली प्रवेश परीक्ष रद्द करण्य त
येत असून BARTI-DELHI-CET-२०१८ Re-examination ही र्ेरपरीक्ष शदनव र दि.
22 जुलै 2017 रोजी घे ण्य त येण र आहे .
परीक्षेसांबांधी सूिन -

 ही परीक्ष online पद्धतीने घे ण्य त येईल.
 परीक्षेिे स्वरूप- ही परीक्ष वस्तुदनष्ट्ठस्वरुप िी असेल.
पेपर

एकू ण प्रश्न

एकू ण गुण

कालावधी

स्वरूप

50

100

(सक ळी 11.00

वस्तुदनष्ट्ठ

पेपर I-GS

– िुप री 12.00)
1तस

पेपर II-CSAT

40

(Qualifying

in nature)

100

(सक ळी 12.00

वस्तुदनष्ट्ठ

– िुप री 1.00)
1तस

 मुल्य ांकन िी पद्धतसांघ लोकसेव आयोग- न गरी सेव परीक्षेच्य दनयम वलीप्रम णे य परीक्षेमध्ये ‘Negative

Marking System’असेल.

 प्रत्येक प्रश्न स ठी एकूण ि र पयाय िे ण्य त आलेले आहे त.य पैकी एक पयाय बरोबर आहे .
प्रत्येक िुकीच्य उत्तर स ठी त्य प्रश्न स ठी असलेल्य गुण ांपैकी एक तृतीय ांश गुण वज
केले ज तील.

 CSAT (Paper II) ह Qualifying स्वरूप ि असेल.य पेपर मध्ये 100 पैकी दकम न 33
गुण प्र प्त करणे अदनव यफ आहे .जे दवद्य थी य पेपरमध्ये दकम न 33 गुण प्र प्त करतील
त्य ांि ि GS (Paper I) तप सल ज ईल.

 गुणवत्त य िी ही Paper I - GS मधील प्र प्त गुण ांच्य उतरत्य क्रम ने घोदित करण्य त
येईल.

 य परीक्षेच्य आयोजन ब बतिे परीक्षेिे स्वरूप, मुल्य ांकन पद्धत व दनवड प्रदक्रयेब बतिे
कोणत्य ही प्रसांगी कोणत्य ही क रण स्तव बिल करण्य िे अांदतम अदधक र ब र्टीकडे
असतील.

 य सोबति ब र्टी कडे य परीक्षेस ठी य आधी अजफ केलेल्य दवद्य र्थ्यांिी य िी, परीक्ष केंद्र व
परीक्ष क्रम ांक इ. प्रदसद्ध करण्य त येत आहे . ज्य दवद्य र्थ्यांन आपले परीक्ष केंद्र बिलून
हवे आहे त्य ांनी सोबत जोडले ल्य नमुन्य मध्ये दि. 15 जुलै 2017 पयंत ब र्टी क यालय कडे

competitiveupsc@barti.in य ईमेलवर अिूक म दहतीसह अजफ कर व .
 दि. 15 जुलै 2017 नांतर आलेल्य अजांि दवि र केल ज ण र न ही.
 हॉल दतकीर्टवर िे ण्य त आलेले परीक्ष केंद्र कोणत्य ही दवद्य र्थ्याल कोणत्य ही क रण स्तव
बिलून िे ण्य त येण र न ही.
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