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महाराष्ट्र राज्यातील अनसुचूित जातीच्या उमेदवाराांना चदल्ली येथील नामाांचित िोचिग 
सांस्थेमध्ये सांघ लोिसेवा आयोग –नागरी सेवा परीक्षा – 2019 िे पवूव तयारी 

प्रचिक्षण 

चिप – उमेदवाराांिी चनवड ही चद. 24 जनू 2018 रोजी आयोचजत BARTI-DELHI-CET-
2019 या चनवड िाळणी परीके्षतील प्राप्त गुणाांनसुार िरण्यात येणार आहे.   

परीके्षिे वेळापत्रि – 

Online अजव िरण्यािचरता अांचतम चदनाांि  चद. 19 जनू 2018,  
सिाळी 10.00 पयंत 

ई-प्रवेिपत्र डाऊनलोड िरण्यािा िालावधी  चद. 20 जनू ते 23 जनू 2018 
BARTI-DELHI-CET-2019 परीके्षिा 
चदनाांि  

 चद. 24 जनू 2018 

 

BARTI-DELHI-CET-2019 या िाळणी परीके्षिचरता अजव िरण्यासाठी मागवदिवि सिूना- 
1. पात्र उमेदवाराांला वेब बेस्ड (Web-based) ऑनलाईन अजव  

https://barti.maharashtra.gov.in>Notice Board> BARTI-DELHI-CET-2019> APPLY 

ONLINE  या वेबसाईि द्वारे चद. 19 जनू 2018 रोजी सिाळी 10.00 वाजेपयंत सादर िरणे 
आवश्यि राहील.  

2. अर्ज करतेवेळी उमेदवाराने त्ाांचे नाव, र्न्म ददनाांक, ईमेल पत्ता, मोबाईल क्रमाांक, दनवासाचा पत्ता, 
BARTI-DELHI-CET-2019  परीक्षेकदरताचे परीक्षा कें द्र  अचकू भरावे.  

3. पात्रता : उमेदवार हा महाराष्ट्र राज््ातील अनसुदूचत र्ातीचा असावा. दद. 1 र्नू 2018 प्ंत कोणत्ाही 
शाखेची पदवी प्राप्त केलेली असावी. तसेच उमेदवार UPSC (Civil Services) Examination- 2019 
परीक्षेस पात्र असावा. 

चिप :  जर उमेदवाराने बािी मार्व त आयोचजत िेलले्या पढुील प्रचिक्षणािा लाभ घेतला असेल तर 
असे चवद्याथी उमेदवार सदर प्रचिक्षणािा लाभ घेण्यास अपात्र आहेत. 

1. महाराष्ट्र राज्यातील पणेु, औरांगाबाद, नागपरू यथील चनवासी प्रचिक्षण (सन 2015-16) 
2. यिदा व भारतीय प्रिासिीय सेवा पवूव प्रचिक्षण िें द्रातील (SIAC मुांबई, औरांगाबाद, 

अमरावती, नागपरू, नाचिि व िोल्हापरू)  बािी परुस्िृत प्रचिक्षणाथी (सन 2015, 2016, 
2017, 2018) 
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3. चदल्ली येथील नामाांचित सांस्थेमधील प्रचिक्षण (सन 2015, 2016, 2017, 2018) 
4. महाराष्ट्र राज्यातील UPSC प्रचिक्षण (सन 2017-2018) 

4. उमेदवाराने एकच online अर्ज भरावा. एकापेक्षा अदिक वेळेस अर्ज केल््ाचे आढळून आल््ास, फक्त 
पदहलाच अर्ज ग्राह्य िरण््ात ्ेईल.  

5. महाराष्ट्रातील दवदवि कें द्राांवर  BARTI-DELHI-CET-2019 ही परीक्षा घेण््ात ् ेईल. उमेदवाराांनी online 
अर्ज करतेवेळी ्ोग्् परीक्षा कें द्र दनवडावे. एकदा ददलेले परीक्षा कें द्र कोणत्ाही पदरस्थितीत पनु्हा बदलवून 
देण््ात ्ेणार नाही. परीक्षेस उपस्थित राहण््ासाठी  उमेदवारास कोणताही प्रवासभत्ता प्रदान करण््ात ् ेणार 
नाही. 

6. ्ा परीक्षेचे प्रवेशपत्र https://barti.maharashtra.gov.in>Notice Board> BARTI-DELHI-CET-
2019-ADMIT CARD ्ा ललकवर चद. 20 जनू 2018 ते चद. 23 जनू 2018 पयंत उपलब्ि असेल. 
प्रवेशपत्रावर उमेदवारास परीक्षेची तारीख, वेळ व परीक्षा कें द्र ददले र्ाईल. उमेदवारास इतर कोणत्ाही 
सांवादाच््ा माध््माद्वारे सदर मादहती कळदवण््ात ्ेणार नाही. 

7. र्ादहरातीत नमदू केलेल््ा पदसांख््ा व आरक्षणामध््े बदल करण््ाचे अदिकार मा. महासांचालक, बार्टी, 
पणेु ्ाांचेकडे राखीव आहेत. 

8. दनवड ् ादीतील उमेदवारास त्ाांच््ा गणुाांप्रमाणे, उमेदवाराने ददलेल््ा कोलचग क्लासच््ा प्रािान्् क्रमाप्रमाणे 
व तेिील उपलब्ि वैकस्ल्पक दवष्ाप्रमाणे कोलचग क्लासचे वार्टप करण््ात ्ेईल.  उमेदवारास कोणत्ाही 
कारणाथतव कोलचग क्लास बदलवून देण््ात ्ेणार नाही. तसेच कोलचग क्लास बदलवून देण््ाबाबत दबाव 
आणल््ास, त्ाांची ्ा प्रदशक्षणातील उमेदवारी रद्द करण््ात ्ेईल. 

  

परीके्षिे स्वरूप- 

1. परीक्षा दोन सत्रामध््े आ्ोदर्त केली र्ाईल. पेपर I (General Studeis) व पेपर II (CSAT) प्रत्ेक 
100 गणु प्रमाणे एकूण 200 गणुाांची चाळणी  परीक्षा घेण््ात ्ेईल. प्रत्ेक सत्राकदरता एक तास अविी 
देण््ात ्ेईल. 

2. सांघ लोकसेवा आ्ोग नागरी परीक्षेप्रमाणे प्रश्नपदत्रका लहदी व इांग्रर्ी दोन्ही माध््मामिनू उपलब्ि करून 
देण््ात ्ेईल. 

पेपर चवषय प्रश्न सांख्या एिूण गणु वेळ व िालावधी 

I General Studies 

 (GS) 
50 100 

दपुारी १.०० ते २.०० 

(1 तास) 

II Civil Services 

Aptitude Test (CSAT) 
40 100 

दपुारी २.०० ते ३.०० 

(1 तास) 

  एिूण 200 2 तास 
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उमेदवार चनवडीिे चनिष- 

1. BARTI- DELHI-CET- 2019 पेपर I (GS) आदण पेपर– II (CSAT) या दोन्ही पेपर साठी 
उपस्थिती अदनवा् आहे. र्र उमेदवार कोणत्ाही पेपर साठी अनपुस्थित असल््ास सदर प्रदशक्षणास 
त्ाांची दनवड ग्राह्य िरण््ात ्ेणार नाही. 

2. सदर प्रदशक्षणाकदरता गणुवत्ता ्ादीतील उतरत्ा क्रमाने व बार्टीच््ा र्ादहरातीतील आरक्षणाच््ा 
िोरणानसुार उमेदवाराांची दनवड करण््ात ्ेणार आहे. दनवड करण््ात ्ेणाऱ््ा उमेदवाराांची सांख््ा 
कमी लकवा अदिक करण््ाबाबत बार्टी सांथिेचा दनणज् अांदतम राहील. 

3. पेपर I (GS) -100 गणुाांचा व पेपर II (CSAT)– 100 गणुाांचा असे एकदत्रत 200 गणुाांची परीक्षा 
घेण््ात ्ेईल. पेपर II (CSAT) हा पात्रता (Qualifying nature) थवरूपाचा पेपर असनू पेपर II मध््े 
दकमान 33% (100 पैकी दकमान 33) गणु प्राप्त करणे पात्र होण््ास आवश््क आहेत. पेपरमिील 
गणुदान दनगेदर्टव्ह मादकंग प्रमाणे (Negative Marking) देण््ात ्ेणार आहेत. 

4. गणुवत्ता ्ादी पेपर I (GS) मिील गणुाच््ा  उतरत्ा क्रमाने घोदषत करण््ात ्ेईल.  
5. र्र दोन लकवा अदिक उमेदवाराांनी सारखे गणु प्राप्त केले, तर उमेदवार दनवडीसाठी पात्रता दनकष 

ठरदवण््ाचे अदिकार बार्टी सांथिेकडे आहेत . 
6. आरक्षणाचे दनकष- 

           एकूण सांख््ा – 200 

तपिील एिूण िौिुां चबि उत्पन्न  एिूण 
रु. 3 लाखापेक्षा कमी 
उतपन्न गर्ट (25%) 

रु. 3 लाख  ते  6 
लाख उतपन्न गर्ट 
(25%) 

खलुा उतपन्न 
गर्ट    

  सवजसािारण 34 34 56 124 
अ) मदहला (30%) 15 15 30 60 

ब) दवकलाांग (3%) 1* 1* 4* 6 
एिूण  50 50 90 190 
दवशेष राखीव (5%) – अनसुदूचत र्ातीच््ा आतमहत्ा ग्रथत शेतकऱ््ाांचे मलेु/ 
अनाि/ दगुजम आददवासी भागातील अनसुदूचत र्ातीचे उमेदवार/ नक्षलग्रथत भागातील 
अनसुदूचत र्ातीचे उमेदवार/ प्रदशक्षणाच््ा लाभापासनू अद्यापप्ंत वांदचत अनसुदूचत 
र्ातीतील उपर्ातीचे उमेदवार. 
चिप: दवशेष राखीव आरक्षण केवळ परीक्षेमध््े सहभागी उमेद्वाराांसाठीच लाग ूअसेल. 

 
10 

एिूण = 190 + 10  200 
 
1. 30% र्ागा मदहलाांसाठी राखीव. परांतु ्ोग्् गणुवत्ता िारक मदहला उमेदवार उपलब्ि नसल््ास त्ा र्ागी 
गणुवत्तािारक परुुष उमेदवाराची दनवड ्ेईल.  
2. 3% र्ागा अपांगाांसाठी राखीव. परांतु ्ोग्् गणुवत्ता िारक अपांग उमेदवार उपलब्ि नसल््ास त्ा र्ागी 
गणुवत्तािारक परुुष/मदहला उमेदवाराची दनवड ्ेईल.  
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3. 5% र्ागा दवशेष घर्टकाांसाठी राखीव. आतमहत्ा ग्रथत शेतकऱ््ाांचे मलेु, अनाि, दगुजम आददवासी भागातील व 
नक्षलग्रथत भागातील उमेदवार, सदर प्रदशक्षणाच््ा लाभापासनू अद्यापप्ंत वांदचत अन.ु र्ातीतील उपर्ातीतील 
उमेदवाराांना आरदक्षत 
4.एकूण र्ागाांच््ा 25 र्टक्के र्ागा कौरु्टां दबक उतपन्न रु. 3.00 लाखापेक्षा कमी असलेले उमेद्वाराांसाठी  
5. एकूण र्ागाांच््ा 25 र्टक्के र्ागा कौरु्टां दबक उतपन्न रु. 3.00 लाखापेक्षा र्ाथत व रु. 6.00 लाखापेक्षा कमी असलेले 
उमेद्वाराांसाठी  
 

7. दवद्यार्थ््ांची पदहली दनवड ्ादी बार्टी सांथिेच््ा https://barti.maharashtra.gov.in. सांकेत 
थिळावर घोदषत करण््ात ्ेईल. 

8. घोदषत केलेल््ा पदहल््ा दनवड ्ादीतील उमेदवाराांनी प्रदशक्षणाकदरता हर्र न झाल््ास, दसुरी दनवड 
्ादी घोदषत करण््ात ्ेईल. 

9. दनवड झालेल््ा उमेदवारास बार्टी सांथिेने वार्टप (allote) केलेल््ा ददल्ली ्ेिील नामाांदकत कोलचग 
सांथिेमध््े घोदषत केलेल््ा तारखेस रुर् ूहोणे बांिनकारक राहील. 

10. दनवड झालेल््ा उमेदवाराांना ददल्ली ्ेिील नामाांदकत सांथिेमध््े सांघ लोकसेवा आ्ोग नागरी सेवा 
परीक्षा 2019 च््ा पवूज व मखु्् परीक्षा पवूज त्ारी प्रदशक्षणाचा लाभ घ््ाव्ाचा असेल तर  उमेदवारास 
बार्टी सांथिेसोबत रु. 500/- च््ा थर्टपँ पेपर वर प्रदशक्षणातील अर्टी व दन्माांच््ा पालनाबाबतचा करार 
करावा लागेल. करारनामा सही करतेवेळी सवज आवश््क मळू प्रमाणपते्र सादर करणे बांिनकारक आहे.  
कागदपत्राांची पडताळणी ही पणेु ्ेिे करण््ात ्ेईल. र्र दनवड ्ादीतील उमेदवार सदर करार 
करण््ास कोणत्ाही कारणाथतव  अनपुस्थित रादहल््ास त्ाांची प्रदशक्षणाकदरताची उमेदवारी रद्द 
ठरदवण््ात ्ेईल. तसेच ्ा प्रदशक्षणामिनू दमळणाऱ््ा कोणत्ाही लाभास तो पात्र ठरणार नाही. 

दर्टप :- र्र उमेदवार दवकलाांग असेल तर त्ाने मदतनीसाची सो् करण््ाची र्बाबदारी उमेदवाराची राहील. 
तसेच परीक्षेपवूी त्ाने परीक्षा कें द्र प्रमखुास ्ाबाबत मादहती द्यावी. 
 
िागदपत्र पडताळणीिचरता आवश्यि िागदपते्र – 
1. दहावी प्रमाणपत्र  (SSC certificate or Date of Birth Certificate ) 
2. पदवी प्रमाणपत्र (Certificate of Graduation) 
3. र्ात प्रमाणपत्र ( Cast Certificate) 
4. र्ात वैिता प्रमाणपत्र  (Cast Validity Certificate) 
5. कौरु्टांदबक उतपन्नाचा दाखला (Income Certificate of parents (income from all the sources)) 
6. अदिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) 
7. BARTI-DELHI-CET-2019 परीक्षेचे प्रवेशपत्र (admit card) 
8. आिार काडज (Aadhar card (UID)) 
9. पनॅ काडज ( PAN Card) 
10. Two Passport size photograph   
11. दवशेष आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ््ा उमेदवाराांनी आवश््क कागदपते्र ्ा का्ाल्ास सादर करावे. 
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चवद्यार्थ्यांना प्रचिक्षणादरम्यान चमळणाऱ्या सचुवधा  

BARTI-DELHI-CET-2019 ्ा दनवड चाळणी परीके्षमिनू दनवडण््ात आलेल््ा 
उमेदवाराांना पढुील सदुविा/ लाभ देण््ात ्ेतील- 

1. बार्टी सांथिेमाफज त ददल्ली ् ेिील कोलचग क्लासची  फी कोलचग इस्न्थर्टट्यूर्टला देण््ात ् ेते.  
2. सदर प्रदशक्षण अदनवासी असल््ाने उमेदवाराांना ददल्ली ्ेिील दनवास व भोर्नाची 

व््वथिेकदरता प्रती माह रु. 12000/- दवद्यावेतन देण््ात ्ेते. दवद्यावेतन कदरता 
दवद्यार्थ््ांची उपस्थिती ग्राह्य िरण््ात ्ेईल. 

3. ददल्ली ्ेिे प्रदशक्षणाच््ा सरुवातीस र्ाण््ाकदरता रु. 5000/- (एकदा) व प्रदशक्षण 
सांपल््ानांतर परतीच््ा प्रवासाकदरता रु. 5000/- (एकदा) प्रवास खचज देण््ात ्ेतो. 

4. पदहल््ा मदहन््ातील आर्थिक सहाय्् रु. 3000/- 
5. प्रदशक्षणािींनी आवश््क अहवाल बार्टी सांथिेस सादर करावे. 
6. प्रदशक्षाणार्थ््ाना प्रदशक्षणादरम््ान अिार्जनास (नोकरी, व््वसा् करण््ास) मनाई आहे. 
7. उमेदवारास कोणत्ाही र्टप्प््ावर कोणत्ाही कारणाथतव प्रदशक्षण सोडा्चे असल््ास 

त्ा उमदेवारास  प्रदशक्षणादरम््ान त्ाकदरता सांथिेने केलेला खचज पनु्हा बार्टी सांथिेस 
द्यावा लागेल. 
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Detailed description of question paper for 

BARTI-DELHI-CET- 2019 

 

PAPER I- (General Studies) 
 
 
Number of Question – 50 (Objective type Multiple Choice Question) 

 
Total Marks – 100 (2 Marks for each question) 

 
Negative Marking   – 0.67 Marks for each wrong answer 

 

(i.e.1/3
rd

 of the total marks allotted for that question) 
 
 

Syllabus and the Suggested Reference books for study 

 

All the 50 questions of Multiple Choice type of this paper will be based on the latest syllabus 

of the General Studies, Paper -1 published by UPSC for Civil Services Preliminary 

Examination- 2019. The syllabus and the list of reference books are as follows: 

 

Sr. No Syllabus Suggested Reference books for study 

I Current events of national 

and international 

importance. 

a) India Year Book- Govt. of India Publication,  

b) Newspapers and magazines listed below. 

 c) ManoramaYearbook. 

II History of India and Indian 

National Movement 

a) NCERT Books from std. VIII to XII. 

 b)  India’s  struggle  for  Independence  by  Bipin 

Chandra. 

 c) India since Independence by Bipin Chandra  

 d) Modern Indian History by Groover &  

Grooover 

e) Ancient India by L.Mukherjee  

f) Medival India -Volume I & II by Satish 

Chandra 

g) Medival India by L. Mukherjee 

h) Modern India by L. Mukherjee 

i) Indian Culture- Spectrum Guide 

III Indian and World Physical 

Geography, Social, 

Economic Geography of 

India and the World 

a) NCERT Books from std. VIII to XII.  

b) Physical Geography by Goh Chen Leong  

c) India- A Comprehnsive Geography by Khullar 

d) Geography of India by Majid Husain 

e) India and world Geography by Hussain  

f) Geography by Surender Singh  

g) Partiyogita darpan special issue on geography 

h) Oxford Atlas for Map 
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Note: Apart from the above mentioned reference books, candidates may 
refer any one of the following guides: 

 

a) General Studies for Civil Services Preliminary Examination 2018 – Tata McGraw Hill.  
 
 

b) The Pearson CSAT Manual.  
 

c) IAS (Pre.) Solved Papers General Studies with CSAT ( Question Bank)  

 
d) IAS Prelims/CSAT Civil Services: 19 Years General Studies Topic-Wise Solved Paper 

(Question Bank)  

 

 

 

IV 

 

Indian Polity and 

Governance- Constitution, 

Political System, Panchayati 

Raj, Public Policy, Rights 

Issues, etc. 

 

a) NCERT Books from std. VIII to XII. 

b) Indian Polity for Civil Services Examinations 

by M. Laxmikanth  

c) Introduction to the Constitution of India by D.D. 

Basu  
d) Our Parliament by Subhash Kashyap 

e) Constitution of India by Bakshi 

 

V 

 

Economic and Social 

Development-Sustainable 

Development, Poverty, 

Inclusion, Demographics 

Social, Sector initiatives, etc 

 

a) NCERT Books from std. VIII to XII. 

b) Indian Economy by Mishra & Puri  

c) Indian Economy by Dutt & Sundaram 

d) Indian Economy by Uma Kapila 

e) Partiyogita darpan special issue on Economy 

f) Economic Survey 

g) The Budget 

 

VI 

 

General issues on 

Environmental Ecology, Bio-

diversity  and  Climate 

Change - that do not require 

subject specialization 

 

a) Environmental Ecology Biodiversity & Climate 

Change – Partiyogita Darpan  

b)  Environment  for  Civil  Services  Preliminary 

Examination by Sachchida Nand Jha  

c) Environmental Studies from Crisis to Cure (2
nd 

Edition) by R.Rajagoplan 

d) Ecology and Environment by P. D. Sharma 

 

VII 

 

General Science 

 

a) NCERT Books from std. V to X. 

b) Tata McGraw Hill guide 

c) Science and Technology in India – Spectrum 

d) General Science For Civil Services Preliminary 

Examinations  by S.A. Majid 
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List of Magazines/Periodicals, recommended for study 
 
 
 
 
a) Civil Service Chronicle  

 

b) Contemporary Issues  

 

c) Civil Services Times  

 

d) Partiyogita Darpan  

 

e) Competition success Review  

 

f) Front Line  

 

g) Yojana  

 

h) Kurukshetra  

 

i) Economic and Political Weekly  
 
 
 

 

List of Newspapers recommended 

 

a) The Hindu  

 

b) Indian Express  

 

c) Economic times  

 

d) Times of India  

 

e) Hindustan times  
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PAPER II- (Civil Services Aptitude Test - CSAT) 
 
 
Number of Question – 40 (Objective type Multiple Choice Question) 

 

Total Marks              – 100 (2.5 Marks for each question) 

 

Negative Marking     – 0.83 Marks for each wrong answer 

                                      (i.e 1/3
rd

  of the total marks allotted for that question )    
 
 
 

Syllabus and the Suggested Reference books for study 

 

All the 40 questions of Multiple Choice type of this Part will be based on the latest syllabus of 

the Paper -II published by UPSC for Civil Services Preliminary Examination- 2018. The 

syllabus and the list of reference books are as follows: 

Sr. No Syllabus Reference book 

I Comprehension a) How to Prepare for Verbal Ability and 

Reading  Comprehension  for  the  CAT  by 

Arun Sharma 

 b) Proficiency in Reading Comprehension – 

by Ajay Singh 

c)  English  Reading  Comprehension  by 

Anjani A Gupta 

d)  Word  Power  Made  Easy  by  Norman 

Lewis 

e) Merriam-Webster’s Vocabulary Builder 

f) English Grammar and Composition By 

Wren & Martin 

II Interpersonal skills including 

communication skills 

R.S. Aggarwal., Tata McGraw Hill. 

III Logical reasoning and analytical 

ability 

Nonverbal and logical reasoning by R.S. 

Aggarwal, Tata McGraw Hill. 

IV Decision-making and problem 

solving 
Quantitative Aptitude by R.S. Aggarwal 

V General mental ability Mental ability by R.S. Aggarwal., Tata 

McGraw Hill. 

VI Basic numeracy (numbers and 

their relations, orders of 

magnitude, etc.) (Class  X  

level),  Data  interpretation 

(charts, graphs, tables, data 

sufficiency etc. - Class X level) 

R.S. Aggarwal., Tata McGraw Hill. 
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Note: Apart from the above reference books, candidates may refer any one of the following 
guides for practicing UPSC exams question papers of last few years: 

 

a) UPSC Past exam solved question paper of - Pearson  

b) UPSC Past exam solved question paper of - Tata McGraw Hill  
 
 
 
 

Note: Any change / modification in the above matter will be notified only on the 

website https://barti.maharashtra.gov.in Candidates are advised to see the 

website time to time. 

 

Help desk- 

 

Email ID                                  : bartihelp@gmail.com 

 

Contact Number                      : 7400213678, 9619452109 
 
 

Time                                         :  8.00 am to 8.00 pm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://barti.maharashtra.gov.in/

