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महाराष्ट्र राज्यातील अनसुचूित जाती व नव बौद्ध उमेदवाराांना चदल्ली येथील 
नामाांचित िोचिग सांस्थेमध्ये सांघ लोिसेवा आयोग –नागरी सेवा परीक्षा – 2020 

साठी प्रचिक्षण योजना 

चिप – उमेदवाराांिी चनवड ही चद. 17 मािच 2019 रोजी आयोचजत BARTI-DELHI-CET-

2020 या चनवड िाळणी परीके्षतील प्राप्त गुणाांनसुार िरण्यात येणार आहे.   

परीके्षिे वेळापत्रि – 

Online अजच िरण्यािा िालावधी चद.26 फेब्रवुारी ते 7 मािच 2019 
ई-प्रवेिपत्र डाऊनलोड  चद. 12 मािच ते 16 मािच 2019  
BARTI-DELHI-CET-2020 परीके्षिा चदनाांि  चद. 17 मािच 2019 
 

BARTI-DELHI-CET-2020 या िाळणी परीके्षिचरता अजच िरण्यासाठी मागचदिचि सिूना- 
1. पात्र उमेदवाराांला वेब बेस्ड (Web-based) ऑनलाईन अर्ज  https://barti.maharashtra.gov.in 

>Notice Board > BARTI-DELHI-CET-2020 > APPLY ONLINE  या वेबसाईट द्वारे दद. 26 
फेब्रवुारी ते 7 मार्ज 2019 दरम्यान सादर करणे आवश्यक राहील.  

2. अर्ज करतेवेळी उमेदवाराने तयाांरे् नाव, र्न्म ददनाांक, ईमेल पत्ता, मोबाईल क्रमाांक, दनवासार्ा पत्ता, 
BARTI-DELHI-CET-2020  परीक्षेकदरतारे् परीक्षा कें द्र अर्कू भरावे.  

पात्रता:  
 उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्यातील अनसुदूर्त र्ाती / नव बौद्ध उमेदवार असावा. 
 पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रवेश परीक्षेस तातपरुते पात्र असतील. परांत ुप्रवेश परीक्षेच्या दनकाला 

आधारे प्रदशक्षणासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवाराांनी दवदहत केलेल्या अांदतम ददनाांकापयंत पदवी परीक्षा 
उत्तीणज होणे आवश्यक राहील.  

 तसेर् उमेदवार सांघ लोकसेवा आयोग –नागरी सेवा परीक्षा - 2020 परीक्षेस पात्र असावा. 
दटप :  र्र उमेदवाराने बाटी माफज त आयोदर्त केलेल्या पढुील प्रदशक्षणार्ा लाभ घेतला असेल तर असे 
दवद्यार्थी उमेदवार सदर प्रदशक्षणार्ा लाभ घेण्यास अपात्र आहेत. 

1. महाराष्ट्र राज्यातील पणेु, औरांगाबाद, नागपरू येर्थील दनवासी प्रदशक्षण  
2. यशदा व भारतीय प्रशासकीय सेवा पवूज प्रदशक्षण कें द्रातील (SIAC मुांबई, औरांगाबाद, अमरावती, 

नागपरू, नादशक व कोल्हापरू)  बाटी परुस्कृत प्रदशक्षण  
3. ददल्ली येर्थील नामाांदकत सांस्रे्थमधील प्रदशक्षण  
4. महाराष्ट्र राज्यातील सांघ लोकसेवा आयोग - नागरी सेवा परीक्षा प्रदशक्षण  
5. ज्या उमेदवाराांनी  यापवूी बाटी माफज त राबदवल्या र्ाणाऱ्या सांघ लोकसेवा आयोग - नागरी सेवा 

परीक्षेरे् पणूज वर्षारे् प्रदशक्षण घेतले आहे असे उमेदवार अर्ज करण्यास अपात्र आहेत. यापवूी तया 
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उमेदवाराने बाटीच्या प्रदशक्षणार्ा लाभ घेतला असल्यास सांबदधत उमेदवारार्ी प्रदशक्षणातील 
उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. 

3. उमेदवाराने एकर् online अर्ज भरावा. एकापेक्षा अदधक वेळेस अर्ज केल्यारे् आढळून आल्यास, फक्त 
पदहलार् अर्ज ग्राह्य धरण्यात येईल.  

4. महाराष्ट्रातील दवदवध कें द्राांवर  BARTI-DELHI-CET-2020 ही परीक्षा घेण्यात येईल. उमेदवाराांनी 
online अर्ज करतेवेळी योग्य परीक्षा कें द्र दनवडावे. एकदा ददलेले परीक्षा कें द्र कोणतयाही पदरस्स्र्थतीत पनु्हा 
बदलवून देण्यात येणार नाही. परीक्षेस उपस्स्र्थत राहण्यासाठी उमेदवारास कोणताही प्रवासभत्ता प्रदान 
करण्यात येणार नाही. 

5. या परीक्षेरे् प्रवेशपत्र https://barti.maharashtra.gov.in>Notice Board> BARTI-DELHI-CET-
2020-ADMIT CARD या ललकवर दद. 12 मार्ज 2019 ते दद. 16 मार्ज 2019 पयंत उपलब्ध असेल. 
प्रवेशपत्रावर उमेदवारास परीक्षेर्ी तारीख, वेळ व परीक्षा कें द्र ददले र्ाईल. उमेदवारास इतर कोणतयाही 
सांवादाच्या माध्यमाद्वारे सदर मादहती कळदवण्यात येणार नाही. 

6. र्ादहरातीत नमदू केलेल्या प्रदशक्षणार्थीर्ी सांख्या व आरक्षणामध्ये बदल करण्यारे् अदधकार मा. 
महासांर्ालक, बाटी, पणेु याांरे्कडे राखीव आहेत. 

7. कोलर्ग क्लासर्ी दनवड ही उमेदवारारे् गणु, सांबांदधत कोलर्ग क्लासमधील उपलब्ध प्रवेश क्षमता व 
उमेदवारार्ा वैकस्ल्पक दवर्षय याांच्या आधारे करण्यात येईल. एखाद्या दवदशष्ट्ट कोलर्ग क्लासमध्ये प्रवेश 
देण्याबाबत उमेदवाराकडून आग्रह, अरेरावी, रार्कीय व नोकरशाही दबावतांत्रार्ा वापर केल्यास तया 
उमेदवारार्ा प्रवेश रद्द करण्यात येईल. 

8. बाटी माफज त दनवडण्यात आलेल्या कोलर्ग क्लासला वैकस्ल्पक दवर्षयारे् प्रदशक्षण उपलब्ध असल्यास 
तयार् कोलर्ग क्लासमध्ये प्रवेश घेणे उमेदवाराांवर बांधनकारक आहे. दनवडण्यात आलेल्या कोलर्ग 
क्लासमध्ये दवद्यार्थ्यांना GS आदण CSAT आदण वैकस्ल्पक दवर्षय याांरे् एकदत्रत प्रदशक्षण घेणे 
दवद्यार्थ्यांकदरता बांधनकारक आहे.  

१०. प्रशिक्षण कालावधीत  उमेदवाराांना प्रशतमाहे शवद्यावेतन अदा करताना उमेदवार त्या मशहन्यात शकती शदवस 
प्रशिक्षणास उपस्थित आहे तेवढ्या शदवसाचे शवद्यावेतन अदा करण्यात येईल. सांबशधत प्रशिक्षण 
सांथिेकडून प्रत्येक मशहन्याचे उपस्थिती पत्रक प्राप्त झाल्यावरच शवद्यावेतन अदा करण्यात येईल. प्रत्येक 
शदविी शवद्यार्थ्याने क्लासला उपस्थित राहण्याकशरता येता-जाता (in-out) दोन्ही वेळचे thumb 

impression शवचारात घेतले जाईल. एका वेळेला तिी नोंद नसल्यास त्या शदवसाची अनपुस्थिती ग्राह्य 
धरून शवद्यावेतन अदा केले जाणार नाही. शवद्यार्थ्यांनी  कोचचग क्लासला उपस्थित न रहाता बार्टी कडे 
शवद्यावेतनाकशरता दबाव आणणे याकशरता शवद्यार्थ्यास प्रशिक्षणाकशरता अपात्र ठरशवले जाईल. 

11. वैकस्ल्पक दवर्षयासाठी बाटीमाफज त दनवडण्यात न आलेल्या एखाद्या दवदशष्ट्ट कोलर्ग क्लासर्ा 
दवद्यार्थ्यांनी आग्रह धरल्यास ते ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. 

12. र्ातीर्ा दाखला व या प्रदशक्षणाकदरता online फॉमज भरताना नमदू केलेल्या उतपन्न गटातील उतपन्नार्ा 
दाखला कागदपत्र पडताळणी कायजशाळेच्या वेळी बाटी, पणेु येरे्थ सादर करणे बांधनकारक असेल. 
अन्यर्था उमेदवारार्ी दनवड ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. 
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परीके्षिे स्वरूप- 

1. परीक्षा दोन सत्रामध्ये आयोदर्त केली र्ाईल. पेपर I (General Studeis) व पेपर II (CSAT) 
प्रतयेकी 100 गणु प्रमाणे एकूण 200 गणुाांर्ी र्ाळणी परीक्षा घेण्यात येईल. प्रतयेक सत्राकदरता एक 
तास अवधी देण्यात येईल. 

2. सांघ लोकसेवा आयोग नागरी परीक्षेप्रमाणे प्रश्नपदत्रका लहदी व इांग्रर्ी दोन्ही माध्यमामधनू उपलब्ध 
करून देण्यात येईल. 

पेपर चवषय प्रश्नसांख्या एिूण गणु वेळ व िालावधी 

I General Studies (GS) 
50 100 

सकाळी ११.०० ते १२.०० 
(1 तास) 

II Civil Services Aptitude 

Test (CSAT) 40 100 
दपुारी १२.०० ते १.०० 

(1 तास) 
  एिूण 200 2 तास 

 

उमेदवार चनवडीिे चनिष- 

a) पेपर I (GS) आदण पेपर– II (CSAT) of BARTI- DELHI-CET- 2020 दोन्ही पेपरमधील 
उपस्स्र्थती अदनवाय आहे. र्र उमेदवार कोणतयाही पेपर मध्ये अनपुस्स्र्थत असल्यास सदर प्रदशक्षणास 
तयाांर्ी दनवड ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. 

b) उत्तरपशत्रका Negative Marking प्रमाणे तपासण्यात येईल. प्रत्येक चकुीच्या प्रश्नासाठी त्या प्रश्नाच्या 
एकूण गणुाांपैकी १/३ गणु वजा केले जातील.  

c) पेपर II (CSAT) चे थवरूप हे पात्रता पेपर (Qualifying) असे आहे. ज्या उमेदवाराांना पेपर II 
(CSAT) मध्ये १०० पैकी शकमान ३३ चकवा त्यापेक्षा जाथत गणु प्राप्त आहेत अिाच उमेदवाराांचा 
अांशतम शनवड प्रशियेसाठी शवचार केला जाईल.  

d) ज्या उमेदवाराांना पेपर I (GS) मध्ये ऋण गणु असतील ते उमेदवार शनवडीकशरता अपात्र राहतील .  
e) पेपर I (GS) व पेपर II (CSAT) या दोन्ही पेपरच्या गणुाांची बेरीज करून एकशत्रत गणुाांच्या उतरत्या 

िमाने गणुवत्ता यादी घोशित करण्यात येईल.  
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1. आरक्षणािे चनिष- 
           एकूण सांख्या – 200 

तपिील एिूण 
        अ) अन.ु र्ातीतील व नवबौद्ध वगातील सवजसाधारण 122 

ब)  मदहला  52 
         क) ददवयाांग  6 
शविेि बाब  १० 
वांदर्त र्ातीर्ा घटक (वास्ल्मकी व ततसम र्ाती, होलार, बेरड, मातांग, माांग, मादगी इ.) 10 

एिूण  (180 + 10 + 10) 200 
 

 सदर प्रशिक्षणातील सवव जागाांसाठी प्राधान्याने उपलब्ध गणुवत्ता यादीतील रु. ३ लाखापयंत उत्पन्न 
मयादा असलेल्या पात्र सवव उमेदवाराांना प्रवेि देण्यात येईल. त्यानांतर जागा उरल्यास उववशरत 
जागाांसाठी रु. ३ लाखापेक्षा जाथत ते रु. ६ लाख उत्पन्न असलेल्या पात्र उमेदवाराांना प्रवेि देण्यात 
येईल. 

 एकूण 54 र्ागा मदहला उमेदवाराांकदरता आरदक्षत राहतील. याप्रमाणे मदहलाांसाठीच्या राखीव सवज 
र्ागाांकदरता गणुवत्ता यादीच्या दनकर्षानसुार रु. ३ लाखापयंत उत्पन्न मयादा असलेल्या पात्र मशहला 
उमेदवाराांना प्रवेि देण्यात येईल. त्यानांतर जागा शरक्त राशहल्यास उववशरत जागाांसाठी रु. ३ लाखापेक्षा 
जाथत ते  रु. ६ लाख उत्पन्न असलेल्या पात्र मशहला उमेदवाराांना प्रवेि देण्यात येईल. यानांतरही 
मशहलाांसाठीच्या आरशक्षत जागा शरक्त राशहल्यास सांबांशधत उपन्न गर्टातील पात्र परुुि उमेदवाराांना 
मशहलासाठीच्या आरशक्षत जागी प्रथताशवत करण्यात येईल.  

  रु. ३ लाख उत्पन्न गर्टातील गणुवत्ता यादीतील उतरत्या िमाने राशहलेल्या पात्र पुरुि उमेदवाराांची 
शनवड करण्यात येईल. त्यानांतर जागा शरक्त राशहल्यास उववशरत जागेवर रु. ३ लाखापेक्षा जाथत ते रु. ६ 
लाख उत्पन्न गर्टातील गणुवत्ता यादीतील उतरत्या िमाने राशहलेल्या पात्र परुुि उमेदवाराांची शनवड 
करण्यात येईल.             

 एकूण 6 र्ागा ददवयाांग उमेदवाराांकदरता आरदक्षत राहतील. पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ददवयाांग 
उमेदवाराांना प्रदशक्षणार्ी सांधी दमळावी या वयापक दषृ्ट्टीकोनातनू  पेपर II मधील पात्रतेर्ी अट दशदर्थल 
करण्यात येवून तयाांना प्रदशक्षणार्ी सांधी देण्यात येईल. 

 अनसुदूर्त र्ातीतील वास्ल्मकी व ततसम र्ाती, होलार, बेरड, मातांग, माांग, मादगी इ. र्ातीतील 
उमेदवाराांना सदर प्रदशक्षणामध्ये एकूण 10 र्ागा वांदर्त र्ातीर्ा घटक अांतगजत राखीव ठेवण्यात 
येतील. वांदर्त र्ातीर्ा घटक आरक्षण केवळ परीक्षेमध्ये सहभागी उमेद्वाराांसाठीर् लाग ूअसेल.  

 दवद्यार्थ्यांर्ी पदहली दनवड यादी बाटी सांस्रे्थच्या https://barti.maharashtra.gov.in. सांकेत 
स्र्थळावर घोदर्षत करण्यात येईल. घोदर्षत केलेल्या पदहल्या दनवड यादीतील उमेदवाराांनी 
प्रदशक्षणाकदरता 8 ददवसात हर्र न झाल्यास, उवजदरत दरक्त र्ागाांसाठी गणुवत्ता यादीतील उतरतया 
क्रमाने दद्वतीय दनवड यादी घोदर्षत करण्यात येईल. 

 दनवड झालेल्या उमेदवारास बाटी सांस्रे्थने दनवडलेल्या ददल्ली येर्थील नामाांदकत कोलर्ग सांस्रे्थमध्ये 
घोदर्षत केलेल्या तारखेस रुर् ूहोणे बांधनकारक राहील.  

https://barti.maharashtra.gov.in/
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 दनवड झालेल्या उमेदवाराांना ददल्ली येर्थील नामाांदकत सांस्रे्थमध्ये सांघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा 
परीक्षा 2020 च्या पवूज व मखु्य परीक्षा पवूज तयारी प्रदशक्षणार्ा लाभ घ्यावयार्ा असेल तर  उमेदवारास 
बाटी सांस्रे्थसोबत साध्या हमीपत्रावर प्रदशक्षणातील अटी व दनयमाांच्या पालनाबाबतर्ा करार करावा 
लागेल. करारनामा सही करतेवेळी सवज आवश्यक मळू प्रमाणपते्र सादर करणे बांधनकारक आहे.  
कागदपत्राांर्ी पडताळणी ही पणेु येरे्थ करण्यात येईल. र्र दनवड यादीतील उमेदवार सदर करार 
करण्यास कोणतयाही कारणास्तव अनपुस्स्र्थत रादहल्यास तयाांर्ी प्रदशक्षणाकदरतार्ी उमेदवारी रद्द 
ठरदवण्यात येईल. तसेर् या प्रदशक्षणामधनू दमळणाऱ्या कोणतयाही लाभास तो पात्र ठरणार नाही. 

 सदर प्रदशक्षणार्ा लाभ घेण्याकदरता सकल कौटुांदबक उतपन्न रु. 3 लाखापेक्षा कमी व रु. 3 लाखापेक्षा 
र्ास्त परांतु रु. 6 लाखापेक्षा कमी असे दोन उतपन्न गट घोदर्षत करण्यात आले आहेत. प्रवेश 
परीक्षेकदरता online अर्ज भरताना उमेदवाराांनी ज्या कौटुांदबक उतपन्न गटातनू अर्ज केला असेल, तयार् 
उतपन्न गटार्ा दाखला गणुवत्ता यादीतील दनवड झालेल्या उमेदवाराांना मळू कागदपत्र पडताळणी 
कायजशाळेच्या वेळी बाटी कायालयाकडे सादर करणे बांधनकारक आहे. अन्यर्था उमेदवारार्ा 
प्रदशक्षणासाठी प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.  याबाबत कोणतयाही रार्कीय लकवा शासकीय 
दबावतांत्रार्ा वापर केल्यास उमेदवारावर दांडातमक कायजवाही करण्यात येईल.  
दटप :- र्र उमेदवार ददवयाांग असेल तर तयाने मदतनीसार्ी सोय करण्यार्ी र्बाबदारी उमेदवारार्ी 
राहील. तसेर् परीक्षेपवूी तयाने परीक्षा कें द्र प्रमखुास याबाबत 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 ( Caste Certificate) 
4. र्ात वैधता प्रमाणपत्र  (Caste Validity Certificate) 
5. कौटुांदबक उतपन्नार्ा दाखला (Income Certificate of parents (income from all the 
sources)) 
6. अदधवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) 
7. BARTI-DELHI-CET-2020 परीक्षेरे् प्रवेशपत्र (admit card) 
8. आधार काडज/ ओळख पत्र/ पनॅकाडज/ वाहन र्ालक परवाना (Driving License)/ दनवडणकू 
ओळखपत्र 
९.Two Passport size photograph   
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लाभ 

BARTI-DELHI-CET-2020 या चनवड िाळणी परीके्षमधनू चनवडण्यात आलेल्या 
उमेदवाराांना पढुील सचुवधा/ लाभ देण्यात येतील- 

1. बाटी सांस्रे्थमाफज त ददल्ली येर्थील कोलर्ग क्लासर्ी फी कोलर्ग इस्न्स्टट्यूटला देण्यात 
येते.  

2. सदर प्रदशक्षण अदनवासी असल्याने उमेदवाराांना ददल्ली येर्थील दनवास व भोर्नार्ी 
वयवस्रे्थकदरता प्रती माह कमाल रक्कम रु. 12000/- दवद्यावेतन देण्यात येते. 
दवद्यावेतन कदरता दवद्यार्थ्यांर्ी उपस्स्र्थती ग्राह्य धरण्यात येईल. 

3. ददल्ली येरे्थ प्रदशक्षणाच्या सरुवातीस र्ाण्याकदरता रु. 5000/- (एकदा) व प्रदशक्षण 
सांपल्यानांतर परतीच्या प्रवासाकदरता रु. 5000/- (एकदा) प्रवास खर्ज देण्यात येतो. 

4. पदहल्या मदहन्यातील आर्थर्थक सहाय्य रु. 3000/- 
5. प्रदशक्षणार्थींनी आवश्यक अहवाल बाटी सांस्रे्थस सादर करावे. 
6. प्रदशक्षाणार्थ्याना प्रदशक्षणादरम्यान अर्थार्जनास (नोकरी, वयवसाय करण्यास) मनाई 

आहे. 
7. उमेदवारास कोणतयाही टप्पप्पयावर कोणतयाही कारणास्तव प्रदशक्षण सोडायरे् असल्यास 

तया उमेदवारास प्रदशक्षणादरम्यान तयाकदरता सांस्रे्थने केलेला खर्ज पनु्हा बाटी सांस्रे्थस 
द्यावा लागेल. 
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Detailed description of question paper for 

BARTI-DELHI-CET- 2020 

 

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 2019 – Tata McGraw 

Hill.  
 

b) Handbook of General Studies for Civil Services Preliminary – Spectrum.  
 

c) UPSC Civil Services Prelims in 60 days – Rakesh Dwivedi. (Revision)  
 

d) The Pearson CSAT Manual.  
 

e) IAS (Pre.) Solved Papers General Studies with CSAT ( Question Bank) – Arihant.  
 

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

Paper (Question Bank)- Disha.  

 

 

 

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- 2019. 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 Apitude 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  

c) UPSC Past exam solved question paper of - Arihant Publication  
 
 
 
 

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 

 

Toll Free Helpline Number     : 1800-212-005599 
 
 

Time                                         :  8.00 am to 9.00 pm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

