डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था
(बार्टी),पुणे
(महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाची स्वायत्त संस्था )
28, क्वीन्स गार्ड न, कॅ म्प पुणे -411 001.

Email : bartidelhi19@gmail.com

Website : http//:barti.maharashtra.gov.in

अनुसशू ित जातीतील उमेदवारांसाठी UPSC (Civil Services) Examination-2023 स्पधा
परीक्षे च्या (पूवव व मुख्य परीक्षा) पूववतयारी प्रशशक्षणाकशरता शदल्ली ये थील नामवंत कोचिग
इंस्र्टीर्टयूर्टमध्ये अशनवासी व शन:शुल्क प्रशशक्षण
महाराष्ट्र

राज्यातील

अनुसजू चत िातीतील 300 उमेदवारांना बार्टीमार्वत

शदल्ली ये थे प्रशशक्षणासाठी

पुरस्कृ त (Sponsor) करण्यात ये त आहे . उमेदवारांची जनवर् करण्याकजरता COMMON ENTRANCE
TEST (BARTI- UPSC-CET-2023) आयोजित करण्यात येत असून त्याकजरता ऑनलाईन अिड
मागजवण्यात येत आहे .
प्रशशक्षण कालावधीमध्ये उमे दवारास शमळणारे लाभ (प्रती शवद्याथी) –
1. जदल्ली येथील कोचचग संस्थेस दे ण्यात येणारी संपण
ू ड कोचचग फी
2. जवद्यावेतन प्रती माह रक्कम रु. 12,000/- (उपस्स्थतीनुसार)
3. पजहल्या मजहन्यातील आर्थथक सहाय्य रक्कम रु. 3,000/4. प्रवासाकजरता एकूण रक्कम रु. 10000/Online अजव करण्यािा कालावधी - शद. 10 जून ते 25 जून 2022
र्टीप: Online अिड करण्यासाठी http://barti.maharashtra.gov.in > NOTICE BOARD > BARTIUPSC-CET-2023-APPLY ONLINE.
तसेच जवद्याथी पात्रतेचे जनकष व अन्य तपशीलबाबत अजिक माजहतीसाठी
http://barti.maharashtra.gov.in >NOTICE BOARD > BARTI-UPSC-CET-2023- ADVT and
GUIDELINES या चलकवर स्क्लक करा.
संपकड :020-26333330/ 26343600
श्री िम्मज्योती गिजभये
महासंिालक, बार्टी.
Advt./UPSC-UPSC-CET-2023/ / /2022/

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसचू ित जातीतील उमेदवाराांना चदल्ली ये थील नामाांचित िोचिग
सांस्थे मध्ये सांघ लोिसेवा आयोग-नागरी सेवा परीक्षा-2023 साठी प्रचिक्षण योजना
चिप – उमेदवाराांिी चनवड BARTI-UPSC-CET-2023 या चनवड िाळणी परीक्षे तील प्राप्त
गुणाांनस
ु ार िरण्यात ये णार आहे .
Online अजज िरण्यािा िालावधी

चद. 10 जून ते 25 जून 2022

BARTI-UPSC-CET-2023 या िाळणी परीक्षे िचरता अजज िरण्यासाठी मागजदिजि सूिना1. पात्र उमेदवाराांला वेब बेस्ड (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://barti.maharashtra.gov.in >Notice
Board > BARTI-UPSC-CET-2023>APPLY ONLINE या वेबसाईट द्वारे दद. 10 र्ून ते 25 र्ून
2022 दरम्यान सादर करणे आवश्यक राहील.
2. अर्ज करतेवेळी उमेदवाराने तयाांचे नाव, र्न्म ददनाांक, ईमेल आयडी, आधार काडज क्रमाांक, मोबाईल
क्रमाांक, दनवासाचा पत्ता, परीक्षा केंद्र इ. मादहती अचूक भरावी.
3. परीक्षा प्रवेि पत्र व परीक्षे िा चदनाांि याबाबत बािी सांिेतस्थळावर घोषणापत्र प्रचसद्ध िरण्यात
ये ईल.
4. पात्रता:


महाराष्ट्र राज्यातील अनुसदू चत र्ातीचा उमेदवार असावा.



उमेदवार पदवी परीक्षा उत्तीणज असावा.



उमेदवाराचे वय दद. 1 ऑगस्ट 2022 रोर्ी 21 ते 37 वर्षापयंत असावे.



तसेच उमेदवार सांघ लोकसेवा आयोग -नागरी सेवा परीक्षा - 2023 परीक्षेस पात्र असावा.

दटप : ज्या उमेदवाराांनी यापूवी बाटी मार्जत राबदवल्या र्ाणाऱ्या सांघ लोकसेवा आयोग - नागरी सेवा परीक्षेचे
प्रदिक्षण (उदा. यिदा, Pre-IAS केंद्र, ददल्ली, महाराष्ट्र) घे तले आहे असे उमेदवार अर्ज करण्यास अपात्र
आहे त. यापूवी उमेदवाराने बाटीच्या प्रदिक्षणाचा लाभ घे तला असल्यास सांबदधत उमेदवाराची प्रदिक्षणातील
उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. परां तु बाटी मार्जत आयोदर्त MPSC, IBPS, Skill Develpoment इ.
प्रदिक्षणातील लाभार्थी ददल्ली येर्थील यु.पी.एस.सी. प्रदिक्षणाकदरता पात्र आहे त.
5. एका उमेदवाराने एकच online अर्ज भरावा.
6. BARTI-UPSC-CET-2023 कदरता महाराष्ट्रातील पुणे, मुब
ां ई, नादिक, औरां गाबाद, अमरावती, नागपूर
या दिकाणी परीक्षा केंद्र असेल. उमेदवाराांनी online अर्ज करतेवेळी योग्य परीक्षा केंद्र दनवडावे. एकदा ददलेले
परीक्षा केंद्र कोणतयाही पदरस्स्र्थतीत पुन्हा बदलवून दे ण्यात येणार नाही. परीक्षेस उपस्स्र्थत राहण्यासािी
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उमेदवारास कोणताही प्रवासभत्ता प्रदान करण्यात येणार नाही.
4. या परीक्षेचे प्रवेिपत्र https://barti.maharashtra.gov.in>Notice Board> BARTI- UPSC-CET2023-ADMIT CARD या ललकवर उपलब्ध करून दे ण्यात येईल. प्रवेिपत्रावर उमेदवारास परीक्षेची
तारीख, वेळ व परीक्षा केंद्र ददले र्ाईल.
5. कोलचग क्लासची दनवड ही उमेदवाराचे प्रवेि परीक्षेतील गुण व सांबांदधत कोलचग क्लासमधील उपलब्ध
प्रवेि क्षमता याांच्या आधारे करण्यात येईल. कोलचग क्लास वाटपाचे अांदतम अदधकार मा. महासांचालक,
बाटी, पुणे याांना राहतील.
6. बाटी मार्जत दनवडण्यात आलेल्या कोलचग क्लासला वैकस्ल्पक दवर्षयाचे प्रदिक्षण उपलब्ध असल्यास
तयाच कोलचग क्लासमध्ये प्रवेि घे णे उमेदवाराांवर बांधनकारक आहे . दनवडण्यात आलेल्या कोलचग
क्लासमध्ये दवद्यार्थ्यांना GS आदण CSAT आदण वैकस्ल्पक दवर्षय याांचे एकदत्रत प्रदिक्षण घे णे
दवद्यार्थ्यांकदरता बांधनकारक आहे . वैकस्ल्पक दवर्षयासािी बाटीमार्जत दनवडण्यात न आलेल्या एखाद्या
कोलचग क्लासचा दवद्यार्थ्यांनी आग्रह धरल्यास ते ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
७. प्रशिक्षणास रुजू झाल्यानंतर बायोमेशिक हजेरीच्या आधारे उमेदवारांना शवद्यावेतन अदा करण्यात येईल.
संबशधत प्रशिक्षण संस्थेकडू न प्रत्येक मशहन्याचे उपस्स्थती पत्रक प्राप्त झाल्यावरच शवद्यावेतन अदा करण्यात
येईल. प्रत्येक शदविी शवद्यार्थ्याने क्लासला उपस्स्थत राहण्याकशरता येता-जाता (in-out) दोन्ही वेळचे
thumb impression शवचारात घेतले जाईल. एका वेळेला तिी नोंद नसल्यास त्या शदवसाची अनुपस्स्थती
ग्राह्य धरून शवद्यावेतन अदा केले जाणार नाही. शवद्यार्थ्यांनी कोचचग क्लासला उपस्स्थत न रहाता बार्टीकडे
शवद्यावेतनाकशरता दबाव आणणे याकशरता शवद्यार्थ्यास प्रशिक्षणाकशरता अपात्र ठरशवले जाईल.
8. दवद्यार्थी दनवड अांदतम करण्यापूवी सांबांदधताांचे र्ात प्रमाणपत्र, उतपन्नाचे प्रमाणपत्र व इतर िैक्षदणक
कागदपत्र याांची पडताळणी बाटी, पुणे येर्थे करण्यात येईल.
9. बाटी सांस्र्थेने दनवडलेल्या ददल्ली येर्थील नामाांदकत कोलचग सांस्र्थेमध्ये घोदर्षत केले ल्या तारखेस उमेदवाराने
रुर्ू होणे बांधनकारक राहील. र्े उमेदवार ददलेल्या तारखेपासून दवदहत मुदतीमध्ये ददल्ली येर्थील प्रदिक्षण
सांस्र्थेमध्ये रुर्ू होणार नाहीत, अिा उमेदवाराांची दनवड रद्द करण्यात येईल. तया दरक्त र्ागाांसािी प्रतीक्षा
यादीतील उमेदवाराांची दनवड घोदर्षत करण्यात येईल.
10. दनवड यादीतील उमेदवाराांची कागदपत्र पडताळणी करण्यात येईल. कागदपत्र पडताळणीबाबत दनवड
झालेल्या उमेदवाराांना तयाांनी online र्ॉमज भरताना ददले ल्या ईमेलवर लकवा बाटीच्या Notice Board वर
कळदवण्यात येईल. उमेदवाराांनी स्वत:चा ईमेल व बाटी सांकेतस्र्थळावर घोदर्षत केलेली मादहती वेळोवेळी
तपासावी. दनवडीच्या कोणतयाही टप्पप्पयावर उमेदवाराच्या हलगर्ीपणामुळे तयाांच्या होणाऱ्या नुकसानीस बाटी
सांस्र्था उत्तरदायी राहणार नाही.
11. दनवड झालेल्या उमेदवाराांना ददल्ली येर्थील नामाांदकत सांस्र्थेमध्ये सांघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा
2023 च्या पूवज व मुख्य परीक्षा पूवज तयारी प्रदिक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर उमेदवारास बाटी
सांस्र्थे सोबत रु. 100 च्या स्टँपपेपरवर प्रदिक्षणातील अटी व दनयमाांच्या पालनाबाबतचा करार करावा
लागेल. करारनामा सही करतेवेळी सवज आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बांधनकारक आहे .
कागदपत्राांची पडताळणी ही पुणे येर्थे करण्यात येईल. र्र दनवड यादीतील उमेदवार सदर करार करण्यास
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कोणतयाही कारणास्तव अनुपस्स्र्थत रादहल्यास तयाांची प्रदिक्षणाकदरताची उमेदवारी रद्द िरदवण्यात येईल.
तसेच या प्रदिक्षणामधून दमळणाऱ्या कोणतयाही लाभास तो पात्र िरणार नाही.
12. सदर प्रदिक्षणाचा लाभ घे ण्याकदरता कुटुां बाचे वार्षर्षक उतपन्न रु. 8 लाखापेक्षा कमी घोदर्षत करण्यात आली
आहे . अन्यर्था उमेदवाराचा प्रदिक्षणासािी प्रवेि ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याबाबत कोणतयाही रार्कीय
लकवा िासकीय दबावतांत्राचा वापर केल्यास उमेदवारावर दां डातमक कायजवाही करण्यात येईल.
13. प्रदिक्षाणार्थ्याना प्रदिक्षणादरम्यान अर्थार्जनास (नोकरी, व्यवसाय करण्यास) मनाई आहे .
14. र्र उमेदवार खार्गी अर्थवा िासकीय, दनमिासकीय नोकरी करत असेल तर ददल्ली येर्थील प्रदिक्षणाचा
लाभ घे ण्याकदरता सक्षम प्रादधकाऱ्याांकडू न रर्ा मांर्रू केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र बाटी कायालयास सादर
करणे बांधनकारक आहे .
15. उमेदवारास कोणतयाही टप्पप्पयावर कोणतयाही कारणास्तव प्रदिक्षण सोडायचे असल्यास तया उमेदवारास
प्रदिक्षणादरम्यान तयाकदरता सांस्र्थेने केलेला खचज पुन्हा बाटी सांस्र्थेस द्यावा लागेल.
16. दवद्यार्थ्यांची दनवड यादी बाटी सांस्र्थेच्या https://barti.maharashtra.gov.in. सांकेत स्र्थळावर घोदर्षत
करण्यात येईल.

परीक्षे िे स्वरूपयु.पी.एस.सी. अभ्यासक्रमाचे आधारे परीक्षा दोन सत्रामध्ये आयोदर्त केली र्ाईल. पेपर I (General
Studeis) व पेपर II (CSAT) प्रतयेकी 200 गुण प्रमाणे एकूण 400 गुणाांची चाळणी परीक्षा घे ण्यात येईल.
प्रतयेक सत्राकदरता दोन तास अवधी दे ण्यात येईल.
प्रश्नपदत्रका लहदी व इांग्रर्ी दोन्ही माध्यमामधून उपलब्ध करून दे ण्यात येईल.
पेपर
I
II

चवषय
General Studies (GS)
Civil Services Aptitude
Test (CSAT)

प्रश्नसांख्या

एिू ण गुण

100

200

80

200

एिू ण

400

वेळ व िालावधी
सकाळी ११.०० ते ०१.००
(2 तास)
दुपारी ०३.०० ते ५.००
(2 तास)
4 तास

a) BARTI- UPSC -CET- 2023 कदरता पेपर-I (GS) आदण पेपर–II (CSAT) या दोन्ही पेपरमधील
उपस्स्र्थती अदनवाय आहे . र्र उमेदवार कोणतयाही पेपर मध्ये अनुपस्स्र्थत असल्यास सदर प्रदिक्षणास
तयाांची दनवड ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
b) उत्तरपशत्रका Negative Marking प्रमाणे तपासण्यात येईल. प्रत्येक चुकीच्या प्रश्नासाठी त्या प्रश्नाच्या
एकूण गुणांपैकी १/३ गुण वजा केले जातील.
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c) पेपर II (CSAT) चे स्वरूप हे पात्रता पेपर (Qualifying) असे आहे . पेपर II (CSAT) मध्ये शकमान
३३% चकवा त्यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे . असेच उमेदवार शनवडीसाठी पात्र राहतील.
d) ज्या उमेदवारांना पेपर I (GS) मध्ये ऋण गुण असतील ते उमेदवार शनवडीकशरता अपात्र राहतील .
e) पात्र उमेदवारां ची पेपर I (GS) मधील गुणांच्या आधारे अंशतम शनवड यादी घोशित करण्यात येईल.
आरक्षणाचनहाय चवद्याथी सांख्यातपिील

एिू ण

अ) सवजसाधारण
165
ब) मदहला
90
क) ददव्याांग (5%)
15
दविेर्ष बाब (5%)
15
वांदचत घटक (5%- मदहला व सवजसाधारण दनवड यादीमध्ये समादवष्ट्ट न झालेल्या उपर्ाती,
15
वास्ल्मकी व ततसम र्ाती, होलार, बेरड, मातांग, माांग, मादगी इ.)
एिू ण
300
 ददव्याांग उमेदवाराकडे 40% लकवा तयापेक्षा र्ास्त ददव्याांग असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक
आहे . ददव्याांग उमेदवाराांच्या आरदक्षत र्ागेवर पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ददव्याांग उमेदवाराांना
प्रदिक्षणाची सांधी दमळावी या व्यापक दष्ट्ृ टीकोनातून पे पर II मधील पात्रतेची अट दिदर्थल करण्यात
येवून तयाांना प्रदिक्षणाची सांधी दे ण्यात येईल.


वंचित घटक- अनुसदू चत र्ातीतील वास्ल्मकी व ततसम र्ादत होलार, बेरड, मातांग, माांग, मादगी इ.
र्ातीतील उमेदवाराांचे र्र दनवड यादीमध्ये प्रदतदनदधतव दमळत नसेल अिाच उपर्ातीतील उमेदवाराांची
सदर प्रदिक्षणामध्ये एकूण र्ागाांच्या 5% र्ागा वांदचत घटक अांतगजत राखीव िे वण्यात येतील तयाकदरता
अनुसदू चत र्ातीतील उमेदवाराांचा दनवड प्रदक्रयेत सहभाग बांधनकारक आहे . वांदचत घटक म्हणर्ेच
पुरुर्ष व मदहला याांच्या सवजसाधारण दनवड यादीमध्ये ज्या उपर्ातीचा एकही दवद्यार्थी समादवष्ट्ट नाही
अिा उमेदवाराांना वांदचत घटक अांतगजत 5% म्हणर्ेच एकूण 15 र्ागाांसािी प्रतयेक उपर्ातीला
समसमान प्रदिक्षणाची सांधी दे ण्यात येईल. या दनवडीबाबत बदल करण्याचे अदधकार मा. महासांचालक,
बाटी याांचेकडे राखीव असतील.
िागदपत्र पडताळणीिचरता आवश्यि िागदपत्रे –
1. रु. 100 चा कोरा स्टँप पेपर
2. दहावी प्रमाणपत्र/र्न्माचा दाखला (SSC certificate or Date of Birth Certificate )
3. पदवी प्रमाणपत्र (Certificate of Graduation)
4. र्ात प्रमाणपत्र ( Caste Certificate)
5. र्ात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate)
6. कौटुां दबक उतपन्नाचा दाखला (Income Certificate of family (income from all the sources))
7. अदधवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
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8. BARTI- UPSC -CET-2023 परीक्षेचे प्रवेिपत्र (admit card)
9. आधार काडज /ओळख पत्र/प ॅनकाडज / वाहन चालक परवाना (Driving License)/ दनवडणूक ओळखपत्र
१०. पासपोर्टट आकाराचे दोन फोर्टो
११. शदवयांग कशरता आरशक्षत जागेकशरता ४०% चकवा त्यापेक्षा जास्त शदवयांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
आवश्यक राहील.

लाभािे स्वरूप
BARTI-UPSC-CET-2023 या चनवड िाळणी परीक्षे मधून चनवडण्यात आलेल्या उमेदवाराांना पुढील
सुचवधा/ लाभ दे ण्यात ये तील1. बाटी सांस्र्थेमार्जत ददल्ली येर्थील प्रदिक्षण सांस्र्थेचे प्रदिक्षण िुल्क दे ण्यात येते.
2. सदर प्रदिक्षण अदनवासी असल्याने उमेदवाराांना ददल्ली येर्थील दनवास व भोर्नाची व्यवस्र्थेकदरता प्रती
माह कमाल रक्कम रु. 12000/- दवद्यावेतन दे ण्यात येते. दवद्यावेतन कदरता दवद्यार्थ्यांची उपस्स्र्थती ग्राह्य
धरण्यात येईल.
3. ददल्ली येर्थे प्रदिक्षणाच्या सुरवातीस र्ाण्याकदरता रु. 5000/-(एकदा) व प्रदिक्षण सांपल्यानांतर
परतीच्या प्रवासाकदरता रु. 5000/- (एकदा) प्रवास खचज दे ण्यात येतो.
4. पदहल्या मदहन्यातील आर्षर्थक सहाय्य रु. 3000/- (एकरकमी)
महत्वािे 1. BARTI-UPSC-CET-2023 चनवड िािणी परीक्षा िायज पद्धती व चनिाल याबाबत अद्ययावत
माचहतीसाठी उमे दवाराांनी बािी सांिेतस्थळावर (बािी वेबसाईि) यास वेळोवेळी भेि दे णे आवश्यि
राहील.
2. उपरोक्त बाबींमध्ये बदल िरण्यािे अांचतम अचधिार मा. महासांिालि याांिे असतील. प्रचिक्षण
घेतल्यानांतर िेंद्रीय अथवा राज्य िासनाच्या िोणत्याही अचधिारी पदावर चनवड झाल्यास आदे िािी
प्रत व त्याबाबत माचहती बािीच्या barticec16@gmail.com ईमेल वर िळचवणे बां धनिारि राहील.

5

Detailed description of question paper for BARTI-UPSC-CET- 2023
PAPER - I (General Studies)
Number of Question – 100 (Objective type Multiple Choice Question)
– 200 (2 Marks for each question)

Total Marks

Negative Marking – For each wrong answer One-third of the marks assigned to that question
will be deducted as penalty
PAPER II- (Civil Services Aptitude Test - CSAT)
Number of Question – 80 (Objective type Multiple Choice Question)
Total Marks

– 200 (2.5 Marks for each question)

Negative Marking

–For each wrong answer One-third of the marks assigned to that question
will be deducted as penalty

Syllabus - As per UPSC Examination Norms
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 deskEmail ID

: bartidelhi19@gmail.com

Contact number : 020-26333330/26343600
Time

: 10.00 am to 6.00 pm
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