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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours/Programme 2nd Semester Examination, 2020  

PLSHGEC02T/PLSGCOR02T-POLITICAL SCIENCE (GE2/DSC2) 

INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS 
 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 
 

1. Answer any ten questions from the following: (within 30 words each) 
িনmিলিখত য- কােনা দশিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০ শেbর মেধ )  

2×10 = 20

(a) When was the Constitution of India adopted?
ভারেতর সংিবধান কেব গৃহীত হেয়েছ ? 

(b) Mention any four Rights as guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. 
ভারতীয় সংিবধােন ২১ নং ধারার চারিট অিধকার উেlখ কেরা। 

(c) Explain the writ of Habeas Corpus.
বnী pত kীকরণ লখিট ব াখ া কেরা। 

(d) Mention any two Socialist Principles of the Directive Principles of State Policy. 
িনেদশমূলক নীিতর dিট সমাজতািntক নীিত উেlখ কেরা। 

(e) What is Union List? 
কnd তািলকা কােক বেল ? 

(f) Mention four subjects from the State List.
রাজ  তািলকার চারিট িবষয় উেlখ কেরা। 

(g) What is the composition of the electoral college that elects the President of India? 
রা পিত িনবাচন হন য ইেলkেটারাল কেলজ dারা তার গঠন লেখা। 

(h) What do you mean by emergency powers of the President of India?
ভারেতর রা পিতর জrরী অবsা সংkাn kমতা বলেত িক বােঝা ? 

(i) What is collective responsibility?
যৗথ দািয়tশীলতা বলেত িক বােঝা ? 

(j) Why the Rajya Sabha is called a permanent house?
কন রাজ সভােক একিট sায়ী কk বলা হয় ? 

(k) Mention two areas where the Rajya Sabha is more powerful than the Lok Sabha. 
এমন dিট kt আেলাচনা কেরা যখােন লাকসভার থেক রাজ সভা বশী kমতাশালী। 
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(l) What is a bill? 
িবল কােক বেল ? 

(m) What is discretionary powers of the Governor?
রাজ পােলর scাধীন kমতা িক ? 

(n) Mention two features of the Indian judiciary.
ভারতীয় িবচার ব বsার dিট বিশ  লেখা। 

(o) What decision was taken in Keshavananda Bharati Case?
কশবানn ভারতী মামলার রােয় িক িসdাn হেয়িছল ? 

  

2. Answer any three questions taking one from each Module: (within 350 words 
each) 
pিতিট মিডউল থেক একিট কের p  িনেয় মাট িতনিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩৫০ শেbর 
মেধ )  

10×3 = 30

 Module-I 

(a) Elaborate on the Objective Resolution. Why was it passed?
উেdশ  সংkাn (Objective Resolution) psাবিট িবsািরত আেলাচনা কেরা। এিট গৃহীত হেয়িছল 
কন ? 

(b) Discuss the features of the Constituent Assembly which was formed to frame the 
Constitution of India. 
ভারেতর সংিবধান গঠেনর পিরেpিkেত য গণপিরষদ গঠন করা হেয়িছল তার বিশ  আেলাচনা কেরা। 

 Module-II 

(c) Discuss Articles 14-18 of the Indian Constitution.
ভারতীয় সংিবধােনর ১৪-১৮ নং ধারাgিল িবে ষণ কেরা। 

(d) Do you think that the Indian Federation has a strong centralizing tendency? Argue 
your case. 
tিম িক মেন কেরা ভারতীয় যুkরাে র একিট শিkশালী কnd pবণতা আেছ ? িবষয়িট যুিk সহকাের 
আেলাচনা কেরা। 

 Module-III 

(e) Discuss the powers and functions of the Prime Minister of India.
ভারেতর pধানমntীর kমতা ও কাযাবলী িবে ষণ কেরা। 

(f) Discuss the role of the High Court in ensuring justice.
ন ায় pিত ার kেt হাইেকােটর িমকা আেলাচনা কেরা। 

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of 
exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at in 
proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same answer 
script. 
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