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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Honours 1st Semester Examination, 2021-22  

PLSACOR02T-POLITICAL SCIENCE (CC2) 

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 five questions from the following: (within 30 words each) 
িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ৩০ শেbর মেধ ) 

2×5 = 10

(a) What is the meaning of Republic?
pজাতেntর অথর্ িক ? 

(b) What do you mean by the word Secularism?
ধমর্িনরেপkতা বলেত tিম িক বােঝা ? 

(c) Enumerate four freedoms under Article 19 of the Constitution of India. 
ভারতীয় সংিবধােনর  ১৯ নং ধারায় বিণর্ত চারিট sাধীনতার িববরণ দাও। 

(d) Write any two items under the State List.  
রাজ  তািলকার অnগর্ত য- কােনা dিট িবষেয় লেখা। 

(e) Cite one example where the Rajya Sabha is more powerful than the Lok Sabha.  
এমন একিট উদাহরণ দাও যখােন লাকসভার থেক রাজ সভা অিধক শিkশালী। 

(f) Why Rajya Sabha is a permanent house? 
রাজ সভােক sায়ী কk বলা হয় কন ? 

(g) What do you mean by proportional representation? 
সমানুপািতক pিতিনিধt পdিত বলেত িক বােঝা ? 

(h) What is Preventive Detention? 
িনবতর্নমূলক আটেকর অথর্ িক ? 

(i) What is the original jurisdiction of the Supreme Court?
সুpীম কােটর্র মূল এলাকা িক ? 

  

2. Answer any two questions from the following: (within 100 words each) 
িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১০০ শেbর মেধ ) 

5×2 = 10

(a) What do you mean by ‘equality before law’? 
‘আইেনর দৃি েত সাম ’ বলেত িক বাঝায় ? 
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(b) Write a note on Finance Commission. 
অথর্ কিমশেনর উপর একিট টীকা লেখা। 

(c) What do you mean by President’s Rule? 
রা পিত শাসন বলেত িক বােঝা ? 

(d) Discuss the powers of the Chief Minister of a State.
রােজ র মুখ মntীর kমতা আেলাচনা কেরা। 

  
3. Answer any three questions taking one question from each module: 

(within 350 words each) 

pিতিট মিডউল থেক একিট  কের p  িনেয় িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র  উtর দাওঃ  
(pিতিট ৩৫০ শেbর মেধ ) 

10×3 = 30

 MODULE-I 
(a) Discuss Right to Equality as discussed in the Indian Constitution. 

ভারতীয় সংিবধােন বিণর্ত সােম র অিধকার আেলাচনা কেরা। 

(b) Write a note on the Directive Principles of State Policy. 
রাে র িনেদর্শমূলক নীিতgিলর িবষেয় একিট টীকা লেখা। 

   
 MODULE-II 

(c) ‘The Constitution of India is neither purely federal nor voluntary–but a 
combination of both.’ — Do you agree with the view? Give reasons. 
‘ভারতীয় সংিবধান পুেরাপুির যুkরা ীয় বা একেকিndক নয় — dিটর সংিম ণ’। tিম িক এই ধারণার 
সােথ একমত ? যুিkসহ উtর দাও।  

(d) Discuss the Centre-State Legislative relations. 
কnd-রাজ  আইনগত সmকর্িট আেলাচনা কেরা। 

  

 MODULE-III 
(e) Discuss the powers and functions of the Prime Minister in India. 

ভারেতর pধানমntীর kমতা ও কাযর্াবলী আেলাচনা কেরা। 
(f) Discuss the composition and functions of the Supreme Court of India.  

ভারতীয় সুpীম কােটর্র গঠন ও কাযর্াবলী 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. 

 ––––×––— 
 


