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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-II Examination, 2022  

POLITICAL SCIENCE 

PAPER: PLSG-III 

Time Allotted: 3 Hours Full Marks: 100 

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। 

 GROUP-A 

িবভাগ-ক 

1. Write short notes on any ten within 50 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা দশিটর  উপর সংিkp টীকা েলেখা pিতিট ৫০ শেbর মেধ ঃ 

2×10 = 20

(a) Meaning of secularism in the Preamble 
psাবনায় ধমর্িনরেপkতার অথর্ 

(b) Article 14 
১৪ নং ধারা 

(c) 42nd Amendment  
৪২ তম সংিবধান সংেশাধন 

(d) Mandamus  
মাnামাস 

(e) Fundamental Duties  
েমৗিলক কতর্ব  

(f) Article 352 
৩৫২ নং ধারা 

(g) Financial Emergency  
অথর্ৈনিতক জrির অবsা 

(h) Functions of Rajya Sabha 
রাজ সভার কাযর্াবলী 

(i) Two functions of the Speaker of Lok Sabha 
েলাকসভার sীকােরর dিট কাযর্াবলী 

(j) Composition of Lok Sabha 
েলাকসভার গঠন 
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(k) Ordinance  
অিডর্ন াn 

(l) 73rd Amendment 
৭৩তম সংেশাধন 

(m) Composition of the Election Commission 
িনবর্াচন কিমশেনর গঠন 

(n) Grants-in-Aid 
আিথর্ক অনুদান 

(o) Name of four regional parties  
চারিট আ িলক রাজৈনিতক দেলর নাম 

(p) Model code of conduct.   
িনবর্াচেনর আচরণিবিধ। 

  

 GROUP-B
 িবভাগ-খ 

 Answer five questions taking one question from  
each unit within 300 words each 

pিতিট একক েথেক একিট  কের p  িনেয় েমাট পাঁচিট   
pে র উtর দাও pিতিট ৩০০ শেbর মেধ  

16×5 = 80

 Unit-I / একক-১ 

2. Discuss the Right to Equality as mentioned by the Constitution of India. 
ভারতীয় সংিবধােন বিণর্ত সােম র অিধকার আেলাচনা কেরা। 

3. Discuss the Right to Freedom as guaranteed by the Constitution of India. 
ভারতীয় সংিবধােন সুরিkত sাধীনতার অিধকার সmেকর্ আেলাচনা কেরা। 

  
 Unit-II / একক-২ 

4. Discuss the Centre-State administrative relations in Indian Federal system. 
ভারতীয় যুkরা ীয় ব বsায় েকnd-রাজ  pশাসিনক সmকর্ আেলাচনা কেরা। 

5. Discuss the basic features of Indian Federalism.
ভারতীয় যুkরাে র মূল বিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

  

 Unit-III / একক-৩ 

6. Discuss the power and position of the President of India.
ভারেতর রা পিতর kমতা ও পদমযর্াদা  সmেকর্ আেলাচনা কেরা। 

7. Discuss the power and position of Indian Prime Minister.
ভারেতর pধানমntীর kমতা ও পদমযর্াদা আেলাচনা কেরা। 
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 Unit-IV / একক-৪ 

8. Discuss the major functions of any Indian National Party. 

ভারতীয় েয-েকােনা একিট রাজৈনিতক দেলর pধান কাজgিল আেলাচনা কেরা। 

9. Discuss the power and position of the Chief Minister. 

মুখ মntীর kমতা ও পদমযর্াদা আেলাচনা কেরা। 

  
 Unit-V / একক-৫ 

10. Discuss the amendment procedure of Indian Constitution. 

ভারেতর সংিবধােনর সংেশাধন পdিত আেলাচনা কেরা। 

11. Discuss the role of Caste in Indian Politics. 

ভারেতর রাজনীিতেত জাতপােতর ি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.  

 
——×—— 

 


