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Subject: Political Science 

Course ID: 20812                                                                 Course Code: AHPLS/202/C-4 

Course Title: Political Process in India   

Full Marks: 40                                                                                           Time: 2 Hours 

 

The figures in the right hand side margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

 

1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও।  

a) What do you mean by ‘Developmental State’? 

‘উ য়নমূলক রা ’ বলেত তিম িক বাঝ? 

b) What is meant by ‘Dominant Party System’? 

‘ াধান কারী দলব ব া’ বলেত িক বাঝায়? 

c) What do you understand by the term political party? 

রাজৈনিতক দল বলেত তিম িক বাঝ? 

d) What is meant by ‘Floating Voter’? 

‘ দাদুল মান ভাটার’ বলেত িক বাঝায়?  

e) Who is the author of Caste in Indian Politics and in which year it was published? 

Caste in Indian Politics টর লখক ক এবং কত সােল এই ট কািশত হেয়িছল? 

f) Who wrote The Indian Road to Equality and when it was published? 

The Indian Road to Equality ক রচনা কেরন এবং কত সােল এ ট কািশত হয়?  

 



 
  

 

g) Which of the Constitutional Amendment Acts has incorporated the term ‘Secularism’ in 
the Indian Constitution and in which year? 

ভারতীয় সংিবধােনর কততম সংেশাধনী ারা সংিবধােন ‘ধমিনরেপ ’ শ টেক অ ভ  করা হয় 
এবং কত সােল এই অ ভ  ঘেট?  

h) Who are ‘Dalits’ in India? 

ভারেত ‘দিলত’ বলেত কােদর বাঝােনা হয়? 

 

2. Answer any four of the following questions:                                            5×4= 20 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 

a) Discuss, in brief, the features of the Welfare State. 

জনকল াণকর রাে র বিশ লা সংে েপ আেলাচনা কর। 

b) Discuss, in brief, the nature of ‘coalition politics’ as one of the features of Indian party 
system. 

ভারেতর দলব ব ার অন তম বিশ  িহ স ব ‘ জাট রাজনীিত’- এর কৃিত সংে েপ আেলাচনা 
কর। 

c) Write a short note on the fall of the first non-Congress government at the Centre formed in 
1977. 

১৯৭৭ সােল গ ঠত কে র থম অ-কংে সী সরকােরর পতেনর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ।  

d) Discuss, in brief, the Nehruvian idea of Mixed-Economy.  

নহর্ুর িম  অথনীিতর ধারণা টর ওপর সংে েপ আেলাচনা কর। 

e) Identify the major recommendations of the Mandal Commission. 

ম ল কিমশেনর পূণ াব েলােক িচি ত কর।  

f) Examine the nature of ‘Dalit Politics’ in post-independence India. 

াধীেনা র ভারেত ‘দিলত রাজনীিত’- এর কৃিত পযােলাচনা কর।   

 

3. Answer any one of the following questions:                                            10×1= 10 
িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও। 

a) Examine the Gorkhaland Movement in West Bengal with some of its recent trends. 

সা িতক বণতাসহ প মবে র গাখাল া  আে ালন স েক আেলাচনা কর। 



 
  

 

b) Discuss the major causes of the emergence of communalism in India. 

ভারেত সা দািয়কতাবােদর উে েষর কারন লা ব াখ া কর। 
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