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1. Answer any TWO of the following questions:                                            2 X 2= 4 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান দু ট ে র উ র দাওঃ 

a) What do you mean by ‘judicial activism’? 

‘িবচারিবভাগীয় স য়তা’ বলেত তিম কী বাঝ ? 

            b) Point out two characteristics of ‘The Constitution (Seventy-Third Amendment)   

                Act, 1992’.   

              ‘সংিবধান (৭৩ তম সংেশাধনী ) আইন, ১৯৯২’- এর দু ট বিশ  িনেদশ   

      কর। 

c) Define ‘public policy’. 

       ‘জননীিত ’-র সং া দাও । 

   d) What is the full form of ‘TRAI’? 

   ‘TRAI’- এর পুেরা কথা ট কী? 

   e) Mention any two labour organisations in India.    

     ভারেতর য কান দু ট িমক সংগঠেনর নাম উে খ কর। 



 

 

f) What is meant by ‘e-Governance’? 

   ‘ই- গভ ন ’ বলেত কী বাঝায়? 

 

 

2.  Answer any ONE of the following questions:                    5 X 1= 5     

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ                                        

a) What do you mean by ‘Co-operative Federalism’? 

 ‘সহেযািগতা মূলক যু রা  ’ বলেত তিম কী বাঝ? 

b) Write a short note on the role of SEBI in India.       

ভারেত সিব- র ভূিমকা স েক সংি  ট কা লখ। 

c) Write a short note on the significant features of e-Governance. 

‘ই- গভ ন ’- এর পূণ বিশ েলার ওপর সংি  ট কা লখ।  

   

 

3.  Answer any ONE of the following questions:                                       9 X 1= 9 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ 

a) Discuss the unique features, exist in the various institutions of Indian democracy. 

ভারতীয় গনতে র িবিভ  িত ান েলােত য অনন সাধারণ বিশ সমূহ বতমান, 

স েলা স েক আেলাচনা কর। 

b) Write a note on the liberalisation process in different sectors of Indian economy in 
recent times. 

সা িতককােল ভারতীয় অথনীিতর িবিভ  ে  উদারীকরন য়া স েক 

এক ট ট কা লখ। 

       c)   Discuss the role of the various trade unions in the decision-making process in India. 



 

 

ভারেত িস া - হন য়ায় িবিভ  িমক সংগঠন েলার ভূিমকা আেলাচনা 

কর।  
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