CONSTITUTIONAL GOVERNMENT IN INDIA (PLSA Sem 2)
Answers are given in bold.

•

Which article of the Indian constitution looks at advisory jurisdiction?
a. 140 b. 142 c. 143 d. 144.
ভারতীয় সংবিধানের ক াে ধারা ‘advisory jurisdiction’ কেনেনে?
. ১৪০ ে. ১৪২ গ. ১৪৩ ঘ. ১৪৪

•

What is the total strength of the members of the Rajya Sabha?
a. 230 b. 240 c. 250 d. 260.
রাজ্যসভার সদসযদদর ম াট শক্তি কত?
. ২৩০ ে. ২৪০ গ. ২৫০ ঘ. ২৬০

•

Under which article of the Indian constitution can Rajya Sabha make laws relating to
the state list?
a. 312. b. 249. c. 124 d. 153.
ভারতীয় সংবিধানের ক াে অেুনেনের অধীনে রাজ্যসভা রাজ্য তাবি া সম্পব ি ত আইে ততবর
রনত পানর?
. ৩১২ খ. ২৪৯ গ. ১২৪ ঘ. ১৫৩

•

Who address the joint session of both houses of parliament?
a. President of India. B. Speaker of Lok Sabha c. Vice president of India d. Prime
minister of India.
সংসদদর উভয় সভায় সক্তিক্তিত অক্তিদেশন মক সদবািন কদরন?

। ভারনতর রাষ্ট্রপবত খ. ল োকসভোর স্পিকোর গ। ভারনতর ভাইস কেবসনেন্ট ঘ. ভারনতর
েধােমন্ত্রী
•

Which article in the Indian constitution constitutes the Supreme Court?
a. 124 b. 153 c. 94 d. 44.
ভারতীয় সংবিধানের ক াে অেুনেে সুবেম ক ার্ি গঠে নর?

ক। ১২৪ ে. ১৫৩ গ। ৯৪ ঘ. ৪৪

•

What is the term of office of the governor?
a. 5 years. B. 6 years c. The governor holds office during the pleasure of the
president of India d. None of the above.
গভননদরর কার্নািদয়র ম য়াদ কী?
। ৫ েছর ে. ৬ েছর গ। গভর্ন র ভোরতের রোষ্ট্রপস্পের খুস্পির মের্ এই পতে
অস্পিস্পিে ঘ. উপনরর ব েু ই েয়।

•

How many members are there in the Public Accounts Committee?
a. 15 b. 25 c. 35. d. 50
পািবি অযা াউন্টস বমটিনত ত সেসয রনয়নে?
. ১৫ ে. ২৫ গ. ৩৫ ঘ. ৫০

•

How many members does Estimates Committee have?
a. 15 b. 30. C. 40. D. 50
অেুমাে বমটির ত সেসয রনয়নে?
. ১৫ খ. ৩০ গ. ৪০ ঘ. ৫০

•

Who certifies a money bill?
a. The Prime Minister b. Finance Minister c. The Speaker d. The President of India
অর্ন ক্তেদির সতযায়ন মক কদর?
। েধােমন্ত্রী ে। অর্িমন্ত্রী গ। স্পিকোর ঘ. ভারনতর রাষ্ট্রপবত

•

In which case did the Supreme Court elaborate on the concept of ‘Basic Structure’?
a. Golaknath case b. Kesavananda Bharati Case. C. Visakha judgement. D. None
of the above.
সুবেম ক ার্ি ক াে কেনে ‘কিবস স্ট্রা চার’ ধারণাটি বিস্তাবরতভানি িণিো নরবেি?
। কগাি োর্ মামিা খ। লকিবোর্ন্দ ভোরেী মোম ো। গ। বিশাোর রায়। ঘ. উপনরর
ব েু ই েয়।

