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THE GAUHATI HIGH COURT AT GUWAHATI 
(THE HIGH COURT OF ASSAM, NAGALAND, MIZORAM AND ARUNACHAL PRADESH) 

 
Main Written Examination for Direct Recruitment to Grade-I of Assam Judicial Service, 2021. 

Total Marks: 50 Duration: 2 hours 
Date: 26.02.2022 (Sunday) Time: 1 pm to 3 pm 

 

PAPER-IV 

১. তলৰ শ েকই ৰ িবপৰীত শ  িলখক:                     (১/২ x ৬ =  ৩) 

ক) িদন  খ) আ াৰ  গ)ল’ৰা ঘ) সৰগ ঙ) আচামী 

চ) নতুন 

২. এটা শ ত কাশ কৰক:        (১/২ x ৬ =  ৩) 

ক) মাকৰ ভােয়ক   

খ) িবয়া-বা  নােহাৱা পু ষ  
গ) িয সকেলা জােন  

ঘ) িয ঠাইৈল যাৱা ক ন  

ঙ) দশৰ হেক িয আ  বিলদান িদেছ 

চ) িয গাচৰ তেৰ 

৩. তলত িদয়া শ েকই ৰ সি  ভাঙঁক:                         (১/২ x ৬ =  ৩) 

ক) উ িত  খ) অ নাদয়  গ)তদপুিৰ ঘ) য  ঙ)ফলাফল 

চ) সূেযাদয় 

৪. ব নীৰ িভতৰত িদয়া শ ৰ পৰা তলত িদয়া শ  বাৰৰ  সমাথক শ  বাৰ বািছ 
িলখক:                                                     (১/২ x ৬ =  ৩) 

(অ ৰ, াতি নী, পেয়াধৰ, িবহংগ, মহী হ, উপবন) 

ক) চৰাই খ) বৃ  গ)আকাশ ঘ) নদী ঙ)বািগচা চ) সাগৰ  

৫. তলত উে খ কৰা অসমীয়া ভষাৰ সািহিত ক দজুনৰ িভতৰত িযেকােনা এজনৰ 

কমৰাজীৰ ওপৰত ৫০টা শ ৰ িভতৰত চমুেটাকা িলখক ৷                               (৩) 

ক) ড 0  ভেব  নাথ শইকীয়া  খ) চয়দ আ ুল মািলক 
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৬. তলৰ িযেকােনা এটাৰ ভাৱ স সাৰণ কৰক:                                (৪) 

ক) ভু েত কল নপেক   খ) একতাই পৰম বল 

 
৭. অথ িলিখ বাক  ৰচনা কৰক:             (১১/২ x ৪ =  ৬) 

ক) অথাই-সাগৰ  খ) চ  চৰহা  গ) ধাদৰ পচলা ঘ) ডলাৰ বগৰী 

৮. কিব দৱকা  ব ৱাই িলখা “ মাৰ দশ মানুহৰ দশ” নামৰ কিবতা ৰ তলত িদয়া 

পংি েটাৰ সংগ সংগিত লগাই বাখ া কৰক ৷         (২ + ৩ = ৫) 

এই দশ ৰািখব লািগব ৷ 

এইখন আেপানাৰ দশ, 

এইখন মৰমৰ দশ, 

এইখন মানুহৰ দশ ৷ 

 

৯. “ যাৱা িনশা চা মাৰী ক’লনীত ব ৱাৰ ঘৰত কােনা নথকাৰ সুেযাগৈল অ াত 

দু ৃ িতকাৰীেয় তওৰ ঘৰৰ দজা ভািঙ সামাই আ  ঘৰৰ ায়েবাৰ সাম ীেয় চুৰ কিৰ 

ল যায় ৷” 

এই ঘটনাৰ সিবেশষ জনায় চা মাৰী আৰ ী িনেৱশৰ ভাৰী িবষয়াক িদবৰ বােব 

এখন এজাহাৰ িলখক ৷                         (৬) 

১০. তলৰ অনুে দেটা অসমীয়াৈল অনুবাদ কৰক ৷               (৬) 

Poison is rarely used for the purpose of infanticide, though sometimes crude 
opium is put on the tongue of a child or it is smeared on the nipple of the 
mother’s breast, which is then given to the child to suck. Other poisons, such 
as arsenic, madar, datura and tobacco are also used for destroying newly 
born infants. In suspicious cases, the stomach and other necessary viscera 
should be preserved for chemical analysis. 

Modi’s Medical Jurisprudence & Toxicology. Chapter-Infanticide.   
 

১১. তলত িদয়া িযেকােনা এটা িবষয়ৰ ওপৰত ৩০০টা শ ৰ িভতৰত এখন ৰচনা িলখক 

৷                                      (৮) 
 
ক) ক' ৰানা অ মাৰী আ  ন ায় ব ৱ াত ইয়াৰ ভাৱ ৷  

খ) িনয়মানুৱিততা ৷ 
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