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१. अधोिलिखतवा�यषेु रेखां�कतपद�य सि�धपद/ं सि�ध�छेदपदं वा �द�िवक�पे�यः 

िचनुत – 

(i) ददुा��तैद�शनैरमुना �यात् । 

(क) ददुा��तैद�शनैः + अमुना 

(ख) ददुा��तैद�शनै + अमुना 

(ग) ददुा��तैद�शन ै+ रामुना 

(ii) माम�मात् + नगरात ्ब� दरंू नय । 

(क) माम�मा�गरात्  

(ख) माम�मा�गरात ्

(ग) माम�मा�गरात् 

(iii) कुसुमाविलः समीरचािलता �या�म ेवरणीया । 

(क) �याद ्+ म े

(ख) �यात् + मे 

(ग) �यात + मे 

(iv) दवु�हम� जीिवतं जातं �कृितरेव शरणम ्। 

(क) �कृित + रेव 

(ख) �कृितः + एव 

(ग) �कृितरे + व 

(v) बिहर�तज�गित तु ब� शु�ीकरणम ्करणीयं । 

(क) बिह + र�तज�गित 

(ख) बिहः + अ�तज�गित 

(ग) बिहर् + आ�तज�गित 

(vi) महानगरम�ये चलत् + अिनश ंकालायसच�म ्। 

(क) चलतिनश ं

(ख) चलदािनश ं



(ग) चलदिनशं 

(vii) पाषाणी स�यता िनसग� �यात् + न समािव�ा । 

(क) �या� 

(ख) �या� 

(ग) �यान् आ 

२. अधोिलिखतवा�यषेु रेखां�कतपदानाम् समासं/िव�ह ंवा �द�िवक�पे�यः िचनुत – 

(i) ��तरतले लता� तरव� गु�मा� नो भव�तु िप�ाः । 

(क) लतात�गु�माः 

(ख) लताःतरवःगु�माः 

(ग) लतात�गु�मान् 

(ii) ददुा��तैद�शनैरमुना �या�ैव जनानाम् �सनम ् । 

(क) जना�सनम् 

(ख) जन�य�सनम ्

(ग) जन�सनम ्

(iii) कुसुमाविलः समीरचािलता �या�मे वरणीया । 

(क) समीरेण चािलता 

(ख) समीर�य चािलता 

(ग) समीरेषु चािलता 

(iv) �वानम् िवतर�ती वा�पयानमाला संधावित । 

(क) वा�पयानाय माला 

(ख) वा�पयानानां माला 

(ग) वा�पयानेन माला 

(v) वायोः म�डल ंभृशं दिूषत ंअि�त । 

(क) वायुम�डलं 

(ख) वायोम��डल ं

(ग) वायूनां म�डलं 

(vi) ��तरतले �कृितः समािव�ा न �यात् । 

(क) ��तराय तल े

(ख) ��तराणाम् तल े

(ग) ��तरे तल े

(vii) महानगरम�ये चलदिनशं कालायसच�म् । 

(क) महानगराय म�य े

(ख) महानगर�य म�य े



(ग) महानगरं म�य े

(viii) कुि�सतव�तुिमि�तं भ�यं समल ंधरातलम् । 

(क) मलानाम् सिहतम ्

(ख) मल�य सिहतम् 

(ग) मलेन सिहतम ्

(ix) क�लमिलनं धूमं मु�ित शकटीयानानां शतम ्। 

(क) शतशकटीयानम ्

(ख) शताशकटीयानानाम् 

(ग) शतशकटीयानाय 

(x) कुि�सतव�तुिमि�तं भ�यं समलं धरायाः तलम ्। 

(क) धरातलः 

(ख) धरातलम ्

(ग) धरातालम ्

(xi) लिलताः च याः लताः तासाम ्माला रमणीया �यात् । 

(क) लिलतानाम् लतानाम ्

(ख) लिलतलतानाम ्

(ग) लिलतलतायाम ्

(xii) खगकुलानाम् कलरवः गुंिजतवनदेशम् चल । 

(क) खगकुलकलरवम ्

(ख) खगकुलकलरवः 

(ग) खगकुल�यकलरवः 

(xiii) अ� मलानाम् अभावः जलम् नाि�त । 

(क) िन�मल ं

(ख) िनम�ल ं

(ग) िनम�लः 

(xiv) पुरकलरव स��िमतजने�यो धृतसुखस�दशेम् । 

(क) धृतम् सुखस�दशेम् य�य तम ्

(ख) धृतः सुखस�देशः य�य सः 

(ग) धृतः सुखसंदेशः येन तम ्

(xv) ह�रतत�णाम ्माला रमणीया �यात् । 

(क) ह�रताः च ये तरवः तेषा ं

(ख) ह�रतः च ये त�ः तेषा ं

(ग) ह�रतं च य ेत�ं तेषा ं



३. अधोिलिखतवा�यषेु रेखां�कतपदानाम् �कृित��ययौ संयो�य िवभ�य वा उिचतं 

उ�रं  �द�िवक�पे�यः िचनुत – 

(i) ह�रतत�णाम् लिलतलतानाम् माला रमणीया । 

(क) रमणीय + टाप ्

(ख) रमणीया + टाप ्

(ग)  रमण + ईया 
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