
------------------------ఆ ఈ ఏ ... త్రిక త్రకమక  (సనీ క్విజ్) ---------------------- 

-డా. తాత్రరహజు లేణుగోనుహల్ , 19 సెెటెంబర్ 2012 (వినాయక చవిత్ర) 

ఇరల ై యేడు ివనలు  --- మీ షమాధానాలు 15 Oct 2012 లోగహ చేరహలి. 

 

1. ‘వినాయక చవిత్ర’ సనిమాలో ‘దినకరహ శుభకరహ’ నుహట ఏ నటుడి  మీద చితి్రకర ెంచారు? 

(ఆ ) ఎసీ రంగహరహఴు (ఈ ) ధఽళినుహళ (ఏ ) గుమమడి  

2. అవినీత్ర, బెంధిత్ర, చీకటి బజారు – ఇవి ఏ కవి లుకులు? 

(ఆ ) శ్రీశ్రీ (ఈ ) దావరథి (ఏ ) స.నారహయణ రెడిి   

3. ఆత్రీయత, ఐకమతయెం, అనరహగెం – అనే తి్రలేణీ షెంగమమ్మీ మనము’ అనన కవి ఎఴరు? 

(ఆ ) దేఴులలి్ల కాశణశహసర  ి (ఈ ) మలలి ది రహమకాశణశహసర  ి (ఏ ) సరివెనెెల సతారహమ శహసర  ి 

4. షముదాి ల జూనియర్ – కవి అషలు ేరు? 

(ఆ ) రంగహచారయులు  (ఈ ) మలధవహచారయులు (ఏ) రహమలనజాచారయులు 

5.  గురజాడ అనుహరహఴు, బషఴరహజు అనుహరహఴు.. ఇవి తెలిషన ేరుు . ఏ షెంగీత దరశకుడి  
అషలు ేరు అనుహరహఴు? 

(ఆ ) ళుదాుసహగర్  (ఈ ) చకీఴరిర  (ఏ) కీరవహణి   

6. క్హద షమా కలక్హద షమా – ఈ ‘క్లీుగుఱఱెం’ సనిమా నుహట రహసెందెఴరు? 

(ఆ ) తాప ధరహమరహఴు (ఈ) తోలేటి (ఏ) రహఴూరి షత్ునారహయణ రహఴు  

7. ఇటీఴల నఽరైళళ ుటిటన రోజు జరుుకునన సనియేతర షెంగీతజాా ని, డాకటరు ఎఴరు? 

(ఆ ) చిత్రరంజన్ (ఈ) పనాకనుహణి (ఏ) రజనీకహంత్ రహఴు  

 



 

8. ఇెందలో డాకటర్ క్హని యాకటరు ఎఴరు? 

(ఆ) రభాకర రెడిి  (ఈ) రహజశేఖర్ (ఏ) బాలయు  

9. బాలయయ గహ ేరును ెందిన నటుడు ఎఴరు? 

(ఆ)బాలకాశణ  (ఈ) బాలషబరసమణుం (ఏ) బాలమురళీకాశణ   

10. నటుడు ఆర్ నాగవైిరరహఴు ‘ద ెంగరహముడు’ సనిమాలో క నుహటలో ఏమని అనానరు? 

(ఆ) ఴండరయుల్ (ఈ) అఴల్ రైెట్ (ఏ) నాట్ ఎటాా ల్ 

11. షెంగీత దరశకుడు క్ె.వి. మసదేఴన్ ేరులోని ‘క్ె’ అెంటే.. 

(ఆ) కేవఴన్ కోయిల్ (ఈ) కుమరన్ కోయిల్ (ఏ) కాశణన్ కోయిల్  

12. షెంగీత దరశకులు రహజన్ నాగైెంది లు ... 

(ఆ) అనెదముమలు (ఈ ) సనెహిత్ులు (ఏ) గురయశిశుులు  

13. ‘లోగుటుట  ___ క్ెరుక’  అనేది ఏ నటుడిక్వ ఎరుక? 

(ఆ) రహజనాల (ఈ) షత్ునారహయణ (ఏ) పరెయమలళళు  

14. నిదర ెంచే తోటలోక్వ నుహట కటి ఴచిచెంది – ఇది ఏ కవి కలెం నెండి ఴచిచెంది? 

(ఆ) భుజంగరహయ వరమ (ఈ) శేషనందర వరమ (ఏ) శ్రీకహంత్ వరమ  

15. షెంగీత విదినీణి ఘెంటసహల గహర  ూర ి ేరు ఏమిటి? 

(ఆ) చలతి రహఴు (ఈ) శ్రీనివహష రహఴు (ఏ) వెంకటేవీరరహఴు  

16. ఎస బాలషబిసీణయెం గహర  తొలి నుహట ఏ నటుడిక్వ దక్వకెంది? 

(ఆ) శోభన్ బాబు (ఈ) సరనాథ్ (ఏ) కాశణ   



17. షెంగీత దరశకుడు స.హెచ్. షతయెం ఇెంటిేరు ఏమిటి? 

(ఆ) చెరయీ (ఈ) చెళుపళు (ఏ) చదలవహడ  

18. గో గో గో గో గోెంగూర జైె జైె జైె జైె జైెఆెంధి ... ఈ చఴులూర ెంచే నుహట ఎఴర  రచన? 

(ఆ) ఆరయదర (ఈ) కొషరహజు (ఏ) స.నారహయణరెడిి   

19. ఇసైె జాా ని ఇళయరహజ  అషలు ేరు? 

(ఆ) థామసన్ రహజు (ఈ) డేనియల్ రహజయు (ఏ) ళుల్లయమ్సస రహజనె  

20. బాలషబిసీణయెం తొలి సహర గహ షెంగీత దరశకతిెం ఴహ ెంచిన చితిెం? 

(ఆ) కను కుమలరి (ఈ) సహీమి ళువేకహనంద (ఏ) సహగర షంగమం  

21. భలే తముీడు – ఈ ఎనీటఆర్ చితాి నిక్వ మూలెం? 

(ఆ) ఏన్ ఈవెనింగ్ ఇన్ నుహురిస్ (ఈ) చెైనా టౌన్ (ఏ) లవ్ ఇన్ టోకోు  

22. షకల కఱాభినేతి్ర భానమత్ర గహర  నిరహీణ షెంషథ  ేరు? 

(ఆ) అశిీని (ఈ) భరణి (ఏ) కాతిర క  

23.  ఎఴర  తొలి తెలుగు సనీ గీతాలు యుగళ గీతాలు? 

(ఆ) ఘంటసహల,జానకి (ఈ) ఏ ఎం రహజా, షశ్రల (ఏ)మలధఴపెదిి  షత్ుం, జికిి  

24. నడిరైయ ఏ జాములో సహిమి నిన చేర దిగ  ఴచచనో.. ఈ ిసదధ  గీతెం ఆలషఽి  
నటిెంచినది ఎఴరు? 

(ఆ) రభాకరరెడిి  (ఈ) షత్ునారహయణ (ఏ) తాుగరహజు  

25. ఇది కథ క్హద, మరో చర తి, బొ మీ బొ రుష .. చితాి ల దరశకుడు ఎఴరు? 

(ఆ) దాషరి నారహయణ రహఴు (ఈ) కె. బాల చందర్ (ఏ) ప.చందరశేఖర రెడిి   



 

26. ఏ కవి తన కుమారెిలక్వ నదల ేరుు  ెటుట కునానరు? 

(ఆ) డాకార్ స.నారహయణ రెడిి  (ఈ) దావరథి (ఏ) వేటృరి షందరరహమ మూరిర  

27. మలాు ది రహమకాశణళహసి ి గహర  క నుహటలోని ‘ిేమ,రహక,మారహకు’ అనే దాలు మళ్ళళ 
ఉయోగ ెంచిన కఴులెఴరు? 

(ఎెందక్ెైనా మెంచిది ... చఽడెండి- కాశణ ిేమ – ఈ ూట నా మాట / నుహట= త్రరుగు టనుహ)  

(ఆ) ళూటృరి, వేటృరి (ఈ) ఆతేరయ,ఆరయదర (ఏ) సరివెనెెల,చందరబో స్  


