
ఆ ఈ ఏ ... త్రిక త్రకమక  (సనీ క్విజ్) , కూరప: డా. తాత్రరహజు వేణుగోనుహల్ 

స్హిగతం: 19 సెపెటంబర్ 2012                                                                                            షిసి : 15 Oct 2012  

ఈ క్విజుు  జవహబులు పెదద  ఎతతి న ఇలా ఉన్ానయి 

1. ‘విన్ాయక చవిత్ర’ సనిమాలో ‘దినకరహ వుభకరహ’ నుహట ఏ నటుడి  మీద చితి్రకర ంచారప? 

(ఆ ) ఎస్ీ రంగహరహఴు (ఈ ) ధఽళినుహళ (ఏ ) గుమమడ ి 

2. అవినీత్ర, బంధపిత్ర, చీకటి బజారప – ఇవి ఏ కవి లుకులు? 

(ఆ ) శీ్రశీ్ర (ఈ ) దావరథి (ఏ ) స్.నారహయణ రెడ్డి   

3. ఆత్రమయత, ఐకమతయం, అనరహగం – అన్ే తి్రవేణీ షంగమమ్మమ మనము’ అనన కవి ఎఴరప? 

(ఆ ) దేఴులలి్ల కాశణశహస్ర  ి (ఈ ) మలాా ది రహమకాశణశహసి ి  (ఏ ) స్రివెనెెల స్తారహమ శహస్ర  ి 

4. షముదాిల జూనియర్ – కవి అషలు పేరప? 

(ఆ ) రంగహచారయులు  (ఈ ) మాధవహచారయులు (ఏ) రహమానజాచారపయలు 

5.  గురజాడ అనుహరహఴు, బషఴరహజు అనుహరహఴు.. ఇవి తెలిషన పేరపా . ఏ షంగీత దరశకుడి  అషలు పేరప 
అనుహరహఴు? 

(ఆ ) ళుదాుసహగర్  (ఈ ) చకీఴర ి  (ఏ) కీరవహణి   

6. క్హద షమా కలక్హద షమా – ఈ ‘క్ీలుగుఱఱం’ సనిమా నుహట రహసందెఴరప? 

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

7. ఇటీఴల నఽరైళళ ుటిటన రోజు జరపుకునన సనియిేతర షంగీతజాా ని, డాకటరప ఎఴరప? 

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

8. ఇందలో డాకటర్ క్హని యాకటరప ఎఴరప? 

(ఆ) రభాకర రెడ్డి  (ఈ) రహజశేఖర్ (ఏ) బాలయయ  



9. బాలయయ గహ పేరపను ందిన నటుడు ఎఴరప? 

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

10. నటుడు ఆర్ న్ాగైవిరరహఴు ‘ద ంగరహముడు’ సనిమాలో క నుహటలో ఏమని అన్ానరప? 

(ఆ) ఴండరయుల్ (ఈ) అఴల్ ర ైట్ (ఏ) నాట్ ఎటాా ల్ 

11. షంగీత దరశకుడు క్ .వి. మసదేఴన్ పేరపలోని ‘క్ ’ అంటే.. 

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

12. షంగీత దరశకులు రహజన్ న్ాగైంది లు ... 
(ఆ) అననదముమలు (ఈ ) స్నెహిత్ులు (ఏ) గురయశిశుులు  

13. ‘లోగుటుట  ___ క్ రపక’  అన్ేది ఏ నటుడిక్వ ఎరపక? 

(ఆ) రహజనాల (ఈ) షత్ునారహయణ (ఏ) పెరపమాళళళ  

14. నిదర ంచే తోటలోక్వ నుహట కటి ఴచిచంది – ఇది ఏ కవి కలం నండి ఴచిచంది? 

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

15. షంగీత విదినమణి ఘంటస్హల గహర  ూర ి పేరప ఏమిటి? 

(ఆ) చలతి రహఴు (ఈ) శ్రీనివహష రహఴు (ఏ) వ ంకటేవిరరహఴు  

16. ఎస బాలషబిసమణయం గహర  తొలి నుహట ఏ నటుడిక్వ దక్వకంది? 

(ఆ) శోభన్ బాబు (ఈ) సరనాథ్ (ఏ) కాశణ   

17. షంగీత దరశకుడు స.హెచ్. షతయం ఇంటిపేరప ఏమిటి? 

(ఆ) చెరయీ (ఈ) చెళళపళళ (ఏ) చదలవహడ  

18. గో గో గో గో గోంగూర జ ై జ ై జ ై జ ై జ ైఆంధి ... ఈ చఴులూర ంచే నుహట ఎఴర  రచన? 

(ఆ) ఆరపది (ఈ) కొషరహజు (ఏ) స్.నారహయణరెడ్డి   



19. ఇసైె జాా ని ఇళయరహజ  అషలు పేరప? 

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

20. బాలషబిసమణయం తొలి స్హర గహ షంగీత దరశకతిం ఴహ ంచిన చితిం? 

(ఆ) కనయ కుమార  (ఈ) సహీమి ళువేకహనంద (ఏ) సహగర షంగమం  

21. భలే తముమడు – ఈ ఎనీటఆర్ చితాి నిక్వ మూలం? 

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

22. షకల కళాభిన్ేతి్ర భానమత్ర గహర  నిరహమణ షంషథ పేరప? 

(ఆ) అశిీని (ఈ) భరణి (ఏ) కాతిరక  

23.  ఎఴర  తొలి తెలుగు సనీ గీతాలు యుగళ గతీాలు? 

(ఆ) ఘంటస్హల,జానక్వ (ఈ) ఏ ఎం రహజా, షశ్రల (ఏ)మాధఴపెదిి  షత్ుం, జికకి  

24. నడిరైయి ఏ జాములో స్హిమి నిన చేర దిగ  ఴచచన్ో.. ఈ ిసదధ  గీతం ఆలపషఽి  నటించినది ఎఴరప? 

(ఆ) రభాకరరెడ్డి  (ఈ) షత్ునారహయణ (ఏ) తాయగరహజు  

25. ఇది కథ క్హద, మరో చర తి, బొ మమ బొ రపష .. చితాి ల దరశకుడు ఎఴరప? 

(ఆ) దాషరి నారహయణ రహఴు (ఈ) క్ . బాల చందర్ (ఏ) ప.చందరశేఖర రెడ్డి   

26. ఏ కవి తన కుమార ిలక్వ నదల పేరపా  పెటుట కున్ానరప? 

(ఆ) డాకటర్ స.న్ారహయణ ర డిి (ఈ) దావరథి (ఏ) వేటృరి షందరరహమ మూరిర  

27. మలాా ది రహమకాశణశహసి ి గహర  క నుహటలోని ‘పిేమ,రహక,మారహకు’ అన్ే దాలు మళ్ళళ ఉయోగ ంచిన 
కఴులెఴరప? 

(ఆ) వీటృర , వేటృర  (ఈ) ఆతేరయ,ఆరయదర (ఏ) స్రివెనెెల,చందరబో స్  


