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1. The Congruity Theory was postulated by 

Charles E. Osgood 

1.శబమేలన ళహద్ధ ాంత్తున రతితృసద ాంచినదెళయు? 

  
 ఛార్లెస్ ఎ. ఊషు డ్ 
2.According to Lazarsfeld and Merton, the mass media reinforce 

Social norms 

2.ఱాజయస్ ఫ్లె డ్, బెమసా న్ ఱ రకసయాం భాస్ మీడిమా ....... ఫఱోేతాం చేశా ాంద  
              సహమాజిక లక్ష్యాలన 
  
  

3. The Inoculation theory  states that 

Repeated exposure to media messages desensitizes the audience to their existing 

beliefs 

3.టీకసఱ ళహద్ధ ాంతాం చెేద ........ 

  దేడే ఫహిరుత రచఫదే మీడియా షమాచార్హల ఴలె శ్రో తలు విసగి నమమకహన్ని కోలపోతారు 

4. The Cultivation Theory  by George Gebner emphasizes on 

Heavy viewers and light viewers &  Mainstreaming and Resonance 

4. జార్్జ గెఫననర్జ నొకకిచెే శూసగు ళహద్ధ ాంతాం...... 

ఫామీ యక్షకుఱు  తేయౌక యక్షకుఱు & రథ్నభాయగాం,  రతిధవతు 
  

5. When media audiences derive different meanings from the same text, the message is 
considered to be 

Polysemic 

 

5.మీడిమా నాంచి ఱరో తఱు కై యవమాతుకక యయధ అమసా ఱు కయౌాంచక ాంటే, ఆ యవమాతున.......... 



  లు అర్హా లు కలదిగహ 
6. Signifier means 

Signs and symbols 

 

6.ళహగననపలైమర్జ అాంటే...... 
 స ైన్స్ అండ్ సంఫల్స్ 

 
 7. Noam Chomsky is associated with the concept of 

  Flak 

 

7. నోమ్  చ్మ్ ళి ఈ ళహద్ధ ాంతాంతో భుడిడి ఉన్నడు 
               ఫ్హె క్ 

                
   8.  Who among the following has worked extensively on Public Sphere? 

 Habermas 

  

8.   కకాంద  రసమనఱో ూమనాగస శూసభాజిక అతేళఽద ధకై కసఱాతున కైటాభాంచినదెళయు? 
                హెఫరస్ మాస్ 
 

9. Media Framing theory was developed by 

.  Erving Goffman 

   

9.  మీడిమా ళయళశూసమాం ళహద్ధ ాంత్తున ళఽద ధ  చేళహాందెళయు? 
         ఇర్ివంగ్ గోఫ్ బేన్స 
 

10. Who said “Medium is the Message”? 

  1Marshall McLuhan 

            

 

10. ‚మీడిమబమ శాందేఴాం‛ అతుది ఎళయు? 
            మారషల్స బెకుె హన్స 

            
 

 11. The Golden Rule of ethical practices: “Do unto others as you would have them do unto you”       

 is associated with the philosopher 

Immanuel Kant 

 



11. న ైతిక ఱసశార ఫాంగసయు యధ : “ఇతయుఱకు తెయౌమచేమాండి, రసయు మీకు ఏాం తెయౌమచేమాఱనక ాంటామో అదే ” 

అనేద  ఏ తతావరేతాతో భుడిడిన రసకయాం.... 
ఇమామనాఴల్స కహంట్ 

 

   12. Matching by constancy in research means 

        Making a variable uniform for all the experimental groups 

         

 

 

12.  మనఱరధనఱో తుఱకడతో జత కఱడభాంటే...... 
         అన్ని ర్ిశ్రధనల గుంులకు ఏకరీ్తి వేర్ియఫుల్స న తయారు చేయటం 

         
 

  13.  A study in which the same sample is measured at different points in time is referred to as 

       Panel Studies 

 

13.   మనఱరధనఱో కై నభూన్ యయధ శభమాఱోె  క ఱవఫడితే, ద్తున ......... ఉద్షమనశూసా యు 

       తృసయన ల్ అధయమన్ఱు  
14. Cohort Analysis is  

  A study in which some characteristics of a group of individuals are measured at two or more    

points  in time 

14. కోశృర్్జ అన్యౌశస్ అాంటే..... 
       క గుంులపన్న ఴాకుు ల కొన్ని లక్షణాలు ర్లండు లేదా అంత కంటే ఎకుుఴ సహరుె  షమయాన్ని అనషరి్ంచి చేసే 

అధాయనం 
15.A construct is a concept that is 

          

           All of the above 

 

15.    తుమసేణాం అనేద  క ఫాళన అాంటే.... 

         లైళతూన 
  16.  A discrete variable can  

  

       All of the above 

16.  యళకా రేమనమఫుల్ కయౌగన ఉాండళచు..... 

       4. లైళతూన 

 17. The presence of an artefact in a research study indicates 



        

         Lack of internal validity 

         

17. కయాకఽతితు శాంతృసద ాంచ్ఱనే ఫాళన మనఱరధనఱో ఉాంటే.... అద  తెయౌమచేళేద ..... 
           అంతరుత సారత లేకపో ఴటం 

18. The positivist paradigm in research emphasizes on 

        Quantification 

18. తృసజిటియస్్ నభూన్ మనఱరధనఱో ........ తాి ఱుకుత ాంద  
        ర్ిమాణాన్ని 

  19. Likert Scale is also called the 

          Summated Rating approach 

19. యౌకెిర్్జ ళేిఱున ఇఱా........ కూడ్ హఱుశూసా యు 
      షబేమటెడ్ ర్ైట ంగ్ అపోో చ్ 

   20. Semantic Differential scales were originally conceived by 

         Osgood, Suci and Tanenbaum 

20. అయాఫేద్ఱు గఱ ళేిఱుఱు ముదట ఎళమన ఆఱోచనఱ పఱాం......... 

        ఒస్ గుడ్, శళహ, త్న నబఫమ్ 

   21. The equivalency component of reliability is referred to as 

         Cross-test reliability 

   21. శభాన యఴవశతూమత యొకి ఫాగసతున .......... ఇఱా ఉద్షమనశూసా యు 

         కసో స్- టెస్్ యఴవశతూమత 

 22.  Triangulation in research is 

         Combination of the qualitative and quantitative technique 

22.  మనఱరధనఱో ఉయోగడే తిరకోణీమత అాంటే..... 

        గుణ్తేక, మనభాణ్తేక శూసాంకైతికతఱ శభాశృయాం 
   23.  Manuel Castell is the author of the book 

         Communication Power 

23.  భానయర ల్ కసళహ్ల్ యచిాంచిన ుశాకాం........ 
         కమయాన్నకైశన్స ఴర్ 

   24. The headquarters of the Arab Television Channel Al-Jazeera is located at 

          Doha 

 

24. అయబ్ టెయౌయజన్ ఛ్న ల్ ‚ అల్- జజీయ‛ ఎకిడుాంద ? 

          దోహ 

 

25.  Fixing of the minimum price of a newspaper by the government was challenged in the court by 



 Sakal 

25.  రబుతవాం రసమసా తిరకఱ కతువ్ ర ఱ తుయణభాండ్తున ఛ్ఱ ాం చేళహనద ......... 
         షకల్స 

26. The first chairman of the Press Council of India was  

       Justice J.R. Mudholkar 

       

26. ఫాయతీమ లరస్ కౌతుసల్ ముతడి ఛెైమెేన్ ఎళయు? 

      జళహ్స్. జె.ఆర్జ. భుధోఱిర్జ 

27. Robert Gunning is associated with 

            

   Readability 

 

    27. మసఫర్్జ గతునాంగ్ దేతుకక శాంఫాంధ ాంచిన రసయు......... 
      చదఴటాన్నకి అనవ ైనవి 

28. ‘Gamma’ in video camera technology refers to adjustment of 

       Tone and contrast  

28. యడియో కైభమస శూసాంకైతికతఱో దేతు అడె్ స్్ బెాంట్ న ‘గభే’ శచిశా ాంద .... 
         టోన్స అండ్ కహంటాో స్్ 

29. Vox Populi is a term referring to an interview of 

        

 People on the street 

 

29. ’రసక్సస తృసుయ్’ అనేద  భుఖాభుఖీతు చెే దాం...... 
         వీధలపె న్న ోజలు 
30. Carl Bernstein and Bob Woodward are associated with 

        Watergate  

30. కసరె్జ ఫనమెనళహ్న్ అాండ్ ళుడ్ ళర్్జ  దేతుకక శాంఫాంధ ాంచిన రసయు......... 
         వహటర్ గైట్ 

  31. What is the correct sequence in the film making process? 

  Frame, shot, scene, sequence, film 

 

  31. చఱనచితర తమామీఱో ఏద  శమెైన ళయుశకోభాం? 

            పేోమ్, షహట్, సన్స, సకలవన్స్, పల్సమ 
 

32. “Development Journalism” was coined by 

         Alan Chalkley 

 



32. “డెళఱలేాంట్ జయనయౌజాం” న తృసర యాంతేాంచినద ........ 
          ఆలెన్స ఛాలెుయ్ 

 

  33. The mathematical ratio between the vertical and horizontal measurements of a film/video is     

          called 

Aspect ratio 

 

33. క పహల్ే ఱేద్ యడియోఱోతుతుఱుళు, అడ్ మైఖఱ క ఱతఱుగణితఱసతాంగస గుమనాాంచడ్తున ఏభాంటాయు? 

           ఆస ోక్్ రై్షయో 

 

34.  F-stop is 

          The size of the opening of a diaphragm 

 

34.  ఎఫ్ – శూస్ ప్ అనేద ....... 
          డయాపోమ్ యొకు తొయౌ కొలత 

 

   35. The SITE experiment was conducted in which of these states of India? 

        Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan 

          

35. ఫాయతదేఴాంఱో ఎస్ ఐ టీ ఈ రయోగాం ఏ మసవ్రాంఱో జయఫడిాంద ? 

         ఆంధోోదేశ్, భహర్, కర్హా టక, మధాోదేశ్, ర్ిసహ్, ర్హజసహా న్స 

 

 36. A large microphone boom on wheels is called  

        Perambulator 

        

   36. క లదద  బెైకోో తౄో న్ ఫూమ్ రసషనాం లై ర యతే ద్తున....... 
         ోఆంఫుాలేటర్ 

     

37. News headlines in newspapers should be written around a strong 

  Verb 

 

37. రసమసా తిరకఱోె  రసయాఱ శీమనషకఱు క భాంచి ఫఱబెైన .......... మసమఫడ్యౌ 
      కిోయతో 
38.   Who among the following was the first theorist to describe the mass media as cultural  

          industries? 

Theodore Adorno 

 

38.   భాస్ మీడిమాన శూసాంశిఽతిక ఇాండళ్ రగస చితీరకమనాంచిన ళహద్ధ ాంతకయా ఎళయు? 



 

 థ యోడొర్జ అడొమోన 

39. The preparation preceding the task of investigation in qualitative research is called 

       Epoche 

39. గుణ్తేక మనఱరధనకు తగనన భుాందశా  చయయగస చేళేద ....... 
              ఎపో క్ 

40. Ivy Lee is associated with 

    Public Relations 

 

40. ఐయ య్ ............ కు శాంఫాంధ ాంచిన ళయకక ా
    ోజా షంఫంధాలు 
41. The work of Ferdinand De Saussure is identified with 

    

   Symbols 

 

41. పలమన్నాండ్ డి శూౌశసర్జ న దేతుతో జతకఱుుత్యు......... 
   సంఫల్స్ 
 

42. The term Narrow casting is associated with 

 Niche Audience 

 

42. న్మో కసళహ్ాంగ్ అనే దాం దేతుతో భుడిడ్ద ? 

     షముచిత ేోక్షకులు 
 

43. When communication fails to deliver the intended message, it is called 

      Entropy 

 

43. శాంఫావణఱో ఇరసవయౌసన శాందేఱసతున ఇళవఱేనుడు ద్తున........ 
      ఎంటోో  
44. MOOC’s stands for 

      Massive Open Online Courses 

 

44. భూక్సస అాంటే....... 
      మాసవ్ ఒన్స ఆన్స లెైన్స కోర్ల్స్ 

 

 

 

45. Gender is a  



    Biological Construct 

    

45. యౌాంగయబజన అనేద ...... 
   జీఴ న్నర్హమణం 

46. Kinesics is the study of 

   Facial expressions and gestures 

46. కెైన ళహక్సస అనేద ....... శాంఫాంధ ాంచిన ఱసశారాం 
  ముఖామనయం, హఴఫావహలు 
47. The ideological state apparatus were applied to the mass media by  

   Louis Althusser 

   

 

47. ళలైద్ధ ాంతిక మసవ్ర ఉకయణ్ఱు భాశ మీడిమాకు ళమనాాం మతినాంచినద ........ 

    ఱూభస్ అఱుా శసర్జ 

48. The Wood’s Triangle in development communication refers to the nexus between 

    Knowledge generators, political leaders and knowledge users 

48. ళుడ్ యూతృ ాంద ాంచిన శాంఫావన్తేకతన అతేళఽద ధయచే  తిరకోణాం........ యటి భధయననన న కసస్ న 

శచిశా ాంద  
   జాా నాన్ని ఉతోతిు  చేసేవహరు, ర్హజకీయ నాయకులు, జాా నాన్నకుని వహడుకరులు 
49. In offset printing the plate image is transferred to 

    Rubber blanket 

49. ఆఫ్ ళలట్ హరాంటిాంగ్ ఱో ేె ట్ ఇబమజ్ .................... గస భాయు ఎాందత ాంద  
        రఫబర్ ఫాె ంకలట్ 

50. The AIDA model of advertising is also known as 

       

      Hierarchy of effects model 

50.  ఏ ఐ డి ఏ  మోడల్ అడవమెట్ళహాంగ్ న ........................... అతుకూడ్ అాంటాయు. 
      సో పహనకోమ ఎప కు్ ల మోడల్స 

51. A cub in a newspaper organisation is a 

        Trainee Reporter 

51. ళహాంషు క దభ(కబ్) అతు రసమసా తిరక శాంశాఱో ఎళతు అాంటాయు? 

            శిక్షణప ందతుని విలేఖర్ ి

 

 

52. Journalese is term for 

      Sloppy Writing 



52. జయనయౌళల అనేద ................ మసమటాతున తెయౌే దాం 

      అఱశతవాంగస మసమటాం 
 

53. The picture of the Napalm Girl is associated with 

  Vietnam War 

 

53. నఱమ్ అభాేభ టాం  దేతుకక శాంఫాంధ ాంచినద ? 

       వియతాిమ్ యుదధం 

54. The Nameplate of a newspaper is also traditionally referred to as 

    Masthead 

 

54. క రసమసా తిరఅక యొకి నేబమలేట్ న శూసాంరద్భకాంగస .................. అాంటాయు. 
    మాస్్ హెడ్ 

 

55. In advertising, the document that entails the objectives, target market, budget, and creative  

         strategy is called  

Media brief 

 

55. రకటనఱోె  ఱక్ష్యయఱు, ఱక్షయ యణి, ఫడె్ట్, శఽజన్తేకత అతూన కయౌగనన డ్కుయబెాంట్ న ................. అాంటాయు 

 మీడిమా తెరఫ్ 

 
56.   The chairman of the first Press Commissionin India was 

 

J S Rajadhyakhsa 

 

56.   ఫాయతదేఴ తొయౌ లరస్ కమీవన్ ఛెైమెేన్.............................. 

        జె.ఎస్. మసజధయక్ష 

 

57.  Match List I with List II 

  List I  (Models) ListII(Scholars) 

(a) hierarchy of needs                           i. Elisabeth Noelle-Newmann 

(b)  agenda setting theory                        ii. George Gerbner 

(c)  cultivation theory                                iii.  Abraham Maslow                               

(d)  spiral of silence                                    iv. McCombs and Shaw 

      

 a-iii, b-iv, c-ii, d-i 

 

57.  కకాంద  టి్కఱ  ోI తో II కఱాండ ి

           List I  (Models)                                        List  II(Scholars) 



 

(a)  శూో తృసనకోభ అళశమసఱు i. ఎయౌశఫనథ్ నోఱ ె - నయబమన్ 

(b)  అజెాండ్ ళలటి్ాంగ్ ళహద్ధ ాంతాం ii. జార్్జ గెయఫనర్జ 

(c)  శూసగు ళహద్ధ ాంతాం                                     iii.  అఫరశృమ్ భాశెోూ వ్ 

(d)  భుమనకక తుఴశఫదాం                                      iv. బెక్స కోమ్ఫ్ అాండ్ శుస 
 

    a-iii, b-iv, c-ii, d-i 

      

58. The first Indian newspaper was publishedby 

 James Augustus Hicky 

58. తొయౌ ఫాయతీమ రసమసా తిరక శాంతృసదకుద.......... 
       జైమ్్ అగస్స్ హిక ీ

59. Manual Castells is associated with 

 Network Society 

 

59. భానయర ల్ కసశ్ల్స దేతుకక శాంఫాంధ ాంచిన ళయకకా.................... 

      న ట్ – ళర్జి శభాజాం 

60. Non-Parametric tests measure variables at 

 Nominal level 

60. తృసమసమీటయు కసతు మీక్షఱు రేమనమఫుల్స న ......................... ఱో క ఱుశూసా భ 

      నామమాతోు  
61. Public Relations as a professional evolved from 

 Press agentry 

61. రజాశాంఫాంధ్ఱు ళఽతాిగస ఎదగడ్తుకక దోషదబెైనద .......... 
       ోస్ ఏజలంటలె  

62. New media technologies have facilitated  

 Interactive communication 

 

62. క తా శూసాంకైతికఱు మీడిమాఱో ............................ అళకసశూసతున కయౌాంచ్భ 

 ఇంటర్హకి్వ్ కమయాన్నకైశన్స 

 

63. Cronbach’s Alpha indicates 

 Reliability 

 

63. కోో న్ ఫాక్స’స్ ఆఱాప తెయౌమచేళేద ........... 
       నమమకం 



64. The frequency range of FM broadcasts is 

 88MHz-108MHz 

 

64. ఎఫ్ ఎమ్ ఫరర డ్ కసస్్ యొకి తయచదనాం........... 
       88MHz-108MHz 

65. Who has been credited with the creation of the first old style typefaces 

 

 Nicholas Jenson 

 

65. తృసత ళలట్ల్ టెైప్ పేళలస్ న తమాయు చేళహన ఘనత ఎళమనకక దకకిాంద ? 

     న్నకోలస్ జాన్స షన్స 

66. “News of the World”, the British newspaper was shut down due to 

 phone hacking  

66. “నయస్ ఆఫ్ ద  ళయల్్ ” , తరటీవ  రసమసా తిరక భూతఫడటాతుకక ............... కసయణాం 
      ఫో న్స హకింగ్ 

67. 21st Century Fox is owned by 

 Rupert Murdoch 

67. 21 స్్ ళలాంచమీ తౄసక్సస ............................ శూ ాంతాం 

      రూ ర్్ ముర్ోో క్ 

68. The term Embedded adopted in reporting is a 

 Military term 

 

68. మనతృో మన్ాంగ్ ఱో (యఱేఖమన అాంద ాంచే శభాచ్యాం) ఎాంఫనడెడ్ అనే దాం ............... కోశాం తీశకోఫడిాంద  
      యుదధతంతో టెర్మ 
      

69. Many Voices One World is a report published on 

 Flaws in the flow of news 

 

69. బెతూ రసభశస్ ళన్ రోర్్జ అనే రసయశాం దేతు మీద రచమనాంఫడిాంద ? 

   వహరు ోవహసంలపన్న  దోషహల గురి్ంచి 

70.  Who among the following has not been the Editor of the Indian Express? 

 N.Ram 

70.  కకాంద  రసలళఱో ఇాండిమన్ ఎక్సస లరస్ కు శాంతృసదక ఫాధయతఱు ళఴ ాంచనద  ఎళయు? 

    ఎన్స.ర్హమ్ 

71. Section 499 0f the IPC of the Indian Constitution relates to 

Defamation 

 



71. ళలక్షన్ 499 ఐ హ ళహ ఫాయత మసజాయాంగ చట్ాం దేతు కకాందకక ళశా ాంద ? 

     డీ పేబేశన్స  
 

72. The text matter that accompanies a photograph is called 

 Cut-line 

 

72. టెక్సట్ భధయఱో చితరాం ఉాంటే ద్తున....... 
   కట్- లెైన్స 

 

73. The RGB colour model in digital image processing is also known as 

Additive 

73.  ఆర్జ జి త యాంగుయౌన డిజిటల్ ఇబమజ్ తృో ర ళలళహాంగ్ ఱో ...................................... అాంటాయు 
    అడిట వ్ 

74. The Gravure printing method in printing technology is commonly referred to as 

   Intaglio printing 

   

74. గోళూయర్జ హరాంటిాంగ్ ళహద్ధ ాంత్తున హరాంటిాంగ్ శూసాంకైతిక మనఫావఱో భాభూఱుగస.................. అాంటాయు 
   ఇంటాగెియో ోంట ంగ్ 

 

75. Inner margin of a bookor document  in printing refers to 

      

Gutterspace 

 

75. క ుశాకాం ఱేద్ డ్కుయబెాంట్ యొకి ఇననర్జ భామన్న్ న .................. అాంటాయు 
      

      గట్ర్ సేోస్ 

76. Folio in a newspaper contains 

 Page number 

76. క రసమసా తిరకఱోనొ పయౌయోఱో ...............................  ఉాంట ాంద  
     ుట షంఖా 
77. In non verbal communication, the study of touch is called 

   Haptics 

77. న్న్ – ర యఫల్ కభూయతుకైవన్, శ్డీ ఆఫ్ టచ్ అాంటే.......... 

   శృహ్క్సస 
78. The coining of the word ‘cinema’ is credited with which country? 

 

 France 



 

78. ’ళహతుభా’ అనే ద్తునకసభన్ చేళహన దేఴాంగస ఏద  గుమనాాంు తృ ాంద ాంద ? 

    ఫహోన్స్ 
79.  New Comb’s ABX  model focuses on 

Social equilibrium 

79.  నయకోాంబ్స’ స్ ఏ త ఎక్సస  దేతు మీదమోడల్ తౄో కస్  చేశా ాంద ?  
   సహమాజిక షమతులాత 

 

80. The inverted pyramid style is generally used for 

    Hard news 

 

80. తఱకకాందఱ ైన హయమిడ్ ఆకసమసతున భాభూఱుగస దేతు కోశాం  రసడుత్యు 
 హరో్ వహరులు 
  

81. The term ‘documentary’ was coined by 

 John Grierson 

81. డ్కుయబెాంటమీ అనే ద్తున యూతృ ాంద ాంచిాంద ..... 
    జాజ్ గోియర్న్స 

82. The Chanakya award for excellence in Public Relations is given by 

 PRCI 

 

82. తృౌయ శాంఫాంధ్ఱఱో ఉననతబెైన చ్ణక్సయ అరసయు్ న ............. ఇశా ాంద  
  ఆర్ స ఐ 

83. The first act of a screenplay is known as 

 Set up 

 

83. ళరీన్ ేె  ఱోణి తొయౌ ఆక్్స న .....................అాంటాయు 

    ళలట్ అప్ 

84. The neo-realism film movement began with 

 Roberto Rossellini 

85. చఱన చితరయాంగాంఱో తుయో రసశాయకత ఉదయభాం .................... తో ముదఱ ైాంద  
     

     ర్హఫర్ో్  ర్ొస ్యెౌన్న 

 

85. The use of bipolar adjectives to measure attitudes is made in 

 Semantic differential scale 

 



85. ఫనైతృో ఱార్జ యఱేవణ్ఱన రసడిర ైకయుఱన క ఱళడ్తుకక .................... ఱో తమాయు చేమఫడిాంద  
      అరా షంఫంధితమారుోల సేులు 
 

86. The soviet media theory has its roots in 

 German ideology 

 

86. శూో యమట్ మీడిమా ళలైద్ధ ాంతిక రేయుె  ............. ఱోతుయ 

    జెయేన్ ఫాళజాఱాం  
 

87. In the two-way symmetric modelof public relations communication 

 Group to Group 

 

87. ద వతృసక్ష్ిక శభాన నభూన్ఱు తృౌయ శాంఫాంధ త కభూయతుకైవన్స ఱో ..................... ఉాంటాభ 

    గుంులకు – గుంులకు  
88. The major recommendation of the First Press commission focussed on 

    price-page schedule 

88. తొయౌ లరస్ కమీవన్ చేళహన రధ్న్ ళహపయుసఱు 

    ర ఱ- ుట ళలిడయఱు 
89. The genesis of yellow journalism relates back to 

   comic strip 

 

89. భెఱోె  జయనయౌజాం ుట ్ కకు భుాందనన కసయణ్ఱు 

  శృశయగుయకఱు 
90. A headline with a single deck is known as 

 crossline 

 

90. కై డెక్స ఉనన ఴెడ్ ఱ ైన్  న ....................... అాంటాయు 
   కహో స్ లెైన్స 

91. The shanon-Weaver model of communication is 

 linear 

 

91. లలన్న్- యళర్జ మోడల్ ఆఫ్ కభూయతుకైవన్స అనేద .............. 
        

షరళ 

 

92. The term ‘spin doctoring’ is related to the field of 

public relations 



92.’ళహన్ డ్క్మనాంగ్’ అనేద   దేతుకక శాంఫాంధ ాంచినద ............ 

      తృౌయ శాంఫాంధ్ఱు 
 

93. NANP stands for 

 Non-aligned news pool 

 

93. ఎన్ ఏ ఎన్ హ అాంటే......... 
    నాన్స – అలెైనో్స నఽాస్ ూల్స 

 

 

94. The word journalist is derived from the word 

 Diurnalis 

94. జయనయౌస్్ అనే దాం .......................... నాంచి ుటి్ాంద  
      డియురియౌస్ 

95. Which of the following is a non-probability sampling technique? 

 

 quota sampling 

 

95. కకాంద రసటిఱో శాంఫాళయత కసతు నభూన్ టెకకనక్స  ఏద ? 

    కోటా నమయనా 
96. The study of virtual communities is known as 

 Netnography 

 

96. ళయుుళల్ కభూయతుటీస్ యొకి అధయమన్తున .............................. అాంటాయు 
      న టోిగహో ప 
97. The term DAVP stands for 

Directorate of Advertising and Visual Publicity 

 

97. డి ఏ య హ అాంటే....... 
     డ ైర్ొక్రై్ట్ ఆఫ్ అడవర్లట్సంగ్ అండ్ విజుఴల్స బెసటీ 

98. The national news agency of Indonesia is 

 Antara 

98. ఇాండోనేలహమా యొకి నేవనల్ నయస్ ఏజెతూస ఏద ? 

      అాంతయ 

99. Denis McQuail identifies the function of mass media as 

    Promotion of democratic participation 

 



99. డెతూస్ భాకకవల్ భాస్ మీడిమా చేళేద గస............... గుమనాాంచిాంద  
   ోజాసహవమా ఫాగసహవమా  ంుదల 

 

100. Kyodo is a news agency of 

 Japan 

 

100. కోయడో  అనే నయస్ ఏజెతూస ఏ దేఱసతుకక చెాంద ాంద .....? 

    జతృసన్ 

    

101. Match List I with List II 

 List 1(Awards) List II(Country) 

(a)Golden Horse                            i. Germany 

 (b) Golden Apricot                          ii. India 

        (c)  Golden Bear                              iii. Taiwan 

(d)Golden Peacock                        iv. Armenia 

 

a-iv, b-iii, c-i,d-ii 

 

101. కకాంద రసటితు  I, II ఱ ఱోయ జతకఱాండ ి

ట ్ క 1   (అవహరుో లు)                                ట ్ క II(దేవం) 

        (a)  ఫాంగసయు గురఱాం  i. జెయేతూ 

        (b) ఫాంగసయు ఆహరకసట్  ii. ఫాయతదేఴాం 

        (c)  ఫాంగసయు జిాంక   iii.తెైరసన్ 

        (d )ఫాంగసయు న భయౌ iv. అబెమనకస 
       a-iv, b-iii, c-i,d-ii 

 

102. Associated Press is the news agency of 

 United States 

102. అశూో ళహభేటెడ్ లరస్ అనేద  ....................... ఈ మసజయ నయస్ ఏజెతూస 
       యున ైటెడ్ సే్ట్్ 
103.  CNN reporter Peter Arnett is associated with 

 Gulf war I 

103.  ళహ ఎన్ ఎన్ కు చెాంద న యఱేఖమన టర్జ ఆమెనట్ ........................... శాంఫాంధాం కయౌగన ఉన్నడు. 
      గల్స్ యుదధం I 

 

104.  The placing of a unit of analysis into a content category is called 

 coding 



 

104.  కాంటెాంట్ కైటగనమీఱో క్స అమూతుట్ ఆఫ్ అన్యౌళహస్ న ఉాంచడ్తున......... 

       కోడిాంగ్ 

105  The film Pather  Panchali was directed by 

 Satyajit Ray 

105. థేర్జ తృసాంచ్యౌ అనే చఱనచితర్ తుకక దయశకుడు ఎళయు. 

     శతయజిత్ మ ై

 

106. SITE stands for 

    Satellite Instructional Television Experiment 

 

106. ఎస్ ఐ టి ఇ అాంటే......... 
    సహట లెైట్ ఇంష్రక్షనల్స టెయౌవిజన్సఎక్్  ర్ిబెంట్ 

    

107. A radio program that is shared through the internet is called 

     Podcast 

107. అాంతమస్ ఱాం ద్వమస ాంచకోఫడే మైద యో తోృర గసో మ్ న ................... అాంటాయు 
    పో డ్ కహస్్ 

 

108. Who among the following said “mass media are magic multipliers”? 

    Wilbur Schramm 

 

108. “భాస్ మీడిమా భాయజిక్స గుణకసమసఱు” అననదెళయు? 

   విలబర్ సహరామ్ 

 

109. A voice-over in video production is 

     non-diegetic 

 

109. యడియో తృ ర డక్షన్ ఱో రసభస్ ఒళర్జ......... 
     డ ైజలట క్ -కహద 
110. The Urdu Journal ‘Al Hilal’ by Maulana Abul Kalam Azad was first published from 

Calcutta 

 

110.  భ్ఱాన అఫుల్ కఱామ్ ఆజాద్ ఉయుద  తిరక ‚అల్- ఴ ఱాల్‛ తొయౌశూసమన ఎకిడనాంచి రచమనాంఫడిాంద ? 
    కలకతు  
111. Who was the editor of the first Hindi daily SamacharSubhaVarshan? 

Shyam Sunder Sen 



111. ముదటి ఴ ాంద  ద నతిరక శభాచ్ర్జ శబ ళయషన్ శాంతృసదకుఱ ళయు? 

    శ్హామ్ షందర్ సేన్స 

  

 

112. When was the Telugu daily “Eenadu” launched? 

 1974 

 

112. తెఱుగు ద నతిరక ‚ఈన్డు‛ ఎుడు తృసర యాంబబెైాంద ? 

    1974 

 

113. Identify the first Telugu Journal published from Bellary 

 

Satya Doot 

 

113. ఫయాళమన నాంచి ర ఱుళడిన తొయౌ తెఱుగు తిరకన గుమనాాంచాండి. 
     షతా దఽత 

 

114. Which was the first Indian newspaper to have its own plane for distribution to its readers? 

 

The Hindu 

 

114. ఫాయత దేఴాంఱో తన తిరకన తృసఠకుఱకు చేయుడ్తుకక శవాంత యభానాం రసడిన తిరక ఏద ? 

 ది హిందఽ 

115. The Illustrated Weekly was the sister publication of 

 

 The Times of India 

115. ఇఱుె ళే్ రటెద్ యకలె  ఏ తిరకకు శూో దమన............. 
        ది టెైమ్్ ఆఫ్ ఇండియా 
116. Who was the first editor of the Times of India when India attained freedom? 

 Frank Moraes 

116. ఫాయతదేఱసతుకక శూసవతాంతరయాం ళచిున తమసవత ‚ ద  టెైమ్స ఆఫ్ ఇాండిమా‛ కు తొయౌ శాంతృసదకుడెళయు? 

        ఫహోన్సు మోర్లస్ 

 

117. Who started the newspaper ‘Sadhna’? 

 

Rabindranath Tagore 

117‛శూసధన‛ తిరక ళయళశూసా కుఱ ళయు? 

      రభందోనాథ్ ఠహగోర్ 



118. Walter Lippmann is the author of the book 

Public Opinion 

118. రసఱ్ర్జ యౌప్ బమన్ మసళహన ుశాకాం 
     బెక్ న్నయన్స 

 

119. Who among the following was popular during  Hitler’s regime  as a film maker? 

 Leni Reifenstahl 

119. కకాంద రసమనఱో ఴ టెర్జ కసఱాంఱో చఱనచితర తమామీ ఱో ేమ ాంద న్రసమెళయు? 

      లెన్న రీ్ప న్స సహ్ ల్స 

 

120. Which film won the Golden Lion award at Venice in 1951? 

Roshomon 

120. 1951ఱో ర తూస్ ఱో ఫాంగసయు ళహాంషాం ఫషృభతి తృ ాంద న చఱనచితరబమద ? 

    ర్ోషో మన్స 

121. Cold war was a 

   Psychological War 

 

121. కోల్ద  రసర్జ అనేద ......... 
    మానసక షంఫంధితబైెన యుదధం 
122. McCarthyism is associated with 

   Spying 

 

122. బెక్స కసమనాభశమ్ అనేద  ................... శాంఫాంధ .. 
     గయఢచరాం 

123. Curtain Raiser is term usually used in the field of 

Public Relations 

 

123. కయ్న్ మెైజర్జ అనేద ... భాభూఱుగస ఏ యఫాగాంఱో రసడేద ? 

    పౌరషంఫంధాలు 
 

124. Section 292 IPC deals with 

 Obscene Publications 

124. శక్షన్292  ఐ హ ళహ ళమనాాంచేద ....... 
     అశె్లల ోచరణలు 
125. Oscar awards are also known as 

 

Academy awards 



 

125. ఆశూసిర్జ అరసయు్ ఱన ఇఱా................... కూడ్ అాంటాయు 
      అకహద మీ అవహరో్్ 

126. Kerlinger defines content analysis as 

Quantitative 

 

126. కెమనెాంగర్జ యవమ అన్యౌళహస్ న ..................... గస తుయవచిాంచ్యు. 

     మనభాణ్తేక 

127. The Royal Press Commissionwasset up in 

      UK 

127. ద  మసమల్ కప్ కమీవన్ ఎకిడ ఏమసటభాంద ? 

     యు కల 
 

128. The Hutchins Commission’s submitted its report on 

   Social Responsibility of the Press 

128. షటిున్ కమివన్ తన తురేద కన ................... మీద శభమనాంచిాంద . 
      ోస్ యొకు సహమాజిక ఫాధాత 

 

129. The constant comparative analysis is involved in 

 Grounded Theory 

129. ళహాయబెైన త ఱన్తేక అన్యౌళహస్............................ కు శాంఫాంధ ాంచినద  
      గరో నోడ్ సదాధ ంతం  
130. Viacom stands for 

 Video and Audio Communication 

130. యమాకసమ్ అాంటే..................... 

      యడియో అాండ్ ఆడియో కభూయతుకైవన్ 

 

131. What is India’s rank on the Human Development Index 2018? 

130 

 

131. 2018 ఱో భానళ అతేళఽద ధ  ఇాండెక్సస ఱో ఫాయత మసాంక్స ఎాంత ? 

    130 

132. Frontline is a magazine published by 

    The Hindu Group 

 

132. పరాంట్ ఱ ైన్ భాగజిన్ రచమనాంచిాంద.......................... 



 ద  ఴ ాంద గూో ఫ్ 

133. The news agency of Spain is 

 Fabra 

 

133. ళలభన్ నయస్ ఏజెతూస ........................ 
     ఫహఫాో  
134. Which is the oldest news agency in the world? 

      

      AP 

134. రాంచాంఱో తృసర చీన నయస్ ఏజెతూస ఏద  ? 

     ఏ   
 

135. Match List I with List II 

        Channel                             Language 

(a) Sakshi TV                  i. malayalam 

(b) Kalinga TV                ii. Kannada 

(c) Surya TV                   iii. Telugu 

(d) Udaya TV                  iv. Odia 

 

 a-iii, b-iv, c-i, d-ii 

 

135. కకాంద రసటితుI ,IIటి్కఱన కఱాండ ి

ఛ్న ల్    ఫావ 

(a) శూసక్ష్ి టీ.యi. భఱమాలాం 

(b) కయాంగ టీ.య                 ii. కననడాం 

(c) శయయ టీ.య. iii. తెఱుగు 

(d) ఉదయ్ టీ.య.                  iv. డిమా 
 a-iii, b-iv, c-i, d-ii 

 

136. Doordarshan was founded in  

 1959 

136. దయదయశన్ ...................... ఱో ళయళశూసా హాంచఫడిాంద  
 1959 

 

137. Who said, ‘ Comment is free, facts are sacred’? 

 C.P. Scott 

   

137. ‚యభయశ ఉచితాం, తుజాఱు యతరబెైనయ‛  అతు ఎళయన్నయు? 



     స.. సహుట్ 

138. The code of ethics for PR adopted in 1965  at an international conference in was held in 

 Athens 

 

138. 1965 ఱో అాంతమస్ తీమ కసన పమెన్స ఱో తూటితుమభాఱన హ ఆర్జ ఎకిడ ళవకమనాంచిాంద ? 

ఏథ న్స్ 
139. VALS is related to 

 Market Segmentation 

139. య ఏ ఎల్ ఎస్ ........................ తో జతడిాంద . 
 మార్లుట్ స గలమంటేశన్స 

140. The term FM stands for 

 Frequency Modulation 

140. ఎఫ్ ఎమ్ అాంటే................ 
     పోకలవన్స్ మోడుాలేశన్స 

141. The principle that water and oil do not mix is the basis for the printing method of 

 Offset Lithography printing 

141. నన  తూయు కఱళళనన ళహాతి అధ్యాంగస ఏయడ్ హరటిాంగ్ యధ్నాం 

           ఆఫ్ ళలట్ యౌతో గసో ప హరటిాంగ్ 

142. The motto of Doordarshan  is 

Satyam Shivam Sundaram 

142. దయదయశన్ ఱక్షయాం........... 

 శతయాం శిళాం శాందయాం 

143. Doordarshan and AIR were separated on the recommendations of 

Chanda Committee 

143. దయదయశన్ అాండ్ ఏభర్జ ఱన .................... ళహతౄసయశ మీద యడదీఱసయు 
    చంద కమిట  
144. Semantic noise in communication is 

 Language Barrier 

 

144. కభూయతుకైవన్ ఱో అయాఴఫదాం అాంటే.................. 
     ఫాషహ అఴర్ోధం 

145. What is rule of Thirds? 

 to improve composition and balance of visual images 

145. యూల్ ఆఫ్ థర్్జ్ అాంటే ఏాంట?ి 

యజుళల్స ఱోతు కసాంతోృ జివన్ ఫాయఱ న్స ఱన లాంచటాం 



 

 

146.Communication with one’s  ownself is called 

 Intrapersonal communication 

146.తనతో త్నే కభూయతుకైవన్ కయౌగన ఉాండటభాంటే................... 
    ఇంటాో  ర్నల్స కమయాన్నకైశన్స 

147. Who coined the Expression ‘Global Village’? 

 Marshal McLuhan 

147. ’గోె ఫల్ యఱేజ్‛ అనే ద ఫాంధ శఽలహ్కయా ఎళయు? 

      మారషల్స మాక్ లుహన్స 

148. The first Indian television soap opera  that was telecast  

   Hum Log 

148. ఫాయతదేఴ టెయౌయజన్ ఱో ముదటి శూో ప్ ేమస తెయకెకకినద ......... 
      సమ్ లపగ్ 

149. When a series of  shots are edited into a sequence, it is called 

Montage 

 

149. ళయుశ శుసట్ ఱన క ళకెవన్స గస ఎడిట్ చేళేా , ద్తున........................... అాంటాయు 
      మాంటేజ్ 

150 .Yakshagana is the folk dance of? 

Karnataka 

 

150. మక్షగసనాం ఎళమన జానద నఽతయాం ? 

            కమసణ టక 

 

 


