
 
    

 

RRB Group D Exam Analysis 2018 

26th September - Shift 1,2,3 
 

1. 2017 ல் தெலுங்கானா முெலமைச்சர்? கக. சந்திரகசகர் ராவ் 

 

2. ைத்திய சுகாொர அமைச்சர் (ஆகஸ்ட் 2018)? ஜகத் பிரகாஷ்  நட்டா  

 

3. ைத்திய விமையாட்டு அமைச்சர்? ராஜ்யவர்ென் சிங் ரத்கொர் 

 

4. ஆண் குகராகைாகசாம்கள்? XY 

 

5. இந்தியாவில் தெலிகாப்டர் டாக்ஸிமய துவக்கிய ைாநிலம் எது? 
தெங்களூரு, கர்நாடகா  

 

6. சர்வகெச ைகளிர் தினம்? 8 ைார்ச் 

 

7. விக்கடாரியா தைகைாரியல் எங்கக உள்ைது ? தகால்கத்ொ 

 

8. சுந்ெர்ென்  காடுகள் எெற்கு பிரெலம் ? வங்காை புலிகள் & சதுப்பு நில 
வனப்ெகுதி 
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9. இந்தியாவின் ெமலமை நீதிெதி 2017 தீெக் மிஸ்ரா 

 

10. வனஸ்ெதி எண்தெய் உற்ெத்திக்கு எந்ெ வாயு 
ெயன்ெடுத்ெப்ெடுகிறது? மெட்ரஜன் 

 

11. விமசயின் அலகு ? நியூட்டன் 

 

12. Zn + CaSo4 = ZnSo4 + Ca 

 

13. ொலஜன் தொகுதி தொடர்ொன ஒரு ககள்வி. 

 

14. ெனிை அட்டவமெயில் தைக்னீசியம், அலுமினியம் 
 
 

15. . ஆற்றலின் எஸ்ஐ அலகு என்ன? ஜூல் 

 

16. ொக்கி உலக ககாப்மெ ஒரு ககள்வி. 

  

17. ஒற்மறப்ெமட ஒன்மற கண்டுபிடி: A1, R18, U21, X22? X22 
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18. ஒற்மறப்ெமட ஒன்மற கண்டுபிடி: C3, R19, U21, X24? R19 

 

19. நீர் ைற்றும் கண்ொடி ெடங்கள் 3 ககள்விகள். 

 

20. ஒற்மறப்ெமட ஒன்மற கண்டுபிடி: AB3, GH15, RS37, XY50? 
XY50 
 
 

21. ABC-123, பின்னர் GHJ- 7810 

 

22. சமீெத்திய ஜி.எஸ்.டி கவுன்சில் நடந்ெது? 29 வது ஜி.எஸ்.டி 
கவுன்சில் கூட்டம் புது தில்லி ஆகஸ்ட் 4 அன்று நமடதெற்றது. 

 

23. அர்ஜுன் விருதுக்கு ெற்றிய  ஒரு ககள்வி. 

 

24. எவதரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிச் தசன்ற இைம் இந்தியப் தெண்ணின் 
தெயர்? ஷிவங்கி ெத்ெக் 

 

25. சிறந்ெ நடிகருக்கான 64 வது கெசிய பிலிம்கெர் விருமெ யார் 
தெற்றார்கள்? அக்ஷய் குைார் 
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26. ஐசிசி ெரவரிமசயில் 2017 வது இடத்மெப் பிடித்ெ  தெண் வீரர் 
யார்? மிொலி ராஜ் 
 

27. IIFA 2017 சிறந்ெ நடிகர் - ஷாஹித் கபூர் 
 

28. இந்தியாவில் இருந்து பிஜி fiji  பிராண்டின் தூெர்? - இலியான 
டி குரூஸ் 
 

29. இந்தியாவின் அமைதி குறியீடு - 136 
 

30. மியான்ைரின் ெமலநகரம் - நய்பிடா 
 

31. தி.மு.க. ைற்றும் அ.இ.அ.தி.மு.க எந்ெ ைாநிலத்மெ கசர்ந்ெது . – 
ெமிழ்நாடு 
 

32. உலக ெளு தூக்குெல் சாம்பியன்ஷிப்மெ தவன்றவர் 2017 
 

33. இந்திய கவைாண்மை அமைச்சர் ஸ்ரீ ராொ கைாகன் சிங் 
 

34. IIFA சிறந்ெ நடிகருக்கான விருது 2017 க்கு தசன்றது? - ஷாஹித் 
கபூர் 
 

35. Hald Girl friend  என்ற புத்ெகத்மெ எழுதியவர் யார்? - கசென் 
ெகத் 
 

36. ஆல் இந்தியா கால்ெந்து ஃதெடகரஷன் பிகையர் ஆஃப் தி இயர் 
விருது எந்ெ நெர் தசன்றது? சுனில் தசத்ரி 
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37. CII சிஐஐ முழு வடிவம் - இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு 
Confederation of Indian Industry 
 

38. கைற்கு வங்காைத்துடன்  எல்மல எது? 
 

39. இந்தியாவின் புதிய ெமலமை நீதிெதியாக வருெவர் யார்? - நீதிெதி 
ரஞ்சன் ககாககாய் 
 

40. இந்தியாவில் இருந்து 200 விக்தகட்டுகமை எடுத்ெ முெல் தெண் 
வீரர் யார்? - ஜுலன் 
 

41. பிரீமியர் கெட்மின்டன் லீக் 2017 தவற்றியாைர் அணி 
 

42. 2017 ல் தசலுத்திய  ஏவுகமெ தெயர் என்ன? 
 

43. பியாரி கைாகன் எந்ெ ைாநிலத்மெச் கசர்ந்ெவர்? - ஒடிசா 
 

44. விஜய் ெசாகர டிராபி 2108 எந்ெ அணிக்கு கிமடத்ெது? - 
கர்நாடகா அணி 
 

45. இங்கிலாந்து தொருைாொரம் விருது தவன்றவர்? 
 

46. FICCI இன் முழு வடிவமும் - வர்த்ெக ைற்றும் தொழிற்துமற 
இந்திய சம்கைைனங்களின் கூட்டமைப்பு 
 

47. Full form of FICCI – The Federation of Indian Chambers of 
Commerce and Industry  
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48. ொொசாெப் புர்காசர் 2017 - விகனாத் கன்னா,  காசிநாதூனி 
விசுவநாென் (Vinod Khanna, Kasinathuni Viswanath) 
 

49. ெத்ைா ஸ்ரீ விருது தவன்றவர் 2017 
 

50. ெத்ை விபூஷன் விருது 2017 
 

 

51. குஜராத்தின் முெல் அமைச்சர் - விஜய் ரூெனி 
 

52. IIFA சிறந்ெ நடிமக விருது 2017 - அலியா  ெட் 
 

53. கெக்கிங் கசாடாவின் இரசாயன சூத்திரம் - NaHCO3 
 

54. ொரிஸ் பிைாஸ்டர் ஃொர்முலா - CaSO4. 2H2O 
 

General Intelligence & Reasoning 

1. 13, 21, 37, 69, _ 
 

2. Ear:Listen::Eyes:? 
 
 

3. Statements: a) All light is pen. b) No pen is pencil. Conclusions: i) Some 
pen is light. ii) No light is pencil. 
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4. If 16th October 2012 was Saturday. Then which days was 1st January 
2013? – Tuesday 
 
 

5. If C = 24, EYE = 46, then THE = ? 
 

6. Statements: a) All red is green. b) All green is yellow. Conclusion: i) Some 
yellow is red. ii) Some yellow is green 
 
 

7. A:B = 2:3, B:C = 5:7, A:B:C = ? 
 

8. Sum of ages of A, B, C is 90 years. 6 years ago, the ratio of age of A, B, 
C is 1:2:3. What is the age of C? 
 
 

9. A does a task in 7.2 days. B does the task in 10 days. In how many days, 
5/6th of the task will be done by both together? 
 

10. A pipe fills a tank in 4 hours. Due to a hole in the pipe it fills the 
tank in 5 hours. In how much time, the tank will be emptied if the pipe 
is removed? 
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RRB Group Exam 2018 - Questions & Answers 

Edit  

Exam Date Shift Details Read 

17-9-2018 Shift 1 Check to View  

 
Shift 2 Check to View  

18-9-2018 Shift 1 Check to View  

 
Shift 2 Check to View  

 
Shift 3 Check to View  

19-9-2018 Shift 1 Check to View  

 
Shift 2 Check to View  

 
Shift 3 Check to View  

20-9-2018 Shift 1 Check to View  
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