
 
    

 

RRB Group D Exam Analysis 2018 

26th September - Shift 1 

 
1. 2017 ல் தெலுங்கானா முெலமைசச்ர?் கக. சந்திரகசகர ்ராவ் 

 

2. ைெ்திய சுகாொர அமைசச்ர ்(ஆகஸ்ட் 2018)? ஜகெ் பிரகாஷ்  நடட்ா  

 

3. ைெ்திய விமையாட்டு அமைசச்ர?் ராஜ்யவரெ்ன் சிங் ரெ்கொர ்

 

4. ஆண் குகராகைாகசாை்கை்? XY 

 

5. இந்தியாவில் தெலிகாப்டர ்டாக்ஸிமய துவக்கிய ைாநிலை் எது? தபங்களூரு, 

கரந்ாடகா  

 

6. சரவ்கெச ைகைிர ்தினை்? 8 ைாரச் ்

 

7. விக்கடாரியா தைகைாரியல் எங்கக உை்ைது ? தகால்கெ்ொ 

 

8. சுந்ெரப்ன்  காடுகை் எெற்கு பிரபலை் ? வங்காை புலிகை் & சதுப்பு நில வனப்பகுதி 

 

9. இந்தியாவின் ெமலமை நீதிபதி 2017 தீபக் மிஸ்ரா 
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10. வனஸ்பதி எண்தணய் உற்பெ்திக்கு எந்ெ வாயு பயன்படுெ்ெப்படுகிறது? மெட்ரஜன் 

 

11. விமசயின் அலகு ? நியூட்டன் 

 

12. Zn + CaSo4 = ZnSo4 + Ca 

 

13. ொலஜன் தொகுதி தொடரப்ான ஒரு ககை்வி. 

 

14. ெனிை அட்டவமணயில் தைக்னீசியை், அலுமினியை் 

 

 

15. . ஆற்றலின் எஸ்ஐ அலகு என்ன? ஜூல் 

 

16. ொக்கி உலக ககாப்மப ஒரு ககை்வி. 

  

17. ஒற்மறப்பமட ஒன்மற கண்டுபிடி: A1, R18, U21, X22? X22 

  

18. ஒற்மறப்பமட ஒன்மற கண்டுபிடி: C3, R19, U21, X24? R19 

 

19. நீர ்ைற்றுை் கண்ணாடி படங்கை் 3 ககை்விகை். 

 

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

 

 

21. ABC-123, பின்னர ்GHJ- 7810 
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22. சமீபெ்திய ஜி.எஸ்.டி கவுன்சில் நடந்ெது? 29 வது ஜி.எஸ்.டி கவுன்சில் கூட்டை் புது தில்லி 

ஆகஸ்ட் 4 அன்று நமடதபற்றது. 

 

23. அரஜ்ுன் விருதுக்கு பற்றிய  ஒரு ககை்வி. 

 

24. எவதரஸ்ட் சிகரெ்தில் ஏறிச ்தசன்ற இைை் இந்தியப் தபண்ணின் தபயர?் ஷிவங்கி பெெ்க் 

 

25. சிறந்ெ நடிகருக்கான 64 வது கெசிய பிலிை்கபர ்விருமெ யார ்தபற்றாரக்ை்? அக்ஷய் 

குைார ்

 

26. ஐசிசி ெரவரிமசயில் 2017 வது இடெ்மெப் பிடிெ்ெ  தபண் வீரர ்யார?் மிொலி ராஜ் 

 

27. IIFA 2017 சிறந்ெ நடிகர ்- ஷாஹிெ் கபூர ்

 

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

 

29. இந்தியாவின் அமைதி குறியீடு - 136 

 

30. மியான்ைரின் ெமலநகரை் - நய்பிடா 

 

31. தி.மு.க. ைற்றுை் அ.இ.அ.தி.மு.க எந்ெ ைாநிலெ்மெ கசரந்்ெது . - ெமிழ்நாடு 

 

General Intelligence & Reasoning 

1. 13, 21, 37, 69, _ 

 

2. Ear:Listen::Eyes:? 
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3. Statements: a) All light is pen. b) No pen is pencil. Conclusions: i) Some pen is light. ii) No light is pencil. 

 

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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Edit 

Exam Date Shift Details Read 

17-9-2018 Shift 1 Check to View 

 
Shift 2 Check to View 
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Edit 

Exam Date Shift Details Read 

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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