
 
    

 

RRB GROUP D - 24 SEP 18 

QUESTIONS ASKED -  ALL SHIFTS 

1. குர ோஷியோவின் தலைநக ம் Zagreb, ஜோக்ர ப்   

2. உைகக்ரகோப்லைWorld Rapid Chess Championship சோம்ைியன் விஸ்வநோதன் ஆனந்த்  

3. Hindi Medium  தில ப்ைடத்தின் இயக்குனர் சோகத் ரசௌத்ோி  

4.  இந்தியோவில் சூோியன் உதயமோகும் முதல் மோநிைம் அருணோச்சைப் ைி ரதசம் 

5. ஜம்மு கோஷ்மீர் கவர்னர் சத்யைோல் மோலிக்  

6. எத்தனோயிக் அமிைம் என்ைது அசிட்டிக் அமிைம் 

7. லசரகோட் என்ைது இரு லமய கரு முட்லட  

8. நியூட் ல் litmus நிறம் நீைம்  

9. ைோைர் நோமோ எந்த ரமோழியில் எழுதப்ைட்டுள்ளது துருக்கி  

10. 2018 ஆஸ்திர லிய ஓைன் ஆண்கள் ஒற்லறயர் ைிோிவில் சோம்ைியன் ர ோஜர் ரைட ர் Women 

- Caroline Wozniacki 

11. மக்னீசியத்தின் இலணதிறன் 2  

12. 2018 ரதசிய தில ப்ைட விருது விக்யோன் ைவன் நியூ ரடல்லி  

13. ைடுதலுக்கோன ரவதி வோய்ைோடு Fe2O3.nH2O  

14. ஆற்றலின் வோய்ப்ைோடு ரவலை / ரந ம்  
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15. ரவப்ை  த்த விைங்குகள் ைோலூட்டிகள் மற்றும் ைறலவகள்  

16. 2016 உைக ரகோப்லை கைடி சோம்ைியன் இந்தியோ  

17. எவர ஸ்ட் சிக த்தில் ஏறிய இளம்வயது ரைண் மைவோத் பூர்ணோ 

18.  ஸ்டீல் உற்ைத்தியில் இந்தியோ ரைற்றுள்ள இடம் இ ண்டோவது இடம்  

19. ைழலமயோன இந்திய ரைோதுத்துலற வங்கி அைகோைோத் வங்கி 

20. 2022 ஆசிய விலளயோட்டுப் ரைோட்டிகள் நலடரைறும் இடம் சீனோ 

21.  ஷ்ய பு ட்சியின் தந்லத ரைனின்  

22. தண்டி யோத்தில  ரதோடங்கப்ைட்ட நோள் 1930 மோர்ச் 12  

23. adobe ceo சோந்தனு நோ ோயணன்  

24. Filmfare Award 2017 சிறந்த நடிகர் விருது அமீர்கோன் 

25. 2017 ஞோனபீட விருது கிருஷ்ணோ ரசோப்தி  

26.  ைோ ம்ைோியத்தின் அலமப்பு மற்றும் ரசயல் அைகு ஜீன்  

27. மத்திய ரைண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் ரமம்ைோட்டுத் துலற அலமச்சர் ரமனகோ கோந்தி 

28. ஆசிய விலளயோட்டுப் ரைோட்டிகள் 2018 1500 மீட்டர் தடகளப் ைிோிவில் தங்கப் ைதக்கம் 

ரவன்றவர் ஜீன்ரசோன் ஜோன்சன் 

29.  மணிப்பூர் மோநிை கவர்னர் நஜ்மோ ரெப்துல்ைோ  

30. சிறந்த நடிலக விருது ரவன்ற தில ப்ைடம் மதர் இந்தியோ  
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31. இந்தியோலவ ஆண்ட முதல் ரைண் அ சி  சியோ சுல்தோன்  

32. சுவோமி தயோனந்த ச ஸ்வதியின் இயற்ரையர் மூல் சங்கர்  

33. ஈைில் டவர் அலமந்துள்ள இடம் ைோோிஸ்  

34. இந்தியோவின் நுலழவோயில் மும்லை  

35. ப்ர ோரைனின் ரவதி வோய்ைோடு C3H8 

36. அதிர்ரவண்ணின் அைகு ரெர்ட்ஸ்  

37.  ரதசிய விலளயோட்டு தினம் ஆகஸ்ட் 29  

38. ரமக்னீசியம்  ைி எச் மதிப்பு 10.5  

39. இந்தியோவின் முதல் கவர்னர் ரஜன ல் வோ ன் ரெஸ்டிங்ஸ்  

40. ரகௌதம புத்தோின் இயற்ரையர் சித்தோர்த்தர் 

41.  மில்கோ சிங் எந்த விலளயோட்டுடன் ரதோடர்புலடயவர் track and field  

42. Audi  முதன்லமத் தூதர் வி ோட் ரகோலி 

43. தனிம வோிலச அட்டவலணயில் 18 ரதோகுதியில் உள்ள தனிமங்கள்-உயோிய வோயுக்கள் அல்ைது 

மந்த வோயுக்கள் 

44.  இலச எந்த ரவதத்தில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது -சோம ரவதம் 

45. 2018 எல்ைோம் சிறந்த நடிகர் விருது இர்ைோன் கோன்  

46. புதுச்ரசோி துலணநிலை ஆளுநர் கி ண்ரைடி  
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47. திலசரவக சமன்ைோடு v=u+at  

48. 16:56::32:? 112 

49. ............. is a thin membrane that adjusts the pupil to control the amount of the light entering the 

eye? Iris 

50. A+B can do a piece of work in 12 days. B+C can do a piece of work in 10 days. C+a can do a piece of 

work in 15 days. Find the time taken by A+B+C together to complete can work in how many 

days? 8 Days 

51. Square root of 0.0324? 0.18 

52. IIfa 2018 Venue? Thailand 
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