
 
    

 

Railway RRB Group D Sep 27   

QUESTIONS ASKED –    SHIFT 1, 2,3  

மனிதவள அமமச்சர்-  பிரகாஷ்  ஜவடேகர்  

NITI அட ாக்கின் முழு வடிவம்? டேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் 

ஃபார் டிரான்ஸ்பார்மிங் இந்தி ா National Institution for 

Transforming India 

ேிதி அமமச்சர்? அருண் டஜட்லி 

HUL ஸ்வாட்ச் பாரத் பிராண்ட் தூதர்? கடஜால் டதவ்கன்  

Author of I DO WHAT I DO? ? ரகுராம் ராஜன் 
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ஹாக்கி உலக டகாப்மப? இந்தி ா 

டதசி  விமள ாட்டு ோள்? 29 ஆகஸ்ட் 

மகாராஷ்டிராவின் டதாட்ேக்கமல தூதராக  ார்? அமிதாப் பச்சன் 

 

உள்துமை மந்திாி? ராஜ்ோத் சிங் 

 

2018 ஆம் ஆண்டு மகாராஷ்டிராவில் பத்மஸ்ரீ 

வவற்ைி வபற்ை ஒரு டகள்வி. 

IFFI 2017 ஆண்டு ஆளுமம விருது  வவன்ைவர்- Personality of the Year Award? 

அமிதாப் பச்சன்  - International Film Festival of India or IFFI 
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பி.சி.சி.ஐ. தமலமம கம் எங்டக உள்ளது? மும்மப 

Board of Control for Cricket in India 

டகாவா எந்த ேதி ின்  அருகில் உள்ளது? மண்டோவி- Mandovi  

2017 ஆம் ஆண்டு இந்தி  கிாிக்வகட் அணி ஒருோள் சர்வடதச கிாிக்வகட் டகப்ேன் 

 ார்? விராத் டகாலி 

ேடரந்திர டமாடி பிைந்த ோள் வகாண்ோேப்படுகிைது ....... திவாஸ்? டசவா திவாஸ் 

பிக் பாஸ் சீசன் 11 Host  ார்? சல்மான் கான் (டகள்வி மீண்டும்) 

2018 ஆஸ்கார் சிைந்த ேடிகர் விருது? டகாி ஓல்ட்டமன்- Gary Oldman 

அடசாசாகின் முழு வடிவம் என்ன? அடசாசிட ட்ேட் டசம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் 

இண்ேஸ்ட்ாி ல் ஆஃப் இந்தி ா  

ASSOCHAM? The Associated Chambers of Commerce and Industry of India 

ASSOCHAM 

Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution- Ram Vilas Paswan 

நுகர்டவார் விவகாரம், உணவு மற்றும் வபாது விேிட ாகம் ( மீண்டும்) 
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2017 ம் ஆண்டு மூர்டி டதவி விருது வவன்ைவர்  ார்? ஜாய் டகாஸ்வாமி (டகள்வி 

மீண்டும்) Bengali poet Joy Goswami - literary award annually presented by the 

Bharatiya Jnanpith 

இந்தி ாவின் டபர்ட்டமன்  ார்? சலீம் அலி 

வதாேர் Z = 26, X = 24, V = 22 என்ை வதாேர் வதாேர்பான ஒரு டகள்வி 

TEETH இன் மிரர் பேம்? 

வே-கிழக்கின் 'இரும்பு டலடி' என அமழக்கப்படுபவர்  ார்? ஷர்மிளா சானு 

2018 ஹாக்கி மகளிர் ஆசி ா டகாப்மப வவன்ைவர்? வதன் வகாாி ா 

Champions  South Korea 

Runner-up  India 

Third place  China 

வதலுங்கானா முதலமமச்சர்  ார்? Chandrashekar Rao (டகள்வி மீண்டும்) 

இந்தி ாவில் ஜிஎஸ்டின் பிராண்ட் தூதர்  ார்? அமிதாப் பச்சன் (டகள்வி மீண்டும்) 

மணிப்பூர் முதலமமச்சர்  ார்? N மபரன் சிங் 

மிஸ் இந்தி ா 2017-ல்  ார்? மானுஷி சிலார் (டகள்வி மீண்டும்) 
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ஹடலாவஜன் Valency of Halogen Group மதிப்பு 1 

N2 இன் Valency? 10  

மாங்காவின் அைிவி ல் வப ர்? மன்ஜிபிரா இண்டிகா- Mangifera indica 

எது  சிைி  அணு ஆரம்?  : Na, Mg, S, Cl? Cl   

 அமிலத்தின் அரசன் - ஆசிட் கிங்? கந்தக அமிலம்- Sulphuric Acid 

Caoவின் இரசா ன வப ர் என்ன? quicklime 

H2SO4 இன் இரசா ன வப ர் என்ன? கந்தக அமிலம் 

Flipkart இன் CEO  ார்? கிருஷ்ணமூர்த்தி- Kalyan Krishnamurthy 

இந்தி ாவின் தற்டபாமத  CJI  ார்? தீபக் மிஸ்ரா (டகள்வி மீண்டும்)- Next -Biplab 

Kumar Deb 

திாிபுரா முதலமமச்சர்  ார்? பிப்லாப் குமார் டதவ்-Biplab Kumar Deb 

Cuso4 + Zn = znso4 + cu   (டகள்வி மீண்டும்) 

2016 ம் ஆண்டு 52 வாரங்கள் மற்றும் P ோட்கள் , P  கண்டுபிடி 2 

15625 square root என்ைால் என்ன? 125 
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ஆஸ்திடரலி ாவின் டதசி  பைமவ- Emu 

இந்தி ாவின் வப ர் எந்த ேதி ில் இருந்து எடுக்கப்படுகிைது?-Sindhu-Indus River 

டமற்கு வங்கத்தின் எல்மல ோடு  ? 

மகாராஷ்டிராவின் பிராண்ட் தூதர் 

2017 ஆம் ஆண்டு ஆளுோின் IFA விருமத வவன்ைவர்  ார்? 

இந்தி ாவின் உள்துமை அமமச்சர்  ார்? 

NITI இன் முழு வடிவம் 

சுந்தர்பான் எந்த மாேிலத்தில் உள்ளது? 

தி ான் சந்த் பிைந்த ோள் 

Playing On My Way is written by எழுதப்பட்ேது - Sachin Tendulkar 

வகடலா இந்தி ா திட்ேம் உருவாக்கப்பட்ேது ? 

இந்த ஆண்டு ஆஸ்கார் விருது வபற்ை பேம்  

காலா  திமரப்பே இ க்குனர் -Pa. Ranjith 

 

எந்த ோள் அைிவி ல் ோள் என்று அமழக்கப்படுகிைது- 28 February 
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