
 
    

 

RRB Group D 2018 Questions Asked 

Oct 3  2018- Shift 1,2,3 - Tamil 

 

1. 2018 ஒலிம்பிக் ஜிம்னாஸ்டிக்கில் விருது வென்ற இந்தியர-் தீபா 

கரம்ாகர.்  

2. 1 கிலலாொட் என்பது 1000 வாட ்

3. 2017 அமமதிக்கான லநாபல் பரிசு ICAN - International Campaign to Abolish 

Nuclear Weapons 

4. Headquarters: Geneva, Switzerland 

5. 1526 முதல் பானிபட் லபாரில் இப்ராஹிம் லலாடியுடன் லபாரிடட்ெர ்- 

பாபர ்

6. நியூட்டன் படத்தின் கதாநாயகன் - ராஜ்குமார் ராவ் 

7. 72,84 இெற்றின் மீ.சி.ம 504  

72 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 

84 = 2 × 2 × 3 × 7 

LCM = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 

LCM = 504 

8. சூரிய மின்கலனில் பயன்படுத்தப்படும் உலலாகம் - சிலிக்கான் 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

9. மாரச்1்8 - 2018 இல் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் முதலமமசச்ராக 

இருந்தெர ்அமரந்ீதர் சிங் 

10. ஆக்ஸாலிக் அமிலம் உள்ள பழம் - தக்காளி 

11. ஆந்திரப்பிரலதச மாநிலத்தின் புதிய தமலநகரம் அமராவதி 

12. 2017 IFFA விருது வபற்ற திமரபடம் - நீரஜ்ா (Neerja)  

13. தமலநகமர வடல்லியிலிருந்து வதௌலதாபாத்திற்கு மாற்றியெர-் 

முகமது பின் துக்ளக் -Repeated 

14. 2,8, 3 எலக்ட்ரான் அமமப்மப வபற்றுள்ள உலலாகம்- அலுமினியம் 

15. இன்சுலின் கண்டறிந்தெர ்-Frederick Banting- பிரடடரிக் பாண்டிங் 

16. மரபியலின் தந்மத -கிரிகர் ஜஜாகர் டமன்டல் 

17. இந்தியாவில் அதிகமான twiiter ொடிக்மகயாளரக்மளக் வகாண்ட 

நடிகர-் ஷாருக்கான் 

18. Salt Lake Stadium அமமந்துள்ள இடம்- டகால்கத்தா 

19. ஒன் பிளஸ் வமாமபல் ஃலபான் one Plus பிராண்ட் தூதர ்யார?் - 

அமிதாப் பசச்ன் 

20. குரம்ித் சிங் எந்த விமளயாடட்ுடன் வதாடரப்ுமடயெர ்Race walk 

21. 2017 ராஜீெ் காந்தி லகல் ரத்னா விருது - ஜதஜவந்திர ஜஜாரியா 

சரத்ார் சிங் 
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22. லதாடா பழங்குடியின மக்கள் ொழும் மாநிலம்- தமிழ்நாடு- Nilgiri 

Moutains 

23. ‘One Indian Girl’ என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்ஜசத்தன் பகத் 

24. "ஒன் லகரள்் ஒன் டிரீம்" புத்தகத்தின் எழுத்தாளர ்யார?் - One Girl One 

Dream”? – Laura Dekker - லாரா டடக்கர்- 

25. ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய டபண் கரண்ம் 

மல்லீஸ்வரி 

26. LAVA company CEO- விஷால் டசகல் 

27. H S பிரணாயி - Prannoy Kumar எந்த விமளயாடட்ுடன் 

வதாடரப்ுமடயெர ்ஜபடம்ிண்டன் 

28. லதசிய ஒருமமப்பாடட்ுக்கான இந்திரா காந்தி விருது 2016 TM 

கிருஷ்ணா 

29. மந்த ொயுக்கள் இடம் வபற்றுள்ள வதாகுதி - டதாகுதி 18 

30. தனிம ெரிமச அட்டெமணயில் சல்பர ்இடம் வபற்றுள்ள வதாகுதி -

டதாகுதி 16 

31. 2017 பிலிம்ஃலபர ்விருது சிறந்த திமரப்படம்- தங்கல்(Repeated) 

32. 2017 - 64ெது லதசிய திமரப்பட விருது- சிறந்த திமரப்படம்- Kaasav: 

Turtle - Marathi-language 

33. எலும்புகள் எதனுடன் இமணக்கப்படட்ுள்ளன - மூடட்ு 
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34. 2017 CEAT சரெ்லதச கிரிக்வகட் வீரர ்விருது R அஸ்வின் 

35. அகமதாபாத் நகரம் அமமந்துள்ள நதிக்கமர - சபரம்தி. 

36. KK Birla Foundation சரஸ்ெதி சம்மன் விருது 2017 சித்தன்சு யாசா 

சந்திரா (குஜராத்தி டமாழி எழுத்தாளர்) 

37. மனித பல்லின்PH மதிப்பு 5.5 

38. ஆந்திரப்பிரலதசத்தின் மாநில விலங்கு- கலலமான் -BlackBuck 

39. ‘The People’s President: Dr. A P J Abdul kalam என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்- S 

M Khan  

40. APJ அப்துல் கலாம் எழுதிய சுயசரிமத எழுதியெர ்யார?் 

Wings of Fire: An Autobiography of APJ Abdul Kalam (1999), former President of 

India. It was written by Dr. Kalam and Arun  Tiwari.   

41. Why I am a Hindu’ என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்சசி தரூர ்

42. மைதராபாத்திற்கும் வசகந்திராபாத்திற்கும் இமடயில் உள்ள ஏரி 

ஹீலசன் சாகர ்ஏரி 

43. வடல்லி அரசின் தமலமம வசயலாளர ்அன்சு பிரகாஷ் 

44. ஐக்கிய நாடுகள் சமப லதாற்றுவிக்கப்பட்ட நாள் அக்ஜடாபர் 24-1945 

      Headquarters: New York City, New York, United States 

45. சத்தியாரத்்த பிரகாஷ் என்ற புத்தகத்மத எழுதியெர ்- சுவாமி 

தயானந்த சரஸ்வதி 
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46. தாழ்த்தப்பட்லடார ்மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் குறித்து கூறும் 

இந்திய அரசியலமமப்பின் விதிகள் விதி 341 மற்றும் விதி 342 

47. லகாழிக்லகாடு துமறமுகம் அமமந்துள்ள மாநிலம் ஜகரளா 

48. இந்தியாவின் மூன்றாெது மிக உயரந்்த குடிமமயியல் விருது – 

பத்மபபூஷண் 1.Bharat Ratna -2.Padma Vibhushan, 3.Padma Bhushan Padma Shri 

49. What is the mirror image of FACT. 

50. Draw Venn Diagram for Bus, Engine, Piston 

51. Direction - 1 qs 

52. Count the number of Squares 

53. If 19th April 2017 was Monday, then what will be the day of 20th April 2018? 

54. Find the missing number - 8, 14, 23, ?, 50 

55. Draw the venn diagram for Vehicle, bus, car. 

56. Which day was 1st March 2018? 

57. Find the Mirror image of 5 o' clock 

58. Complete the series 11,13,17,19, ? 

59. You are given two numbers which are greater than 29, HCF of 2 nos is 29, and LCM of 

the numbers is 4197. Find the Sum of both numbers. 

60. What is the square of 121? 
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