
 
    

 

Railway RRB Group D Oct 4 

QUESTIONS ASKED -     All Shifts 

1. அழுத்தத்தின் சூதத்ிரம்? 

1. அழுத்தம் என்பது ஒரு பபொருளின் மீது அதன் ஒரு குறிப்பிட்ட அலகுப் 

பரப்பில் அதற்குச ்பசங்குத்தொன திசசயில் பசலுதத்ப்படும் விசசயொகும். 

2. Thrust/ Area 

3. அழுத்தத்தின் SI அலகு பொஸ்கல் (pascal) 

2. ஹ ொஹமொபசப்பியன் என்று யொர ் கூறியது ? கொரல்் லின்ஹனயஸ் 

3. சிறந்த இயக்குநர ்விருது IIFA 2018? சொக்பகட் பசௌதர்ி 

Saket Chaudhary for Hindi Medium 

Amit V Masurkar for Newton 

Anurag Basu for Jagga Jasoos 

Ashwiny Iyer Tiwari for Bareilly Ki Barfi 

Suresh Triveni for Tumhari Sulu 

4. தக்லமகொன் பொசலவனம் எங்கு  அசமந்துள்ளது? சீனொ 

5. ஆற்றலின் அலகு? SI Unit of Energy ஜூல் 
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6. Quantity  என்பது ytitnauQ என எழுதப்படட்ொல், Quality  எப்படி எழுதப்படும்? If Quantity 

is written as ytitnauQ, how will Quality be written? ytilauQ 

7. 2018 ஆம் ஆண்டில் எந்த  ம ொரொஷ்டிரருக்கு பத்மஸ்ரீ விருசத வழங்கபட்டது ? 

முரல்ிகந்த் பெடக்ர், சம்ெத் ராம்தத, ஆர் கெ்ரா, அரவ்ிந்த் குெ்தா 

தொன்றவரக்ள் 

8. 2018 ஆசிய விசளயொடட்ுப் ஹபொட்டிகளில் தங்க பதக்கம் பவன்ற 

குத்துசச்ண்சட வீரர ்யொர?் அமித் ெங்கல் 

9. ஜனவரி 1  2015 , திங்கட் கிழசம என்றொல் 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ம் ஹததி 

என்ன? பசவ்வாய்க்கிழமம 

10. நிசறவுற்ற ச ட்ஹரொகொரப்ன்களின் ச ட்ரஜன் ஹதசவக்கு எந்த 

இரசொயனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது? நிக்கல் 

11. ஆல்கொ என்ன குழுசவ ஹசரந்்தசவ? Protista 

12. 42 வது அரசியலம்பின் திருத்தத்தில்  எந்த வொரத்்சதகள் ஹசரக்்கப்பட்டன? 42-

வது சட்டத் திருத்தத்தின்ெடி முகவுமரயில் சமதர்ம (Socialist), மதசச்ார்ெற்ற 

(Secular), ஒருமமெ் ொடு (Integrity) எனும் மூன்று பசாற்கள் தசரக்்கெ்ெடட்ன. 

13. சீன உப்பு இரசொயன பபயர ்என்ன? தமாதனாதசாடியம் குளூட்டதமட். 

14. பமண்டலீவ்  அட்டவசணயில் நிக்கல் முன் சவக்கப்படட்ுள்ளது? தகாொல்ட் 
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15. 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆண்கள்  ொக்கி உலகக் ஹகொப்சப எந்த நொட்டில் நடக்கும் 

? இந்தியா (reapeted ) 

16. period 5  ல் மந்த வொயு ? பசனான் 

17. iron chancellor என அசழக்கப்பட்டவர ்யொர?் ஓட்தடா வான் பிஸ்மாரக்் 

18. ஐ.நொ.வின் தற்ஹபொசதய  இந்தியபிரதிநிதி யொர?் மசயது அக்ெருடின் 

19. சீசிலிஸ் Seychelles  எந்தக் கடலில் அசமந்துள்ளது? இந்திய பபருங்கடல் 

20. அழுத்தத்தின் அலகு? ொஸ்கல் 

21. இந்திய பவளியுறவு துசற அசமசச்ர ்யொர?் சுஷ்மொ ஸ்வரொஜ் 

22. ஆசியொ ஹகொப்சப 2018 நசடபபற்ற இடம்? ஐக்கிய அரபு எமிஹரடஸ்் 

23. RBC இன் வொழ்நொள் ? 120 நொட்கள் 

24. Formula of Force? Mass x Acceleration 

25. எஸ்.வி சுனில் எந்த விசளயொடட்ுடன் பதொடரப்ுசடயவர?் ஹாக்கி 

26. 2017 Gyanpeeth award விருது பவன்றவர?் கிருஷ்ணா தசாபி 

27. நீசச்ல் ஹபொட்டியில் 2018 பத்ம ஸ்ரீ விசளயொடட்ு வீரர?்முரல்ிகாந்த் 

பெடக்ார் Murlikant Petkar 

28. Value of root 0.7? 

29. மத்தியப் பிரஹதச ஆளுநர ்யொர?் ஆனந்தீென் ெதடல் 
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30. பொபர ்எப்ஹபொது இந்தியொசவ தொக்கினொர ் (முதல் முசறயொக)? 1526 

31. சரஸ்வதி சம்மொன் விருது 2016 பவற்றியொளர?் மஹாெதலஷ்வர் மசல் - 

Mahabaleshwar 

32. எத்தசன  ச ட்ரஜன் அணுக்கள் எதனொலில் உள்ளன?   6 

33. Who founded khilji Dynasty? 

34. What is the prime source of revenue of the state government? 

35. Who is the Prime Minister of Bangladesh? 

36. Where will 32nd summer Olympic games will be organised? 

37. which team won Vijay Hazare trophy 2017-18? 

38. Who is the representative of India in UNO? 

39. Who is the Foreign minister of India? 

40. Who is the Governor of Madhya Pradesh? 

41. What is the capital of Uganda? 

42. Which country is the host of Asia Cup 2018? 

43. Who is the Governor of Himachal Pradesh? 

44. Who is the president of 3rd Buddhist meet? 

45. Who won the Dadasaheb Phalke Award 2017? 

46. When did Aayushman Bharat Yojna start? 

47. Who won the prestigious Dada Saheb Phalke in the year 2017? 
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48. Who is the governor of Uttarakhand? 

49. Which city hosted 30th Olympic games? 

50. Who is the Home Minister of India? 

51. Where was the Asian Cricket Cup 2018 was organized? 

52. Who is the Brand Ambassador of Nokia? 

53. Who is the writer of the book "A billion is Enough"? 

54. Who is the current CEO of Pepsico who planned to quit recently? 

 

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

