
 
    

 

RRB Group D 2018 Questions Asked 

Oct 9 2018- Shift 1,2,3 -  Tamil 

 

1. Square of 3916? 15335056 

2. sodium carbonate இல் இடம் பெற்றுள்ள ப ொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கக - 6   

3. இந்திய ெொதுகொப்பு அக ச்சர் யொர்? நிர் லொ சீதொரொ ன் 

4. Value of acceleration based on gravity? 9.8 ms^2 

5. யயொகி ஆதித்யநொத் அவர்களின் உண்க  பெயர் - அஜய் சிங் ெிஷ்த்  

6. எந்த கடலொனது ஆஸ்தியரலியொகவயும் நியூசிலொந்கதயு  ெிொிக்கிறது - தொஸ் ன் கடல்  

7. உலக அளவில் இந்திய ரயில்யவ ெிடித்துள்ள இடம் - 4வது இடம்  

8. ஆசிய சொம்ெியன்ஷிப் யெொட்டியில் குத்துச சண்கட ெிொிவில் 5 முகற தங்கம் பவன்றவர் - ய ொி 

யகொம்  

9. U-19 ஆசிய யகொப்கெ - கிொிக்பகட்  

10. பகௌத  புத்தர் முதல் யெொதகன நிகழ்த்திய இடம் - சொரநொத் ( ொன் பூங்கொ) 

11. UAE தகலநகர் - அபுதொெி   

12. cape of Good Hopeஅக ந்துள்ள நொடு - பதன் ஆப்ெிொிக்கொ  

13. குஜரொத் சட்ட ன்ற யதர்தலில் பவற்றி பெற்ற கட்சி - ெொரதீய ஜனதொ கட்சி 

14. ெத்ம்புஷண் விருது 2018 (ககல  ற்றும் இகசத்துகற) - சொரதொ சின்ஹொ  

15. chairman of ICICI- கிொிஷ் சந்தர சதுர்யவதி  

16. ஒய்ன   பெம்பெம் யதவியுடன் Oinam Bembem Devi-பதொடர்புகடய விகளயொட்டு - கொல்ெந்து   

17.  த்திய ஜவுளித்துகற அக ச்சர் - ஸ் ிர்தி ரொணி  

18. இலங்கக ெிரத ர் - ரணில் விக்கிர சிங்யக   

19. 200 ரூெொய் யநொட்டில் இடம் பெற்றுள்ள ெடம் - சொஞ்சி ஸ்தூெி  
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20. ‘சம்ொிதி  ந்தனொ’ உடன் பதொடர்புகடய விகளயொட்டு - கிொிக்பகட்  

21. US ஓென் 2018 சொம்ெியன் - யநொவக் யஜொயகொவிச்  

22. 2017 RAPID பசஸ் சொம்ெியன் - விஸ்வநொதன் ஆனந்த 

23. Miss universe  2017 - பட ி பநல் ெி ட்டர்ஸ் 

24. NITI ஆயயொக் தகலவர் - ெிரத ர்   

25. India after Gandhi’ என்ற புத்தகத்தின் ஆசொியர் - ரொ சந்திர குகொ  

26. அசிட்டிலீன் வொயுவின் மூலக கூறு நிகற - 28  

27. பசல்லின் தற்பகொகலப்கெகள் - கலயசொயசொம்  suicidal bags 

28. சிறந்த யவொல்ட் ிட்டொின்  ின்தகட - முடிவற்றது 

29. ெொஸ்ெரஸ் அணு எண் - 15  

30. லொந்தனியம் அணு எண் - 57  

31. ஆக்டினியம் அணு எண் - 89  

32. பவப்ெநிகலயின் SI அலகு - பகல்வின்  

33. விகசயின் SI அலகு - நியூட்டன்  

34.  ின்யனொட்டத திகன அளவிடுவது - அம் ிட்டர்  

35.  ின்யனொட்டத்தின் SI அலகு - ஆம்ெியர் 

36. ஆரவல்லி  கலத்பதொடொில் உள்ள உயர ொன சிகரம் - குரு சிக்கொர் 

37. 2017 இயற்ெியல் யநொெல் ெொிசு - கிப் யதொர்யன,பரய்னர் பவயிஸ்,ெொொி ெொொிஷ் Kip Thorne, 

Rainer Weiss, Barry Barish 

38. குஜரொத்தின் கவர்னர் - ஓஎம் ெிரகொஷ் ெொட்டீல் 

39.  ியசொரம் முதலக ச்சர் - லொல் தொனஹவ்லொ 

40. ெஞ்சொப் ஆளுநர் - வி.பீ. சிங் ெட்யனொர் 

41. இந்திய உள்துகற அக ச்சர் - ரொஜ்நொத் சிங் 
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42. ெியெொகல் பலன்கை கண்டுெிடித்தவர் யொர்? - பெஞ்ச ின் ெிரொங்க்ளின் 

43. சன் டிவி நிறுவனத்கத நிறுவியவர் யொர்? - கல்னித்தி  ொரன் 

44. பதன்னொப்ெிொிக்கொவின்  ிகப்பெொிய நதி எது? - ஆரஞ்சு நதி 

45. ட்விட்டர் CEO - Dick Costolo 

46. யகொவொ முதலக ச்சர்  யனொகர் ெொொிக்கர் 

47. பரட் ெிளொனட் எனப்ெடும் கிரகம் எது? - பசவ்வொய் 

48. அப ொிக்கொ பவளியுறவு  ந்திொி - க க் ெொம்யெொ 

49. பதன் பகொொியொவின் தகலநகரம் - சியயொல்   

50. சுவிட்சர்லொந்தின் நொணயம் என்ன? - சுவிஸ் ெிரொங்க் 

51. ெங்களொயதஷின் ெிரத ர் யொர்? - யஷக் ஹசினொ 

52. Green : Colour : : Apple : ? – Fruit 

53. If pen is 7, 5, 5 then what will LIP be? – 397 

54. Present Population of a village is 88200. The population increases @5% per year. What was 

the population of the village 2 years back? 

55. P= Rs. 50,000, R=4%, T=1 year, find the Quarterly C.I? 

56. LCM of (4.5,2.5,3.5) 

57. LCM of (112,24,48) 

58. 003 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்  ொதம் 17 ஆம் யததி, 10 ெிப்ரவொி 2003 என்றொல் என்ன? 

59. A certain numbers 45 % when added to that number gives you 725. What is the number? – 

500 

60. a – 1/a = 10; a^2 +1/ a^2 = ? – 102    

61. HFC of 15, 45, 320 – 5 

62. x^2 + 3x^2 + 2 = 0 – -4.5 
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