
 
    

 

RRB Group D 2018 Questions Asked 

Oct 10 Shift 1,2,3 -  Tamil 

 

1. 60 கி.மீ மற்றும் 90 கி.மீ இவற்றின் சராசாி வவகம் -- 75 கி.மீ 

2. இரண்டு எண்களின் வித்தியாசம் 6 மற்றும் அவற்றின் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் 240 

எனில் அந்த இரண்டு எண்களின் கூடுதல் -- 40 

3. கச்ரா மஹாத்வசவ் திருவிழா -- ராய்புர் (சட்டீஸ்கர்) 

4. சாவகத் மமனினி எந்த விமளயாட்டுடன் ததாடர்புமடயவர் -- தடன்னிஸ் 

5. உத்தரப்பிரவதசத்தின் முதல்வர் -- வயாகி ஆதித்யநாத் 

6. 2018 திாிபுராவில் நடத்த வதர்தலில் தவற்றி தபற்ற கட்சி -- பாரதீய ஜனதா கட்சி 

7. ஓம் விதியின் மாறிலி --  Resistance 

8. கவராலஸ் லின்வனயஸ் -- வமகப்பாட்டியலின் தந்மத 

9. மான்வட கார்வலா ஓபன் 2018 சாம்பியன் -- ரவபல் நடால் 

10. காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் நமடதபற்ற வருடம் -- 1931 

11. 2017 ஆம் ஆண்டு தவளிவந்த Toilet படத்தில் முதன்மம கதாபாத்திரத்தில் நடித்த 

நடிகாின் தபயர் -- அக்ஷய் குமார் 

12. பத்மபஷண் விருது 2017 (கமல மற்றும் இமசத்துமற) -- விஷ்வா வமாகன் பட் 

13. அருணாச்சலப் பிரவதசத்தின் முதலமமச்சர் -- தபமா காந்து 

14. குங்குமப் பூ உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் -- ஜம்மு & காஷ்மீர் 

15. ஒரு நூற்றாண்டில் உள்ள சாதாரண வருடங்களின் எண்ணிக்மக -- 76 

16. 928ல் தவளியான வதவ்தாஸ் திமரப்படத்தின் இயக்குநர் -- நவரஷ் மித்ரா 

17. FDI Confidence index இந்தியாவின் தரவாிமச -- 11வது இடம் 
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18. Sanju திமரப்படத்தின் இயக்குநர் -- ராஜ்குமார் கிரானி 

19. பஞ்சாப் வகசாி என்றமழக்கப்படுபவர் -- லாலா லஜபதி ராய் 

20. பாஹ்த் நாணயம் -- தாய்லாந்து 

21. 2g scam public prosecutor-- துஷார் வமஹ்தா 

22. ‘Wings of fire’ என்ற புத்தகத்தின் அசிாியர் -- apj அப்துல் கலாம்  

23. பத்மபூஷண் விருது தபற்ற வதவி பிரசாத் திவிவவதி எந்த மாநிலத்மத சார்ந்தவர் -- 

உத்தரப்பிரவதசம் 

24. இமாச்சலப்பிரவதசத்தின் முதல்வர் -- தஜய் ராம் தாக்கூர் 

25. CH3 – CH3-- அல்வகனின் வாய்பாடு 

26. ஹிாிதய்நாத் மங்வகஸ்கர் விருது 2017 -- ஜாவித் அக்தர் 

27. கிராண்ட் பிாிக்ஸ் தவற்றியாளர் யார்? - லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

28. குஜராத் வதர்தல் 2017 ல் எத்தமன இடங்கமள தவன்றது? - 99 இடங்கள் 

29. வால்மார்ட்டில் Flipkart உடன் எத்தமன சதவீத பங்கு உள்ளது? - 77% 

30. IIFA 2017 best award - Neerja 

31. எவதரஸ்ட் சிகரத்தில் 4 முமற ஏறிய முதல் இந்திய தபண் -- அன்சு ஜம்தசன்பா 

32. பஞ்சாயத்து ராஜ்; -- 73வது சட்டத்திருத்தம் (1992) 

33. சிக்கிம் மாநிலத்தின் முதன்மம தூதர் -- A.R.ரஹ்மான் 

34. பிரகாஷ் நஞ்சப்பா எந்த விமளயாட்டுடன் ததாடர்புமடயவர் -- துப்பாக்கி சுடுதல் 

35. இவற்றில் எது வர்க்க எண்: 731, 631, 729, 721 -- 729 

36. கச்சா எண்தணய் உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடம் வகிக்கும் மாநிலம் -- அஸ்ஸாம் 

37. வஷயிக் ஹசினா எந்த நாட்டின் பிரதமர் -- வங்காளவதசம் 

38. 2017  IPL சாம்பியன் -- மும்மப இந்தியன்ஸ் 

39. 2017 ஆம் ஆண்டின் வமன் புக்கர் விருது தபற்ற நூல் -- Lincoln in the Bardo 
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40. What is the atomic number of Aluminium? – 13 

41. What is the Atomic Number of (W) Tungsten? –  74  

42. The Electronic Configuration (2,8,7) belongs to which element? – Chlorine – 17th Group 

43. Find odd one out – Jan, March,April and May – April 

44. P = 12500, R = ? Time = 2 years A = 15000 

45. Rhombus – a = 26 cms, d1 = 48cm, what is d2 = ? 

46. (x-3)/3 – (x-2)/4, Find the value of X. 

47. If Principal sum=4000, Rate of Interest=5% and Time= 4 Hours, What will be the 

compound Interest? 

48. Square root of 1024? 

49. A man sells two chairs, Chair 1 @ 4% gain and Chair 2 @ 4% loss. Find the net 

Gain/Loss? 

50. P=Rs. 12,500. Time=2 yrs, A= Rs. 15000. Find the rate of interest? 

51. Find the Median of 8,9,9,10,11,12,13,14,16,17,21,8? 

52. Side of a rhombus is 26 cm. One of the diagonal of the rhombus is 48 cm. Find the 

other diagonal? 

53. Venn Diagram - Oxygen, Neon, Noble Gas? 

54. 1,5,9,13,__? 
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55. How many odd days are there in a leap year? 

56. Find the Odd one out- 56,95,85,65? 

57. 152,117,82,__? 

58. 4,9,19,39,_? 
59. 8:20, what will be the angle for this particular duration in the clock? 

60. (x-3)/3 – (x-2)/4, Find the value of X 

61. If Principal sum=4000, Rate of Interest=5% and Time= 4 Hours, What will be the 

compound Interest? 

62. 249/3 % 0f 120=X (80%), Find the value of X 
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