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ഭാരതീയ ജ്യാതിശാസത്തത്തിനതററ പിതാവത ആരത ? 

ആരയഭടൻ 

ച്രനതററ എ്ത ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ടത സൂരയനത ? 

400 ഇരട്ടി 

ച്രനിറല ഏറ്റവുും ആഴും കൂടിയ ഗ ർത്തും? 

നയൂട്ട ൺ ഗർത്തം 

ച്രനിറല ഏറ്റവുും വലിയ ഗ ർത്തും? 

ബെയിലി ഗർത്തം 

ച്രനിറല ഏറ്റവുും ഉയരും കൂടിയ മലനിര ? 

മൗണ്ട് ഹഹബഗൻസ് 

ച്രനിറല ഏറ്റവുും ഉയരും കൂടിയ റകാടുമുടി ഏതാണത ? 

ബലെിനിറ്്റസ് 

ജ്യാതിശാസത്ത പഠനത്തിനത മാ്തമായി രൂപക ൽപ്പന റചയ്ത 

ഇന്ത്യയുറട ആദയറത്ത കൃ്തിമ ഉപ്ഗഹും ഏതത ? 

ആസ്ട്ടോസോറ്്റ 

മനുഷയറനയുും റകാണ്ടത ആദയമായി ച്രറന വലും വച്ച ജപടകും 

ഏതത? 

അടപോടളോ – 8 

ജറാക്കറ്റത വിജേപണ ജക്രമായ ്ശീഹരിജകാട്ട ഏതത 

സുംസ്ഥാനത്തിലാണത? 

ആ്ര ്രടദശ് 
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ച്രനി ൽ ഇന്ത്യയുറട പതാക എ്താമതായാണത പറക്കുന്നതത ? 

നോലോമത് 

ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ റവക്കുന്ന സസയും ഏതാണത ? 

ടലോറല്ല  

ച്രനതററ ജപരിലുള്ള ദിവസും ഏതത ? 

തിങ്കൾ 

റവള്ളിയാഴ്ച ഏതത ്ഗഹത്തിനതററ ജപരി ൽ അറിയറപ്പടുന്നു ? 

ശു്രൻ 

്പഭാത നേ്തും എന്നറിയറപ്പടുന്ന ്ഗഹും ഏതത ? 

ശു്രൻ 

1969- ൽ വയാഴവുമായി കൂട്ടി മുട്ടിത്തക ർന്ന ധൂമജകതു ഏതാണത? 

ഷൂമോക്കർ ബലവി 9 

കിഴക്കുനിന്നത പടിഞ്ഞാജറാട്ടത ് ഭമണും റചയ്യുന്ന ്ഗഹും ? 

ശു്രൻ 

ഭൂമിയുറട അപരൻ എന്നറിയറപ്പടുന്ന ഉപ്ഗഹും ഏതാണത ? 

ഹടറ്റോൻ 

ചജ്രാപരിതലത്തിൽ കാണറപ്പടുന്ന മൂലകും ? 

ഹടറ്റോനിയം 

ഭൂമിയിൽ നിന്ന ുജനാക്കു ജപാ ൾ ച്രക്കലക ൾ 

വലുതാവുന്നതിറന പറയുന്ന ജപരത എന്ത്ാണത ? 
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വൃദ്ധി (Waxing) 

ഭൂമിയിൽ നിന്ന ുജനാക്കുജപാ ൾ ച്രക്കലക ൾ 

റചറുതാവുന്നതിറന പറയുന്ന ജപരത ? 

ക്ഷയം (Wanning) 

ഇന്ത്യയുറട ഉപ്ഗഹ വാ ർത്താവിനിമയ ഭൂനിലയും? 

വി്രം ടേഷൻ 

ബഹിരാകാശ ദിനും എന്നാണത? 

ഏ്രിൽ 12 (ആദയ െഹിരോരോശ സഞ്ചോരിയോയ യൂറി ഗഗോറിൻ 

െഹിരോരോശത്ത് ടരോയതിന്ബറ ഒർമ്മയ്ക്്ക)  

ഇന്ത്യയിറല ആദയറത്ത ജറാക്കറ്റത വിജേപണ ജക്രും ? 

തുമ്പ 

തുപ ജറാക്കറ്റത വിജേപണ ജക്രും ഏതത ് ില്ലയിലാണത ? 

തിരുവനന്തരുരം 

വി്കും സാരാഭായി സതജപസത റസനതററിനതററ ആസ്ഥാനും എവിറടയാണത? 

തുമ്പ 

ആദയമായി തുപയിൽ നിന്നുും ജറാക്കറ്റത വിജേപിച്ചതത എന്നത ? 

1963 

ആദയമായി ബഹിരാകാശത്തത ജപായ നായക്കുട്ടിയുറട ജപരത ? 

ബലയ്ക  

ഏതത വാഹനത്തിലാണത റലയ്ക എന്ന നായറയ ബഹിരാകാശജത്തക്കത 

അയച്ചതത ? 
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സ്പു ട്നിര് – 2 (1957) 

ഹാലിയുറട വാൽനേ്തും അവസാനും ്പതയേറപ്പട്ട വ ർഷും? 

1986 

“അപിളി അമ്മാവാ താമര കുപിളിറലന്ത്ുണ്ടത ” ഈ നാടക ഗാനും 

എഴുതിയതാരത? 

എൻവി രുറുപ ്

അജമരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏ ൻ്സിയായ നാസ സ്ഥാപിക്കറപ്പട്ട 

വർഷും ഏതാണത? 

1958 

ആധുനിക ജ്യാതിശാസത്തത്തിനതററ പിതാവത 

എന്നറിയറപ്പടുന്നതാരത ? 

ഗലീലിടയോ ഗലീലി 

കൂടുംകുളും ആണവ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാ്യും ഏതത ? 

റഷയ 

ഇന്ത്യ വിജേപിച്ച ഏറ്റവുും ഭാരും കുറഞ്ഞ ഉപ്ഗഹും ഏതാണത ? 

രലോം സോറ്്റ 

ഇന്ത്യയുറട ആദയറത്ത ആണവ റിയാക്ട ർ ഏതത? 

അപ്സര  

ഇതുവറര എ്ത ഇന്ത്യക്കാരാണത ബഹിരാകാശയാ്ത 

നടത്തിയിട്ടുള്ളതത? 

3 ഇന്തയക്കോർ 

സൂരയനതററ ദൃശയമായ ഭാഗത്തിനത പറയുന്ന ജപരത ? 
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ട ോടട്ടോസ്ഫിയ ർ 

ബഹിരാകാശത്തത നടന്ന ആദയ വയക്തി ആരാണത ? 

അലക്സി ലിയടനോവ് 

വിമാനത്തിറല ബ്ലാക്കത ജബാക്സിനതററ നിറും എന്ത്ത ? 

ഒറഞ്്ച 

1986 – ൽ വിജേപിച്ച ചലഞ്ച ർ ബഹിരാകാശജപടക 

ദുരന്ത്ത്തിൽ മരിച്ച സ്കൂ ൾ ടീച്ചറുറട ജപരത ? 

്രിേ മിക്കോലി ്  

ലൂണാർ എന്ന വാക്കിനതററ അ ർത്ഥും എന്ത്ാണത? 

ച്ര ൻ 

അമാവാസിക്കത പറയുന്ന മററ്റാരു ജപരത ? 

രറുത്ത വോവ് 

സൗര കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതത എ്ത വ ർഷും കൂടുജപാഴാണത? 

11 വർഷത്തിൽ രിക്കൽ 

അന്ത്ാരാഷത്ട സതജപസത ജേഷനതററ ്പവ ർത്തനങ്ങൾ 

നിയ്ന്ത്ിക്കുന്ന ഏ് ൻസി? 

നോസ 

ആകാശ ഗുംഗ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത ഏറ്റവുും അടുത്തുള്ള ഗാലക്സി 

ഏതത? 

ആൻട്രോമിര 

സുനാമിക്കതകാരണും എന്ത്ത ? 
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സമു്ദത്തിൽ ഉണ്ടോവുന്ന ഭൂരമ്പം 

ഇന്ത്യയി ൽ നിന്നത ആദയമായി ബഹിരാകാശ ടൂറിേത ആയി 

തിരറഞ്ഞടുക്കറപ്പട്ടതത ആരത ? 

സടന്തോഷ് ട ോർ  ്രുളങ്ങര 

ജകാസതജമാള്ിയിൽ ്ശജദ്ധയമായ പഠനും നടത്തിയ മലയാളി 

ശാസത്തജ്ഞൻ ആരാണത? 

തോണു രത്മനോഭൻ 

എ്ത ദിവസമാണത സുനിതാ വിലയുംസത ബഹിരാകാശത്തത കഴിഞ്ഞതത ? 

322 ദിവസം 

ഇന്ത്യയുറട കാലാവസ്ഥ ഉപ്ഗഹും ? 

രല്പന- 1 

„കല്പന- 1‟ എന്ന ഉപ്ഗഹത്തിനതററ പഴയ ജപരത എന്ത്ത ? 

ബമറ്്റ സോറ്്റ 1 

ബഹിരാകാശ പരയടനും നടത്തിയ ഏറ്റവുും ്പായും കൂടിയ മനുഷയ ൻ? 

ട ോൺ ബെ ൻ- (77 വയസ്സിൽ) 

From Earth to Moon, ഭൂമിക്കുചുറ്റുും 80 ദിവസങ്ങൾ എന്നീ കൃതികൾ 

രചിച്ചതത ആരാണത ? 

 ൾൂസ് ടവൺ 

ച്രനിലിറങ്ങിയ ചചനയുറട ആദയ ബഹിരാകാശ ജപടകും ഏതത ? 

ചോങ് 3 
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ച്രനിലിറങ്ങിയ ചചനയുറട ആളില്ലാത്ത ബഹിരാകാശ ജപടകും 

ഏതാണത? 

ചോങ് -3 

ചാങത - 3 ജപടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജറാജബാട്ടികത വാഹനത്തിനതററ 

ജപരത? 

Yutu 

ച്രനി ൽ ജറാജബാട്ടികത വാഹനും ഇറക്കുന്ന എ്താമറത്ത 

രാ്യമാണത ചചന? 

മൂന്നോമബത്ത രോ യം 

ചാങത - 3 ഇറങ്ങിയ ച്രനിറല സ്ഥലത്തിനതററ ജപരത ? 

മഴവിൽ ്രടദശം 

നിരവധി രാ്യങ്ങളുറട പങ്കാളിത്തജത്താറട സ്ഥാപിക്കുന്ന 

ബഹിരാകാശനിലയും? 

ഇന്റർനോഷണൽ സ്ടരസ് ടേഷൻ 

ആകാശത്തത ്ധുവനേ്തും കാണറപ്പടുന്ന ദിക്കതഏതാണത ? 

വടക്്ക 

„ളിപസത ജമാ ൺസത‟ എന്ത്ാണത? 

അഗ്നിരർവ്വതം 

റചാവ്വയിറല അഗ്നിപ ർവതങ്ങളിൽ ഏറ്റവുും വലുതത? 

ളിമ്പസ് ടമോൺസ് 

നേ്തത്തിനതററ നിറും സൂചിപ്പിക്കുന്നതത എന്ത്ിറനയാണത ? 
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അതിന്ബറ തോരനില 

എന്നറിയറപ്പടുന്നതത ? 

്ശീഹരിടക്കോട്ട 

ഇന്ത്യയി ൽ ഉപ്ഗഹങ്ങളുറട ്പവ ർത്തനും നിയ്ന്ത്ിക്കുന്നതത 

എവിറട? 

്ശീഹരിടക്കോട്ട 

സതീഷത ധവാൻ സതജപസത റസനതറർ സ്ഥിതി റചയ്യുന്നതത എവിറട ? 

്ശീഹരിടക്കോട്ട (ആ്ര്രടദശിബല ബനല്ലൂ ർ  ില്ലയിൽ) 

ഇന്ത്യയുറട ഭൂപട നി ർമ്മാണ പഠനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപ്ഗഹും ഏതത ? 

രോർടട്ടോസോറ്്റ – 1 

ചാ്രയാ ൻ ദൗതയത്തിനതററ ഭാഗമായി ചജ്രാപരിതലത്തി ൽ 

ഇറങ്ങിയ ഉപകരണും ഏതത? 

മൺൂ ഇംരോക്ട് ട്രോെ് ( MIP) 

ബഹിരാകാശത്തത റവച്ചത മാരത്ത ൺ ഒട്ടമത്സരത്തിൽ പറങ്കടുത്ത 

വനിത? 

സുനിത വിലയംസ് 

സൂരയജനാടത ഏറ്റവുും അടുത്ത ്ഗഹും ഏതത ? 

െുധൻ 

ഏറ്റവുും റചറിയ ്ഗഹും ? 

െുധൻ 

വലയങ്ങളുള്ള ്ഗഹും ? 
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ശനി 

നീല ്ഗഹും എന്നറിയറപ്പടുന്ന ്ഗഹും ഏതാണത ? 

ഭൂമി 

എന്നറിയറപ്പടുന്നതാരത ? 

അരിടേോട്ടിൽ 

ബഹിരാകാശത്തത എത്തുന്ന സഞ്ചാരിക ൾ അജനയാനയും 

ആശയവിനിമയും നടത്തുന്നതത എങ്ങറന ? 

ടറരിടയോ സടരശം വഴി 

ഭൂമിയിൽ നിന്നുും ജനാക്കുജപാ ൾ കാണറപ്പടുന്ന ച്രനിറല 

കറുത്ത പാടുകൾക്കത പറയുന്ന ജപരത ? 

മരിയ (ബമയർ) 

്ഗഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൂമിയുറട സ്ഥാനും? 

അഞ്ചോം സ്ഥോനം (5) 

ഉപ്ഗഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ച്രനതററ സ്ഥാനും എ്താമറത്ത ? 

ആറോം സ്ഥോനം 

ജനപ്പാളിനതററ ആദയറത്ത ഉപ്ഗഹത്തിനതററ ജപരത എന്ത്ാണത ? 

ടനപോളി സോറ്്റ – 1 

്ശീലങ്കയുറട ആദയറത്ത ഉപ്ഗഹും ഏതാണത ? 

രോവണ -1 

ഭൂമിക്കത ചുറ്റുും ര ു്പദേിണും പൂ ർത്തിയാക്കുവാൻ ച്രനത 

ആവശയമായ സമയും എ്തയാണത? 



 

https://pdffile.co.in/ 

27. 32 ഭൗമദിനങ്ങൾ 

ച്രനിജലക്കത ആളില്ലാത്ത ഉപ്ഗഹും അയക്കാനുള്ള ഇന്ത്യ 

ഗവൺറമനതറിനതററ പദ്ധതി? 

ടസോമയോൻ രദ്ധതി 

NASA (അജമരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏ ൻ്സി)യുറട പൂർണ്ണരൂപും 

എന്ത്ത? 

National Aeronautical and Space Administration 

ഇന്ത്യ ൻ ബാലിേികത മിചസലായ അഗ്നിയുറട പിന്നി ൽ 

്പവർത്തിച്ച ്പധാന ശാസത്തജ്ഞ ൻ ആരത? 

എരിബ  അബ്ദൽു രലോം 

ഇന്ത്യയുറട ബഹിരാകാശ ദൗതയത്തിനതററ ജപരത എന്ത്ാണ ? 

ഗഗൻയോൻ 

ബഹിരാകാശത്തത ജപായി സുരേിതമായി തിരിറച്ചത്തിയ ആദയ 

്ീവികൾ ഏറതാറക്ക? 

ബെൽക്ക, സ്ബ്ടൽക്ക എന്നീ നോയരൾ 

ച്രനി ൽ ധാരാളമായി കാണറപ്പടുന്ന മൂലകും ഏതാണത ? 

സിലിക്കൺ 

ച്ര്ഗഹണും സുംഭവിക്കുന്നതത കറുത്തവാവത ദിനങ്ങളിലാണത 

ശരിജയാ റതജറ്റാ ? 

ബതറ്്റ ,ബവളുത്തവോവ് ദിവസങ്ങളിൽ 

„ഡയമണ്ടത റിങത „എന്ന ്പതിഭാസും എന്ത്ുമായി 

ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു ? 
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സൂരയ്ഗഹണം 

റപാട്ടിറത്തറിയിലൂറട നശിക്കുന്ന നേ്തറത്ത പറയുന്ന ജപരത ? 

സൂപ ർടനോവ 

ചാ്ര ദിനും ആയി ആചരിക്കുന്നതത എന്നാണത ? 

 ൂഹല 21 

ച്രനിറല ഗ ർത്തങ്ങറള ആദയമായി നിരീേിച്ചതത ആരാണത ? 

ഗലീലിടയോ ഗലീലി 

ച്രനതററ എ്ത ശതമാനും ഭാഗും ഭൂമിയി ൽ നിന്നുും ദൃശയമാണത ? 

59% 

ച്രറന കുറിച്ചുള്ള പഠനും ? 

ബസലടനോള ി 

ച്രനതററ ഉപരിതല പഠനും നടത്തുന്ന ശാസത്ത ശാഖ ഏതത ? 

ബസലടനോ്ഗ ി 

റസലജനാ്ഗാഫിയുറട പിതാവത എന്നറിയറപ്പടുന്നതത ആരത ? 

ട ോഹോൻ ബഹയൻ്റിച്്ച ടവോ ൺ ടമഡ്ലർ 

ഇന്ത്യയുറട ചാ്ര ദൗതയും ? 

ചോ്രയോൻ 

ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ ആദയ ബഹിരാകാശ ജപടകും ? 

ലൂണ 2 
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ഭാരതത്തിനതററ ്തിവർണ്ണപതാകയുമായി ചജ്രാപരിതലത്തി ൽ 

പതിച്ച ച്രയാനിറല ജപടകും ഏതാണത ? 

MIP (Moon Impact Probe) 

മൂൺ ഇുംപാക്ടത ജ്പാബത ച്രനി ൽ പതിച്ച സ്ഥലത്തിനതററ ജപരത ? 

ഷോക്കിൽട്ടൺ ഗർത്തം 

ചാ്രയാ ൻ-1 വിജേപിച്ചതത എവിറടനിന്നത ? 

്ശീഹരിടക്കോട്ട 

ഇന്ത്യയുറട ്പഥമ ചാ്ര പരയജവേണ പദ്ധതി ? 

ച്രയോൻ 1 

ചജ്രാപരിതലത്തിൽ ് ലസാന്നിധയും കറണ്ടത്തിയ ചാ്ര 

ദൗതയും? 

ചോ്രയോൻ 1 

ചാ്രയാ ൻ 1 വിജേപിച്ചതത എന്നത ? 

2008 ര്ടടോെർ- 22 

ചാ്രയാ ൻ 1 വിജേപിച്ചതത എവിറട നിന്നത ? 

്ശീഹരിടക്കോട്ട (ആ്ര ്രടദശ്)  

ചാ്രയാ ൻ പദ്ധതിയുറട തലവൻ ആരായിരുന്നു? 

എം. അണ്ണോദുബര 

ച്രയാ ൻ-1 നതററ ജ്പാ്ക്ടത ഡയറക്ട ർ ആരായിരുന്നു? 

എം.അണ്ണോദുഹര 
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ച്രനിറല റപാടിപടലങ്ങറള കുറിച്ചത പഠിക്കാ ൻ നാസ 2013-ൽ 

വിജേപിച്ച ജപടകും ? 

ലോരി 

ച്രയാ ൻ 1 വിജേപണ സമയറത്ത ഐഎസതആർ റചയർമാൻ 

ആരത? 

ടരോ.  ി. മോധവൻ നോയർ 

ച്രയാ ൻ 2 വിജേപിച്ചതത എന്നാണത ? 

2019  ൂഹല- 22 

ഏതത ജറാക്കറ്റത ഉപജയാഗിച്ചാണത ച്രയാ ൻ വിജേപിച്ചതത ? 

PSLV -C 11 

ച്രനിജലക്കുള്ള എ്താമറത്ത ദൗതയമായിരുന്നു ച്രയാ ൻ? 

അറുരത്തിബയട്ടോമബത്ത ദൗതയം (68) 

ഇന്ത്യയുറട ചാ്ര പദ്ധതിക്കത ചാ്രയാ ൻ എന്ന ജപരത ന ൽകിയതത 

ആരത? 

എ െി വോ ്ടരയ് 

ച്രനിലൂറട സഞ്ചരിച്ച ആദയ വാഹനും ഏതത ? 

ലൂണോർ ടറോവർ (1971- ൽ 

ച്രനതററ ഇരുണ്ട ഭാഗത്തത ജപടകും ഇറക്കിയ ആദയ രാ്യും ഏതാണത ? 

ഹചന 

ച്രനതററ ഇരുണ്ട ഭാഗത്തത ഇറങ്ങിയ ആദയ ജപടകും ഏതാണത ? 

ചോങ്- E 
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ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവുും ്പായും കുറഞ്ഞ വയക്തി ആരത ? 

ചോൾസ് രയൂര് 

അവസാനമായി മനുഷയർ ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ വ ർഷും ഏതത? 

1972 രിസംെർ 12 

യൂ്ിൻ റസർനാൻ, ഹാരിസൺ സ്മിത്തത , ററാണാൾഡത ഇവാൻസത 

എന്നിവർ ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ വ ർഷും ഏതത? 

1972 രിസംെർ 12 

ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവുും ്പായും  കൂടിയ വയക്തി ആരാണത? 

അലൻ ബഷടപർര് (47 വയസ്സ്)  

ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവുും ്പായും കുറഞ്ഞ വയക്തി ആരാണത ? 

ചോൾസ് രയൂക്്ക ( 36 വയസ്സ്)  

ച്രനതററ വയാസും ( Diameter) എ്തയാണത? 

3475 രി. മി 

ചാ്രയാ ൻ ദൗതയത്തിനതററ ഭാഗമായി ചജ്രാപരിതലത്തി ൽ 

ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ഉപകരണും ഏതത ? 

മൺൂ ഇംരോര്റ്്റ ട്രോെ് ( MIP) 

ചാ്രയാ ൻ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ച്രനതററ ഭാഗും ഏതാണത ? 

ഷോക്കിൽട്ടൺ ഗർത്തം) 

ച്ര ൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നത എ്ത അകറലയാണത? 

ഏരടദശം 380000 രിടലോമീറ്റർ 
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ച്രനിജലക്കത വിജേപിച്ച ജപടകും തിരിറക എത്തിച്ചു ദൗതയും 

വി്യകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദയ ഏഷയ ൻ രാ്യും ഏതാണത? 

ഹചന 

ഭൂമിയിൽ 60 കിജലാ ഭാരമുള്ള രാൾക്കത ച്രനി ൽ ഉള്ള ഭാരും 

എ്തയാണത? 

10 രിടലോ്ഗോം 

ചജ്രാപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിച്ച ആദയ 

യ്ന്ത്മനുഷയൻ ഏതത? 

ലൂടണോ ട ോര് (1970) 

സൗരയൂഥത്തിറല ഉപ്ഗഹങ്ങളിൽ വലുപ്പത്തി ൽ ച്രനതററ 

സ്ഥാനും ഏതത? 

6 സ്ഥോനം 

ച്രനി ൽ ഭൂമി വാങ്ങിയ ജബാളിവുഡത സിനിമ നട ൻ ആരാണത? 

സുശോന്്ത സിംഗ് രോജ്പു ത് 

ച്രനിലൂറട സഞ്ചരിച്ച ആദയ വാഹനും ഏതത ? 

ലൂണോർ ടറോവർ (1970) 

ഇന്ത്യ ൻ ബഹിരാകാശ ഗജവഷണത്തിനതററ പിതാവത‟ 

അറിയറപ്പടുന്നതാരത? 

വി്രം സോരോഭോയി 

വി്കും സാരാഭായി സതജപസത റസനതററിനതററ ആസ്ഥാനും എവിറടയാണത? 

തുമ്പ (തിരുവനന്തരുരം) 

ച്രനിറല ആകാശത്തിനത കറുപ്പത നിറും ആവാ ൻ കാരണും എന്ത്ത? 
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ച്രനിൽ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലോത്തതുബരോണ്ട് 

ആദയമായി മനുഷയറന ച്രനി ൽ എത്തിച്ച രാ്യും ? 

അടമരിക്ക 

അജപ്പാജളാ വാഹനത്തിനതററ മാത  ൃവാഹനും എന്നറിയറപ്പടുന്നതത ? 

ബരോളംെിയ 

ച്രനിറല മണ്ണിനു പറയുന്ന ജപരത എന്ത്ാണത ? 

റിടഗോലിത്ത് 

എവിറട നിന്നാണത ആദയ ചാ്രയാ്തിക ർ യാ്ത ആരുംഭിച്ചതത? 

ടരപ് ബരന്നരി (അടമരിക്ക)  

ആദയ ച്ര യാ്തയി ൽ ജലാക രാഷത്ടത്തലവന്ഩാരുറടതായി 

ച്രനി ൽ സ്ഥാപിച്ച വാചകും എന്ത്ത ? 

ടലോര നന്മ ഹരവരോൻ മനുഷയന്ബറ ചോ്രയോ്തയ്ക്കു 

രഴിയബട്ട… 

മനുഷയൻ ആദയമായി ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ വ ർഷും? 

1969  ൂഹല 21 

മനുഷയൻ ആദയമായി ച്രനി ൽ കാലുകുത്തിയ സമയത്തത 

അജമരിക്കൻ ്പസിഡണ്ടത ആരായിരുന്നു ? 

റിച്ചോ ർര് നിക്സ ൺ 

ആദയ ചാ്ര യാ്തയിറല (അജപ്പാജളാ- 11 റല) യാ്തികർ എ്ത 

ജപരായിരുന്നു ആറരാറക്കയാണത അവ ർ? 

മൂന്നുടരർ- നീൽ ആംസ്ട്ടോങ്ങ്, എരവിൻ ആൾ്രിൻ, 

ഹമക്കൽ ടരോളിൻസ് 
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നീൽ ആുംസതജ്ടാങ്ങുും കൂട്ടരുും ഭൂമിയി ൽ തിരിച്ചിറങ്ങിയ സ്ഥലും 

ഏതത? 

ശോന്തസമു്ദം (രസ ിര് ഒഷയൻ) 

ആദയമായി ച്രനി ൽ കാലുകുത്തിയ മനുഷയൻ ആരത? 

നീൽ ആംസ്ട്ടോങ്ങ് 

നീൽ ആുംസതജ്ടാങ്ങത ച്രനി ൽ നിന്നത ഭൂമിറയ ജനാക്കി പറഞ്ഞതത 

എന്ത്ത? 

Big Bright and Beautiful 

നീൽ ആുംസതജ്ടാങത ച്രനി ൽ എ്ത സമയും റചലവഴിച്ചു ? 

രണ്ട ുമണിക്കർൂ 48 മിനിറ്്റ 

ജലാക ബഹിരാകാശ ശാസത്തത്തിനതററ പിതാവത 

എന്നറിയറപ്പടുന്നതത ആരത ? 

അലക്സോണ്ടർ സിടയോൾസ്കി  

ച്രനി ൽ കാലകുുത്തിയ രണ്ടാമറത്ത മനുഷയ ൻ ആരത? 

എരവിൻ ആൽ്രിൻ 

എഡവിൻ ആൽ്ഡിൻ ച്രനി ൽ നിന്നത ഭൂമിറയ പറ്റി പറഞ്ഞതത ? 

ഗംഭീരം ശൂനയം 

„മാഗതനിഫിറസനതറത ഡിറസാജലഷൻ ആരുറട ആത്മകഥയാണത? 

എരവിൻ ആൽ്രിൻ 

1969 ്ൂചല 21നത മനുഷയറന ച്രനിറലത്തിച്ച ദൗതയും ? 

അടപോടളോ 11 
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ആദയമായി മനുഷയൻ ചനത്ദനിൽ എത്തിയജപ്പാ ൾ വാഹനും 

നിയ്ന്ത്ിച്ചതത ആരത ? 

ഹമക്കിൾ ടരോളിൻസ് 

അജപ്പാജളാ വാഹനങ്ങറള വിജേപിക്കാ ൻ ഉപജയാഗിച്ച 

ജറാക്കറ്റത ? 

സോടറ്റൺ 5 

മനുഷയൻ ആദയമായി ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിനു പറയുന്ന 

ജപരത? 

്രശോന്തസമു്ദം 

“മനുഷയനത ര ുറചറിയ ചുവടുറവപ്പത മാനവരാശിക്കത വലിയ 

കുതിച്ചു ചാട്ടും ” ഇതത ആരുറട വാക്കുകൾ? 

നീൽ ആംസ്ട്ടോങ്ങ് 

ച്രനിലൂറട ആദയമായി നടന്നതത ആരാണത ? 

നീൽ ആംസ്ട്ടോങ്ങ് 

„മിചസൽ മാൻ‟ എന്നറിയറപ്പടുന്ന ഇന്ത്യ ൻ ശാസത്തജ്ഞൻ 

ആരത? 

ടരോ. എരിബ  അബ്ദൽു രലോം 

ഇന്ത്യ ൻ ബഹിരാകാശ പരിപാടിയുറട ്പഥമ രൂപജരഖ 

തയ്യാറാക്കിയ ശാസത്തജ്ഞ ൻ? 

ടരോ.  ഹോംഗീർ ഭോഭ 

ര ുമാസത്തിൽ രണ്ടാമതത കാണുന്ന പൂ ർണ ച്രനത പറയുന്ന ജപരത ? 

ബ്ല  ൂമൂ ൺ 
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സൂപ്പ ർ മൂൺ എന്നാറലന്ത്ത ? 

ച്ര ൻ ഭൂമിടയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസം 

ആദയമായി ബഹിരാകാശ യാ്ത നടത്തിയ മനുഷയ ൻ? 

യൂറി ഗഗോറിൻ 

യൂറി ഗഗാറിൻ ബഹിരാകാശജത്തക്കത ജപായ വാഹനും ഏതത ? 

ടവോസ്ടതോക്്ക – 1 

യൂറി ഗഗാറിൻ എ്ത സമയും റകാണ്ടാണത ഭൂമിറയ ര ുതവണ 

ചുറ്റിയതത? 

108 മിനിറ്്റ 

ജലാകത്തിറല ആദയറത്ത വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ? 

വോലൻന്റിന ബതരഷ്ടരോവ 

ആദയമായി ബഹിരാകാശത്തത എത്തിയ ഇന്ത്യ ൻ വനിത? 

രൽപന ചൗള  

കൽപ്പന ചൗളയുറട ് ന്ഩജദശും ? 

രർണോൽ (ഹരിയോന) 

ഏറ്റവുും കൂടുതൽ കാലും ബഹിരാകാശതതതത കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ ൻ വനിത 

ആരാണത? 

സുനിത വിലയംസ് 

ച്രനിറല ഏറ്റവുും വലിയ മരിയ (റമയ ർ) ഏതത? 

ബമയർ ഇം്െയ 
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ചജ്രാപരിതലത്തിറല റതളിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങ ൾക്കത പറയുന്ന ജപരത 

എന്ത്ാണത? 

ബടടറ 

ഉരുകുന്ന ്ഗഹും എന്നറിയറപ്പടുന്ന ്ഗഹും ഏതാണത ? 

യുറോനസ് 

ജലാകത്തിറല ആദയ കൃ്തിജമാപ്ഗഹും ഏതത ? 

സ്പു ട്നിര് (റഷയ)  

അടുത്തിറട നാസ നിർമ്മിച്ച ജലാകത്തിറല ഏറ്റവുും വലിയ 

ബഹിരാകാശ റടലസതജകാപ്പത? 

ബ യിംസ് ബവെ് സ്ടരസ് ബടലിസ്ടരോപ് 

ആദയറത്ത ഇന്ത്യ ൻ നിർമ്മിത വാർത്താവിനിമയ ഉപ്ഗഹും 

ഏതാണത? 

ആപിൾ 

ഭൂമിജയാടത ഏറ്റവുും അടുത്ത നേ്തും ഏതത ? 

സൂരയൻ 

സൂരയനതററ ഏറ്റവുും ബാഹയമായ വലയത്തിനതററ ജപറരന്ത്ാണത ? 

ബരോടറോണ 

ച്രനിജലക്കുള്ള ദൂരും കണക്കാക്കിയ ആദയ ഭാരതീയ 

ജ്യാതിശാസത്തജ്ഞൻ ആരത? 

ആരയഭടൻ 

ഇന്ത്യ വിജേപിച്ച ആദയറത്ത കൃ്തിജമാപ്ഗഹും ? 
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ആരയഭട്ട 

ഇന്ത്യയുറട ആദയ ഭൗമ നിരീേണഉപ്ഗഹും ഏതത ? 

ഭോസ്കര - 1 

അന്ത്ർജദശീയ ബഹിരാകാശ വർഷും ഏതായിരുന്നു? 

1992 

ഇന്ത്യയുറട ആദയറത്ത ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ? 

രോടരഷ് ശർമ 

ആദയ ഇന്ത്യ ൻ ബഹിരാകാശ യാ്തികനായ രാജകഷത ശർമറയ 

ബഹിരാകാശറതത്തിച്ച വാഹനും ഏതത ? 

സിയൂസ് – T- 11 

„സൂരയനതററ വാത്സലയഭാ്നും‟ എന്നറിയറപ്പടുന്ന ്ഗഹും ഏതാണത ? 

ശു്രൻ 

സൂരയനിൽ താപവുും ്പകാശവുും ഉതത പാദിപ്പിക്കുന്ന ്പ്കിയ ? 

നയൂലിയർ  യൂഷൻ 

വിദയാഭയാസ ആവശയും മു ൻനിർത്തി ഇന്ത്യ വിജേപിച്ച 

ഉപ്ഗഹും? 

എരയുസോറ്്റ 

സമു്ദ ഗജവഷണത്തിനത ജവണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യ – ്ഫഞ്ചത സുംരുംഭും? 

സരൾ 

ജലാകത്തിറല ആദയറത്ത വാ ർത്താവിനിമയ ഉപ്ഗഹും? 

എടക്കോ 
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ചചനയിറല ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ഏതത ജപരിലാണത 

അറിയറപ്പടുന്നതത? 

തോയ്ടക്കോനട്ട് 

ച്രനുും സൂരയനുും ഇടയി ൽ ഭൂമി എത്തുജപാൾ ഉണ്ടാകുന്ന 

്ഗഹണും? 

ച്ര്ഗഹണം 

ഏറ്റവുും കൂടുതൽ കാലും ബഹിരാകാശത്തത തങ്ങിങ്ങിയ വയക്തി 

ആരാണത 

ബരഗ്ഗി വിറ്്റസ ൺ (നോസയുബട െഹിരോരോശ യോ്തിര) 

എ്ത ദിവസമാണത റപഗ്ഗി വിറ്റതസ ൺ ബഹിരാകാശത്തത കഴിഞ്ഞതത? 

665 ദിവസം 

്ശീഹരിജക്കാട്ടയിൽ നിന്നുും വിജേപിച്ച ആദയ കൃ്തിമ 

ഉപ്ഗഹും ഏതത? 

ടരോഹിണി – 1 

ഹാലിയുറട ധൂമജകതു എ്ത വ ർഷും കൂടുജപാഴാണത 

്പതയേറപ്പടുന്നതത ? 

76 വർഷത്തിബലോരിക്കൽ 

ച്രനതററ ഗുരുതവാക ർഷണ ബലും ഭൂമിയുറട എ്ത മടങ്ങാണത? 

1/6 മടങ്ങ് 

ഇതുവറര മനുഷയറന വഹിച്ചു റകാണ്ടത എ്ത ചാ്ര ദൗതയങ്ങ ൾ 

നടന്നിട്ടുണ്ടത ? 

6 ചോ്രദൗതയങ്ങൾ 
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ഇന്ത്യയുറട റചാവ്വാ ദൗതയും ? 

മംഗൾയോൻ 

മുംഗൾയാൻ വിജേപിച്ച സമയറത്ത ഐഎസതആ ർ റചയർമാൻ 

ആരത? 

ബര രോധോരൃഷ്ണൻ 

ഐഎസതആർ (ISRO) യുറട ഇജപ്പാഴറത്ത റചയ ർമാൻ? 

ടരോ. എസ് ടസോമനോഥ് (2022) 

ഐഎസതആർ യുറട ആസ്ഥാനും എവിറടയാണത ? 

െോംെൂരിബല അന്തരീക്്ഷ ഭവൻ 

ഐഎസതആർ രൂപീകരിച്ചതത എന്നാണത ? 

1969 ആഗേ് 15 

ഏതത ്ഗഹത്തിനതററ ഉപ്ഗഹമാണത ചടറ്റാ ൻ? 

ശനി 

പച്ച ്ഗഹും , കിടക്കുന്ന ്ഗഹും , ഉരുളുന്ന ്ഗഹും 

എന്നിങ്ങറനറയാറക്ക അറിയറപ്പടുന്നതത ഏതത ്ഗഹും ? 

യുറോനസ് 

സൗരയൂഥത്തിറല ഏറ്റവുും വലിയ ്ഗഹും ? 

വയോഴം 

ഉപ്ഗഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ്ഗഹങ്ങ ൾ ഏറതാറക്ക? 

െുധൻ, ശു്രൻ 

ചുവന്ന ്ഗഹും എന്നറിയറപ്പടുന്നതത ? 
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ബചോവ്വ  

്ഗഹപദവി നഷ്ടറപ്പട്ട ്ഗഹും ? 

ഫ്ലുടട്ടോ  

ബഹിരാകാശറത്തത്തിയ രാജകഷത ശർമ ഇന്ത്യയുറട 

്പധാനമ്ന്ത്ിയായിരുന്ന ഇരിരാഗാന്ധിജയാടത ജഫാണി ൽ 

പറഞ്ഞതത? 

സോടര  ഹോം ടസ അച്ഛോ 

രാജകഷത ശർമയുും കല്പനചൗളയുും കൂടാറത ബഹിരാകാശത്തു ജപായ 

ഇന്ത്യക്കാരി ആരത ? 

സുനിതോ വിലയംസ് 

ഭൂമിയുറട ് ഭമണും ഏതത ദിശയിജലക്കാണത? 

രടിഞ്ഞോറുനിന്ന് രിഴടക്കോട്ട ്

INSAT നതററ പൂർണ്ണരൂപും ? 

ഇന്തയ ൻ നോഷണൽ സോറ്റഹലറ്്റ 

ഉദയാസ്തമയും ച്രറന അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കലണ്ട ർ? 

ഹി ്റ വർഷം 

അജപ്പാജളാ സീരീസിറല അവസാനറത്ത ജപടകും ഏതത ? 

അടപോടളോ 17 

“ഹജലാ താങ്കളുറട ജഫാ ൺ വിളിക്കായി ഞാൻ ഉറക്കറമാഴിച്ചത 

കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങറനയുണ്ടത എനതററ ഇ ന്ത്യ ” 

ഇങ്ങറന ജചാദിച്ച ഇന്ത്യ ൻ ജനതാവത ആരത? 

ഇരിരോഗോരി 
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മനുഷയൻ ച്രനി ൽ എത്തിയ ഇന്ത്യ ൻ സമയും? 

സമയം രുലർബച്ച 1. 48 

നീൽ ആുംസതജ്ടാങ്ങുും കൂട്ടരുും ച്രനി ൽ സ്ഥാപിച്ച ജലാക 

രാഷത്ടത്തലവന്ഩാരുറട ഫലകത്തി ൽ പ്പിട്ട ഇന്ത്യ ൻ 

്പസിഡനതറത? 

വി വി ഗിരി 

എ്ത രാഷത്ടത്തലവന്ഩാർ പ്പിട്ട ഫലകമാണത നീ ൽ ആുംസതജ്ടാങത 

ച്രനി ൽ സ്ഥാപിച്ചതത ? 

158 

നീൽ ആുംസതജ്ടാങ്ങത കൂട്ടരുും അജപ്പാജളാ- 11 ൽ നിന്നത ച്രനി ൽ 

ഇറങ്ങാൻ ഉപജയാഗിച്ച വാഹനും ഏതത ? 

ഈഗിൾ 

രണ്ടാമതത ച്രനിജലക്കത യാ്തികറര റകാണ്ടുജപായ വാഹനും ? 

അടപോടളോ 12 

ആദയമായി ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ ജപടകും ഏതത? 

ലൂണ -2 (1959) 

ച്രനി ൽ നിന്നത പാറക്കഷണങ്ങൾ മണ്ണത എന്നിവ ജശഖരിച്ചത 

ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ച ജപടകും ഏതത ? 

ലൂണ -16 (1970) 

ച്രറന വലും വച്ച ആദയ കൃ്തിജമാപ്ഗഹും ഏതത ? 

ലൂണോ – 10 
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ച്രനി ൽ അവസാനമായി മനുഷയറന ഇറക്കിയ വ ർഷും ഏതത ? 

വാഹനും ഏതത? 

1972, അടപോടളോ – 17 

അവസാനും ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ മനുഷയ ൻ ആരത? 

യൂ ിൻ ബസർനോൻ 

ആദയമായി ച്രനി ൽ നാട്ടിയ പതാക ഏതത രാ്യത്തിനതററതാണത? 

അടമരിക്ക 

ചജ്രാപരിതലത്തിൽ ഇതുവറര എ്ത ജപ ർ ജപായിട്ടുണ്ടത ? 

ആറ് തവണരളോയി 12 അടമരിക്കക്കോർ 

ആദയമായി വി്യകരമായി ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ മനുഷയനിർമിത 

ജപടകും? 

ലൂണോ – 9 (1966) 

ച്രറനക്കുറിച്ചത പഠിക്കാ ൻ വിജേപിച്ച ആദയ പരയജവഷണ 

വാഹനും ഏതത? 

ലൂണോ-1 (ടസോവിയറ്്റ യൂണിയൻ) 

ച്രനി ൽ ആദയമായി വാഹനും ഒടിച്ച വയക്തി ആരാണത ? 

ബ യിംസ് ഇർവിൻ 

ച്രനിലൂറട സഞ്ചരിച്ച ആദയ വാഹനും ? 

ലൂണോർ ടറോവർ 

േീരപഥജത്താടത ഏറ്റവുും അടുത്ത ഗയാലക്സി ഏതാണത ? 

ആൻട്രോമീര 
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ച്രനതററ ഭാരും ഭൂമിയുറട ഭാരത്തിനതററ എ്തയാണത ? 

1/81 (എൺപബത്തോന്നി ൽ ന്ന് )  

്ഭമണപദത്തിൽ ച്ര ൻ ഭൂമിജയാടത ഏറ്റവുും അടുത്തത വരുന്ന 

്പതിഭാസും ? 

സൂപ ർ മൺൂ 

അജമരിക്കയുറട ചാ്ര പരയജവഷണ പരിപാടിയുറട ജപരത ? 

അടപോടളോ ദൗതയങ്ങ ൾ 

ഭൂമിജയാടത ഏറ്റവുും അടുത്ത ആകാശജഗാളും ഏതത ? 

ച്ര ൻ 

ച്രനി ൽ നിന്നത ഭൂമിയിജലക്കത ജനാക്കിയാ ൽ കാണുന്ന ഏക 

മനുഷയ നി ർമിതി? 

ഹചനയിബല വൻമതിൽ 

ചചനീസത ഐതിഹയ്പകാരും ച്രനതററ ജദവത ആരാണത ? 

ചോങ് 

ര ുവയാഴവട്ടക്കാലും എ്ത വ ർഷമാണത? 

12 വർഷം 

എന്നാണത ഭൗമദിനും? 

ഏ്രിൽ 22 

സൂരയനിൽ നിന്നത ര ു്പകാശകിരണും ഭൂമിയി ൽ എത്താൻ 

എടുക്കുന്ന സമയും ? 

8.2 മിനുട്ട് 
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ച്രനി ൽ നിന്നത ്പകാശും ഭൂമിയി ൽ എത്താൻ എ്ത സമയും 

ജവണും? 

1 മിനിറ്്റ 3 ബസക്കൻര് 

സവയും ്പകാശിക്കുന്ന ജഗാളങ്ങറള വിളിക്കുന്ന ജപരത ? 

നക്ഷ്തങ്ങൾ 

„ആകാശനീലിമയുറട ്പതിഫലനമല്ല കടലിനതററ നീലിമ ‟ എന്നത 

റതളിയിച്ച ശാസത്തജ്ഞ ൻ ആരത? 

സി വി രോമൻ 

സൂരയൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവുും തിളക്കമുള്ള നേ്തും ഏതാണത ? 

സിറിയസ് 

ആധുനിക ജ്യാതിശാസത്തത്തിനതററ പിതാവത എന്നറിയറപ്പടുന്നതത 

ആരത? 

ടരോപ ർനിക്കസ് 

സൗരയൂഥും ഉൾറകാള്ളുന്ന ഗയാലക്സി അറിയറപ്പടുന്നതത ? 

ആരോശ ഗംഗ / ക്ഷീരരദം 

ച്ര ൻ ര ുവർഷും റകാണ്ടത ഭൂമിറയ എ്ത തവണ വലും റവക്കുും ? 

13 തവണ 

ജലാകത്തിറല ആദയറത്ത വാ ർത്താവിനിമയ ഉപ്ഗഹും ഏതാണത ? 

എടക്കോ 

നേ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ ദൂരും അളക്കുവാൻ 

ഉപജയാഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റത ? 



 

https://pdffile.co.in/ 

്രരോശവർഷം 

ഏറ്റവുും തണുത്ത ്ഗഹും ? 

ബനര്ടയൺൂ 

ഭൂമിയുറട ഇരട്ട എന്നറിയറപ്പടുന്ന ്ഗഹും ? 

ശു്രൻ 

അജമരിക്ക വിജേപിച്ച എക്സത-ജറ റടലസതജകാപ്പത ഏതാണത ? 

ച്ര  

സൗരയൂഥത്തിറല ഏറ്റവുും വലിയ ്ഗഹും ? 

വയോഴം 

സൗരയൂഥത്തിറല ഏറ്റവുും റചറിയ ്ഗഹും ? 

െുധൻ 

First Men On Moon എന്ന കൃതിയുറട കർത്താവത? 

എച്്ച  ി ബവ ൽസ് 

Face of the Moon ആരുറട കൃതിയാണത? 

െോൾര് വിൻ 

ച്രറന കുറിച്ചുള്ള പഠനും ? 

ബസലടനോള ി 

ച്രനി ൽ ധാരാളമായി കാണറപ്പടുന്ന ജലാഹും ഏതത ? 

ഹടറ്റോനിയം 

ച്രനി ൽ ധാരാളമായി കാണറപ്പടുന്ന മൂലകും ? 
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സിലിക്കൺ 

ജലാകത്തിറല ഏറ്റവുും പഴക്കമുള്ള ഉപ്ഗഹവിജേപണ ജക്രും 

ഏതാണത? 

ബെയ്കനർു (രസോ ിസ്ഥോൻ) 

ജലാകത്തിറല ഏറ്റവുും തിരജക്കറിയ ഉപ്ഗഹവിജേപണ ജക്രും ? 

രൗറുവോ (ബതടക്ക അടമരിക്കയിബല ് ഞ്്ച ഗയോനയിൽ) 

My Dream of Stars എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരത ? 

അനൗബഷ അൻസോരി 

വാലൻറീന റതരഷതജകാവ എന്നാണത ബഹിരാകാശ യാ്ത നടത്തിയതത ? 

1963  ൺൂ 13ന് 

ഏതത വാഹനത്തിലാണത വാഹനത്തിലാണത വാല ൻറീന റതരഷതജകാവ 

ബഹിരാകാശ യാ്ത നടത്തിയതത? 

ടവോസ്ടതോക്്ക - 6 

ചചനയുറട ബഹിരാകാശ യാ്തികർ അറിയറപ്പടുന്നതത ഏതത 

ജപരിൽ? 

തോയ്ടക്കോനട്ട് 

അജമരിക്കയുറട ബഹിരാകാശ യാ്തികർ അറിയറപ്പടുന്നതത? 

അസ്ട്ടോനട്ട് 

റഷയയുറട ബഹിരാകാശ യാ്തികർ അറിയറപ്പടുന്നതത ഏതത 

ജപരിൽ? 

ടരോസ്ടമോനട്ട് 
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„്പപഞ്ചത്തിനതററ റകാളുംബസത ‟ എന്നറിയറപ്പടുന്ന ബഹിരാകാശ 

സഞ്ചാരി ആരത ? 

യൂറി ഗഗോറിൻ (റഷയ) 

1961-ൽ ഏതത വാഹനത്തിലാണത യൂറിഗഗാറിൻ ബഹിരാകാശ യാ്ത 

നടത്തിയതത? 

ടവോസ്ടതോര് -1 

സൂപ്പ ർ മൂൺ എന്നാൽ എന്ത്ാണത? 

ച്ര ൻ ഭൂമിടയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസം 

അന്ത്ാരാഷത്ട സതജപസത ജേഷനതററ ്പവ ർത്തനങ്ങൾ 

നിയ്ന്ത്ിക്കുന്ന ഏ് ൻസി? 

നോസ 

കിഴക്കുനിന്നത പടിഞ്ഞാജറാട്ടത ് ഭമണും റചയ്യുന്ന ്ഗഹും ? 

ശു്രൻ 

ച്രനി ൽ നിന്നത ്പകാശും ഭൂമിയി ൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയും ? 

1.3 ബസക്കൻര് 

First Men On Moon എന്ന കൃതിയുറട രചയിതാവത? 

എച്്ച  ി ബവ ൽസ് 

ഇന്ത്യയിറല ആദയറത്ത ജറാക്കറ്റത വിജേപണ ജക്രും ? 

തുമ്പ 

നിരവധി രാ്യങ്ങളുറട പങ്കാളിത്തജത്താറട സ്ഥാപിക്കുന്ന 

ബഹിരാകാശനിലയും? 
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ഇന്റർനോഷണൽ സ്ടരസ് ബസന്റർ 

ഏത ുവാഹനത്തിലാണത റലയതക്ക എന്ന നായറയ 

ബഹിരാകാശജത്തക്കത അയച്ചതത ? 

സ്പു ട്നിര് - 2 

ഹാലിയുറട വാൽനേ്തും അവസാനും ്പതയേറപ്പട്ട വ ർഷും? 

1986 

സുനാമിക്കത കാരണും എന്ത്ാണത? 

സമു്ദത്തിൽ ഉണ്ടോരുന്ന ഭൂരമ്പം 

ഇന്ത്യയുറട റചാവ്വ പരയജവഷണ ദൗതയും ? 

മംഗൾയോൻ 

INSAT നതററ പൂർണ്ണരൂപും എന്ത്ാണത ? 

ഇന്തയ ൻ നോഷണൽ സോറ്റഹലറ്്റ 

നേ്തത്തിജലക്കുള്ള ദൂരും അളക്കുന്ന മാനും ഏതത ? 

്രരോശവർഷം 

സൂരയനിൽ ഏറ്റവുും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ മൂലകും? 

ഹഹ്ര ൻ 

ഭൂമിയിൽ നിന്നുും ദൃശയമാ വുന്ന സൂരയനതററ ്പതലും 

അറിയറപ്പടുന്നതത? 

ട ോടട്ടോസ്ഫിയ ർ 

വയാഴറത്ത ചുറ്റിയ ജരറയാരു ബഹിരാകാശ വാഹനും ? 

ഗലീലിടയോ ഒർെിറ്റർ (1995 അടമരിക്ക) 
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ഏറ്റവുും ഊഷ്മാവത കൂടിയ ്ഗഹും ? 

ശു്രൻ 

ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയ ആദയ ജപടകും? 

ലൂണ- 9 (1966 റഷയ)  

ജസാവിയറ്റത യൂണിയനതററ മനുഷയവാഹിയല്ലാത്ത ചാ്രദൗതയും ? 

ലൂണ 

ഐഎസതആർ നിലവിൽ വന്നവർഷും? 

1969 ഒഗേ് 15 

ഐഎസതആർ യുറട ഉപ്ഗഹ വിജേപണ ജക്രും ? 

്ശീഹരിടക്കോട്ട (സതീഷ് ധവോൻ സ്ടരസ് ബസന്റർ ആ്ര ്രടദശ്)  

ഐഎസതആർയുറട ജറാക്കറ്റത വിജേപണ ജക്രും ? 

തുമ്പ (വി്രം സോരോഭോയി സ്ടരസ് ബസന്റർ തിരുവനന്തരുരം) 

ഭൂമിയിൽ നിന്നുും വി്യകരമായി വിജേപിക്കറപ്പട്ട ആദയ 

കൃ്തിജമാപ്ഗഹും? 

എര്സ്ടലോറർ -1 (1958) 

ജലാകത്തിറല ആദയറത്ത ബഹിരാകാശ നിലയും ? 

സലയൂട്ട് - 1 (റഷയ)  

സമു്ദ പഠനത്തിനത മാ്തമായുള്ള ഇന്ത്യയുറട ആദയറത്ത 

കൃ്തിജമാപ്ഗഹും? 

ഒഷയൻസോറ്്റ 1 (1999) 

ഇന്ത്യയുറട ആദയറത്ത ജറാക്കറ്റത വിജേപണ വാഹനും ? 
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എസ്എൽവി -3 

സൂരയനാണത ്പപഞ്ചജക്രും എന്നത ആദയമായി ്പസ്താവിച്ചതത 

ആരത? 

ടരോപ ർനിക്കസ് 

ആരയഭടീയും എന്ന ജ്യാതിശാസത്ത ്ഗന്ഥത്തിനതറ രചയിതാവത ? 

ആരയഭടൻ 

NASA യുറട പൂർണ്ണരൂപും എന്ത്ാണത ? 

National Aeronautics and Space Administration 

ഭൂഗുരുതവാകർഷണബലും കറണ്ടത്തിയതത? 

സർ ഐസര് നയൂട്ടൻ 

ഏറ്റവുും കൂടുതൽ കാലും ഐഎസതആർ റചയർമാനായ വയക്തി? 

സതീഷ് ധവോൻ 

അന്ത്രീേത്തിൽ ഏറ്റവുും കൂടുതലുള്ള മൂലകും? 

ഹന്ട ൻ 

ഇന്ത്യയുറട രണ്ടാമറത്ത കൃ്തിജമാപ്ഗഹും ? 

ഭോസ്കര - 1 

ഇന്ത്യയുറട ആദയ വാ ർത്താവിനിമയ ഉപ്ഗഹും? 

ആപിൾ (1981) 

ആധുനിക ബഹിരാകാശ ശാസത്തത്തിനതററ പിതാവത 

എന്നറിയറപ്പടുന്നതത ? 

ഗലീലിടയോ ഗലീലി 
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ജകരളത്തിറല ജറാക്കറ്റത വിജേപണ ജക്രും ? 

തുമ്പ (തിരുവനന്തരുരം) 

നിലവിറല ഐഎസതആർ റചയർമാൻ? 

ടരോ. എസ് ടസോമനോഥ് 

ഭൂമിക്കുും സൂരയനുും ഇടയി ൽ ച്ര ൻ എത്തുജപാഴുള്ള ്ഗഹണും ? 

സൂരയ്ഗഹണം 

ഇന്ത്യയുറട ആദയറത്ത ഭൗമ നിരീേണ ഉപ്ഗഹും ഏതത ? 

ഭോസ്കര 1 

സൗരയൂഥത്തിറല ഏറ്റവുും വലിയ രണ്ടാമറത്ത ഉപ്ഗഹും ? 

ഹടറ്റൻ (ശനി) 

മനുഷയൻ ആദയമായി ച്രനി ൽ ഇറങ്ങിയജപ്പാ ൾ വാഹനും 

നിയ്ന്ത്ിച്ചതാരത ? 

ഹമക്കൽ ടരോളിൻസ് 

ഐഎസതആർ യുറട ആദയ റചയർമാൻ? 

വി്രം സോരോഭോയി 

ച്ര ൻ ര ുവട്ടും ഭൂ മിറയ ചുറ്റാൻ എടുക്കുന്ന സമയും ? 

27 ദിവസം 7 മണിക്കർൂ 43 മിനിറ്്റ 

ഐ എസത ആർ  (ISRO) യുറട പൂർണ്ണരൂപും ? 

ഇന്തയ ൻ സ്ടരസ് റിസർച്്ച ഒ ർഗഹനടസഷൻ 

2016-ൽ വയാഴത്തിനതററ ് ഭമണപഥത്തിൽ എത്തിയ അജമരിക്കൻ 

ഉപ്ഗഹും? 



 

https://pdffile.co.in/ 

 ൂടനോ 

രണ്ട ുഉപ്ഗഹങ്ങ ൾ ഉള്ള ്ഗഹും ഏതത? 

ബചോവ്വ  

്പപജഞ്ചാ ൽപത്തി, വികാസും എന്നിവറയ കുറിച്ചുള്ള പഠന 

ശാഖ? 

ടരോസ്ടമോള ി 

്പപഞ്ചത്തി ൽ ഏറ്റവുും കൂടുതലുള്ള മൂലകും? 

ഹഹ്ര ൻ 

എ ്ബീഫത ഹിേറി ഒഫത ചടും ആരുറട രചനയാണത ? 

േീ ൻ ടഹോക്കിങ് 

„കറുത്ത ച്ര ൻ‟ എന്നറിയറപ്പടുന്ന ഉപ്ഗഹും ? 

ട ോടെോസ് (ബചോവ്വ)  

സൂരയ്പകാശും ഭൂമിയി ൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയും ? 

500 ബസക്കൻര് (8.2 മിനിറ്്റ)  

കടലിറല മാറ്റങ്ങ ൾ പഠിക്കാൻ 2012- ൽ ഇന്ത്യ വിജേപിച്ച 

ഉപ്ഗഹും? 

 ി സോറ്്റ - 10 

„ഭൂമിയുറട ഇരട്ട ‟ എന്നറിയറപ്പടുന്ന ്ഗഹും ? 

ശു്രൻ 

്പപഞ്ചും വികസിക്കുകയാണത എന്നത കറണ്ടത്തിയ ശാസത്തജ്ഞ ൻ? 

എരവിൻ ഹെൾ് 
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റചാവ്വയി ൽ ് ീവനതററ സാന്നിധയും ജനടി 2011-ൽ നാസ 

വിജേപിച്ച ജപടകും ? 

രയൂരിടയോസിറ്റി 

 


