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Q.  ഇന്ത്യയില് ബഹിരാക്ാശ വക്ുപ്്് നിലവില് വന്ന വര്ഷം ? 

Ans:   1972 ജൂണ് 

 
 

Q.  ISRO നിലവില് വന്ന വര്ഷം ? 

Ans:   1969 ജൂണ് 15 

 
 

Q.  ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദയ ക്ഷ ാക്കറ്്് ? 

Ans:   നനക്ക്് അപ്ാക്ഷച്ച 

 
 

Q.  ചാന്ദ്രദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ ്? 

Ans:   ജൂനല 21 

 
 

Q.  ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാക്ാശ തു മുഖം അ ിയടപ്െുന്നത്് ? 

Ans:   ന്ദ്ശീഹരിക്ഷക്കാട്ട 

 
 

Q.  ന്ദ്ശീഹരിക്ഷക്കാട്ട സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നത്  

Ans:   ആന്ദ്രാന്ദ്പക്ഷദശ്് 

 
 



 

 

Q.  ഭൂമിയുടെ ഒക്ഷര ഒരു ഉപന്ദ്രഹം ഏതാണ്? 

Ans:   ചന്ദ്രൻ 

 
 

Q.  ഇന്ത്യയുടെ ആദയടെ ക്ൃന്ദ്തിമ ഉപന്ദ്രഹം ഏത?് 

Ans:   ആരയഭട്ട 

 
 

Q.  ചന്ദ്രനില് ഇ ങ്ങിയ ആദയ ബഹിരാക്ാശ ക്ഷപെക്ം? 

Ans:   ലൂണ- 2 

 
 

Q.  ചന്ദ്രനില് ദൃശയമാക്ുന്ന ആക്ാശെിന്ട  നി ം എന്ത്ാണ്? 

Ans:   ക് ുപ് ്

 
 

Q.  സവയം ന്ദ്പക്ാശിക്കുന്ന ക്ഷരാളങ്ങടള വിളിക്കുന്ന ക്ഷപര ്

എന്ത്ാണ്? 

Ans:   നേന്ദ്തങ്ങൾ 

 
 

Q.  ഇന്ത്യയുടെ ആദയ ബഹിരാക്ാശ സഞ്ചാരി ആര?് 

Ans:   രാക്ഷക്ഷ ്ശര്മ 



 

 

 
 

Q.  ഇന്ത്യൻ ബഹിരാക്ാശ രക്ഷവഷണെിനട്  പിതാവ് 

എന്ന ിയടപ്െുന്നത് ആര?് 

Ans:   വിന്ദ്ക്ം സാരാഭായി 

 
 

Q.  മനുഷയൻ ആദയമായി ചന്ദ്രനില് ഇ ങ്ങിയ വര്ഷം? 

Ans:   1969 ജൂനല 21 

 
 

Q.  ചന്ദ്രടന ക്ു ിച്ചുള്ള പഠനം അ ിയടപ്െുന്നത്? 

Ans:   ടസലക്ഷനാളജി 

 
 

Q.  ന്ദ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടിക്യില് നിന്നും പു ൊയ ന്ദ്രഹം? 

Ans:   പ്ലൂക്ഷട്ടാ 

 
 

Q.  ആദയ ബഹിരാക്ാശ സഞ്ചാരി? 

Ans:   യൂ ി രരാ ിൻ 

 
 

Q.  ന്ദ്ഭമണപഥെില് ചന്ദ്രൻ ഏറ്വും അെുെ് വരുന്ന ന്ദ്പതിഭാസം 

എന്ത്ാണ്? 



 

 

Ans:   സൂപ്ര് മൂണ് 

 
 

Q.  ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിച്ചത് ഏതു വര്ഷം? 

Ans:   2008 ഒക്ക്്ഷൊബര് 22 

 
 

Q.  ഇന്ത്യയിടല ആദയടെ ക്ഷ ാക്കറ് ്വിക്ഷേപണ ക്ഷക്ന്ദ്രം? 

Ans:   തുമ്പ (തിരുവനന്ത്പുരം) 

 
 

Q.  ക്ഷലാക്െിടല ആദയടെ ക്ൃന്ദ്തിക്ഷമാപന്ദ്രഹം ഏത്? 

Ans:   സ്പു ട്നിക്് – 1 ( ഷയ) 

 
 

Q.  ആദയമായി ബഹിരാക്ാശെ ്എെിയ ഇന്ത്യൻ വനിത? 

Ans:   ക്ല്പ്ന ചൗള 

 
 

Q.  ചന്ദ്രനില് നിന്നും ന്ദ്പക്ാശം ഭൂമിയില് എൊൻ എെുക്കുന്ന 

സമയം 

Ans:   1.03 ടസക്കൻഡ ്

 
 



 

 

Q.  അക്ാലെില് ടപാലിഞ്ഞ നേന്ദ്തം എന്ന്് അക്ഷമരിക്കൻ 

പന്ദ്തങ്ങൾ വിക്ഷശഷിപ്ിച്ചതാടര ? 

Ans:   ക്ല്പ്ന ചൗള 

 
 

Q.  ക്ല്പ്ന ചൗള അന്ത്രിച്ച വര്ഷം ? 

Ans:   2003 

 
 

Q.  ന്ദ്പഭാത നേന്ദ്തം എന്ന ിയടപ്െുന്ന ന്ദ്രഹം ഏത?് 

Ans:   ശുന്ദ്ക്ൻ 

 
 

Q.  ആദയമായി മനുഷയടന ചന്ദ്രനില് എെിച്ച രാജയം ഏത?് 

Ans:   അക്ഷമരിക്ക 

 
 

Q.  സൂരയക്ഷനാെ ്ഏറ്വും അെുെ ന്ദ്രഹം 

Ans:   ബുധൻ 

 
 

Q.  “അമ്പിളി അമ്മാവാ താമര ക്ുമ്പിളിടലന്ത്ുണ്ട”് ന്ദ്പശസ്തമായ 

ഈ വരിക്ൾ എഴുതിയതാര്? 

Ans:   ഒഎൻവി ക്ു ുപ് ്



 

 

 
 

Q.  ക്ഷലാക്െ ്ആദയമായി ബഹിരാക്ാശെ ്എെിയ വയക്തി? 

Ans:   യൂ ിരരാ ിൻ ( ഷയ) 

 
 

Q.  സൂരയനട്  ദൃശയമായ ഭാരെിന് പ യുന്ന ക്ഷപര ്എന്ത്ാണ്? 

Ans:   ക്ഷ ാക്ഷട്ടാസ്ഫിയര് 

 
 

Q.  ആദയമായി മനുഷയടന ചന്ദ്രനില് എെിച്ച വാഹനം ഏത?് 

Ans:   അക്ഷപ്ാക്ഷളാ 11 

 
 

Q.  ശൂനയാക്ാശെിടല ടക്ാളംബസ് എന്ന ിയടപ്െുന്നത് ആര്? 

Ans:   നീല് ആംസ്ക്ഷന്ദ്ൊങ്ങ ്

 
 

Q.  സൗരയൂഥം സ്ഥിതിടചയ്യുന്നത ്ഏത ്രയാലക്സിയില് ആണ്? 

Ans:   ആക്ാശരംര 

 
 

Q.  ഉപന്ദ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാെ ന്ദ്രഹങ്ങൾ ഏടതാടക്കയാണ്? 

ബുദ്ധൻ, ശുന്ദ്ക്ൻ 



 

 

 
 

Q.  മിനസല് മാൻ എന്ന ിയടപ്െുന്ന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ന്ദ്തജ്ഞൻ 

ആര?് 

Ans:   എപിടജ അബ്ദുല് ക്ലാം 

 
 

Q.  ക്ഷലാക്െ ്ഏറ്വും ടചലവ ്ക്ു ഞ്ഞ ചാന്ദ്രദൗതയം ഏത?് 

Ans:   ചന്ദ്രയാല് (ഇന്ത്യ) 

 
 

Q.  ആദയ ചാന്ദ്രയാന്ദ്തിക്ര് ചന്ദ്രനിലി ങ്ങിയ സ്ഥലെിന് 

നല്ക്ിയ ക്ഷപര?് 

Ans:   ന്ദ്പശാന്ത്ിയുടെ സമുന്ദ്ദം 

 
 

Q.  ചന്ദ്രനട്  ക്ഷപരിലുള്ള ദിവസം ഏതാണ?് തിങ്കൾ 

ഉപന്ദ്രഹങ്ങളില് വലുപ്െില് ചന്ദ്രന്ട  സ്ഥാനം എന്ദ്തയാണ്? 

Ans:   5 -സ്ഥാനം 

 
 

Q.  ഭൂമിക്ഷയാെ ്ഏറ്വും അെുെ നേന്ദ്തം ഏത?് 

Ans:   സൂരയൻ 

 
 



 

 

Q.  “ഇത് ഒരു മനുഷയന്ട  ടച ിയ ക്ാല്ടവപ് ്മാനവരാശിക്ക് 

വലിയ ക്ുതിച്ചു ചാട്ടം” ഈ ന്ദ്പശസ്തമായ വാക്കുക്ൾ ആരുക്ഷെത്? 

Ans:   നീല് ആംസ്ക്ഷന്ദ്ൊങ്ങ ്

Q.  ചന്ദ്രനില് ആദയമായി ക്ാലുക്ുെിയ ആദയടെ മനുഷയൻ 

ആര?് 

Ans:   നീല് സ്ക്ഷന്ദ്ൊങ്ങ ്

Q.  നീല് ആംസ്ക്ഷന്ദ്ൊങ്ങിക്ഷനാടൊപ്ം ചന്ദ്രനില് ഇ ങ്ങിയ 

രണ്ടാമടെ വയക്തി ആര?് 

Ans:   എഡിൻ ആൾന്ദ്ഡിൻ 

Q.  ചന്ദ്രനിടല രര്െങ്ങൾ ക്ടണ്ടെിയ ശാസ്ന്ദ്തജ്ഞൻ? 

Ans:   രലീലിക്ഷയാ രലീലി 

Q.  അമാവാസിക്ക് പ യുന്ന മടറ്ാരു ക്ഷപര ്എന്ത്ാണ്? 

Ans:   ക് ുെവാവ ്

Q.  നിലവിടല (2022) ഐഎസആ്ര്ഒ ടചയര്മാൻ? 

Ans:   ക്ഷഡാ. എസ ്ക്ഷസാമനാഥ ്

Q.  ആക്ാശെ ്ന്ദ്ധുവ നേന്ദ്തം ക്ാണടപ്െുന്നത് ദിക്ക ്ഏത?് 

Ans:   വെക്ക ്

Q.  ആദയമായി ബഹിരാക്ാശെ ്ക്ഷപായ നായക്കുട്ടിയുടെ ക്ഷപര ്

എന്ത്ാണ്? 

Ans:   ടലയക്്ക 

Q.  നീല ന്ദ്രഹം എന്ന ിയടപ്െുന്ന ന്ദ്രഹം ഏതാണ്? 

Ans:   ഭൂമി 



 

 

Q.  ചുവന്ന ന്ദ്രഹം എന്ന ിയടപ്െുന്ന ന്ദ്രഹം ഏതാണ്? 

Ans:   ടചാവ്വ 

Q.  ഭൂമിയില് നിന്ന ്ചന്ദ്രനിക്ഷലക്കുള്ള ദൂരം? 

Ans:   384401 ക്ി. മീ 

Q.  ഇന്ത്യയുടെ ക്ൃന്ദ്തിക്ഷമാപന്ദ്രഹമായ ഭാസ്കരക്ക് എന്ദ്ത മുഖങ്ങൾ 

ഉണ്ട?് 

Ans:   26 

Q.  ‘ആക്ാശെിന്ട  നിയമജ്ഞൻ’ എന്ന ിയടപ്െുന്നത്? 

Ans:   ടക്പ്ലര് 

Q.  ന്ദ്രഹ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത്? 

Ans:   ടക്പ്ലര് 

Q.  ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ച ന്ദ്ശീഹരി ക്ഷക്ാട്ട ഏത ്ജില്ലയിലാണ്? 

Ans:   ടനല്ലൂര് (ആന്ദ്ര ന്ദ്പക്ഷദശ)് 

Q.  ചന്ദ്രനിടല ഏറ്വും ഉയരം ക്ൂെിയ ടക്ാെുമുെി? 

Ans:   ടലബനിട്സ ്

Q.  ന്ദ്ബിട്ടന്ട  ന്ദ്പഥമ ചാന്ദ്രദൗതയം? 

Ans:   മൂണ് നലറ്് 

Q.  അക്ഷപ്ാക്ഷളാ-11 നിയന്ദ്ന്ത്ിച്ച ബഹിരാക്ാശസഞ്ചാരി? 

Ans:   നമക്കിൾ ക്ഷക്ാളിൻസ് 

 

 


