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జాతీయం &అంతరటా తీయం 

జాతీయ చిహ్నాలు 

ఇండియా లయన్్డ కటాపిటల్ 

పటకిస్టా న్డ నెలవంక & నక్షతరం 

బంగ్టా దేశ్ వటటర్ లిలా్ల 

నెదరటా ండ్స్ లయన్డ 

నారవే సింహం 

నయాజిలాండ్స కి వీ 

సపెయిన్డ ఈగ్ిల్ 

ఆస్ా ేలియా కంగ్టరు 

యు.కె. రోజ్ 

ఇరటన్డ రోజ్ 

U.S.A. గ్ోలడ్ న్డ రటడ్స 

ఫ్టర న్డ్ లిలా్ల 

ఇటల్ల వెైట్ లిలా్ల 

జరమనీ కటమ్ ఫా్వర్ 

జపటన్డ కిూస్టనా్తమం 

 

కొన్తా దేశటల జాతీయ జంతువులు 

దేశం జాతీయ జంతువు 

ఇండియా ట ైగర్ 
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ఆస్ట్ర లేియా కంగారు 

పాకిస్ాా న్ మార్ఖో ర్ 

బంగాా దేశ్ ర్ాయల్ బ ంగాల్ ట ైగర్ 

కెనడా ఈగిల్ 

జపాన్ ఐబిస్ 

నయూజిలాండ్ కివీ 

యున ైట డ్ కింగ డమ్ ర్ాబిన్ ర్ెడ్ బ్రీస్ర 

నేపాల్ ఆవు 

దక్షిణాఫ్రీకా స్టర్రంగ బాక్ 

స్టపెయిన్ బుల్ 

దక్షిణ కొర్ియా స్టపైబ్రర్ియన్ ట ైగర్ 

ఆఫ్ఘ నిస్ాా న్ మంచు చిరుత 

ఫ్ాీన్్ గలాిక్ రూస్ర ర్ 

ముఖ్ామ ైన స్టమరక చిహ్నాలు 

స్టమరక చిహ్నాలు / న్తరటమణం దేశం 
తాజ్ మహల్ భారతదేశం (ఆగాా ) 

ది లీనింగ టవర్ ఆఫ్ పరస్ా ఇటలీ 
ఇంపీర్ియల్ పాూలెస్ జపాన్ (టోకయూ) 

స్ార టయూ ఆఫ్ లిబర్టర U.S.A. (నయూయార్్) 
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ఒప్ర్ా హౌస్ ఆస్ట్ర లేియా (స్టరడనీ) 
ఈఫ్రల్ టవర్ ఫ్ాీన్్ (పారి్స్) 

గరాట్ వాల్ చ ైనా 
కెామా్లన్ రష్ాూ (మాస్క ్) 

పారథనాన్ గటాస్ (ఏథ న్్) 
పరరమ్లడ్ ఈజిప్టర (గిజా) 

వ ైలింగ వాల్ జెరూస్ల ం 

 

అంతరటా తీయ సరిహదదు లు 

జరమనీ మర్ియు ఫ్ాీన్్ మాజినోట్ లెైన్ 

భారతదేశం మర్ియు చ ైనా మెక్ మహన్ లెైన్ 

భారతదేశం మర్ియు పాకిస్ాా న్ ర్ెడ్ కిా ఫ్ లెైన్ 

భారతదేశం మర్ియు శా్రలంక పాక్ జలస్ంధి 

పాకిస్ాా న్ మర్ియు ఆఫ్గ నిస్ాా న్ డుర్ాండ్ లెైన్ 

U. S. A. మర్ియు కెనడా 49వ స్మాంతరం 

రష్ాూ మర్ియు ఫ్రనాా ండ్ మన ీర్టీమ్ లెైన్ 

ఉతార మర్ియు దక్షిణ కొర్ియా 38వ స్మాంతర 

జరమనీ మర్ియు పక లాండ్ హ ండ న్ బర్గ  లెైన్ 

కెనడా మర్ియు యున ైట డ్ స్ట్ర ట్్ మెడిస్టరన్ లెైన్ 
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వటరటా  సంసథలు 

అస్క స్టరయిేట డ్ పపీస్ (AP) యున ైట డ్ పపీస్ ఇంటర్రీషనల్ (UP) USA 
ర్ాయిటర్్ U.K. 

ట లిగాా ఫ్ ఏజెనీ్ ఆఫ్ ది స్ావరి్న్ స్ట్ర ట్్ (TASS) రష్ాూ 
మల షరయా నేషనల్ నయూస్ ఏజెనీ్ (MNNA) మల షరయా 

Agenzia Nazionale స్ార ంపా అస్క స్టరయిేట్ (ANSA) ఇటలీ 
అస్క స్టరయిేట డ్ ఇజాీయిెల్ పపీస్ (AIP) ఇజాీయిెల్ 

ఏజెనీ్ ఫ్ాీన్్ పపీస్ (A.F.P.) ఫ్ాీన్్ 
పపీస్ టీస్ర  ఆఫ్ ఇండియా (PTI) 

యున ైట డ్ నయూస్ ఆఫ్ ఇండియా (UNI) 
స్మాచార్ భారతి 

యూనివరా ఇండియా 

జిన్ హువా చ ైనా 
కయూడో  జపాన్ 

అంటార్ా ఇండో నేషరయా 
ఇస్ాా మ్లక్ ర్ిపబాిక్ నయూస్ ఏజెనీ్ (IRNA) ఇర్ాన్ 

డుూయిష్ పపీస్ అజెంటర్ (D.P.A.) జరమనీ 
WAFA పాలస్టీా నా 

ఆస్ట్ర లేియన్ అస్క స్టరయిేట డ్ పపీస్ (A.A.P) ఆస్ట్ర లేియా 
నోవోస్టరర రష్ాూ 

పాకిస్ాా న్ పపీస్ ఇంటర్రీషనల్ (PPI) 
అస్క స్టరయిేట డ్ పపీస్ ఆఫ్ పాకిస్ాా న్ (APP) 

మ్లడిల్ ఈస్ర  నయూస్ ఏజెనీ్ (MENA) 
పాకిస్ాా న్ 

 

పరపంచంలోన్త ఇంటెలిజెన్డ్ ఏజెనీ్లు 

అస్క స్టరయిేట డ్ పపీస్ (AP) USA 
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యున ైట డ్ పపీస్ ఇంటర్రీషనల్ (UP) 
ర్ాయిటర్్ U.K. 

ట లిగాా ఫ్ ఏజెనీ్ ఆఫ్ ది స్ావరి్న్ స్ట్ర ట్్ (TASS) రష్ాూ 
మల షరయా నేషనల్ నయూస్ ఏజెనీ్ (MNNA) మల షరయా 

Agenzia Nazionale స్ార ంపా అస్క స్టరయిేట్ (ANSA) ఇటలీ 
అస్క స్టరయిేట డ్ ఇజాీయిెల్ పపీస్ (AIP) ఇజాీయిెల్ 

ఏజెనీ్ ఫ్ాీన్్ పపీస్ (A.F.P.) ఫ్ాీన్్ 
పపీస్ టీస్ర  ఆఫ్ ఇండియా (PTI) 

యున ైట డ్ నయూస్ ఆఫ్ ఇండియా (UNI) 
స్మాచార్ భారతి 

యూనివరా ఇండియా 

జిన్ హువా చ ైనా 
కయూడో  జపాన్ 

అంటార్ా ఇండో నేషరయా 
ఇస్ాా మ్లక్ ర్ిపబాిక్ నయూస్ ఏజెనీ్ (IRNA) ఇర్ాన్ 

డుూయిష్ పపీస్ అజెంటర్ (D.P.A.) జరమనీ 
WAFA పాలస్టీా నా 

ఆస్ట్ర లేియన్ అస్క స్టరయిేట డ్ పపీస్ (A.A.P) ఆస్ట్ర లేియా 
నోవోస్టరర రష్ాూ 

పాకిస్ాా న్ పపీస్ ఇంటర్రీషనల్ (PPI) 
అస్క స్టరయిేట డ్ పపీస్ ఆఫ్ పాకిస్ాా న్ (APP) 

మ్లడిల్ ఈస్ర  నయూస్ ఏజెనీ్ (MENA) 
పాకిస్ాా న్ 
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