Static GK- స్టాటిక్ అంశటలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)

స్టాటిక్ GK - రటజకీయ పటరీాలు
వివిధ దేశటల పటరల మంటులు
పటరల మంట్

దేశం

సంసద్ (లోక్ సభ, రాజ్యసభ)

భారతదేశం

నేషనల్ అసంబ్లీ

పాకిస్ా ాన్

పారీ మంట్ (హౌస్ ఆఫ్ కామన్్ మరియు హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్)

బ్రిటన్

బండస్ాాగ్ (దిగువ సభ) మరియు బుండెస్ాిట్ (ఎగువ సభ)

జ్రమనీ

ఫడరల్ అసంబ్లీ

సవిటజ రీ ాండ

కాంగ్రెస్ (హౌస్ ఆఫ్ రిప్ిజ్రంటేటివ్స్ మరియు సనేట్)

U.S.A.

త్షోగుస

భూటాన్

రాష్ట్ాయ
ీ
ప్ంచాయితీ

నేపాల్

ఫో లకెటింగ్

డెనామర్డ్ె

డూమా మరియు ఫడరల్ కౌన్స్ల్

రష్ాయ

నేషనల్ ప్ప్ుల్్ కాంగ్రెస్

చెైనా

నేషనల్ అసంబ్లీ

ఫాిన్్

గ్ాెండ నేషనల్ అసంబ్లీ

టరకె

మజ్లీస్

ఇరాన్
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వివిధ దేశటల రటజకీయ పటరీాలు
రటజకీయ పటరీాలు

దేశం

రిప్బ్రీకన్ పారకా, డెమోకెటిక్ పారకా

U.S.A.

బాత్ పారకా

ఇరాక్

లేబర్డ్ పారకా, లికుడ పారకా, హమాస్ పారకా, ష్ాస్ పారకా

ఇజ్రియిెల్

స్ో షలిస్ా పారకా, నేషనల్ ఫ్ింట్, యూన్సయన్ ఫ్ర్డ్ ఫించ్ డెమోకెస్

ఫాిన్్

లిబరల్ పారకా, లేబర్డ్ పారకా

ఆస్ాలి
ీ యా

బంగ్ాీదేశ్ నేషనలిస్ా పారకా, అవామీ లీగ్, జ్రతీయ పారకా

బంగ్ాీదేశ్

నేపాలీ కమూయన్సస్ా పారకా, నేపాలీ కాంగ్రస్
ె పారకా

నేపాల్

కమూయన్సస్ా పారకా ఆఫ్ చెైనా

చెైనా

యునట
ై డ
ె నేషనల్ పారకా, ఫ్డ
ి మ్ పారకా

శ్రెలంక

ఆఫవక
ి న్ నేషనల్ కాంగ్రస్
ి మ్ పారకా
ె , నేషనల్ పారకా, ఇంకాత్ా ఫ్డ

స్ౌత్ ఆఫవక
ి ా

కనజ రవిటివ్స పారకా, లేబర్డ్ పారకా, లిబరల్ డెమోకెటక్
ి పారకా

యు.కర.

కమూయన్సస్ా పారకా, లిబరల్ డెమోకెటక్
ి పారకా, రష్ాయ ఎంపవక

రష్ాయ

భారత జ్రతీయ కాంగ్రస్
ె , భారతీయ జ్నత్ా పారకా,

RJD, CPI, CPM, SP, BSP, AAP, AIMIM
ముసవీ ం లీగ్, పాకిస్ా ాన్ ప్ప్ుల్్ పారకా

భారతదేశం
పాకిస్ా ాన్
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ముఖ్యమైన సంకేతాలు లేదా చిహ్నాలు
సంసెృతి & నాగరికతకు చిహనం

కలం

సంసెృతి మరియు నాగరికత

కమలం

మడికల్ ఎయిడ & హాసవిటల్

రరడ కాెస్

విప్ీ వం,ప్ిమాదాన్సకి సంకవతం

ఎరె జ్రండా

న్సరసనకు చిహనం

నలీ జ్రండా

అంటు వాయధులత్ష బాధప్డుతునన రోగులను తీసుకరళ్ీ ల ఓడలు
లేదా

ప్సుప్ు జ్రండా

వాహనాలపై ఎగురవేయడం
బాధకు చిహనం

జ్రతీయ సంత్ాపాన్సకి చిహనం

జ్రండా తలకిందులుగ్ా
ఎగురవేయబడింది
జ్రండా సగం మాస్ా లో
ఎగురవేయబడింది

టర
ి స్ యొకె చిహనం

త్ెలీ జ్రండా

కుటుంబ న్సయంతిణకు సంకవతం

రరడ టియాంగ్ిల్

శాంతి చిహనం

పజ్లయన్ లేదా పావురం

ఆప్ు' టాిఫవక్ గురతు . 'డేంజ్ర్డ్' లేదా 'ఎమరరజనీ్'

రరడ లకైట్కి కూడా సంకవతం

లకైన్ కిీయర్డ్ సవగనల్ లేదా 'గ్ో' యొకె టాిఫవక్ గురతు

గ్కెన్ లకైట్

కళ్ీ కు గంతలు కటుాకునన స్ు ీ సమతులయ ప్ిమాణం

నాయయాన్సకి చిహనం

ముందరి చేయిపై నలీ టి గ్కత

సంత్ాప్ం లేదా న్సరసన గురతు

ఒక ప్ురరె రరండు ఎముకలు ఒకదాన్సకొకటి వికరణంగ్ా
దాటుతునానయి

ప్ిమాదాన్సకి' సంకవతం

చకెం

ప్ురోగతికి చిహనం

ఆలివ్స శాఖ

శాంతికి చిహనం

మూడు రంగులు

భారతదేశ జ్రతీయ జ్రండా
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యూన్సయన్ జ్రక్

U.K జ్రతీయ జ్రండా

నక్షత్ాిలు మరియు గ్కతలు

U.S.A జ్రతీయ జ్రండా

ముఖ్యమైన అధికటరిక పుసత కటలు
ఇటలీ మరియు ఇరాన్ యొకె అధికారిక న్సవేదికలు లేదా ప్ిచురణలు

గ్కెన్ బుక్

పో రతుగల్ , చెైనా మరియు జ్రమనీ అధికారిక ప్ిచురణలు

వైట్ బుక్

బ్రిటిష్ ప్ిభుతిం యొకె ఏదెైనా అధికారిక న్సవేదిక

బూ
ీ బుక్

ఫించ్ ప్ిభుతిం యొకె న్సవేదిక లేదా ప్ిచురణ

యిెలీ ో బుక్

నదరాీండ్ ప్ిభుతిం యొకె అధికారిక న్సవేదిక

ఆరరంజ్ బుక్

న్సరిిషా విషయంపై తన అభిపాియాలను త్ెలుప్ుతూ ప్ిభుతిం
జ్రరక చేసవన వాసు వాల అధికారిక రరటికల్

శవితప్తిం

బెలిజయం మరియు జ్పాన్ ప్ిభుతి న్సవేదిక

గ్వె బుక్

రరండు లేదా అంతకంటే ఎకుెవ రరండు ప్ిభుత్ాిల ఉమమడి న్సవేదిక

జ్రయింట్ ప్ప్ర్డ్

****************************************************************
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