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Static GK -Countries, Capitals and Currencies 

Africa 

  దేశం రటజధాని కరెన్సీ 

1 అలీ్జరియా అలీ్జర్స్ అలీ్జరియన్ డాలర్లు  

2 బెనిన్ పో రటో -నోవో CFA ఫర్ ాంక్ 

4 బో ట్స్్ానా గ్బో రటన్ పులా 

5 బురిినా ఫ్సో  ఔగ్డౌగౌ CFA ఫర్ ాంక్ 

6 బుర్లాండ ి
బుజాంబుర్ 
బుర్లాండ ి

ఫర్ ాంక్ 

7 క్మరె్ూన్ యౌాండ ే CFA ఫర్ ాంక్ 

8 కేప్ వరెేే Praia 
కేప్ వరెిేయన్ 
ఎస్కిడో 

9 స ాంట్సరల్ ఆఫ్రరకన్ రపిబ్లు క్ బ్ాంగ ి CFA ఫర్ ాంక్ 

10 చాడ్ N'Djamena CFA ఫర్ ాంక్ 

11 కొమొరటస్ మొరటని కొమోరియన్ ఫర్ ాంక్ 

12 
డెమొక్ాట్సిక్ రపిబ్లు క్ ఆఫ్ 
ద క్ాంగట 

కినాా స్ క్ాంగటల్జస్ ఫర్ ాంక్ 

13 క్ాంగట రపిబ్లు క్ బర్ జావిలలు  CFA ఫర్ ాంక్ 

14 జిబౌట్స ి జిబౌట్స ిసరట్స ీ జిబౌట్సయిన్ ఫర్ ాంక్ 

15 ఈజిపో్ క ైరట ఈజిప్రాయన్ ప ాండ్ 

16 ఈకవట్సోరియల్ గనిియా మలాబో  CFA ఫర్ ాంక్ 

17 ఎరిత్రరయా అస్ార్ నక్ా 

18 ఇథయిోప్రయా అడసి్ అబ్బ్ ఇథయిోప్రయన్ బ్లర్స 
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19 గ్బన్ లిబర్ విలలు  CFA ఫర్ ాంక్ 

20 గ్ాంబ్లయా బాంజల్ దలాసర 

21 ఘనా అక్ా ఘనాయన్ స డ ి

22 గినియా కొనాకర ా గినియన్ ఫర్ ాంక్ 

23 
గినియా 
బ్లస ్ 

బ్లస ్ CFA ఫర్ ాంక్ 

24 ఐవరీ కోసో్ యమౌస  CFA ఫర్ ాంక్ 

25 క నాా నెైరటబ్ల క నాా షరలిుాంగ్ 

26 లెసో తో మసరే్ల లోట్స ి

27 లెైబీరియా మనరోవియా 
లెైబీరియన్ 
డాలర్స 

28 లిబ్లయా ట్సిరపో ల్జ లిబ్లయా దనిార్స 

29 మడగ్స్ిర్స అాంట్స్ననారవిో 
మలగసర 
అరయిర ీ

30 మలావి లిలోాంగేవ 
మలావియన్ 
క్వచా 

31 మాలి బమాకో CFA ఫర్ ాంక్ 

32 మౌరటి్స్నియా నౌక్ చాట్ ఓగుయా 

33 మారిషస్ పో రో్స లూయిస్ 
మారిషస్ 
ర్ూప్యి 

34 మొర్కో ర్బ్త్ మొర్కో దిర్హమ్ 

35 మొజాాంబ్లక్ మపుట్సో 
మొజాాంబ్లకన్ 
మెట్సకిల్ 

36 నమీబ్లయా Windhoek 
నమీబ్లయా 
డాలర్స 

37 నెైజర్స నియామీ CFA ఫర్ ాంక్ 
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38 నెైజీరియా అబుజా నెైర్ 

39 ర్లవ్ాండా కిగ్ల్జ ర్లవ్ాండా ఫర్ ాంక్ 

40 
స్వో ట్సోమ్ 
మరియు 
ప్రరని్ప్ ీ

స్వో ట్సోమ్ డోబర్  

41 స నగెల్ డాకర్స CFA ఫర్ ాంక్ 

42 సీష ల్్ వికోో రయిా సీచలెాు  ర్ూప్యి 

43 
సరయిరె్ా 
లియోన్ 

ఫ్ీరట్సౌన్ 
సరయిరె్ా 
లియోనియన్ 
లియోన్ 

44 సో మాలియా మొగదషిు షరలిుాంగ్ 

45 దక్షణిాఫ్రరక్ బలు మ్ ఫో ాంట్స నై్ 
స త్ ఆఫ్రరక్ 
ర్ాాండ్ 

46 
దక్షణి 
స్ూడాన్ 

జబ్ 
దక్షణి స్ూడాన్్ 
ప ాండ్ 

47 స్కడాన్ ఖార్ూో మ్ స్కడానీస్ ప ాండ్ 

48 స్వజిలాాండ్ లోబ్ాంబ లిలాంగేని 

49 ట్స్ాంజానియా డోడోమా 
ట్స్ాంజానియన్ 
షరలిుాంగ్ 

50 ట్సోగట లోమ్ CFA ఫర్ ాంక్ 

51 Tunisia Tunis 
Tunisian 
దినార్స 

52 ఉగ్ాండా కాంప్లా ఉగ్ాండా షరలిుాంగ్ 

53 జాాంబ్లయా లుస్క్ 
జాాంబ్లయన్ 
క్వచా 

54 జిాంబ్బవవ హర్ర ే జిాంబ్బవవ డాలర్స 
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Asia 
 

1 ఆఫ్ఘనిస్ా న్ క్బలల్ ఆఫ్ఘన్ ఆఫ్ఘని 

2 అరేానియా యిెర వ్న్ 
అరేానియన్ 
డరా మ్ 

3 అజర్స బెజైాన్ బ్కు 
అజర్స బెజైాన్ 
మనట్ 

4 బహ్రెయిన్ మనామా 
బహ్రెయిన్ 
దినార్స 

5 బాంగ్ు దశే్ ఢాక్ ట్స్క్ 

6 భలట్స్న్ థిాంఫు 
భలట్స్నీస్ 
ngultrum 

7 బలర నె ై
బాందర్స స ర ి
బెగ్వ్న్ 

బలర నె ైడాలర్స 

8 కాంబో డియా నమ్ ప్ న్ 
క్ాంబో డయిన్ 
రీల్ 

9 చెైనా బీజిాంగ్ 
ర నిానిి 
(యువ్న్) 

10 స ైపరస్ నికోసరయా యలరట 

11 జారిీయా ట్సిబ్లలిసర/ట్సిబ్లలిసర లార ీ

12 భ్ర్తదేశాం నూాఢలి్జు 
భ్ర్త 
ర్ూప్యి 

13 ఇాండోనషేరయా జక్ర్ా  ర్ూప్యి 

14 ఇర్న్ ట్స హె్రన్ 
ఇర్నియన్ 
రియాల్ 

15 ఇజరా యిెల్ జ ర్ూస్లలాం 
ఇజరా యిెల్ 
కొతా ష క ల్ 
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16 జప్న్ ట్సోకోా యిెన్ 

17 జోర్ే న్ అమాన్ 
జోరటే నియన్ 
దినార్స 

18 కజకిస్ా న్ అస్ా నా 
కజకిస్ా నీ 
ట్స ాంగ ే

19 ఉతార్ కొరియా పో ాాంగ్ాాంగ్ 
ఉతార్ 
కొరియా వోన్ 

20 స త్ కొరియా సరయోల్ స త్ 
కొరియన్ 
వోన్ 

21 కువెటై్ కువెటై్ నగర్ాం కువెటై్ దినార్స 

22 కిరిిజాతాన్ బ్లష ిక్ 
కిరిిజాతానీ 
సో మ్ 

23 లావోస్ వియాంట్సియాన్ లావో కిప్ 

24 లెబనాన్ బీర్లట్ 
లెబనీస్ 
ప ాండ్ 

25 మలలషరయా కౌలాలాంపూర్స రిాంగిిట్ 

26 మాలీ్జవులు మాలల 
మాలీ్జవియన్ 
ర్లఫ్రయా 

27 మాంగటలియా ఉలాన్ బ్ట్సర్స 
మాంగటలియన్ 
ట్సోగటా గ్ 

28 మయనాార్స నే ప్ర తావ్ క్ాట్ 

29 నేప్ల్ ఖాట్సాాండు 
నేప్ల్జస్ 
ర్ూప్యి 

30 ఒమన్ మస్ిట్ 
ఒమనీ 
రియాల్ 

31 ప్కిస్ా న్ ఇస్ు మాబ్ద్ 
ప్కిస్ా న్ 
ర్ూప్యి 



స్టా టిక్ GK - దేశటలు, రటజధానులు మరియు కరెన్సీలు 
Static GK- స్టా టిక్ అంశటలు (గ్రూ ప్సీ, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు) 

 

  
                   Static-GK countries capitals currencies|    Adda247 Telugu    | www.careerpower.in |  Adda247 App  

32 ఫ్రలిప్ీీన్్ మనీలా 
ఫ్రలిప్ ైీన్ 
ప్ సో  

33 ఖతార్స దోహ్ర 
ఖతార ీ
రియాల్ 

34 ర్ష్్ా మాసో ి 
ర్షాన్ 
ర్ూబుల్ 

35 స దీ అరేబ్లయా రియాద్ స దీ రియాల్ 

36 సరాంగపూర్స సరాంగపూర్స 
సరాంగపూర్స 
డాలర్స 

37 శ్రాలాంక 
శ్రా 
జయవర్ధనపేుర్ 
కొట్సటో  కొలాంబో  

శ్రాలాంక 
ర్ూప్యి 

38 సరరయిా డమాస్ిస్ 
సరరయిన్ 
ప ాండ్ 

39 తజికిస్ా న్ దకషనేి సో మోని 

40 థాయిలాాండ్ బ్ాాంక్క్ భ్ట్ 

41 
తెైమలర్స-
లెసేో/తూర్లీ 

తెైమలర్స డిలి US డాలర్స 

42 ట్సరీి అాంక్ర్ ట్సరిిష్ లిర్ 

43 తుర్సి మనెిస్ా న్ అష్్ి బ్త్ 
తుర్సి మనె్ 
నూా మనత్ 

44 
యునెటై్స డ్ 
అర్బ్ 
ఎమిరటే్్ 

అబుదాబ్ల 
UAE 
దిర్హ మ్ 

45 ఉజ ి కిస్ా న్ తాష ిాంట్ 
ఉజ ి కిస్ా న్ 
సో మ్ 

46 వియతానాం హనోయి డాాంగ్ 
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47 యిెమనె్ స్నా 
యిెమనె్ 
రియాల్ 

 

Australia/Oceania 

1 ఆసేోలేియా క్నెి ర్ా 
ఆసేోలేియన్ 
డాలర్స 

2 
ఫ్ డరటే్స డ్ సేోట్్ 
ఆఫ్ 
మెైకోానషేరయా 

పలికిర్స US డాలర్స 

3 ఫ్రజీ స్కవ్ ఫ్రజి డాలర్స 

4 కిరబి్ట్స ి తార్వ 
ఆసేోలేియన్ 
డాలర్స 

5 మారా్ల్ దవీులు మజరట US డాలర్స 

6 నౌర్ల యార న్ 
ఆసేోలేియన్ 
డాలర్స 

7 నూాజిలాాండ్ వెలిుాంగోన్ 
నూాజిలాాండ్ 
డాలర్స 

8 పలావ్ నెి ర్లలుాడ్ US డాలర్స 

9 
ప్పువ్ నూా 
గనిియా 

పో రో్స మోరీ్ీ కినా 

10 స్మోవ్ అప్రయా తాలా 

11 
సో లమన్ 
దీవులు 

హో నియార్ 
సో లమన్ 
దీవులు డాలర్స 

12 ట్సోాంగ్ నకకు'అలోఫ్ Pa’anga 

13 తువ్లు ఫునాఫుట్స ి
ఆసేోలేియన్ 
డాలర్స 

14 వనాట్సు పో రో్స విలా వట్సు 
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Europe 
 

1 
అలాంద్ 
దీవులు 

మేరీహ్రమ్న యలరట 

2 అలలినియా ట్సిర్నా అలలినియన్ లెక్ 

3 అాండోర్ అాండోర్ లా వెలు  యలరట 

4 ఆసరోయేా వియనాన యలరట 

5 బెలార్స్ మిన్్్ 
బెలార్సరయన్ 
ర్ూబుల్ 

6 బెలీియాం బరస ్ల్్ యలరట 

7 
బో సరనయా 
మరియు 
హ్రర ీగటవినా 

స్ర్జ వో 

బో సరనయా 
మరియు 
హ్రర ీగటవినా 
కనవరిోబుల్ 
మార్సి 

8 బలలి రియా సో ఫ్రయా బలలి రియన్ లెవ్ 

9 కొాయిేషరయా జాగ బా్ కొాయిేషరయా కునా 

10 చెక్ రపిబ్లు క్ ప్ేరగ్ చెక్ కోర్లనా 

11 డెనాార్సి కోప్ న్ హ్రగన్ డానిష్ కోాన్ 

12 ఎసోో నియా ట్స్లిన్ యలరట 

13 ఫ్రట దీవులు ట్సోర్ా వ్న ఫ్రటస్ కోానా 

14 ఫ్రనాు ాండ్ హ్రలి్ాంక ి యలరట 

15 ఫర్ న్్ ప్రిస్ యలరట 

16 జర్ానీ బెరిున్ యలరట 

17 జిబర్ లోర్స జిబర్ లోర్స ప ాండ్ స ోరిుాంగ్ 

18 గీాస్ ఏథెన్్ యలరట 
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19 గ వరీనీ 
స యిాంట్ ప్టీ్సర్స 
పో రో్స 

గ వరీనీ ప ాండ్ 

20 హాంగేర ీ బుడాప్ సో్ 
హాంగేరయిన్ 
ఫో రిాంట్ 

21 ఐస్ు ాండ్ రేక్ీ విక్ ఐస్ు ాండిక్ కోానా 

22 ఐర్ు ాండ్ డబ్లు న్ యలరట 

23 
ఐల్ ఆఫ్ 
మాాన్ 

డగుస్ మాాాంక్్ ప ాండ్ 

24 ఇట్సల్జ రటమ్ యలరట 

25 జ రీ్ 
స యిాంట్ 
హ్రలియర్స 

జ రీ్ ప ాండ్ 

26 కొస్వో ప్రరసరోనా యలరట 

27 లాట్సివయా రిగ్ యలరట 

28 ల్జచెోన్ స ోయిన్ వడుజ్ సరవస్ ఫర్ ాంక్ 

29 లిథకవేనియా విలినయస్ యలరట 

30 లక ్ాంబరి్స లక ్ాంబరి్స యలరట 

31 మాసరడోనియా సో ిప్ేీ 
ర ాండవ 
మాసరడోనియన్ 
దేనార్స 

32 మాలాో  వ్లెట్స్ో  యలరట 

33 మోలోే వ్ చిసరనావ్ మోలోే వన్ లూా 

34 మొనాకో మొనాకో యలరట 

35 మోాంట్స నగెటా  పో డోి రిక్ యలరట 

36 నెదర్ు ాండ్్ ఆమతటర్ే ామ్ యలరట 

37 నారేవ ఓసోు  నారేవజియన్ కోాన్ 

38 పో లాాండ్ వ్ర్్ పో లిష్ జోు ట్స ీ
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39 పో ర్లుగల్ లిస్ిన్ యలరట 

40 రొమేనియా బుక్ర సో్ నాలివ రొమేనియన్ లూా 

41 ర్ష్్ా మాసో ి ర్షాన్ ర్ూబుల్ 

42 శ్న్ మారనిో శ్న్ మారనిో యలరట 

43 స రిియా బెలలి ేడ్ స రిియా దినార్స 

44 
ప్రరని్ప్లిట్స ీ
ఆఫ్ సలీాాండ్ 

HM ఫో రో్స ర్ఫ్్ సీలాాండ్ డాలర్స 

45 సోు వేకియా బర్ ట్సిస్ు వ్ యలరట 

46 సోు వేనియా లుబ్ీ నా యలరట 

47 స ీయిన్ మాడిరడ్ యలరట 

48 స్వల్ బ్రే్స లాాంగ్ ఇయర్స బెనై్ నారేవజియన్ కోాన్ 

49 సీవడన్ స్ో క్ హో మ్ సీవడషి్ కోానా 

50 సరవటీ్సర్ు ాండ్ బెర్సన సరవస్ ఫర్ ాంక్ 

51 ట్సర్ ని్ిసరోయేా ట్సిర్సో ీల్ 
ట్సర్ ని్ిసరోయేన్ 
ర్ూబుల్ 

52 ఉక యాిన్ కరవ్ 
ఉకేానియన్ 
హ్రరైవినయా 

53 
యునెటై్స డ్ 
కిాంగ్ డమ్ 

లాండన్ ప ాండ్ స ోరిుాంగ్ 

54 
వ్ట్సికన్ 
సరట్స/ీహో ల్జ స ీ

వ్ట్సికన్ సరట్స ీ యలరట 
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North America 

1 
ఆాంట్సగి్వ 
మరియు 
బ్ర్లిడా 

స యిాంట్ 
జాన్్ 

ఈసో్ కరీబ్లయన్ 
డాలర్స 

2 బహ్రమాస్ నస ్ బహ్రమియన్ డాలర్స 

3 బ్ర్ిడోస్ బ్లరడీ్ ట్సౌన్ 
బ్ర్ిడియన్ 
డాలర్స 

4 బెలిజ్ బెలోాప్న్ బెలిజ్ డాలర్స 

5 క నడా ఒట్స్ో వ్ క నడియన్ డాలర్స 

6 కోస్ో  రకి్ శ్న్ జోస్ కోస్ో  రకిన్ కోలన్ 

7 కూాబ్ 
హవ్నా 
కూాబ్ 
ప్ సో  

  

8 డొమినిక్ రటసో  
తూర్లీ కరేబ్లయన్ 
డాలర్స 

9 
డొమినికన్ 
రిపబ్లు క్ 

శ్ాంట్సో 
డొమిాంగట 

డొమినికన్ ప్ సో  

10 ఎల్ స్లవడార్స 
శ్న్ 
స్లవడార్స 

యునెటై్స డ్ సేోట్్ 
డాలర్స 

11 గ ానడా 
స యిాంట్ 
జారీ్స 

ఈసో్ కరేబ్లయన్ 
డాలర్స 

12 గ్వట్స మాల 
గ్వట్స మాల 
నగర్ాం 

గ్వట్స మాలన్ 
క వటీ్సల్ 

13 హ్రరతీ 
పో రో్స-ఓ-
ప్రరన్్ 

హ్రరత్రయన్ గటరే్స 

14 హోాండుర్స్ ట్స గుసరగలాీ హోాండుర్న్ లెాంప్రర్ 
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15 జమెకై్ కిాంగతటన్ జమెకైన్ డాలర్స 

16 మెకి్కో 
మెకి్కో 
నగర్ాం 

మెకి్కన్ ప్ సో  

17 నికర్గ్వ మనాగ్వ నికర్గ్వన్ క్రటే బ్ 

18 పనామా 
పనామా 
నగర్ాం 

పనామానియన్ 
బ్లోివ్ 

19 
స యిాంట్ కిట్్ 
మరియు నెవిస్ 

బస ్ట్స రే ా
ఈసో్ కరీబ్లయన్ 
డాలర్స 

20 
స యిాంట్ 
లూసరయా 

క్సీోసే్ 
తూర్లీ కరేబ్లయన్ 
డాలర్స 

21 
స యిాంట్ వినె్ాంట్ 
మరియు 
గ ానడెనై్్ 

కిాంగౌతటన్ 
ఈసో్ కరీబ్లయన్ 
డాలర్స 

22 
ట్సిరనిడాడ్ 
మరియు ట్సొబ్గట 

పో రో్స ఆఫ్ 
స ీయిన్ 

ట్సిరనిడాడ్ మరియు 
ట్సొబ్గట డాలర్స 

23 యునెటై్స డ్ సేోట్్ 
వ్షరాంగోన్ 
D.C. 

యునెటై్స డ్ సేోట్్ 
డాలర్స 

 

South America 

 

1 అరెజంటీనా 
బ్రూనస్ 
ఎయిర్సీ 

అరెజంటీనా 
పెస్ో  

2 బ్ొ లీవియా సుకరూ 
బ్ొ లీవియన్ 
బ్ొ లీవియానో 

3 బ్రెజిల్ బ్రెజిలియా 
బ్రెజిలియన్ 
రియల్ 

4 చిలీ శటంటియాగో చిలీ పెస్ో  
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5 కొలంబియా బ్ొ గోటా 
కొలంబియన్ 
పెస్ో  

6 ఈకెెడార్స కవెటో 
యున ైటడె్ 
స్టాట్సీ డాలర్స 

7 గ్యానా జారిజటౌన్ 
గ్యాన్సస్ 
డాలర్స 

8 పరటగరె అసునిీయోన్ 
పరటగరె 
గటెరటన్స 

9 పెరూ లిమా 
పెరువియన్ 
నయూవో స్ో ల్ 

10 సురినామ్ పటరటమారబి్ో  
సురినామీస్ 
డాలర్స 

11 ఉరుగరె మాంటెవీడియో ఉరుగరె పెస్ో  

12 వ నిజులా కటరకటస్ 
వ నిజులా 
బ్ొ లివర్స 

  

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

   

https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10883/rrb-ntpc-cbt-2-revision-batch-telugu-english-live-classes-from-adda247
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10919/rrb-group-d-complete-batch-telugu-live-classes-by-adda247

