
 

 

COUNTRIES AND CAPITALS  

 రతి దేశతుకి ఒక రజధాతు ఉంట ంది. రంచంలో ఉనన వివిధ దశేలు, వటి రజధానఽలు మరియు వటి 

కరెతూీ ల ూరిి వివరలు కిరంద ేరకొనబడినవి.ఖండాల వరిగ దేశలు విభజంచి ేరకొనడమ ైనది. 

      ఆసయా  

దేశం ేరు రజధాతు కరెతూీ 

1. అజర్ బ జైాన్ బాకు మానట్ 

2. ఆఫ్గ తుస్ి న్ కబుల్ ఆఫ్గ తు 

3. ఆరమేతుయా ఎరవన్ డార మ్ 

4. ఇండోనేషయా జకరి  రుయా 

5. ఇరన్ టెహా్రన్ రియాల్ 

6. ఇరక్ బాగా ద్ ఇరకీ దినార్ 

7. ఇజార యిల్ జమరుసేలం షెకెల్ 

8. ఉతి్ర కొరియా తృయంగ్ యాంగ్ వన్ 

9. దక్షణి కొరయిా సయోల్ వన్ 

10. ఉజెె కిస్ి న్ తాషెొంట్ స్ో మ్ 

11. ఒమన్ మసొట్ ఒమతు రియాల్ 

12. కిరిగస్ా న్ తెష్ కమక్ స్ో మ్ 

13. కువ ైట్ కువ ైట్ సట ి కువ ైట్ దనిార్ 

14. ఖత్ర్   దోహ్ర  రియాల్ 

15. చ ైనా  తెజంగ్ యువన్ 

16. జారిియా తితలిస లార ి

17. జోరా న్  అమాేన్ జోరా న్ దనిార్ 

18. జతృన్ టోకయయ యినె్ 

19. టరకొ అంకర టరిొష్ లీర 



 

 

20. త్జకిస్ి న్ దఽషంబ ే స్ో మాతు 

21. త్ర్ొ మేతుస్ి న్ అషొబాద్ మానట్ 

22. త్ూరుుతి మోర్ లిసేే దిలి us డాలర్ 

23. థాయిలాండ్ బాయంకక్ బాత్ 

24. న తృల్  ఖాటేండు నేతృలీస్ రూ 

25. కంబో డయిా నామ్ పెన్ రియాల్ 

26. తృకిస్ి న్ ఇస్ా మాబాద్ రూ 

27. పలిున్ీ మతులా ేస్ో  

28. బంగా దశే్ డాక టాక 

29. బుటాన్ థింు గుల్ టరమ్ 

30. బరర న  ై బందర్ సెరక బ గవన్ బరర న ై డాలర్ 

31. బహ్రైన్ మనామా దినార్ 

32. మలేషయా కౌలాలంూర్ రింగమగట్ 

33. మయనాేర్ న్ మాన  కయట్ 

34. మాలాీవులు మాలే మలాివియాన్ రూతృయి 

35. యిమెన్ స్నా రియాల్ 

36. U.A.E  అబుదాత దిరహం 

37. లెబనాన్ తరుట్ తృ ండ్ 

38. లావోస్ వియోంటని ే కీప్ 

39. వియాతానం హ్రనోయ్ డాంగ్ 

40. సరియా డమాసొస్ సరియాన్ తృ ండ్ 

41. స్ ది అరమతయా రియాద్ రియాల్ 

42. సెైరస్ తుకయసయా యరరో 

43. మంగోలియా ఉలాన్ బటర్ ట గిరక్ 

44. కజకిస్ి న్ ఆస్ా నా టెంజమ 

 



 

 

ఆపరక 

దేశం ేరు రజధాతు కరెతూీ 

1. అంగోలా లువండా నఽయకవంజ 

2. అలిీరియా అలిీర్ీ దినార్ 

3. ఇథయిోయా ఆడసి్ అబాబా తెర్ 

4. ఈజపే్ కెైరో తృ ండ్ 

5. ఈకివటోరియల్ గితుయా మలబో  తృర ంక్ 

6. ఉగండా కంతృలా ఉగండా షలాింగ్ 

7. ఎరితిరయా ఆస్ేర నాక్ తౄ 

8. కనోగ  తరజ్ విలెా  తృర ంక్ 

9. కమ రూన్ యావుండ ి తృర ంక్ 

10. కమేరుస్ మొరతు కమోరియాన్ తౄర ంక్ 

11. కమప్ విరడి ే ెైైయ ఎసఽొడర 

12. కయట్ డి ఐవర ి యాము సో్ కయర  తౄర ంక్ 

13. కెనాయ  న ైరోత షలాింగ్ 

14. గబన్ లిబేర విలాి తృర ంక్ 

15. గంతయా బంజాల్ డలాస 

16. గితుయా కొనాకీర గితుయా తౄర ంక్ 

17. గితుయా  తస్ీ తౄర ంక్ 

18. ఘనా ఆకర  సేడ ే

19. చాద్ జమ నా తౄర ంక్ 

20. జాంతయా లుస్క కయచా 

21. జంబాబేవ హరరమ జంబాబేవ డాలర్ 

22. టాంజాతుయా దోదోమా షలాా ంగ్ 

23. టోగో లోమ  తౄర ంక్ 



 

 

24. ట తూషయా ట యతుష్ దినార్ 

25. దక్షణిాపరక కమప్ టౌన్ రండ్ 

26. నమీతయా విండ్ వక్ నమీతయా డాలర్ 

27. న ైగర్ న ైమో తౄర ంక్ 

28. న ైజీరియా అజజా న ైర 

29. బురుడ ి బుజంబుర బురుండి తౄర ంక్ 

30. మాలి బుమాకయ తౄర ంక్ 

31. మొజాంతక్ మరటో మోటకల్ 

32. మొరకయ రబత్ దిరహం 

33. మారిషస్ తోృ రే్ లూయిస్ రూ 

34. రువండా కిగలి తౄర ంక్ 

35. లితయా టిరతోృ లి లితయాన్ దినార్ 

36. లెైతెరియా మోనోరతుయా డాలర్ 

37. దక్షణి సఽడాన్ జబా సఽడతుస్ డాలర్ 

38. నారి్ సఽడాన్ ఖార్ టౌమ్ సఽడతుస్ డాలర్ 

39. స్ో మాలియా మొగదషిు షలాా ంగ్ 

40. సెన గల్ దాకర్ తౄర ంక్ 
 

 

 

 

 

 



 

 

యరరప్ 

దేశం ేరు రజధాతు కరెతూీ 
1. అలేెతుయా తీరనా లేక్ 

2. అండొరర  అండొరర  యరరో 

3. ఆసే ియా వియానన యరరో 

4. ఇటలి రకమ్ యరరో 

5. ఉకెరయిన్ కుయవ్ హావ్ నా 

6. ఎసిో్ తుయా టలాిన్ కూర న్ 

7. ఇరా ండ్ డతాన్ యరరో 

8. ఐస్ లాయండ్ రిగి విక్ కయర నా 

9. కొర యిేషయా జాగమరట్ కునా 

10. గకరస్ ఎథ న్ీ 

 

యరరో 

11. చ క్ రితాక్ ేరగ్ కయరునా 

12. జరేతు బ రాిన్ యరరో 

13. డ నాేర్ొ కయెన్ హ్గెన్ డేతుష్ కయర న ే

14. నారమవ ఓసాో్  నారమవజయన్ కయర న ే

15. న దరా ండ్ అమసేర్ డాయం యరరో 

16. తృో రుుగల్ లిసెన్ యరరో 

17. తృో లాండ్ వరీ  లోట ి

18. తౄర న్ీ తృరిస్ యరరో 

19. పన్ లాయండ్ హ్లిీంక ి యరరో 

20. బలేగ రియా స్ో పయా లెవ్ 

21. బ లిియం బరసెీల్ీ యరరో 

22. బ లారస్ మంక్ రుబ ల్ 



 

 

23. బో సనయా హీరి్ గోవినా స్రజవో మారొ 

24. మాలోా వ ససనాయ లేయి 

25. మాలాే   వలెటాే  యరరో 

26. మాసడోతుయా సో్ ొి  దినార్ 

27. మాంటేతుగోర  తోౄ డోగ రిక యరరో 

28. మొనాకయ మొనాకయ యరరో 

29. రషయ మాస్ో ొ రూబుల్ 

30. రుమేతుయా బుకరెసే్ లే 

31. లకెీంబర్గ లకెీంబర్గ యరరో 

32. లాతివయా రిగ లాట్ీ 

33. లిదఽవేతుయా విలునయిస్ లిటాస్ 

34. లెైటేుసేన్ వదఽజ్ సవస్ తృర ంక్ 

35. శన్ మారినో శన్ మారినో యరరో 

36. సాో్ వేకియా బరటి స్ా వ కయరునా 

37. సవటిరా ండ్ బ ర్న సవస్ తృర ంక్ 

38. సాో్ వేతుయా లుబెనా యరరో 

39. సెుయిన్ మాడిరడ్ 

 

యరరో 

40. సవడన్ స్ే క్ హ ం కయర నా 

41. సెరిెయా బ ల్ గమరడ్ దినార్ 

42. హంగమర ి బుడా సేే్ తృో రింట్ 

43. తరటన్ లండన్ సేే రాింగ్ తృ ండ్ 

 

 

 



 

 

ఉతి్ర అమ రిక 

దేశం ేరు రజధాతు కరెతూీ 

1. ఆంటిగవ & బారుెడా St. Johns’  కరమతయన్ డాలర్ 

2. L. స్లేవడార్ స్న్ స్లేవడార్ కొలాన్ 

3. కూయబా వవనా ేస్ో  

4. కెనడా ఒటాే వ కెన డియన్ డాలర్ 

5. కయస్ే రిక శన్ జోస్ కయస్ే రిక డాలర్ 

6. గవటె మాలా గవటెమాలా సట ి కివటిేల్ 

7. గెరన డా సయెింట్ జారిెస్ కరమతయన్ డాలర్ 

8. డొమతుక రకస ె కరమతయన్ డాలర్ 

9. డొమతుకన్ రితాక్ శంటో డోమంగ్ ేస్ో  

10. జమ ైక  కింగ్ సేన్ జమ ైకన్ డాలర్ 

11. టిరతుడాడ్ & టొబాగో తోృ రే్ అఫ్ సెుయిన్ టిరతుడాడ్ & టొబాగో డాలర్ 

12. తుకరగవ మానగవ కయరోే  బాస్ 

13. నామ నామా సట ి బాలోే వ 

14. బహ మాస్ నస్ీ బహ మాన్ డాలర్ 

15. బారెడస్ తరడి్ టౌన్ బహ మాన్ డాలర్ 

16. బ లిజ్ బ లోే స్న్ బ లిజ్ డాలర్ 

17. మ కిీకయ మ కిీకయ సట ి మ కిీకన్ ేస్ో  

18. St. లూయిస్ కసే ియిసె్ కరమతయన్ డాలర్ 

19. St.విన ీట్ కింగ్ స్ ే న్ కరమతయన్ డాలర్ 

20. సయెింట్ కిట్ీ బాసేటేరి కరమతయన్ డాలర్ 

21. హ ండు రస్ టేగు సగలాీ లింర 

22. హ్రతి తోృ రే్ – యి- రన్ీ గౌరమా 

23. అమ రిక నాయ యార్ొ డాలర్ 



 

 

 

 

 

 

దక్షిణ అమ రిక 

దేశం ేరు రజధాతు కరెతూీ 

1. అరిెంటినా బరయనస్ ఎయిర్ీ ేస్ో  

2. ఈకెవడార్ కివటో U.S డాలర్ 

3. కొలంతయా బొ గోటా కొలంతయన్ ేస్ో  

4. గయాన జారిి టౌన్ గనాయన్ డాలర్ 

5. చిలి శంటి యాగో ేస్ో  

6. రగమవ అసఽతుీయాన్ గౌరతు 

7. ెరూ లిమా నాయ వోసో్ ల్ 

8. బ రజల్ బేరజలియా రియాల్ 

9. బొ లివియా సఽకెర, లాజె్ బో లివియన్ 

10. వ నఽజలా కకరస్ బో లివర్ 

11. ఉరుగమవ మంటే విడయిో ఉరుగమవ ేస్ో  

12. సఽరినామ్ రమారబిో  సఽరినామ్ డాలర్ 

 

 

 



 

 

ఆసిేేలియా 

 

 

 

దేశం ేరు రజధాతు కరెతూీ 

1. ఆసేే ిలియా కన్ బ రర  ఆసేి ైలియన్ డాలర్ 
2. నాయజలాండ్ వ లాింగ్ టన్ నాయజలాండ్ డాలర్ 
3. టోంగ  అలాతౄ తృంగ 
4. కిరిెతి బ ైరక ి ఆసేి ైలియన్ డాలర్ 
5. పజ సఽవ పజ డాలర్ 
6. లావు మ లే కయయక్  U.S కరెతూీ 
7. నౌరు యారెన్ ఆసేి ైలియన్ డాలర్  
8. త్ువలు  తౄనా సట ి ఆసేి ైలియన్ డాలర్ 
9. మారషల్ ఐలాయండ్ మజరో U.S కరెతూీ 
10. మ ైకయర  నేషయా తృలికిర్ U.S కరెతూీ 
11. సఽయిేవ ఆయా త్లి 
12. వనౌత్ు తోృ రే్ విలాా   వత్ 
13. స్ో లోమాన్ దవీులు హ తుయార  స్ో లోమాన్ ఐలాయండ్ డాలర్ 


