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ఐకయరటజ్యసమితి -UNO 

» ఐక్యరాజ్యసమితి అంతరాా తీయ సహకారాన్ని ప్ర ో తసహ ంచడాన్నకి ఏరాాటు చేసిన ఒక్ ప్ోభుతవ సంసథ . 

» అప్ాటి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఎఫ డి రూసవవల్్ట. సూచన మేరక్ు 'యున ైటెడ్ నేషన్సస' పేరును సవవక్రించారు. 

» UN ఏరాాటు చేయడాన్నకి, ప్ోముఖ దేశాల ప్ోతిన్నధ్ుల సమావేశం 1944 ఆగసు్  21 నుండి అకట్ బర్ 7 వరక్ు 

వాషింగ్న్స లోన్న డంబార్న్స ఆక్సస భవనంలో జ్రిగింది. 

» UNO 1945 అకట్ బర్ 24న ఏరాడింది. 

» ప్ోసుు తం 192 దేశాలు ఐరాసలో సభుయలుగా ఉనాియి. మంటే నీగరో  తాజ్ా (192వ) సభుయడు. 

» చ ైనా, ఫ్ాోన్సస, U.K., సర వియట్ యూన్నయన్స మరియు U.S.A. ప్ోభుతావలు మరియు అనేక్ ఇతర క ంటీలు 

దీన్నన్న ఆమదించినప్పాడు UN చార్ర్ 24 అకట్ బర్ 1945న అమలోో కి వచిచంది. 

» ప్ాతోక్ు ఉప్ర దాా తం ఫవల్్ట మారషల్ట సమట్స ప్న్న. 

» UN ప్ోధాన కారాయలయం నూయయార్్ (USA)లో ఉంది. 

» జ్ాన్స డి రాక్స ఫవలోర్ మాన్స హట్న్స దీవప్ంలో 17 ఎక్రాల భూమిన్న విరాళంగా ఇచాచరు, అందులో 39 అంతసుు ల 

సచివాలయ భవనం న్నరిమంచబడింది. 

» ఐక్యరాజ్యసమితి ప్ోధాన కారాయలయం 1952లో న్నరిమంచబడింది, ఇక్్డ 1952లో జ్నరల్ట అసవంబో్ల మొదటి 

సమావేశం జ్రిగింది. 

» UN చార్ర్ అనేది UN యొక్్ రాజ్ాయంగం. ఇది UN యొక్్ లక్ష్యం మరియు లక్ష్యయలను మరియు ఈ లక్ష్యయలు 

ప్ోయోజ్నాలను సాధించడాన్నకి న్నయమాలు మరియు న్నబంధ్నలను క్లిగి ఉంటుంది. 

» అంతరాా తీయ నాయయసాథ నం హేగ్ (న దరాో ండ్స)లో ఉంది, అయితే UN యొక్్ అన్ని ఇతర అవయవాలు 

నూయయార్్ (USA)లో ఉనాియి. 

» భదోతా మండలిలో 15 మంది సభుయలు ఉంటారు, ప్ోతి ఒక్్రికి ఒక్ ప్ోతిన్నధి మరియు ఒక్ ఓటు ఉంటుంది. 

» ఎసవసలో 5 మంది శాశవత మరియు 10 మంది శాశవత సభుయలు ఉనాిరు. నాన్స-ప్రమన ంట్ సభుయలు GAలో 

మూడింట ర ండు వంతుల మెజ్ారిటీతో 2 సంవతసరాల కాలాన్నకి ఎనుికటబడతారు. 

» ఐదు శాశవత సభుయలు-అమెరికా, రష్ాయ, UK, ఫ్ాోన్సస మరియు చ ైనా. 

» శాశవత సభుయలక్ు మాతోమే 'వీట 'ో హక్ు్ ఉంటుంది. 
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ఐకయరటజ్యసమితి జ్ ండా 
లేత నీలం నేప్థ్యంలో త లోటి UN చిహిం (ర ండు వంగిన ఆలివ్ కొమమలు పవైభాగంలో త రిచి వాటి మధ్య పో్ప్ంచ 
ప్టం ఉంటుంది). 

 

ఐకయరటజ్యసమితి భాషలు 
UN యొక్్ అధికారిక్ భాషలు: 
» ఆంగోము 
» ఫవోంచ్ 

» రషయన్స 

» అరబిక్స 

» చ ైనీస్ 

» సాాన్నష్ 

కానీ ప్న్న చేసే భాషలు ఇంగలోష్ మరియు ఫవోంచ్ మాతోమే. 

ఐకయరటజ్యసమితి యొకక పరధాన  సంసథలు 
» సాధారణ సభ (GA) 

» భదోతా మండలి (SC) 

» ఆరిథక్ మరియు సామాజిక్ మండలి (ECOSOC) 

» టోసవ్షిప్ క న్నసల్ట (TC) 

» అంతరాా తీయ నాయయసాథ నం 

» సచివాలయం 
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పరపంచ సంసథలు మరియు వటటి పరధాన కటరటయలయాలు 
GATT (టారఫి లు & వాణజి్యంపవై సాధారణ ఒప్ాందం) జ్ నీవా 
ఆమెిసవ్  ఇంటరనిషనల్ట లండన్స (ఇంగోండ్) 
ఆసయిా అభివృదిి  బాయంక్స (ADB) మనీలా (ఫలిిపవా న్సస) 

ASEAN (అసర సియిషేన్స ఆఫ సౌత్-ఈస్్ ఆసియా నషేన్సస) జ్కారాు  (ఇండోనషేయిా) 

NATO (నార్ు అటాో ంటిక్స టీోట ీఆరగన ైజ్నషన్స) బోసవసల్టస (బలాెియం) 

ఆఫికో్న్స యూన్నయన్స (AU) అడసి్-అబాబా (ఇథోపియా) 
  

ఇంటరనిషనల్ట క్మిటీ ఆఫ ది ర డ్ కాోస్ (ICRC) జ్ నీవా (సివటారాో ండ్) 
సార్్ (సౌత్ ఏషియన్స అసర సయిిేషన్స ఫర్ రలజినల్ట కారపారనషన్స) ఖాటమండు (నేప్ాల్ట) 
ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రాయవరణ కారయక్మోం (UNEP) నరరబి (క నాయ) 
ఇంటర్ ప్ర ల్ట (అంతరాా తీయ ప్ర లీస్) లియోన్సస (ఫ్ాోన్సస) 
ప్ోప్ంచ వాణజి్య సంసథ  (WTO) జ్ నీవా 
లీజ్ ఆఫ అరబ్ సే్ట్స కారయిో (ఈజిప్్) 
COMECON మినాస్్ (బెలారస్) 

యూరరపియన్స ఎనరలా క్మిషన్స (EEC) జ్ నీవా 

ఎక్నామిక్స క్మిషన్స ఆఫ ఆఫికోా (ECA) అడసి్-అబాబా 

ఎక్నామిక్స క్మిషన్స ఆఫ వ స్్ ఏషియా (ECWA) బాగాా ద్ 

యున టైడె్ నషేన్సస హ ై క్మీషన్స ఫర్ ర ఫయయజీస్ (UNHCR) జ్ నీవా 

అంతరాా తీయ అటామిక్స ఎనరలా ఏజ్ నీస (IAEA) వియనాి (ఆసి్యిా) 

యున టైడె్ నషేన్సస ఇండసి్యిల్ట డ వలప్ మెంట్ ఆరగన ైజ్నషన్స (UNIDO) వియనాి (ఆసి్యిా) 

UNCTAD (యున టైెడ్ నషేన్సస కానఫర న్సస ఆన్స టేడో్ అండ్ డ వలప్ మెంట్) జ్ నీవా 

WWF (వరల్్ట వ ల్ై్ట ల ైఫ ఫండ్) గాో ండ్ (సివటారాో ండ్) 

అంతరాా తీయ ఒలింపకి్స క్మిటీ (IOC) లుసాన ే

CHOGM (కామన్స వ ల్టు  హ డ్స ఆఫ గవరిమెంట్స మీట్) లండన్స 
కామన వల్టు  లండన్స 
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యూరరపియన్స సేాస్ రలసవర్చ ఆరగన జై్నషన్స (ESRO) ప్ారిస్ 

ఆసయిా మరియు ప్సఫిిక్స కటసం ఆరిథక్ మరియు సామాజిక్ క్మిషన్స (ESCAP) బాయంకాక్స (థలిాండ్) 

ఎక్నామిక్స క్మిషన్స ఫర్ యూరరప్ (ECE) జ్ నీవా 

ఎక్నామిక్స క్మిషన్స ఫర్ లాటని్స అమెరకిా అండ్ ది క్రలబియన్స (ECLAC) శాంటయిాగర (చిలీ) 

ప్శ్చచమ ఆసయిా కటసం ఆరిథక్ మరియు సామాజిక్ క్మిషన్స (ESCWA) జ్ోరా్ న్స 

యున టైడె్ నషేన్సస సవంటర్ ఫర్ హయయమన్స సవటలి మంట్స (UNCHS) నూయయార్్ 

యున టైడె్ నషేన్సస ఇంటరని షనల్ట చిల్ని్సస ఎమర ానీస ఫండ్ (UNICEF) నూయయార్్ 

యున టైడె్ నషేన్సస ఫండ్ ఫర్ ప్ాప్పలేషన్స యాకి్విటసీ్ (UNFPA) నూయయార్్ 

యున టైడె్ నషేన్సస డ వలప్ మెంట్ ప్ర ో గాోమ్ (UNDP) నూయయార్్ 

యున టైడె్ నషేన్సస ఇన్నటిటయయట్ ఫర్ టెైనై్నంగ్ అండ్ రలసవర్చ (UNITAR) నూయయార్్ 

యున టైడె్ నషేన్సస రలసవర్చ ఇన్నటిటయయట్ ఫర్ సర షల్ట డ వలప్ మంెట్ (UNRISD) జ్ నీవా 

ప్ోప్ంచ ఆహార కారయక్ోమం (WFP) రరమ్ (ఇటలీ) 
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