
 

 

ఐక్యమహజ్య షమితి 

 యున ైటెడ్ నేశన్స్ అనే దాతుి 1942 లో అపటి అబెమికహ అధయక్షుడ ైన తౄహర ాంకలిన్స డి. రూజువేల్్ట షఽచాంచారు.  

 ఏరల్ట 25 – జూన్స 26 ఴరక్ు, 1945 ఴరక్ు శహన్స తౄహర తు్స్క ో లో 50 దేశహలు షమావేవబైె యుఎన్స చార్ర్ న 

రూతృ ాంద ాంచాభ. చార్ర్  ై 50 దేశహలు జూన్స 26, 1945 నాడు షాంతకహలు చేశహభ. 

 1945 లోనే ఫారత్ క్ుడా షభ్యతవాం తృ ాంద ాంద . శహన్స తౄహర తు్స్క ో షమావేవాంలోనే తృహలగొ నతు తృక లాాండ్ దేవాం చార్ర్ 

 ై షాంతక్ాం చేస 51 ఴ షభ్య దేవాంగహ అఴతమిాంచాంద .  

 190 ఴ షభ్య దేవాంగహ సవటజమహి ాండ్, 191 ఴ షభ్య దేవాంగహ తూరుప తిమోర్ చేమహభ. 

 2006, జూన్స 3 న స మిియా నాండి విడిఴడి షవతాంతర దేవాంగహ ఆవిరభవిాంచన ‘మాంటేతూగరో ’ 2006, జూన్స 28 న 

ఐక్య మహజ్య షమితి లో 192ఴ దేవాంగహ చేమిాంద . 

 దక్షిణ షడాన్స (2011) లో 193 దేవాంగహ  షభ్యతవాం తీషక్ుాంద . 

 ఐక్య మహజ్య షభ్యతవాం గల దేశహలు : 193 

 ఐక్య మహజ్య షమితి షభ్యతవాం లేతు దేశహలు : వహటిక్న్స సటి, త ైవహన్స, టాాంగహ, నౌరు  

 ఐక్య మహజ్య షమితి అకట్ బర్ 24, 1945 లో ఏమహపటు చేయబడిాంద . 

 రతి షాంఴత్రాం అకట్ బర్ 24ఴ ఐక్యమహజ్య షమితి ద నోత్ఴాంగహ జ్రుుక్ుాంటారు. 

 ఐమహష ముట్ ముదటి షమావేవాం 1946 జ్నఴమి లో లాండన్స లో జ్మిగిాంద . 

 ఐమహష యొక్ో జ్ ాండాన 1947 అకట్ బర్ 20 స్హధారణ షభ్ ఆమోద ాంచాంద . ఐమహష యొక్ో జ్ ాండా లేత తులాం 

రాంగు బాయక్ గ్ో ాండ్  ై త లి రాంగులో గరి బు ఉాంటుాంద . ఈ గరి బుక్ు ఇరువ ైుల శహాంతికల చసిబైెన మ ాండు ఆలివ్ 

కొమమలు ఉాంటాభ. జ్ ాండా తృ డఴు, వ డలుప 3 : 2 తుశపతిిలో ఉాంటాభ. 

 ఐమహష యొక్ో రూక్రి : రూజ్ వ ల్్ట (అబెమికహ) 

 ఐమహష చసిాం : మ ాండు ఆలివ్ కొమమలు 

 ఐమహష మహజ్్యాంగాంలోతు రవేశిక్ యొక్ో ముస్హభదాన జ్్న్స కలోస్యాన్స (దక్షిణాపరకహ) రచాంచారు. 

 ఐమహష అధ కహమిక్ ఫాశలు : అరతక్, చ ైతూస్, ఇాంగిిష్, ప రాంచ్, రశయన్స, స్హపతుష్ 

 ఐక్య మహజ్య షమితి రధాన అాంగహలు : జ్నరల్ట అస ాంతిె, స క ోటేమియట్, స క్ుయమిటి క్తు్ల్ట, ధరమ క్రిాతవ మాండలి, 

ఆమిిక్ స్హమాజిక్ మాండలి, అాంతమహజ తీయ నాయయ స్హా నాం. 

 ఐమహష రధాన కహమహయలయాం : నఽయయార్ో(అబెమికహ) 



 

 

 1. స్హధారణ షభ్(జ్నరల్ట అస ాంతిె):  

 దీతులో రతి దేశహతుకల షభ్యతవాం ఉాంటుాంద . 

 రతి దేశహతుకల క్ ఒటు సక్ుో ఉాంటుాంద . రతి దేవాం నాండి 5 మాంద  రతి తుధలన ాంఴచ్ు. 

 జ్నరల్ట అస ాంతిె షాంఴత్మహతుకల క్స్హమి షమావేవాం అఴుత ాంద . 

 ద తు అధయక్ష, ఉతృహధయక్ష దవి కహలాం క్ షాంఴత్రాం ఉాంటుాంద . 

 స్హదారణ షభ్ యొక్ో ముఖ్య విధలు : 

 i) భ్దరత మాండలిలో శహవవత షభ్యతవాం లేతు 10 దేశహలన ఎనికటఴడాం. 

 ii) ఐమహష బడ జట్ ఆమోద ాంచ్డాం. 

 iii) భ్దరతా మాండలి సతౄహరు్ బేరక్ు స కో్టమి జ్నరల్ట న ఎాంక్ చేయడాం. 

 జ్నరల్ట అస ాంతిె కల అధయక్షత ఴహిాంచన తొలి ఫారతీయ మహిళ : విజ్య లక్షిమ ాండిట్. 

 2. భ్దరతా మాండలి (స క్ుయమిటి క్తు్ల్ట):  

 భ్దరతా మాండలి షభ్య దేశహల షాంఖ్య : 15 

 శహవవత షభ్ుయదేశహల షాంఖ్య : 5 

 తాతాోలిక్ షభ్య దేశహల షాంఖ్య : 10 

 తాతాోలిక్ షభ్య దేశహలు మ ాండేళళ కహలాతుకల స్హధారణ షభ్చే 2/3 ఴాంత  బెజ్్మిటితో ఎతుిక్ఴుతాభ. 

 భ్దరతా మాండలిలో ఇాండియా ఇపటి ఴరక్ు 6స్హరుి  తాతాోలిక్ షభ్య దేవాంగహ ఎతుిక  ాంద  

(1951,1967,1972,1977,1984,1991). 

 శహవవత షభ్య దేశహలు : చ ైనా, తౄహర న్స్, అబెమికహ, రష్హయ,యున ైటెడ్ కలాంగ్ డమ్. 

 శహవవత షభ్య దేశహలక్ు మాతరబె విటో అధ కహరాం ఉాంటుాంద . 

 3. ఆమిిక్ స్హమాజిక్ మాండలి : 

 ఆమిిక్ మమియు స్హమాజిక్ మాండలి స్హధారణ షభ్ ఆధయరయాంలో అాంతమహజ తీయ ఆమిిక్, స్హమాజిక్, స్హషోాతిక్, 

విదయ, ఆమరగయ రాంగహలక్ు షాంబాంధ ాంచన అాంశహలలో షమనవయము కొరక్ు క్ాష చేషి ాంద . 

 స్హధారణ షభ్ చేత మూడేళళ కహలాతుకల 2/3 ఴాంత  బెజ్్మిటితో షభ్య దేశహలు ఎతుిక్ఴుతాభ. 1/3 ఴాంత  

దవి విరమణ చేస్హి రు. 

 స్హధారణాంగహ 2 షాంఴత్మహతుకల క్స్హమి జ్ తువహ, నఽయయార్ో లలో షమావేశహలు జ్రుగుతాభ. 

 షభ్క్ు హాజ్మ  న షభ్య దేశహలు బెజ్్మిటి ఒటిాంగ్ దదతిన తురణయాలు తీషక్ుాంటాభ. 

 ఇాందలో 54 దేశహలక్ు షభ్యతవాం ఉాంద .  



 

 

 4. ధరమక్రిాతవ మాండలి : 

 షమితి చార్ర్ రకహరాం ూమిిగహ స్హవతాంతరాం తృ ాంద న చని దేశహలన మిరక్షిాంచేాందక్ు ఈ షాంఘాతుి ఏమహపటు 

చేశహరు.  

 తృహర రాంభ్ాంలో ఉని 11 తృహర ాంతాలు వహమి షమీాంలోతు  దద  దేశహలలో చేరటాం, స్హవతాంతరాం తృ ాందటాం చేస్హభ.  

 రషి తాం ఈ షాంఘాం షమావేశహలు  దదగహ జ్రగటాం లేద. 

 5. షచవహలయాం: 

 షమితి కహరయ క్లాతృహలన అతుి తురవమిిాంచే షాంషా షచవహలయాం. 

 స క ోటమి జ్నరల్ట ద తు ముఖ్య కహరయతురవసనాద కహమిగహ తుచేస్హి రు.  

 ఆమిిక్ షాంఴత్రాం జ్నఴమి 1 నాంచ ముదలఴుత ాంద . 

 6. అాంతామహజ తీయ నాయయస్హా నాం: 

 ద తు రధాన కహమహయలయాం న దమహి ాండ్్ లోతు ‚ద  హేగ్‛ నగరాంలో ఉాంద . 

 దీతులో 15 మాంద  నాయయమూరుి లు ఉాంటారు. 

 విరు 9 షాంఴత్మహల కహలమిమితితో భ్దరతా మాండలి దావమహ ఎతుిక్ కహబడతారు. 

 అాంతమహజ తీయ నాయయ స్హా నాం యొక్ో అధ కహర ఫాశలు ఇాంగిిష్ మమియు ప రాంచ్. 

 ఇాండియా క్ు చ ాంద న త.యాన్స.మహఴు, నాగ ాందరసాంగ్, రఘునాధన్స షవరూప్ తృహథక్ , దళ్వవర్ భ్ాండామి 

అాంతమహజ తీయ నాయయ స్హా నాతుకల ఎతుిక్ కహబడాా రు. 

 విధలు : i) స్హధారణ షభ్ లేదా భ్దరత మాండలి ఏదేతు నాయయ షాంబాంధ అాంశహల ై ఈ నాయయస్హా నాం యొక్ో 

షలహా కటరఴచ్ు. 

 ii) షభ్యదేశహలిి భ్ూస్హవమయ అాంశహల ై ఈ నాయయస్హా నాం ఇచేు తిరుపలక్ు బదదలు కహవహలి. 

 ఏ దేవబైెన ఈ నాయయ స్హా నాం తీరుపన గ్రవిాంచ్క్ తృక తే, అమలు చేయక్తృక తే ఆ దేవాం ై భ్దరత మాండలి క్టిన 

చ్రయలు చేట్ ఴచ్ు. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఐక్యమహజ్య షమితి స క టోమి జ్నరల్ట లు 
 

ేరు దేవాం కహలాం 

1. టిరగ వలి నామ వ 1946 – 53 
2. డాగ్ సమమర్ షలా్ట సవడన్స 1953 – 61 
3. యుథాాంట్ మియానామర్ 1961 – 71 
4. క్ురు్  వహలిిాం ఆస్ ియా  1972 – 82 
5. జ్ వియర్  మ జ్ ద క్ుయలర్ ేరూ 1982 – 92 
6. బౌతరస్ ఘలి ఈజిప్్ 1992 – 97 
7. కటప అనిన్స ఘనా 1997 – 2006 
8. బాన్స కల మూన్స దక్షిణ కొమియా 2007 ............ 

ఐక్య మహజ్య షమితి అనభ్ాంద షాంషాలు 
 

ేరు రధాన కహమహయలయాం స్హా ాంచ్బడిన 
షాంఴత్రాం 

1. Food and agriculture organization(F.A.O) 

 

Rome (Italy ) 1945 

2. International Atomic Energy Agency 

(I.A.E.A) 

Vienna(Austria)   1957 

3. International civil aviation Organisation 

(I.C.A.O) 

Montreal(Canada)  1947 

4. International Fund for Agriculture 

Development (I.F.A.D) 

 

Rome ((Italy) 1977 

5. International Labor Organization(I.L.O) 

 

Geneva(Switzerland)  1946(1919) 

6. International Monetary  Fund (I.M.F) 

 

Washington(America) 1945(1944) 

7. United Nations Educational Scientific And 

Cultural Organisation (UNESCO) 

 

Paris (France) 1946 

8. United Nations Industrial Development 

Organisation (UNIDO) 

 

Vienna (Austria) 1967  

9. Universal Postal Union(U.P.U) Bern (Switzerland) 1947(1874) 



 

 

 

 

10. World Bank (W.B) 

 

Washington(America) 1945(1944) 

11. World Food programme(W.F.P) 

 

Rome (Italy) 1963 

12. World Health organization  

 

Geneva(Austria) 1948 

13. United nations World Tourism 

Organization(U.N.W.T.O) 

 

Madrid(Spain)  1974 

14. United Nations International Children’s 

Emergency Fund (U.N.C.E.F)  

New York (U.S.A) 1946 

15. World meteorological Organisation (WIPO) 

 

Geneva(Switzerland) 1950 

16. World Intellectual Organisation  

 

Geneva(Switzerland) 1974 

17. International Maritime Organisation (IMO) 

 

London 1948 

18. International Finance Corporation (IFC) 

 

Washington  1956 

19. International Telecommunication Union 

(ITU) 

 

Geneva(Switzerland) 1947 

20. International Telecommunications Satellite 

Organisation (INTELSAT) 

 

Washington  1964 


