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‘Third 
World’ 



‘Third World’ 

The term ‘Third World’ 
represents a large number 
of newly independent and 
developing nations of Asia, 
Africa and Latin America. 



‘Third World’ 

Asia Africa Latin America. 



 
  First World: the United States and its allies. 
  Second World: the Soviet Union, China, and their allies. 
  Third World: neutral and non-alignedcountries. 

http://en.wikipedia.org/wiki/First_World
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_World
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutral_country
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement


‘Third World’ 







ILO: International Labour Organisation 

India holds a permanent seat on the governing 
body of ILO. 

Headquarter is situated in Jeneva 





The ILO was established 
as an agency of 
the League of 

Nations following 
the Treaty of Versailles, 

which ended World War I 

http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Versailles
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I




ఆహార మర్ియు 
వ్యవ్సజయ సంసథ  



ఐక్యర్జజ్య సమితి 
యొక్క ఆహార మరి్యు 
వ్యవ్సజయ సంసథ  (FAO) 
ఆక్లిని జ్యంచడానికి 
దార్ిచూపే సంసథ . 



FAO: Food and Agricultural Organisation 

Headquarter is situated in ROME (Italy) 



 అభివ్ృదధి  చ ందుతున్న మర్ియు 
మారపు చ ందే దేశజలక్ు వ్యవ్సజయం, 
అడవ్ుల ప ంపక్ం మర్ియు చేపల 
ప ంపక్ పదితుల న్వీక్రణ మర్ియు 
మెరపగుదలక్ు సహాయపడి, అందర్ికీ 

పో షకజహారం మర్ియు ఆర్ోగయ 
భదరతలన్ు నిశ్చయపరపసుత ందధ. 



 దాని లాటిన్ 
నినాదం ఫియట్ 

పజనిస్ , 
త లుగులోకి 
అన్ువ్దధస్ేత  

"అందర్ికీ ఆహారం" 
అవ్ుతుందధ. 



191 
సభయదేశజలు 
క్లవ్ు 







విదాయ, విజ్ఞా న్ (శజస్్త ీయ) 
మరి్యు సజంసకృతిక్ సంసథ  



UNESCO: United Nations 

Educational, Scientific and 

Cultural Organisation. దీని ప్రధాన క ేంద్రేం, పారిస్ (ఫ్రా న్స్)లో గలద్ు.



ఐక్యర్జజ్యసమితి కి చ ందధన్ ఒక్ 
పరధాన్ అంగము. ఇదధ ఒక్ పరతేయక్ 
సంసథ  క్ూడా. దీనిని 1945 లో 
సజథ పించారప. ఇదధ తన్ కియిాశీల 
కజరయక్మిాలలో శజంతి, రక్షణ 

లక్ు తన్ తోడాుటు న్ందధసుత ందధ. 



అంతర్జా తీయ సహకజరంతో 
విదయ, విజ్ఞా న్ం మరి్యు 

సజంసకృతిక్ పర్ిరక్షణ కొరక్ు 
పజటు పడుతుందధ. 

ఇదధ నానాజ్ఞతి సమితి యొక్క 
వజరసుర్జలు క్ూడా. 



యునెసో క లో 193 
సభుయలు మర్ియు 6 
అసో స్ియేట్ సభుయలు 

గలరప.  





 పరపంచ ఆర్ోగయ సంసథ  



WHO : World Health Organisation 
ముఖ్య కజర్జయలయం స్ిిటార్జల ండ్ లోని జ్ెనీవజలో 

ఏర్జుటు చేయబడిన్దధ. 



 7 ఏపిరల్ 1948 వ్ 
సంవ్తసరంలో 

సజథ పంిచబడిన్దధ. ఐక్య 
ర్జజ్య సమితి సహకజరంతో 
ఈ సంసథ  న్డుసోత ందధ. 



అంతర్జా తీయ సమన్ియంతో పజటు ఈ అర్ోగయ 
సంసథ , సజర్సస, మలేర్ియా మర్ియు ఎయడ్స వ్ంటి 
పజర ణాంతక్మయన్ అంటువజయధులన్ు అర్ిక్టటడానికి 
నిరంతరం క్ృషి చేసుత న్నదధ. కొనిన ఏళ్ళపజటు క్షటపడిన్ 
తర్జిత, 1979 లో మశూచి (సజాల్ పజక్సస) (అమావజరప) 
వజయధధని సమూలంగజ నివజర్ించిన్టుట  ఈ సంసథ  పేర్కకన్నదధ. 
ఈ విధంగజ మాన్వ్ుని పరయతానల దాిర్జ నివజర్ించబడిన్ 
మొదటి వజయధధగజ మశూచి (సజాల్ పజక్సస) చర్ితరలో నిలిచి 

పో యందధ. మలేర్యిా మర్ియు సి్సోట సో మియాసి్స్ క్ు టీకజ 
మందులు క్నిప టటట  దధశ్లో సంసథ  నిరంతర శ్మి 

కొన్సజగుతున్నదధ. పో లియోన్ు సమూలంగజ నిరమాలంచే 
దధశ్లో క్ూడా ఈ సంసథ  క్ృషి చేసుత న్నదధ. 





పరపంచబ్యంక్ు



పరపంచబ్యంక్ు 





అభివ్ృదధి  చ ందుతున్న దేశజల ఆరి్థక్ 
పుర్ోభివ్ృదధి కైె ధన్ సజయం 

చేసందుక్ు గజన్ు ఏర్జుటయన్ 
సంసథ  పరపంచబ్యంక్ు. 



1945 డిస్ ంబర్స 27 న్ 
పరపంచబ్యంక్ు ఏర్జుట ,ై1946 జూన్స 

25 న్ కజరయక్లాపజలు మొదలు 
ప టిట ందధ. 



రె్ండవ్ పరపంచ యుదిం 
తరపవజత దేశ్ 

పున్ర్ినర్జాణానికెై 1947 మే 
9 న్ ఫ్జర న్ుసక్ు మంజూరప 
చేస్ిన్ 250 మిలియన్ు 

డాలరపల  బ్యంక్ు అందధంచిన్ 
మొదటి ఋణం 



వజసతవజనికి పరపంచ బ్యంక్ు ఐదు 
అంతర్జా తీయ సంసథల క్ూరపు. 
ఆ ఐదు సంసథలు ఇవి: 
1. ఇంటర్ననషన్ల్ బ్యంక్స ఫర్స ర్ిక్న్ట్ర క్షన్స అండ్ 
డ వెలప మెంట్ (IBRD) 
2. ఇంటర్ననషన్ల్ ఫ ైనాన్స కజర్కుర్నషన్స (IFC) 
3. ఇంటర్ననషన్ల్ డ వెలప మెంట్ అసో స్ియేషన్స (IDA) 
4. మలిటలేటరల్ ఇనెిస్ట్ మెంట్ గజయరంటీ అసో సి్యేషన్స 
(MIGA) 
5. ఇంటర్ననషన్ల్ స్ ంటర్స ఫర్స స్ టిల్ మెంట్ ఆఫ్ ఇనెిస్ట  
మెంట్ డిసూుూట్స (ICSID) 
 



పరపంచబ్యంక్ు పరధాన్ంగజ 
మాన్వజభివ్ృదధి  (విదయ, ఆర్ోగయం 
మొదల ైన్వి), వ్యవ్సజయం, 
గజి మీణాభివ్ృదధి , పర్జయవ్రణ 
పర్ిరక్షణ, మౌలిక్ వ్సతులు, 
పరభుతి రంగం వ్ంటి రంగజలప ై 
దృషిట  కనందీరక్రి్ంచి ఉంటుందధ. 



 IBRD, IDA లు సభయ దేశజలక్ు తక్ుకవ్ ర్నటల క్ు 
ఋణాలు ఇసజత య. నిరపపేద దేశజలక్ు గజి ంటల న్ు 
మంజూరప చేసజత య. పజర జ్ెక్ుట లకిచేచ ఋణాలు, 

గజి ంటులు సదరప రంగజలోల  లేదా ఆరి్థక్ 
వ్యవ్సథలోని విధానాలోల  చ యయవ్లస్ిన్ 

మారపులతో లింక్ు ప టటడం జ్రపు తూ ఉంటుందధ. 
IFC ప ైీవేటు రంగంలో ప టుట బడులు ప డుతుందధ. 

MIGA ఇన్ూసూరె్న్ుస స్ేవ్లు అందజ్నసుత ందధ. 





 అంతర్జా తీయ దరవ్య నిధధ



IMF : International Monetary Fund 

IMF head quarters in Washington, D.C.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.


అంతర్జా తీయ దరవ్య 
నిధధ సంసథలో 181 
సభయ దేశజలు క్లవ్ు 





పరపంచ వజణిజ్య సంసథ   



 

Head 

Quarters 

Geneva 

Switzerland

http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland


 అంతర్జా తీయ 
వజణిజ్ఞయనిన పరయవేక్ించడానికి 

మర్ియు సరళీక్ృతం చేయడానికి దాని 
సజథ పక్ులచే రమప ందధంచబడిన్ ఒక్ 

అంతర్జా తీయ సంసథ . ఈ సంసథ  1947లో 
పజర రంభమెైన్ సుంకజలు మర్ియు వజణిజ్యంప ై 
సజధారణ ఒపుందానికి (GATT) బదులుగజ 

అధధకజర్ిక్ంగజ మార్జకనష్ 
ఒపుందానిన జ్న్వ్ర్ి 1, 1995లో 

పజర రంభించిందధ. 



 పరపంచ వజణిజ్య సంసథ  
పజలగు నే సంసథల మధయ 

వజణిజ్ఞయనిన 
క్మిబదీిక్రి్సుత ందధ. 



WTO మొతతం పరపంచ 
వజణిజ్యంలో 95% క్ంటట ఎక్ుకవ్ 
భ్గజనిన సూచిసుత న్న 152 
సభుయలు మరి్యు 30 

పర్ిశోధక్ులన్ు క్లిగి ఉందధ, 
పలువ్ురప సభయతాినిన 
అభయరి్థసుత నానరప. 



 పరతి ర్ెండు సంవ్తసర్జలక్ు సమావేశ్ం 
జ్రపగుతుందధ; సదసుస యొక్క విధాన్ 
నిరణయాలన్ు అమలు చేసే్ ఒక్ సజధారణ 

మండలి మర్ియు ఇదధ ర్ోజువజర్ీ 
నిరిహణ బ్ధయతన్ు నిరిహిసుత ందధ 
మర్ియు మంతిరవ్రు  సదసుసచే ఒక్ 

పరధాన్ నిరిహణాధధకజర్ి 
నియమించబడతారప. 



WTO యొక్క పరధాన్ 
కజర్జయలయం స్ిిటార్జల ండ్ లో

ని జ్ెనీవజలో స్ ంటీర 
విలియం ర్జపజర్్స లో ఉందధ. 




