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UNICEF : United Nations Integrated 

Children's Emergency fund. 

Headquarters New York, USA 

New York 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York


December 11, 1946 న 
దీనిని ప్జారంబంచినారు. 



To provide emergency 
food and healthcare to 
children in countries. 





Association of Southeast 
Asian Nations 









ASEAN was preceded by an 
organisation called the 

Association of Southeast 
Asia, commonly called ASA, 
an alliance consisting of the 

Philippines, Malaysia and 
Thailand that was formed in 

1961. 



 ASEAN is a geo-political and 
economic organization of ten 

countries located in Southeast 
Asia, which was formed on 8 

August 1967 
byIndonesia, Malaysia, 

the Philippines, Singapore and 
Thailand. 



ASEAN covers a land area of 
4.46 million km², which is 3% 

of the total land area of Earth, 
and has a population of 

approximately 600 million 
people, which is 8.8% of the 

world's population. 







దీనిని 1974 లో 
స్జథ ప ంచినారు. 

స్పెయిన్ ర్జజధాని మాడ్రాడ్ 
నందు దీని పా్ధాన 
కజర్జయలయం కలదు. 





స్పెయిన్ 
ర్జజధాని 
మాడ్రాడ్ 
నందు గ్ల 

UNWTO 
పా్ధాన 

కజర్జయలయం 





The United Nations Human Rights 
Council (UNHRC)  



The United Nations 
Human Rights 

Council (UNHRC) is an 
inter-governmental body 

within the United 
Nations System.  



The General Assembly 
established the UNHRC 

by adopting a resolution 
on 15 March 2006. 









Formed : 7th September 1923 



The International 
Criminal Police 

Organization (ICPO), 
widely known 

as INTERPOL orInterpol. 



Its membership of 190 
countries provides 

finance of around €59 
million through annual 

contributions. 



Interpol headquarters in Lyon in 
France. 









The United Nations 
Development 

Programme (UNDP) is 
the United Nations' 
global development 

network. 



UNDP operates in 177 
countries, working with 

nations on their own 
solutions to global and 
national development 

challenges. 



పా్ధాన కజర్జయలయం 
అమెర్ికజ లోని 
నయయయార్క్. 





అంతర్జా తీయ అణు శక్తి మండలి 



అంతర్జా తీయ అణు శకతి సంసథ  (International 
Atomic Energy Agency or IAEA) ప్రప్ంచంలో అణు 
శక్తిని శజంతియుత ప్రయోజనాలకు మాతరమే 
వినియోగ ంచాలాని చపె్పే సంసథ  మర్ యు అణు 
ఆయుధాలతో పజటుగజ స ైనిక వజడక్జలను 
నియంతిరంచే సంసథ . 29 జూల ై 1957న IAEAను 
సవయం ప్రతిప్తిి కల సంసథగజ స్జథ ప్ ంచారు.  

http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%85%E0%B0%A3%E0%B1%81_%E0%B0%B6%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%85%E0%B0%A3%E0%B1%81_%E0%B0%B6%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B0%BF
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A5


అంతర్జా తీయ అణు శక్తి మండలి 

IAEA ప్రధాన క్జర్జాలయం వియనాా,ఆస రయిాలో 
ఉంది. IAEAక్త ర్ ండు పజర ంతీయ భద్రతా 
క్జర్జాలయాలు ఉనాాయి, అవి టొరంటొ, 
ఆనార ర్ యో, క్ నడాలో మర్ యు టోక్యా, జపజన్ లో 
ఉనాాయి. IAEAకు ర్ ండు అనుసంధాన 
క్జర్జాలయాలు కూడా ఉనాాయి. 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B1%86%E0%B0%A8%E0%B0%A1%E0%B0%BE


వియనాా ఆస్ ర ియాలో 1979 నుండ్ర IAEA 
పా్ధాన కజర్జయలయం 



వియనాాలోని IAEA పా్ధాన కజర్జయలయం 



IAEA సభ్యతవ దేశజలు 







The United Nations Entity for 
Gender Equality and the 

Empowerment of Women 
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THE END 


