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आंतरराष्ट्र ीय संघटना 

• विविष्ट उविषे्ट एकत्र आणण्यासाठी िेगिेगळ्या राष्टर ीय सरकाराांनी वकां िा व्यक्ी ांनी स्थापन केलेल्या कायमस्वरूपी 

व्यिस्था म्हणजेच आांतरराष्टर ीय सांघटना. 

• सांघटना एखाद्या कराराद्वारे स्थावपत केल्या जाऊ िकतात वकां िा आांतरराष्टर ीय कायद्याद्वारे िावसत एक साधन असू 

िकतात आवण त्ाांचे स्वतः चे कायदेिीर व्यक्तक्मत्व असू िकते, जसे की सांयुक् राष्टर , जागवतक आरोग्य सांघटना 

आवण NATO. 

• काही सांस्था व्याप्तीत जागवतक आहेत, तर काही प्रादेविक वकां िा विविष्ट राष्टर ाांपुरत्ा मयाावदत आहेत. 

आजच्या या लेखात खालील संघटनांचा आपण अभ्यास करणार आहोत. 

1. जागवतक अन्न कायाक्रम 

2. जागवतक आरोग्य सांघटना 

3. आांतरराष्टर ीय गुने्हगारी न्यायालय 

4. आांतरराष्टर ीय न्यायालय 

5. आांतरराष्टर ीय कामगार सांघटना 

जागततक अन्न काययक्रम (WFP) 

 

• जागवतक अन्न कायाक्रम (WFP) ही जीिन िाचिणारी आवण जीिन बदलणारी, आणीबाणीच्या पररक्तस्थतीत अन्न सहाय्य 

पुरिणारी आवण पोषण सुधारण्यासाठी आवण लिवचकता वनमााण करण्यासाठी समुदायाांसोबत काम करणारी अग्रणी 

मानितािादी सांस्था आहे. 

• त्ाची स्थापना 1961 मधे्य अन्न आवण कृषी सांघटना (FAO) आवण सांयुक् राष्टर  महासभा (UNGA) द्वारे रोम, इटली 

येथे मुख्यालयासह केली गेली. 

• हे युनायटेड नेिन्स ससे्टनेबल डेव्हलपमेंट गु्रप (UNSDG), िाश्वत विकास उविषे्ट (SDGs) पूणा करण्याच्या उिेिाने 

UN एजन्सी आवण सांस्थाांच्या युतीचे सदस्य देखील आहे. 

• आांतरराष्टर ीय समुदायाने 2030 पयंत भूक सांपिणे, अन्न सुरक्षा साध्य करणे आवण पोषण सुधारण्यासाठी िचनबद्ध 

केले आहे. 

• WFP 88 देिाांना मदत करते आवण 97 दिलक्ष लोकाांना (2019 मधे्य) मदत केली आहे जी 2012 नांतरची सिाात 

मोठी सांख्या आहे. 
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उतिषे्ट्/Objectives 

• WFP आपत्कालीन सहाय्य तसेच पुनिासन आवण विकास सहाय्य यािर लक्ष कें वित करते. त्ाचे दोन तृतीयाांि काम 

सांघषाग्रस्त देिाांमधे्य आहे, जेथे लोक इतर वठकाणाांपेक्षा वतप्पट कुपोवषत होण्याची िक्यता आहे. 

• अन्नाच्या प्रिेिाचे रक्षण करून उपासमार सांपिणे. 

• पोषण सुधारणे आवण अन्नसुरक्षा वमळिणे. 

• SDG अांमलबजािणीला पावठां बा देणे आवण त्ाच्या पररणामाांसाठी भागीदारी करणे. 

WFP द्वारे जारी केलेला अहवाल/Report Released by WFP 

• अन्न सांकटािरील जागवतक अहिाल- अन्न सांकटािरील जागवतक अहिाल जगातील तीव्र भुकेचे प्रमाण िणान करतो. 

हे जगभरातील अन्न सांकटाांना कारणीभूत असलेल्या घटकाांचे विशे्लषण प्रदान करते. 

 

पुरस्कार/Award Won 

• भुकेचा सामना करण्यासाठी, सांघषाग्रस्त भागात िाांततेसाठी पररक्तस्थती सुधारण्यासाठी आवण युद्ध आवण सांघषााचे 

िस्त्र म्हणून भुकेचा िापर रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्ाांसाठी WFP ला 2020 चे िाांततेचे नोबेल पाररतोवषक देण्यात 

आले आहे. 

WFP आतण भारत 

1963 पासून WFP भारतात कायारत आहे, देिाने अन्नधान्य उत्पादनात स्वयांपूणाता प्राप्त केल्यापासून अन्न वितरणापासून 

ताांवत्रक सहाय्यापयंत कामाचे सांक्रमण होत आहे. WFP प्रामुख्याने भारतामधे्य ज्या के्षत्राांमधे्य मदत करते ते खालीलप्रमाणे 

आहेत: 

1. लक्तित सािाजवनक वितरण व्यिस्थेत पररितान/Transforming the targeted public distribution system 

2. सरकारी िाटप केलेल्या अन्नधान्याचे बळकटीकरण/Fortification of government distributed food 

3. अन्न असुरवक्षततेचे मॅवपांग आवण वनरीक्षण/Mapping and monitoring of food insecurity 

उपक्रम/initiative 

जेिण िेअर करा/Share the Meal 
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• ShareTheMeal हा सांयुक् राष्टर ाांच्या जागवतक अन्न कायाक्रमाचा (WFP) उपक्रम आहे. 

• ShareTheMeal अॅपच्या देणग्या विविध WFP ऑपरेिन्सना समथान देतात ज्यामधे्य लिवचकता वनमााण करणे आवण 

िाळा फीवडांग प्रोग्राम्सपासून ते आणीबाणीमधे्य अन्न सहाय्य प्रदान करणे. 

• हे अॅप 2015 मधे्य लााँच करण्यात आले होते आवण तेव्हापासून, त्ाने येमेन, सीररया आवण नायजेररयासह जगातील 

काही सिाात मोठ्या अन्न सांकटाांना मदत प्रदान करण्यात मदत केली आहे. 

तनधी/Funding 

• WFP कडे वनधीचा कोणताही स्वतांत्र स्रोत नाही, तो पूणापणे ऐक्तिक देणग्याांद्वारे पुरविला जातो. त्ाचे प्रमुख देणगीदार 

हे सरकार आहेत, परां तु सांस्थेला खाजगी के्षत्र आवण व्यक्ी ांकडून देणग्या देखील वमळतात. 

शासन आतण नेतृत्व/Governance and leadership 

 

• जागवतक अन्न कायाक्रम (WFP) WFP कायाकारी मांडळाद्वारे वनयांवत्रत केला जातो, ज्यामधे्य 36 सदस्य असतात. 

• या सांस्थेचे प्रमुख कायाकारी सांचालक आहेत, ज्याची सांयुक् राष्टर सांघाचे सरवचटणीस आवण सांयुक् राष्टर ाांच्या अन्न आवण 

कृषी सांघटनेचे महासांचालक याांनी सांयुक्पणे वनयुक्ी केली आहे. कायाकारी सांचालकाची वनयुक्ी वनवित पाच 

िषांच्या मुदतीसाठी केली जाते आवण ते सांस्थेच्या प्रिासनासाठी तसेच त्ाचे कायाक्रम, प्रकल्प आवण इतर 

वक्रयाकलापाांच्या अांमलबजािणीसाठी जबाबदार असतात. 2017 पासून, हे पद डेक्तव्हड बीसले याांच्याकडे आहे. 

जागततक आरोग्य संघटना 

 

• जागवतक आरोग्य सांघटना ही सांयुक् राष्टर ाच्या आरोग्यासाठी असलेल्या वििेष सांस्था आहे जीची स्थापना 1948 मधे्य 

झाली. 

• त्ाचे मुख्यालय वजनेव्हा, क्तस्वत्झलंड येथे आहे. 
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• 194 सदस्य देि, 150 देि कायाालये, सहा प्रादेविक कायाालये आहेत. 

• ही एक आांतर-सरकारी सांस्था आहे आवण वतच्या सदस्य देिाांच्या सहकायााने सहसा आरोग्य मांत्रालयाांमाफा त काया 

करते. 

• WHO जागवतक आरोग्यविषयक बाबी ांिर नेतृत्व प्रदान करते, आरोग्य सांिोधनाचा अजेंडा तयार करते, वनकष आवण 

मानके ठरिते, पुराव्यािर आधाररत धोरण पयााय स्पष्ट करते, देिाांना ताांवत्रक समथान पुरिते आवण आरोग्य टर ेंडचे 

वनरीक्षण आवण मूल्याांकन करते. 

• हे 7 एवप्रल 1948 रोजी काया करण्यास सुरुिात झाली - ही तारीख आता दरिषी जागवतक आरोग्य वदन म्हणून 

पाळली जाते. 

जागततक आरोग्य तिन 2021 थीम: प्रते्कासाठी, सिात्र एक सुांदर, वनरोगी जग तयार करण्याची ही िेळ आहे.(It's time 

to build a fairer, healthier world for everyone, everywhere) 

उतिषे्ट्/ Objectives 

• आांतरराष्टर ीय आरोग्य कायााचे वनदेि आवण समन्वय अवधकारी म्हणून काया करणे. 

• सांयुक् राष्टर सांघ, वििेष एजन्सी, सरकारी आरोग्य प्रिासन, व्यािसावयक गट आवण योग्य िाटतील अिा इतर सांस्थाांिी 

प्रभािी सहयोग स्थावपत करणे आवण राखणे. 

• आरोग्य सेिा बळकट करण्यासाठी, विनांती केल्यािर, सरकाराांना सहाय्य प्रदान करणे. 

• आरोग्याच्या प्रगतीत योगदान देणार् या िैज्ञावनक आवण व्यािसावयक गटाांमधील सहकायााला प्रोत्साहन देणे. 

WHO आतण भारत 

• 12 जानेिारी 1948 रोजी भारत WHO चा सदस्य बनला. 

• दवक्षण पूिा आवियाचे प्रादेविक कायाालय निी वदल्ली येथे आहे. 

• 1967 मधे्य, WHO ने इां टेक्तन्सफाइड स्मॉलपॉक्स वनमूालन कायाक्रम सुरू केला. 

• जागवतक आरोग्य सांघटना (WHO) सह भारत सरकारच्या समक्तन्वत प्रयत्ाांमुळे, 1977 मधे्य स्मॉलपॉक्स वनमूालन 

करण्यात आले. 

• WHO च्या 1988 च्या जागवतक पोवलओ वनमूालन उपक्रमाला जागवतक बाँकेकडून आवथाक आवण ताांवत्रक मदत घेऊन 

भारताने या रोगाविरुद्धची लढाई सुरू केली. 

• WHO द्वारे 27 माचा 2014 रोजी सांपूणा दवक्षण-पूिा आविया प्रदेिासह भारताला पोवलओमुक् प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. 

जागततक आरोग्य सभा/ World Health Assembly 
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• सिा 194 सदस्य राज्याांतील प्रवतवनधी ांनी बनलेली WHA ही एजन्सीची सिोच्च वनणाय घेणारी सांस्था म्हणून काम करते. 

• डबू्ल्यएचए दरिषी सांमेलन घेते आवण महासांचालक वनिडण्यासाठी, धे्यये आवण प्राधान्यक्रम वनवित करण्यासाठी 

आवण डबू्ल्यएचओचे बजेट आवण वक्रयाकलाप मांजूर करण्यासाठी जबाबदार आहे. 

• सध्याचे महासांचालक टेडर ोस अधानोम आहेत, माजी आरोग्य मांत्री आवण इवथओवपयाचे परराष्टर  मांत्री, ज्याांनी 1 जुलै 

2017 रोजी त्ाांचा पाच िषांचा कायाकाळ सुरू केला होता. 

COVAX 

• COVAX हा कोविड-19 साथीच्या आजाराला प्रवतसाद म्हणून जागवतक आरोग्य सांघटना (WHO), युरोवपयन कवमिन 

आवण फ्रान्स याांनी एवप्रल 2020 मधे्य लॉन्च केला होता. 

• COVAX हा जगाच्या कानाकोपर्यातील लोकाांना कोविड-19 लसी उपलब्ध झाल्यानांतर त्ाांच्या सांपत्तीची पिाा न 

करता त्ाांना प्रिेि वमळेल याची खात्री करण्याचा एक प्रयत् आहे. 

• 2021 च्या अखेरीस 2 अब्ज डोस उपलब्ध करून देण्याचे प्रारां वभक उविष्ट आहे, जे उच्च जोखीम आवण असुरवक्षत 

लोकाांचे तसेच फ्रां टलाइन आरोग्य सेिा कमाचार् याांचे सांरक्षण करण्यासाठी पुरेसे असािे. 

• भारत हा एक लाभाथी आहे आवण म्हणून, कोिॅक्स सुविधेकडून लसी ांचा ठराविक प्रमाणात प्राप्त होईल. 

आंतरराष्ट्र ीय गुने्हगारी न्यायालय 

 

• 'द रोम सॅ्टटु्यट' नािाच्या आांतरराष्टर ीय कराराद्वारे िावसत, ICC ही जगातील पवहली कायमस्वरूपी आांतरराष्टर ीय 

फौजदारी न्यायालय आहे. 

• हे तपास करते आवण, जेथे आिश्यक आहे, आांतरराष्टर ीय समुदायासाठी वचांतेच्या गांभीर गुन्ह्ाांचा आरोप असलेल्या 

व्यक्ी ांिर खटला चालिते: नरसांहार, युद्ध गुने्ह, मानितेविरुद्ध गुने्ह आवण आक्रमकतेचा गुन्हा. 

• आांतरराष्टर ीय गुने्हगारी न्यायाच्या माध्यमातून, ICC चे उविष्ट आहे की त्ाांना त्ाांच्या गुन्ह्ाांसाठी जबाबदार धरािे आवण 

हे गुने्ह पुन्हा घडण्यापासून रोखण्यात मदत करा. 

• अमेररका आवण चीनसह भारत रोम कायद्याचा सदस्य नाही. 

• अलीकडेच मलेवियाने रोम कायद्याला मान्यता वदली आहे आवण आयसीसीचा 124 िा सदस्य बनला आहे. 

इततहास 

• 17 जुलै 1998 रोजी अवधक न्याय्य जग वनमााण करण्याच्या वदिेने 120 राज्याांनी रोम कायदा स्वीकारला. 
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• 1 जुलै 2002 रोजी 60 राज्याांनी अवधकृतपणे ICC ची स्थापना केल्यानांतर रोम कायदा लागू झाला. त्ाचे कोणतेही 

पूिालक्षी अवधकार के्षत्र नसल्यामुळे, ICC या तारखेला वकां िा त्ानांतर घडलेल्या गुन्ह्ाांिी सांबांवधत आहे. 

• आज ‘रोम कायदा’ हे ICC चे मागादिाक कायदेिीर साधन म्हणून काम करते, जे गुन्ह्ाांचे घटक, प्रवक्रयाांचे वनयम 

आवण पुरािे आवण बरेच काही यासारख्या इतर कायदेिीर मजकुरात स्पष्ट केले आहे. 

तथे्य आतण आकडेवारी 

• आज ICC मधे्य अांदाजे 100 राज्याांमधून 900 हून अवधक कमाचारी आहेत. 

• त्ाच्या 6 अवधकृत भाषा आहेत: इांग्रजी, फ्रें च, अरबी, चीनी, रवियन आवण सॅ्पवनि. 

• ICC ची 6 के्षत्रीय कायाालये आहेत: वकन्हिासा आवण बुवनया (कााँगोचे लोकिाही प्रजासत्ताक, "DRC"); कां पाला 

(युगाांडा); बाांगुई (मध्य आवफ्रकन ररपक्तिक, "CAR"); नैरोबी (केवनया), अवबदजान (कोटे डी'आयव्होअर). 

• इांग्रजी आवण फ्रें च या 2 कायारत भाषा आहेत. 

• हेग, नेदरलाँड्स येथे ICC मुख्यालय. 

• आतापयंत 27 प्रकरणे न्यायालयासमोर आहेत, काही प्रकरणाांमधे्य एकापेक्षा जास्त सांिवयत आहेत. 

• 16 जणाांना ICC वडटेन्हिन सेंटरमधे्य ताब्यात घेण्यात आले आहे. 

• ICC ही सांयुक् राष्टर सांघाची सांघटना नाही परां तु वतचा सांयुक् राष्टर ाांिी सहकाया करार आहे. 

• न्यायमूतींनी 8 दोषी आवण 3 वनदोष मुक् केले आहेत. 

• न्यायालयाचे अवधकार के्षत्र आवण कामकाज 

रोम कायदा, चार मुख्य गुन्ह्ाांसाठी आयसीसी अवधकार के्षत्र मांजूर करतो: 

1. नरसांहाराचा गुन्हा 

2. मानितेविरुद्ध गुने्ह 

3. युद्ध गुने्ह 

4. आक्रमकतेचा गुन्हा 

5. मयाादा 

न्यावयक सांस्था म्हणून, आयसीसीचे स्वतः चे पोवलस दल वकां िा अांमलबजािणी सांस्था नाही; अिा प्रकारे, ते समथानासाठी 

जगभरातील देिाांच्या सहकायाािर अिलांबून आहे, वििेषत: अटक करणे, अटक केलेल्या व्यक्ी ांना हेगमधील ICC बांदी कें िात 

स्थानाांतररत करणे, सांिवयताांची मालमत्ता गोठिणे आवण विक्षा लागू करणे. 

भारत आतण आय.सी.सी 

भारताने रोम कायद्यािर स्वाक्षरी केली नाही आवण अिा प्रकारे, खालील कारणाांमुळे आयसीसीचा सदस्य नाही: 

1. राज्य सािाभौमत्व 

2. राष्टर ीय वहतसांबांध 

3. पुरािे सांकवलत करण्यात अडचण 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

4. वनष्पक्ष िकील िोधण्यात समस्या 

5. गुने्हगारीची व्याख्या 

आंतरराष्ट्र ीय न्यायालय 

 

• ICJ ची स्थापना 1945 मधे्य युनायटेड नेिन्स चाटारद्वारे झाली आवण एवप्रल 1946 मधे्य काम करण्यास सुरुिात केली. 

• हेग (नेदरलाँड) येथील पीस पॅलेस येथे क्तस्थत सांयुक् राष्टर सांघाचे हे प्रमुख न्यावयक अांग आहे. 

• सांयुक् राष्टर सांघाच्या सहा प्रमुख अियिाांच्या विपरीत, हे एकमेि आहे जे नू्ययॉका  (यूएसए) मधे्य नाही. 

• हे राज्याांमधील कायदेिीर वििादाांचे वनराकरण करते आवण आांतरराष्टर ीय कायद्यानुसार, अवधकृत युनायटेड नेिन्स 

अियि आवण वििेष एजन्सीद्वारे सांदवभात कायदेिीर प्रश्ाांिर सल्लागार मते देते. 

• त्ात 193 देि पक्ष आहेत. 

रचना 

• न्यायालय 15 न्यायाधीिाांचे बनलेले आहे, जे सांयुक् राष्टर  महासभा आवण सुरक्षा पररषदेद्वारे नऊ िषांच्या पदासाठी 

वनिडले जातात. हे सांस्था एकाच िेळी पण िेगळे मतदान करतात. 

• वनिडून येण्यासाठी, उमेदिाराला दोन्ही सांस्थाांमधे्य पूणा बहुमत वमळाले पावहजे. 

• सातत् सुवनवित करण्यासाठी, दर तीन िषांनी न्यायालयाचा एक तृतीयाांि सदस्य वनिडला जातो आवण न्यायाधीि 

पुन्हा वनिडीसाठी पात्र असतात. 

• ICJ ला रवजस्टर ी, त्ाचे प्रिासकीय सांस्था द्वारे सहाय्य केले जाते. त्ाच्या अवधकृत भाषा इांग्रजी आवण फ्रें च आहेत. 

ICJ मधील भारतीय न्यायाधीश 

1. न्यायाधीि दलिीर भांडारी: 27 एवप्रल 2012 पासून न्यायालयाचे सदस्य 

2. रघुनांदन स्वरूप पाठक: १९८९-१९९१ 

3. नागेंि वसांग : १९७३-१९८८ 

4. सर बेनेगल राऊ: 1952-1953 

अतधकार के्षत्र आतण कायय/ Jurisdiction and Functioning 

• ICJ दुहेरी अवधकार के्षत्रासह जागवतक न्यायालय म्हणून काम करते 

1. Legal disputes: देिाांमधील कायदेिीर वििाद त्ाांच्याद्वारे सादर केले जातात (िादग्रस्त प्रकरणे) 
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2. Requests for advisory opinions: युनायटेड नेिन्स अियि आवण वििेष एजन्सी (सल्लागार कायािाही) द्वारे 

सांदवभात कायदेिीर प्रश्ाांिर सल्लागार मताांसाठी विनांत्ा. 

वनणाय अांवतम आहे, पक्षकाराांना खटल्यासाठी बांधनकारक आहे आवण अपील न करता (जास्तीत जास्त तो अथा लािला जाऊ 

िकतो वकां िा, निीन तथ्य िोधल्यािर, पुनरािृत्ती होऊ िकतो). 

Kulbhushan Jadhav case/ कुलभूषण जाधव प्रकरण 

• भारतीय नागररक कुलभूषण जाधि याांच्याविरुद्ध पावकस्तानी लष्करी न्यायालयाने (कवथत हेरवगरी आवण विध्वांसक 

वक्रयाकलापाांिर आधाररत) फािीच्या विके्षच्या वनणायाबाबत भारतीय प्रजासत्ताकची तक्रार. 

• मे 9, 2018 मधे्य, ICJ ने त्ाच्या फािीच्या विके्षला स्थवगती वदली आहे जेव्हा भारताने त्ाच्यासाठी न्याय 

वमळिण्यासाठी सांयुक् राष्टर  सांघासमोर यावचका दाखल केली होती. 

• हरीि साळिे हे आांतरराष्टर ीय न्यायालयामधे्य कुलभूषण जाधि याांचे िकील आहेत 

आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटना 

 

• आांतरराष्टर ीय कामगार सांघटना (ILO) ने 2019 मधे्य 100 िा िधाापन वदन साजरा केला. 

• ही एकमेि वत्रपक्षीय U.N. एजन्सी आहे. हे 187 सदस्य राज्याांतील सरकारे, वनयोके् आवण कामगाराांना एकत्र आणते, 

कामगार मानके सेट करण्यासाठी, धोरणे विकवसत करण्यासाठी आवण सिा मवहला आवण पुरुषाांसाठी सभ्य कामाांना 

प्रोत्साहन देणारे कायाक्रम तयार करतात. 

ILO चा इततहास 

• लीग ऑफ नेिन्सची सांलग्न एजन्सी म्हणून व्हसाायच्या तहाने 1919 मधे्य स्थापना केली. 

• 1946 मधे्य सांयुक् राष्टर ाांची पवहली सांलग्न वििेष एजन्सी बनली. 

• मुख्यालय: वजवनव्हा, क्तस्वत्झलंड 

• स्थापना वमिन: सािावत्रक आवण िाश्वत िाांततेसाठी सामावजक न्याय आिश्यक आहे. 

• आांतरराष्टर ीय स्तरािर मान्यताप्राप्त मानिी आवण कामगार हक्ाांना प्रोत्साहन देते. 

• 1969 मधे्य नोबेल िाांतता पाररतोवषक वमळाले 

ILO ची रचना/ Structure of ILO 
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सरकार, वनयोके् आवण कामगार प्रवतवनधी याांचा समािेि असलेल्या तीन मुख्य सांस्थाांद्वारे आयएलओ आपले काया पूणा करते. 

1. आांतरराष्टर ीय कामगार पररषद/ International Labour Conference 

2. वनयामक मांडळ/ Governing Body 

3. आांतरराष्टर ीय कामगार कायाालय/ International Labour Office 

ILO ची काये/ The Functions of the ILO 

• सामावजक आवण कामगार समस्याांचे वनराकरण करण्यासाठी वनदेवित समक्तन्वत धोरणे आवण कायाक्रमाांची वनवमाती. 

• अवधिेिने आवण विफारिी ांच्या स्वरूपात आांतरराष्टर ीय कामगार मानकाांचा अिलांब आवण त्ाांच्या अांमलबजािणीिर 

वनयांत्रण. 

• सामावजक आवण कामगार समस्याांचे वनराकरण करण्यासाठी सदस्य-राज्याांना सहाय्य. 

• मानिी हक् सांरक्षण (काम करण्याचा अवधकार, सांघटनेचे स्वातांत्र्य, सामूवहक िाटाघाटी, सक्ीच्या श्रमापासून 

सांरक्षण, भेदभािापासून सांरक्षण इ.). 

• सामावजक आवण श्रवमक समस्याांिरील कायांचे सांिोधन आवण प्रकािन. 

भारत आतण ILO 

• भारत हा ILO चा सांस्थापक सदस्य आहे आवण तो 1922 पासून ILO वनयामक मांडळाचा स्थायी सदस्य आहे. 

• भारतात, पवहले ILO कायाालय 1928 मधे्य सुरू झाले 

भारताने आठ-कोर/मूलभूत ILO करार  पैकी सहा मांजूर केले आहेत. ही अवधिेिने आहेत: 

1. सक्ीचे कामगार करार 

2. सक्ीचे कामगार करार रि करणे  

3. समान मोबदला करार  

4. भेदभाि (रोजगार व्यिसाय) करार 

5. वकमान िय वनयम  

6. बालकामगार कराराचे सिाात िाईट प्रकार  

• भारताने दोन मूलभूत/मूलभूत अवधिेिनाांना मान्यता वदलेली नाही, जसे की सांघटनेचे स्वातांत्र्य आवण सां ांं मेलन 

आयोवजत करण्याच्या अवधकाराचे सांरक्षण, 1948 (क्रमाांक 87) आवण सांघवटत करण्याचा अवधकार आवण सामूवहक 

सौदेबाजी अवधिेिन, 1949 (क्रमाांक 98). 

• ILO च्या अवधिेिन क्र.87 आवण 98 ला मान्यता न देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी नोकराांिर लादलेले काही 

वनबंध. 

• या अवधिेिनाांच्या मांजूरीमधे्य सरकारी कमाचार्याांना काही अवधकार प्रदान करणे समाविष्ट आहे जे िैधावनक 

वनयमाांनुसार प्रवतबांवधत आहेत, म्हणजे, सांप करण्याचा अवधकार, सरकारी धोरणाांिर उघडपणे टीका करणे, मुक्पणे 

आवथाक योगदान स्वीकारणे, मुक्पणे परदेिी सांस्थाांमधे्य सामील होणे इत्ादी.  
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तनयामक मंडळ/ Governing Body 

• श्री अपूिा चांिा, सवचि (कामगार आवण रोजगार) याांची ऑक्टोबर 2020 ते जून 2021 या कालािधीसाठी ILO च्या 

वनयामक मांडळाच्या अध्यक्षपदी वनिड झाली आहे. 

वनयमन मांडळाविषयी: 

• ही ILO ची सिोच्च कायाकारी सांस्था आहे जी धोरणे, कायाक्रम, अजेंडा, बजेट ठरिते आवण महासांचालकाांची वनिड 

करते. 

• ती वजवनव्हा येथे भेटते. हे िषाातून तीन िेळा भेटते. 

महत्वाचे प्रकाशने/Reports 

1. जागवतक रोजगार आवण सामावजक दृष्टीकोन/World Employment and Social Outlook (WESO) 

2. जागवतक िेतन अहिाल /Global Wage Report 

आंतरराष्ट्र ीय संघटनांची यािी: मुख्यालय आतण प्रमुख 

No आंतरराष्ट्र ीय संघटना मुख्यालय स्थापना अध्यक्ष/महासतचव 

1 जागवतक अन्न कायाक्रम रोम, इटली 1961 डेक्तव्हड बेसली 

2 जागवतक आरोग्य सांघटना वजवनव्हा, क्तस्वत्झलंड 1948 टेडर ोस अॅधानोम 

3 
आांतरराष्टर ीय गुने्हगारी 

न्यायालय 
रोम, इटली 2002 

न्यायाधीि वपओटर 

हॉफमान्हकी 

4 आांतरराष्टर ीय न्यायालय 
सॅन फ्राक्तन्सको, कॅवलफोवनाया, युनायटेड 

से्टट्स 
1945 न्यायाधीि जोन ई. डोनोघू्य 

5 आांतरराष्टर ीय कामगार सांघटना वजवनव्हा, क्तस्वत्झलंड 1919 गाय रायडर CBE 

संस्थांचे मुख्यालय लक्षात ठेवण्यासाठी काही युक्त्या 

तनयम 1: जर कोणत्ाही सांस्थेचे नाि "जागवतक (World) वकां िा आांतरराष्टर ीय (International)" ने सुरू होत असेल आवण 

"सांस्थेने (Organization)" सांपत असेल, तर त्ाांचे मुख्यालय "वजनेव्हा, क्तस्वत्झलंड" येथे असेल. 

लक्षात ठेवा: [ W_O & I_O ] ---- तजतनव्हा, स्वित्झलंड 
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[ W_O] 

• जागवतक आरोग्य सांघटना/World Health Organisation 

• जागवतक बौक्तद्धक सांपदा सांघटना/World Intellectual Property Organization 

• जागवतक हिामान सांघटना/World Meteorological Organization 

• जागवतक व्यापार सांघटना/World Trade Organization 

[ I_O]- Except IMO 

• आांतरराष्टर ीय कामगार सांघटना/International Labour Organization 

• रेड क्रॉस सांघटनेसाठी आांतरराष्टर ीय सवमती/International Committee for Red Cross Organization 

• आांतरराष्टर ीय मानकीकरण सांस्था/International Standardization Organization 

तनयम 2: ज्ांचे मुख्यालय लंडनमधे्य आहे अशा संस्थांसाठी युक्ती 

 I Am a Common man in London 

• I - आांतरराष्टर ीय सागरी सांघटना/International Maritime Organization (IMO) 

• Am - अॅमे्नस्टी इांटरनॅिनल/Amnesty International 

• Common - राष्टर कुल/Commonwealth of Nations 

• Common - राष्टर कुल दूरसांचार सांस्था/Commonwealth Telecommunication Organization 

. 
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