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आंतरराष्ट्रीय संघटना/International Organization 

• आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणजे तयांच्या सदस्यांमधील औपचाररक राजकीय करारांद्वारे स्थापपत संस्था जयांना 
आंतरराष्ट्रीय कराराचंा दजाा आहे; तयांचे अस्स्ततव तयाचं्या सदस्य देशांमध्ये कायद्याने मान्य केले आहे; ते जया 
देशांत आहेत तया देशांच ेननवासी संस्थातमक एकके म्हणून तयांना मानले जात नाही.  

International Organizations मुख्यालय अध्यक्ष/प्रमुख 

आशियाई पायाभूत सुशिधा गुुंतिणूक बँक (AIIB) बीश ुंग, चीन श न शिकुन 

नू्य डेव्हिपमेंट बँक (शिक्स डेव्हिपमेंट बँक) िाुंघाय, चीन माकोस टर ॉय ो 

आशियाई शिकास बँक (ADB) माुंडिुयोुंग, शििीशपन्स मासातु्सगु असाकािा 

आुंतरराष्ट्र ीय नाणेशनधी (IMF) िॉशिुंग्टन डीसी, यूएस शिस्टाशिना  ॉश िव्हा (MD) 

 ागशतक बँक (WB) िॉशिुंग्टन डीसी, यूएस डेव्हव्हड मािपास 

सुंयुक्त राष्ट्र  सुंघटना (UN) नू्ययॉकि , यू.एस अँटोशनयो गुटेरेस (महासशचि) 

सुंयुक्त राष्ट्र  महासभा (UNGA) नू्ययॉकि , यू.एस अबु्दल्ला िाशहद (मािदीि) 

सुंयुक्त राष्ट्र ाुंचा बाि शनधी (UNICEF) नू्ययॉकि , यू.एस 

हेशिएटा िोर (कायिकारी 

सुंचािक) 

व्यापार आशण शिकासािरीि सुंयुक्त राष्ट्र  पररषद 

(UNCTAD) श शनव्हा, व्हित्झिंड रेबेका शिनसॅ्पन (महासशचि) 

 ागशतक आरोग्य सुंघटना (WHO) श शनव्हा, व्हित्झिंड 

टेडर ोस अधानोम गेिेयसस 

(महासुंचािक) 

 ागशतक आशथिक मुंच (WEF) श शनव्हा, व्हित्झिंड क्लाऊस श्वाब 

आुंतरराष्ट्र ीय कामगार सुंघटना (ILO) श शनव्हा, व्हित्झिंड गाय रायडर (महासुंचािक) 

 ागशतक व्यापार सुंघटना (WTO) श शनव्हा, व्हित्झिंड Ngozi Okonjo-Iweala 
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 ागशतक हिामान सुंघटना (WMO) श शनव्हा, व्हित्झिंड गेरहाडि एशडर यन 

 ागशतक बौव्हिक सुंपदा सुंघटना (WIPO) श शनव्हा, व्हित्झिंड डॅरेन टँग 

इुंटरनॅिनि कशमटी ऑि द रेड िॉस श शनव्हा, व्हित्झिंड पीटर मौरर 

सुंयुक्त राष्ट्र  िैक्षशणक िैज्ञाशनक आशण साुंसृ्कशतक 

सुंघटना (UNESCO) पॅररस, फ्रान्स ऑडर े अझौिे (महासुंचािक) 

आशथिक सहकायि आशण शिकास सुंघटना (OECD) पॅररस, फ्रान्स मॅशथयास कॉमिन (महासशचि) 

आुंतरराष्ट्र ीय अणुऊ ाि ए न्सी (IAEA) व्हव्हएन्ना, ऑव्हस्टरया रािेि माररयानो िोसी 

पेटर ोशियम शनयाित करणाऱ्या देिाुंची सुंघटना (OPEC) व्हव्हएन्ना, ऑव्हस्टरया 

महामशहम सानुसी बशकंडो 

(महासशचि) 

ऍमे्नस्टी इुंटरनॅिनि िुंडन, यूके 

डॉ एगे्नस कॅिामाडि 

(महासशचि) 

आुंतरराष्ट्र ीय सागरी सुंघटना (IMO) िुंडन, यूके शकटॅक शिम (महासशचि) 

दशक्षण आशियाई प्रादेशिक सहकायि सुंघटना 

(SAARC) काठमाुंडू, नेपाळ 

एसािा रुिान िीराकून 

(महासशचि) 

दशक्षण पूिि राष्ट्र ाुंची सुंघटना (ASEAN)  काताि, इुंडोनेशिया 

महासशचि- दातो शिम  ॉक 

होई 

एशिया पॅशसशिक आशथिक सहकायि (APEC) शसुंगापूर 

अध्यक्ष:  ेशसुंडा आडिनि 

कायिकारी सुंचािक: रेबेका 

िाशतमा साुंता माररया 

उत्तर अटिाुंशटक करार सुंघटना (NATO) िुसेल्स, बेव्हियम 

 ेन्स स्टॉल्टनबगि 

(महासशचि) 

आुंतरराष्ट्र ीय शिकेट पररषद (ICC) दुबई, UAE 

िेग बाकि िे (कायििाहक 

अध्यक्ष) 
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अन्न आशण कृषी सुंघटना (FAO) रोम, इटिी कू्य डोुंगू्य (महासुंचािक) 

आुंतरराष्ट्र ीय न्यायािय (ICJ) हेग, नेदरिँड  ोन ई. डोनोघू्य 

आुंतरराष्ट्र ीय ऑशिव्हिक सशमती (IOC) िॉसने, व्हित्झिंड थॉमस बाख 

िेडरेिन इुंटरनॅिनि डी िुटबॉि असोशसएिन 

(FIFA) झुररच, व्हित्झिंड श यानी इनँ्फशटनो 

िर्ल्ि िाइड िुं ड िॉर नेचर (WWF) 

Avenue du Mont-Blanc, 

Gland, Vaud, Switzerland काटिर रॉबटटिस 

बहु-के्षत्रीय ताुंशत्रक आशण आशथिक सहकायािसाठी 

बुंगािच्या उपसागराचा पुढाकार (BIMSTEC) ढाका, बाुंगिादेि 

श्रीिुंकेचे सध्याचे अध्यक्षपद 

आहे 

 ागशतक उते्त क शिरोधी ए न्सी मॉव्हररयि, कॅनडा सर िेग कॉशिन्स रीडी 

बँक िॉर इुंटरनॅिनि सेटिमेंटटस (BIS) बासेि, व्हित्झिंड अगव्हस्टन कासे्टन्स (चेमन) 

 

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

