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അന്താരാഷ്ട്ര സംഘരനകള ം അവയ ടര 

ആസ്ഥാനവ ം 

അന്താരാഷ്ട്ര അജണ്ട നിശ്ചയിക്കാന ും രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെര ത്താന ും വികസന 

സുംരുംഭങ്ങൾക്കട ഇരും നൽകാന ും സഹായിക്ക ക എന്ന ലക്ഷ്യത്ത്താപ്പരയാണട അന്താരാഷ്ട്ര 

സുംഘരനകൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്ക ന്നതട. 

ഈ ത്ലഖനും വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര ഓർഗനനത്സഷ്ന കപ്പെയ ും അവയ പ്പര ആസ്ഥാനങ്ങപ്പെയ ും 

ക റിച്ച ള്ള ്പസക്തമായ വിവരങ്ങൾ നൽക ും, കൂരാപ്പത ത്കരെ പിഎസടസി പരീക്ഷ്കൾ 

ഉൾപ്പെപ്പരയ ള്ള എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷ്കൾക്ക ും ഇതട ഉപത്യാഗ്പദമാക ും. 

്പത്തയകിച്ചട ഭൂമിശാസട്തും, അന്താരാഷ്ട്ര സുംഘരന, പരിസ്ഥിതിശാസട്തും, ചരി്തപരമായ 

നിബന്ധനകൾ ത രങ്ങിയവയ മായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വസ്ത താപരമായ ത്ചാദയങ്ങൾ ത്കരെ 

പിഎസടസി പരീക്ഷ്കൾക്കട ത്ചാദിക്കാറ ണ്ടട. 

അന്താരാഷ്ട്ര സംഘരനകള ടരയ ം അവയ ടര ആസ്ഥാനങ്ങള ടരയ ം പട്ടിക 

അന്താരാഷ്ട്ര സംഘരനകൾ ആസ്ഥാനം 

ഐകയരാഷ്ട്ര സുംഘരന നയൂത്യാർക്കട, യ എസടഎ 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട ചിൽ്ഡൻസട എമർജൻസി ഫണ്ടട 

(UNICEF) നയൂത്യാർക്കട, യ എസടഎ 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട ത്പാെ ത്ലഷ്ൻ ഫണ്ടട (UNFPA) നയൂത്യാർക്കട, യ എസടഎ 

യ എൻ വനിതകൾ നയൂത്യാർക്കട, യ എസടഎ 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട പ്പസകയൂരിറ്റി കൗൺസിൽ (UNSC) നയൂത്യാർക്കട, യ എസടഎ 

അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (IMF) 

വാഷ്ിുംഗ്ടൺ ഡിസി, 

യ നണറ്റഡട ത്േറ്റടസട 

ത്ലാക ബാങ്കട ്ഗൂെട (WBG) 

വാഷ്ിുംഗ്ടൺ ഡിസി, 

യ നണറ്റഡട ത്േറ്റടസട 

ത്ലാകാത്രാഗയ സുംഘരന (WHO) ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

ഇനടറർനാഷ്ണൽ ത്ലബർ ഓർഗനനത്സഷ്ൻ ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

ഇനടറർനാഷ്ണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫട പ്പറഡട ത്്കാസട ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

ത്ലാക വയാപാര സുംഘരന ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

ത്ലാക കാലാവസ്ഥാ സുംഘരന (WMO) ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

ത്ലാക ബൗദ്ധിക സവത്തവകാശ സുംഘരന (WIPO) ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

ഇനടറർനാഷ്ണൽ ഓർഗനനത്സഷ്ൻ ത്ഫാർ 

ോൻത്ഡർനഡത്സഷ്ൻ ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

UNAIDS ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട എജയ ത്ക്കഷ്ണൽ സയനടറിഫികട 

ആൻഡട കൾച്ചറൽ ഓർഗനനത്സഷ്ൻ (യ പ്പനസടത്കാ) പാരീസട, ്ഫാൻസട 

സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന ും വികസനത്തിന ും 

ത്വണ്ടിയ ള്ള സുംഘരന (OECD) പാരീസട, ്ഫാൻസട 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട ഇൻഡസട്രിയൽ പ്പഡവലപടപ്പമനടറട 

ഓർഗനനത്സഷ്ൻ (UNIDO) വിയന്ന, ഓസട്രിയ 

അന്താരാഷ്ട്ര ആണത്വാർജ ഏജൻസി (IAEA) വിയന്ന, ഓസട്രിയ 

പ്പപത്്രാെിയും കയറ്റ മതി രാജയങ്ങെ പ്പര സുംഘരന 

(ഒപ്പപകട) വിയന്ന, ഓസട്രിയ 

ഇനടറർനാഷ്ണൽ മാരിനരും ഓർഗനനത്സഷ്ൻ (IMO) 

ലണ്ടൻ, യ നണറ്റഡട 

കിുംഗ്ഡും 

ത്കാമൺപ്പവൽത്തട ഓഫട ത്നഷ്ൻസട 

ലണ്ടൻ, യ നണറ്റഡട 

കിുംഗ്ഡും 

ആുംനേി ഇനടറർനാഷ്ണൽ 

ലണ്ടൻ, യ നണറ്റഡട 

കിുംഗ്ഡും 

ഫ ഡട ആൻഡട അ്ഗികൾച്ചറൽ ഓർഗനനത്സഷ്ൻ 

(എഫടഎഒ) ത്റാും, ഇറ്റലി 

ത്നാർത്തട അറ്റടലാനടറികട ്രീറ്റി ഓർഗനനത്സഷ്ൻ (നാത്റ്റാ) ്ബസ്സൽസട, പ്പബൽജിയും 
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യൂണിത്വഴ്സൽ ത്പാേൽ യൂണിയൻ ത്ബൺ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

അത്സാസിത്യഷ്ൻ ഓഫട സൗത്തട ഈേട ഏഷ്യൻ 

ത്നഷ്ൻസട (ആസിയാൻ) 

ജക്കാർത്ത, 

ഇത്ന്താത്നഷ്യ 

ഏഷ്യ-പസഫികട സാമ്പത്തിക സഹകരണും (APEC) കവീൻസ്ടൗൺ, സിുംഗെൂർ 

്രാൻസ്പരൻസി ഇനടറർനാഷ്ണൽ പ്പബർലിൻ, ജർമ്മനി 

ഇനടറർനാഷ്ണൽ റിനയൂവബിൾ എനർജി ഏജൻസി അബ ദാബി (യ എഇ) 

സൗത്തട ഏഷ്യൻ അത്സാസിത്യഷ്ൻ ത്ഫാർ റീജിയണൽ 

ത്കാഓെത്റഷ്ൻ കാഠ്മണ്ഡ , ത്നൊൾ 

ഓർഗനനത്സഷ്ൻ ഓഫട ഇസ്ലാമികട ത്കാ-ഓെത്റഷ്ൻ ജിദ്ദ, സൗദി അത്റബയ 

ഇന്തയൻ ഓഷ്യൻ റിും അത്സാസിത്യഷ്ൻ ത്ഫാർ 

റീജിയണൽ ത്കാഓെത്റഷ്ൻ എബിൻ, മൗറീഷ്യസട 

ത്വൾഡട നവഡട ഫണ്ടട ത്ഫാർ ത്നച്ചർ ്ഗന്ഥി, സവിറ്റടസർലൻഡട 

ഇനടറർനാഷ്ണൽ യൂണിയൻ ഓഫട പയ വർ ആൻഡട 

അനൈഡട പ്പകമിസട്രി ത്നാർത്തട കത്രാലിന 

രാസായ ധ നിത്രാധനത്തിന ള്ള സുംഘരന ത്ഹഗട, പ്പനതർലാൻഡ്സട 

അന്താരാഷ്ട്ര ഒെിമ്പികട കമ്മിറ്റി 

പ്പലാസാപ്പന, 

സവിറ്റടസർലൻഡട 

ത്ലാക സാമ്പത്തിക ത്ഫാറും 

പ്പകാത്ൊണി-ജനീവ, 

സവിറ്റടസർലൻഡട 

ഇനടറർനാഷ്ണൽ യൂണിയൻ ത്ഫാർ കൺസർത്വഷ്ൻ 

ഓഫട ത്നച്ചർ (IUCN) ഗ്ലാൻഡട, സവിറ്റടസർലൻഡട 

സ്മാരകങ്ങെ ും നസറ്റ കെ ും സുംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര 

കൗൺസിൽ (ICOMOS) പാരീസട, ്ഫാൻസട 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട എൻവത്യാൺപ്പമനടറട ത്്പാ്ഗാും 

(UNEP) പ്പനയടത്റാബി, പ്പകനിയ 
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അഭയാർത്ഥികൾക്കായ ള്ള ഐകയരാഷ്ട്രസഭയ പ്പര 

നഹക്കമ്മീഷ്ണർ (UNHCR) ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട ഓഫീസട ഓൺ ്ഡഗ്സട ആൻഡട 

ന്കും (UNODC) വിയന്ന, ഓസട്രിയ 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട ഇനടറർ റീജിയണൽ ന്കും 

ആൻഡട ജേിസട റിസർച്ചട ഇൻേിറടറയൂട്ടട (UNICRI) രൂറിൻ, ഇറ്റലി 

UN ഓഫീസട ത്ഫാർ ഡിസാേർ റിസ്കട റിഡക്ഷ്ൻ (UNDRR) ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

ഇനടറർനാഷ്ണൽ സിവിൽ ഏവിത്യഷ്ൻ 

ഓർഗനനത്സഷ്ൻ (ICAO) ത്മാൺ്രിയൽ, കാനഡ 

ഐകയരാഷ്ട്രസഭയ പ്പര വികസന പരിപാരി (UNDP) നയൂത്യാർക്കട, യ എസടഎ 

കാർഷ്ിക വികസനത്തിന ള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഫണ്ടട (IFAD) ത്റാും, ഇറ്റലി 

ഇനടറർനാഷ്ണൽ പ്പരലികമ്മയൂണിത്ക്കഷ്ൻ യൂണിയൻ 

(ITU) ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട ത്വൾഡട രൂറിസും 

ഓർഗനനത്സഷ്ൻ (UNWTO) മാ്ഡിഡട, സടപ്പപയിൻ 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട യൂണിത്വഴ്സിറ്റി (UNU) ത്രാക്കിത്യാ, ജൊൻ 

അന്താരാഷ്ട്ര നീതിനയായ ത്കാരതി (ICJ) ത്ഹഗട, പ്പനതർലാൻഡ്സട 

യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട ത്കാൺഫറൻസട ഓൺ ത്്രഡട 

ആൻഡട പ്പഡവലപടപ്പമനടറട (UNCTAD) ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

യ എൻ-ഹാബിറ്റാറ്റട പ്പനയടത്റാബി, പ്പകനിയ 

ത്വൾഡട ഫ ഡട ത്്പാ്ഗാും (WFP) ത്റാും, ഇറ്റലി 

UN-OHRLLS നയൂത്യാർക്കട, യ എസടഎ 

മന ഷ്യാവകാശ നഹക്കമ്മീഷ്ണറ പ്പര ഓഫീസട (OHCHR) ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

അഭയാർത്ഥികൾക്കായ ള്ള ഐകയരാഷ്ട്രസഭയ പ്പര 

നഹക്കമ്മീഷ്ണർ (UNHCR) ജനീവ, സവിറ്റടസർലൻഡട 

 

അന്താരാഷ്ട് ര ഓർഗനനത്സഷ്ന കെ പ്പര പട്ടികയ ും അവയ പ്പര ആസ്ഥാനവ ും ഒര  സ ്പധാന 

വിഷ്യമാണട, കൂരാപ്പത ഇതിനട ത്കരെ പിഎസടസി, യ പിഎസടസി പരീക്ഷ്കെിൽ വെപ്പരയധികും 

്പസക്തിയ ണ്ടട. 

ടെഡ്ടകവാർട്ടേഴട്ടസിനിനടടുയ ം ഓർട്ഗനനടേഴസഷ്നടടുയ ം ടേഴപരട ഓർട്മ്മിക്ക ന്നതിന ള്ള 

ത്ന്തങ്ങൾ: 

1. "ടേഴ ാക" എന്നട വച്ചട ത രങ്ങ ന്ന ആന്തരാഷ്ട്ര ഓർട്ഗനനടേഴസഷ്ന കള ടര 

ആസ്ഥാനം ജനീവയി ാണട. 

1. ത്ലാകാത്രാഗയ സുംഘരന 

2. ത്ലാക കാലാവസ്ഥാ സുംഘരന 

3. ത്ലാക ബൗദ്ധിക സവത്തവകാശ സുംഘരന 

2.  മണിയ മായി ബന്ധടെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ഓർട്ഗനനടേഴസഷ്ന കള ടര ആസ്ഥാനം 

വാഷ്ിംഗ്ടൺ ഡ്ിസിയി ാണട: 

1. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (IMF) 

2. ത്ലാക ബാങ്കട 

3. വയാവസായിക വികസനം, ടപടേഴ്രാളിയം, ആടേഴറാമികട ഗടേഴവഷ്ണം 

എന്നിവയ മായി ബന്ധടെട്ട അന്തരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങള ടര ആസ്ഥാനം 

വിയന്നയി ാണട. 

1. യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട ഇൻഡസട്രിയൽ പ്പഡവലപടപ്പമനടറട ഓർഗനനത്സഷ്ൻ 
(UNIDO) 

2. ഇനടറർനാഷ്ണൽ ആത്റ്റാമികട എനർജി ഏജൻസി 

3. പ്പപത്്രാെിയും കയറ്റ മതി രാജയങ്ങെ പ്പര സുംഘരന (ഒപ്പപകട) 

4. വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പദ്ടവയവസ്ഥ എന്നിവയ മായി ബന്ധടെട്ട 

ഓർട്ഗനനടേഴസഷ്ന കള ടര ആസ്ഥാനം പാരീസി ാണട. 

1. സ്മാരകങ്ങെ ും നസറ്റ കെ ും സുംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കൗൺസിൽ (ICOMOS) 

2. യ നണറ്റഡട ത്നഷ്ൻസട എജയ ത്ക്കഷ്ണൽ സയനടറിഫികട ആൻഡട കൾച്ചറൽ 

ഓർഗനനത്സഷ്ൻ (യ പ്പനസടത്കാ) 

3. സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന ും വികസനത്തിന ും ത്വണ്ടിയ ള്ള സുംഘരന (OECD) 
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