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नॉर्थ अटलाांटटक ट्रीटी ऑर्थनायझेशन, NATO 

नॉर्थ अटलाांटटक ट्रीटी ऑर्थनायझेशन, NATO ही उत्तर अमेररका आणि युरोपमधील एक आांतरशासकीय राजकीय 
आणि लष्करी युती आहे जी जार्ततक दसुऱ्या महायुद्धामधून जन्माला आली आणि 1949 मध्ये त्यावर स्वाक्षरी 
झाली. सोव्हहएत युतनयनकडून भववष्यातील कोित्याही आक्रमिाचा सामना करिे हे तेहहाचे मुख्य उद्टदष्ट 
होते. 1955 मध्ये जेहहा सोव्हहएत युतनयन आणि इतर सात युरोपीय देशाांनी वॉसाथ करारावर स्वाक्षरी केली तेहहा 
हे ववशेषतः महत्वाचे बनले. पूवथ आणि मध्य युरोपमध्ये साम्यवाद पसरत होता - आणि या कराराने सोव्हहएत 
उपग्रह राजयाांना लष्करी समर्थन देण्याचे वचन टदले. सध्या सुरू असलेल्या रशशया-युके्रन सांघषाथदरम्यान हे चचेत 
आहे. या लेखात, आपि नाटोबद्दल तपशीलवार चचाथ करू.  

 

1949 मध्ये वॉशशांग्टनमध्ये बारा युरोवपयन आणि उत्तर अमेररकन देशाांनी अलायन्सच्या स्र्ापनेच्या करारावर स्वाक्षरी 
केली. लोकशाही, वैयव्ततक स्वातांत्र्य आणि कायद्याचे राजय आणि वववादाांचे शाांततापूिथ तनराकरि करण्यासाठी NATO 
शमत्र राष्ट्राांना वचनबद्ध करते. हा करार लोकशाही मूल्याांवर कायथ करतो आणि सामूटहक सांरक्षिाची कल्पना माांडतो, 
म्हिजे सवथ शमत्र राष्ट्राांववरुद्ध हल्ला. 

नॉर्थ अटलाांटटक ट्रीटी ऑर्थनायझेशन – ककां वा NATO- हे सुतनव्चचत करते की त्याांच्या युरोवपयन सदस्य देशाांची सुरक्षा 
त्याांच्या उत्तर अमेररकन सदस्य देशाांशी अववभाजयपिे जोडलेली आहे. 

मुख्य ठळक मुद्दे: 

NATO सदस्य: सध्या 30 सदस्य देश आहेत आणि नॉर्थ अटलाांटटक ट्रीटी ऑर्थनायझेशनमधील महत्त्वाचे प्लयेसथ स्वतः 
सदस्य देश आहेत. 
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अल्बातनया (2009) बेव्ल्जयम (1949) बल्र्ेररया (2004) 

कॅनडा (1949) क्रोएशशया (2009) झेक प्रजासत्ताक (1999) 

डेन्माकथ  (1949) एस्टोतनया (2004) फ्रान्स (1949) 

जमथनी (1955) ग्रीस (1952) हांर्ेरी (1999) 

आइसलॅंड (1949) इटली (1949) लाटववया (2004) 

शलर्ुआतनया (2004)  लतझेंबर्थ (1949) मॉन्टेनेग्रो (2017) 

नेदरलँड्स (1949) उत्तर मॅसेडोतनया (2020) नॉवे (1949) 

पोलांड (1999)  पोतुथर्ाल (1949) रोमातनया (2004) 

स्लोहहेककया (2004) स्लोहहेतनया (2004) स्पेन (1982) 

तुकी (1952) युनायटेड ककां र्डम (1949) युनायटेड स्टेट्स (1949) 

मुख्यालय: बु्रसेल्स, बेव्ल्जयम 
अधधकृत भाषा: इांग्रजी, फ्रें च 
सरधचटिीस: जेन्स स्टॉल्टनबर्थ 

कोणते देश नाटोमध्ये सामील होऊ शकतात? 
• NATO चे सदस्यत्व खुले आहे आणि इतर कोित्याही युरोवपयन राजयाला परवानर्ी आहे जे स्र्ान देतात 

- या कराराची तत्त्व ेआणि  
- उत्तर अटलाांटटक क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी योर्दान देिे. 

• सदस्यत्व कृती योजनेअांतर्थत, NATO इच्छुक सदस्याांना सदस्यत्वासाठी तयार करण्यात आणि हयावहाररक सल्ला 
आणि लव्ययत सहाय्य देऊन महत्त्वाच्या आवचयकता पूिथ करण्यात मदत करते. 
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NATO कसे कायथ करत?े  
• NATO अटलाांटटक ओलाांडून सांवाद आणि सहकायाथसाठी एक अद्ववतीय मांच प्रदान करते. सुरुवातीला, 1949 मध्ये 

12 सदस्य देशाांसह अलायन्सची सुरुवात झाली. तर्ावप, स्र्ापनेचा करार इतर युरोपीय राष्ट्राांना युतीमध्ये सामील 
होण्याची परवानर्ी देतो जोपयतं ववद्यमान शमत्र राष्टे्र यासाठी सहमती देतात तोपयतं. 

• कोित्याही सांभाहय सदस्याने NATO ची मूलभूत मूल्ये सामातयक असली पाटहजेत. युरो-अटलाांटटक क्षते्रातील 
सुरक्षेसाठी योर्दान देण्याची क्षमता आणि इच्छा असि ेआवचयक आहे. 

• सध्या, नाटोचे 30 सदस्य आहेत जे एकत्र मजबूत आणि सुरक्षक्षत आहेत. सुमारे सात दशकाांपासून, नाटोने 
आपल्या प्रदेशात शाांतता सुतनव्चचत केली आहे. नाटोच्या धमतया आणि त्याांच्याशी हयवहार करण्याची पद्धत 
कालाांतराने ववकशसत झाली असली तरी, युतीचे उद्टदष्ट, मूल्ये आणि सांस्र्ापक तत्त्वे समान राटहली आहेत. 

• त्याच्या पटहल्या चार दशकाांसाठी, शीतयुद्धाने युतीची हयाख्या केली आणि त्याचे सामूटहक सांरक्षि ही नाटोची 
मुख्य भूशमका होती. 1989 मध्ये, जेहहा सोव्हहएत युतनयनच्या पतनाने हा सांघषथ सांपला तेहहा काहीांनी म्हटले की 
नाटोने आपला उद्देश पूिथ केला आहे, आता त्याची र्रज नाही. आणि तरीही युती अजून पि व्स्र्त आहे. 

NATO काळानुसार आलेल्या अडचणीांचा सामना कसा केला? 
• शीतयुद्धाच्या समाप्तीमुळे प्रर्ती आणि शाांततेची आशा तनमाथि झाली. बुटीटने अव्स्र्रतेच्या नवीन युर्ाची 

सुरुवात केली आणि NATO ने सुरक्षा वातावरिातील बदलाांना प्रततसाद टदला आणि नवीन काये हाती घेऊन त्याांच े
लक्ष हलवले. 

• नाटोचे उद्टदष्ट त्याच्या सदस्याांच्या सामूटहक सांरक्षिाची खात्री करण्यापलीकडे भार्ीदारी आणि सहकायाथद्वारे 
सुरक्षा वाढवि ेआहे. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, अलायन्सने सदस्य नसलेल्या देशाांशी तसेच पूवीच्या 
'ईस्टनथ ब्लॉक'चे पूवीचे शीतयुद्ध शत्रू इत्यादीांशी सांबांध ववकशसत केले आहेत. आणि यापैकी काही भार्ीदार 
तेहहापासून युतीचे सदस्य बनले आहेत. 

• सध्या ते सदस्य नसलेले देश आणि इतर सांघटनाांसोबत काम करत आहे हे नाटोच्या मूलभूत कायांपैकी एक 
मानले जाते. हे 40 भार्ीदार देशाांसह इतर आांतरराष्ट्रीय सांस्र्ाांसह कायथ करते, जसे की युरोवपयन युतनयन आणि 
सांयुतत राष्ट्र. 

• शीतयुद्ध सांपल्यापासून NATO ने आांतरराष्ट्रीय सांकट हयवस्र्ापनात महत्त्वपूिथ भूशमका घेतली आहे आणि 
भार्ीदार देशाांसोबत जवळून काम करून युतीने युद्ध सांपवण्यात आणि बाल्कनमध्ये शाचवत शाांतता तनमाथि 
करण्यात मदत केली. 

• अमेररकेवरील 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान, शमत्र राष्ट्राांनी आणि भार्ीदाराांनी अफर्ाणिस्तानमध्ये 
व्स्र्रता आिण्यासाठी मदत करण्यासाठी सैन्य तैनात केले. आणि अरब व्स्प्रांर् दरम्यान, र्द्दफी हुकूमशाहीद्वारे 
लयय केलेल्या नार्ररकाांचे सांरक्षि करण्यासाठी NATO ने शलबबयावर हवाई मोहीम राबवली. 

समुद्री ऑपरेशन्समध्ये नाटो पाळत ठेवणे: 
• सार्री सुरक्षा ऑपरेशन्समध्ये, नाटो आणि त्याच्या भार्ीदाराांनी हॉनथ ऑफ आकफ्रका चाचेधर्री   रोखण्यात मदत 

केली आणि आकफ्रका आणि भूमध्य समुद्रात दहशतवादाशी लढण्यासाठी सहकायथ करण्यासाठी आणि एव्जयन 
समुद्रातील बेकायदेशीर स्र्लाांतर आणि मानवी तस्करी रोखण्यासाठी आांतरराष्ट्रीय प्रयत्नाांना देखील पाटठांबा टदला 
आहे. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

 

 
• ताांबत्रक प्रर्तीसह, भूतकाळातील धोतयाांपेक्षा खूप ववस्ततृ शे्रिी आहे. जार्ततक स्तरावर, पूवेकडे, रशशया कक्रशमयाचे 

बेकायदेशीर सामीलीकरि आणि युके्रनचे अव्स्र्रीकरि, तसेच नाटोच्या सीमेजवळ त्याच्या लष्करी उभारिीमुळे 
अधधक ठाम झाला आहे. दक्षक्षिेकडे, मध्य पूवथ आकफ्रकेतील सुरक्षा पररव्स्र्ती बबघडली आहे, जयामुळे मोठ्या 
प्रमािावर स्र्लाांतर होण्यास चालना शमळते, दहशतवादी हल्ल्याांना प्रेरिा शमळत ेआणि जीववतहानी होते. 

• NATO त्याच्या प्रततबांध आणि सांरक्षि व्स्र्तीला बळकट करून प्रततसाद देत आहे, तसेच NATO क्षते्राबाहेरील 
सुरक्षा व्स्र्र आणि मजबूत करण्याच्या आांतरराष्ट्रीय प्रयत्नाांना समर्थन देत आहे.  

• सध्याच्या काळात, सतत धोका आहे आणि मोठ्या प्रमािावर ववनाशकारी शस्त्राांचा प्रसार, ऊजाथ पुरवठ्याला धोका, 
सायबर हल्ले आणि सुरक्षक्षतता पररिामाांसह पयाथवरिीय आहहानाांचा सामना केला जातो. 

• ही आहहाने कोित्याही एका देशासाठी ककां वा एका सांस्र्ेसाठी स्वतःहून हाताळण्यासाठी खूप मोठी आहेत, त्यामुळे 
त्याांना हाताळण्यासाठी NATO त्याच्या भार्ीदाराांच्या नेटवकथ शी जवळून काम करत आहे. 

• सहमती आणि सल्लामसलत हे नाटोच्या मूलभूत कायथक्षमतेचा भार् आहेत. उत्तर अटलाांटटक कौव्न्सलमध्ये सवथ 
सदस्य देशाांच ेप्रतततनधधत्व केले जाते, व्जर्े तनिथय सवथसांमतीने घेतले जातात - म्हिज ेएकमताने - सवथ राष्ट्राांची 
सामूटहक इच्छा हयतत करिे.  

NATO आमी 

 
• कोितीही NATO आमी नाही, म्हिजे, राष्ट्रीय सेना कोित्याही राष्ट्रीय कमाांड अांतर्थत असतात. जहेहा आवाहन 

केले जाते, तेहहा शमत्र राष्टे्र NATO-नेततृ्वाखालील ऑपरेशन्स आणि सरावाांसाठी त्याांचे सैन्य, उपकरिे ककां वा इतर 
कोितीही क्षमता स्वयांसेवा पुरवतात.  

• प्रत्येक सदस्य राजय स्वत:च्या सशस्त्र दलाांना पैसे देतो आणि सैन्य तैनात करण्याचा खचथ भरतो. पि 
एकबत्रतपिे, शमत्रपक्षाांना त े एकट्याने करावे लार्ले 
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त्यापेक्षा खूप कमी खचाथत खूप जास्त सुरक्षा शमळते.  
• प्रत्येक सदस्य त्याच्या राष्ट्रीय सांरक्षि बजटेच्या र्ोड्या प्रमािात NATO ला योर्दान देतो. बवे्ल्जयममधील 

राजकीय आणि ऑपरेशनल मुख्यालय तसेच NATO क्षेत्रामध्ये एकाव्त्मक लष्करी कमाांड स्ट्रतचर चालवण्यासाठी 
राष्ट्रीय योर्दान देय देते.  

• ते सामातयक लष्करी क्षमता, सांपे्रषि, कमाांड आणि तनयांत्रि यासाठी आवचयक असलेल्या प्रिाली आणि 
सुववधाांच्या काही खचाथचा समावेश करतात, सवथ काही नाटो ऑपरेशन्ससाठी लॉव्जव्स्टक समर्थनासाठी. इतर 
बहुराष्ट्रीय क्षमता प्रकल्पाांना शमत्र राष्ट्राांच्या र्टाांकडून तनधी टदला जातो.  

• अनेक वषांच्या सांयुतत तनयोजन, सराव आणि तैनातीमुळे, र्रज पडल्यास वरे्वेर्ळ्या राष्ट्राांतील सतैनक एकत्र 
काम करू शकतात. एकत्र काम केल्याने शमत्रपक्ष अधधक मजबूत आहेत.        
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