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मॉन्ट्र ो कन्व्हेन्व्शन 
बातम्ाांमधे्य का 

• तुर्कीने अलीर्कडेच सामुद्रधुनीच्या शासनाबाबत मॉन्ट्र ो र्कन्व्हेन्व्शन लागू र्करण्याचा ननर्णय जाहीर रे्कला आहे. 

 
महत्त्व 

• मॉन्ट्र ो र्कन्व्हेन्व्शनची तरतूद रनशयन युद्धनौर्काांना बॉस्पोरस आनर् डाडणनेलेस सामुद्रधुनीतून र्काळ्या समुद्रात प्रवेश 

र्करण्यास बांदी घालण्यास मदत र्करते. 

मॉन्ट्र ो कन्व्हेन्व्शन 1936 बद्दल 

• मॉन्ट्र ो र्कन्व्हेन्व्शन ररगनडिंग द रेनजम ऑफ द स्ट्र ेट्स, जे सहसा मॉन्ट्र ो र्कन्व्हेन्व्शन म्हरू्न ओळखले जाते. 

• हा तुर्कण स्तानमधील बोस्पोरस आनर् डाडेनेल सामुद्रधुनी ननयांनित र्करर्ारा आांतरराष्ट्र ीय र्करार आहे. 

• त्यावर 20 जुलै 1936 रोजी स्वित्झलिंडमधील मॉन्ट्र ो पॅलेस येथे िाक्षरी र्करण्यात आली आनर् 9 नोहेंबर 1936 रोजी 

लागू झाली. 

मॉन्ट्र ो कन्व्हेन्व्शनमधील प्रमुख घटक युद्धकाळात काळ्या समुद्रात कोणती जहाजे प्रवेश करू शकतात याचे 

ननयमन करतात: 

• युद्धर्काळात नर्कां वा जेहा तुर्की ितः  युद्धाचा पक्ष असेल नर्कां वा दुसर् या राष्ट्र ार्कडून आक्रमर्ाचा धोर्का असेल तेहा 

तुर्कण स्तान लढाऊ पक्षाांच्या युद्धनौर्काांसाठी सामुद्रधुनी बांद र्करू शर्कतो. 

• तुर्की तुर्कण स्तानशी युद्धात असलेल्या देशाांच्या व्यापारी जहाजाांसाठी सामुद्रधुनी बांद र्करू शर्कते. 

• र्काळ्या समुद्रावरील नर्कनारपट्टी असलेल्या र्कोर्त्याही देशाने - रोमाननया, बले्गररया, जॉनजणया, रनशया नर्कां वा युके्रन - 

सामुद्रधुनीतून युद्धाची जहाजे पाठवण्याच्या त्याच्या इराद्याच्या आठ नदवस अगोदर तुर्कीला सूनचत रे्कले पानहजे. 

• इतर देश, ज्ाांची सीमा र्काळ्या समुद्राला लागून नाही, त्याांनी तुर्कीला १५ नदवसाांची आगाऊ सूचना देरे् आवश्यर्क 

आहे. 

• रे्कवळ र्काळ्या समुद्रातील राष्ट्र े सामुद्रधुनीतून पार्बुडी पाठवू शर्कतात, रे्कवळ पूवणसूचना देऊन आनर् जर र्काळ्या 

समुद्राबाहेर जहाजे बाांधली नर्कां वा खरेदी रे्कली गेली असतील तरच. 

• एर्का वेळी फक्त नऊ युद्धनौर्काांना सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी आहे आनर् जहाजे नर्कती मोठी असू शर्कतात 

याला वैयस्वक्तर्कररत्या आनर् एर्क गट म्हरू्न मयाणदा आहेत. 

• जहाजाांचा र्कोर्ताही गट 15,000 मेनटर र्क टनाांपेक्षा जास्त असू शर्कत नाही. 

• आधुननर्क युद्धनौर्का जड आहेत, सुमारे 3,000 मेनटर र्क टन निगेट्स आनर् 10,000 मेनटर र्क टन सुमारे नवनाशर्क आनर् 

कू्रझर आहेत. 
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नोट:  

• तुर्कण स्तानने दुसर्या महायुद्धाच्या र्काळात या अनधवेशनाच्या अनधर्काराांचा वापर रे्कला आहे, ज्ामधे्य तुर्कण स्तानने 

लढाऊ राष्ट्र ाांशी सांबांनधत युद्धनौर्काांसाठी सामुद्रधुनी बांद रे्कल्या आहेत, ज्ामुळे अक्ष शक्ती ांना (Axis powers) 

सोस्वहएत युननयनवर हल्ला र्करण्यासाठी त्याांच्या युद्धनौर्का पाठवण्यापासून रोखण्यात मदत झाली - आनर् सोस्वहएत 

नौदलाला भूमध्य समुद्रातील लढाईत भाग घेण्यापासून रोखले गेले. 
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