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माझगाव डॉक शिपशिल्डर्स 
ABOUT -  

• Mazagaon Dock Shipbuilders Limited, हे माझगाव, म ुंबई येथे स्थथत एक शिपयार्ड आहे.  

• हे भारतीय नौदलासाठी आशि ऑफिोअर पॅ्लटफॉमडसाठी य द्धनौका आशि पािब ड्या तयार करते आशि ऑफिोअर 

ऑइल शर्ि शलुंगसाठी सुंबुंशित समथडन जहाजे तयार करते.  

• हे टँकर, मालवाहू मोठ्या प्रमािात वाहक, प्रवासी जहाजे आशि फेरी देखील तयार करते. 

• MDL च्या शिपयार्डडसची थथापना 18 व्या ितकात झाली. यार्डडसची मालकी पेशननस लर आशि ओररएुं टल स्टीम 

नेस्िगेिन कुं पनी आशि शिटीि-इुंशर्या स्टीम नेस्िगेिन कुं पनी याुंसारख्या सुंथथाुंमाफड त गेली. अखेरीस, 'माझॅगॉन 

र्ॉक शलशमटेर्' ही सावडजशनक कुं पनी म्हिून 1934 मधे्य नोुंदिीकृत झाली. 

• 1960   मधे्य शिपयार्डचे राष्ट्ि ीयीकरि करण्यात आले आशि आता ती भारत सरकारची सावडजशनक के्षत्रातील उपक्रम 

आहे. 

 

Activities –  

• िाइस अॅर्शमरल नारायि प्रसाद, हे Mazagaon Dock Shipbuilders Limited अध्यक्ष आहेत .  

• त्ाुंनी 30 शर्सेंबर 2019 रोजी त्ाुंचे वतडमान अध्यक्ष  पद स्वीकारले. 

• यार्डमिील शक्रयाकलाप म्हिजे जहाज बाुंििी, पािब र्ी बाुंििे आशि ऑफशोअर स्टिक्चसडचे फॅशिकेशन. 

त्ाची म ुंबई आशि न्हावा येथे उत्पादन स शविा आहे. 

• यार्डमधे्य 30,000 रे्र् वेट टन (DWT) पयंत य द्धनौका, पािब ड्या आशि व्यापारी जहाजे तयार करण्याची 

क्षमता आहे.  

•  हे वेलहेर् पॅ्लटफॉमड, प्रशक्रया आशि उत्पादन पॅ्लटफॉमड आशि तेल शोिासाठी जॅक-अप ररग बनवू शकते. 
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Projects & work-  

• ऑफिोअर पॅ्लटफॉमस- 

• MDL ऑफिोअर ऑइल शर्ि शलुंग पॅ्लटफॉमड तयार करते . 

• हे अल्कॉक, म ुंबई आशि न्हावा यार्ड येथे वेलहेर्, वॉटर इुंजेक्शन आशि प्रोर्क्शन सेपरेटर आशि ग्लायकॉल प्रशक्रया 

क्षमता, तसेच जॅकअप ररग, एसबीएम आशि इतर ऑफिोर स्टिक्चसडसह पॅ्लटफॉमडच्या बाुंिकामासाठी स शविा 

चालवते. 

• ऑल्कॉक येथे ऑफिोअर ररग्सवर द रुस्ती आशि देखभालीची कामे केली जातात; 80 मीटर लाुंबीचे आशि 2,200 

टन वजनापयंतचे जॅकेट तयार केले जाऊ िकतात.  

• न्हावा येथे, 80 मीटर लाुंबीचे आशि 2,300 टन वजनापयंतचे जॅकेट, 550 टन वजनापयंतचे म ख्य रे्क आशि 160-

टन वजनाचे हेशलपॅर् बाुंिले जाऊ िकतात. 

• यार्डमधे्य तेल गळती साफ करण्यासाठी आशि ऑफिोअर शर्ि शलुंग पॅ्लटफॉमडवर आगीिी लढण्यासाठी सक्षम तज्ज्ञ 

जहाजे तयार केली जातात. 

• वेस्डुंग प्रशिक्षि िाळा स्वीकायड मानकाुंन सार वेस्डुंग तुंत्र आशि कायडपद्धती शवकशसत आशि देखरेख करते आशि 

वेस्डुंग तुंत्र सतत अद्यतशनत करते. 

NAVAL PROJECT –  

•        Nilgiri-class frigate-  

 

• MDL ने बाुंिलेली पशहली य द्धनौका 2,900 टन शवथथापन, INS शनलशगरी, शतच्या वगाडतील आघार्ीचे जहाज होते. 

•  ती 15 ऑक्टोबर 1966 रोजी प्रके्षशपत करण्यात आली आशि 23 जून 1972 रोजी कायाडस्ित झाली 

•  प ढील नऊ वर्ांमधे्य भारतीय नौदलासाठी या वगाडची आिखी पाच शिगेटडस बाुंिण्यात आली. 

Godavari-class frigate 

• शनलशगरी वगाडचे बाुंिकाम पूिड होत असताना, भारतीय नौदलाने स्वदेिी बनावटीच्या आशि तयार केलेल्या शिगेटसाठी 

आवश्यकता प्रस्ताशवत केल्या. हे नवीन शिगेट सुंपूिडपिे भारतीय शर्झाइन आशि शनशमडतीचे होते.  

• या गरजा पूिड करण्यासाठी, MDL ने 3,800-टन शवथथापन आशि दोन हेशलकॉप्टर चढवण्याची क्षमता असलेल्या 

गोदावरी-शे्रिीच्या मागडदशिडत-के्षपिास्त्र शिगेटडसची रचना आशि शनशमडती केली.  

• या वगाडची तीन जहाजे एमर्ीएलने बाुंिली होती - प्रम ख जहाज, INS गोदावरी, INS गुंगा आशि INS गोमती. 

Khukri-class corvettes- 

• MDL ने भारतीय नौदलासाठी ख करी-क्लास कॉवेटडसच्या पशहल्या दोन जहाजाुंची रचना आशि शनशमडती केली.  

• क्लासचे लीर् वेसल्स 23 ऑगस्ट 1989 रोजी आशि द सरे, INS क ठार, 7 जून 1990 रोजी कायाडस्ित करण्यात आले.  

• उवडररत क्लास गार्डन रीच शिपशबडसड अँर् इुंशजनीअसड (GRSE) येथे MDL करू्न वैशवध्यपूिड तुंत्रज्ञानाच्या 

हस्ताुंतरिानुंतर बाुंिण्यात आले.  

• य द्धनौका बाुंिण्याची क्षमता इतर यार्ांपयंत, तसेच मोठ्या प्रकल्ाुंसाठी एमर्ीएलमधे्य जागा तयार करिे. 

Delhi-class destroyers-  
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• एमर्ीएलने शर्झाईन केलेल्या आशि बाुंिलेल्या जहाजाुंचा प ढील वगड प्रोजेक्ट 15 शदल्ली-शे्रिीचे मागडदशिडत-के्षपिास्त्र 

शवनािक होते. 

• हे गॅस टबाडइनद्वारे समशथडत होते आशि 6,200 टन शवथथाशपत होते. प्रथम शे्रिी, INS शदल्ली, फेि वारी 1991 मधे्य 

प्रके्षशपत करण्यात आली आशि 15 नोिेंबर 1997 रोजी स रू करण्यात आली.  

• द सरे, INS मै्हसूर, 2 जून 1999 रोजी कायाडस्ित झाले, त्ानुंतर 22 जानेवारी 2001 रोजी या माशलकेतील िेवटचे 

जहाज INS म ुंबई स रू झाले.  

Shivalik - class frigates-  

• 6000- टन शिवाशलक-क्लास (प्रोजेक्ट 17) शिगेटडस ही स्स्टल्थ वैशिष्ट्ाुंसह भारतात शर्झाइन केलेली आशि तयार 

केलेली पशहली य द्धनौका आहे.  

• या बहु-भूशमका, मागडदशिडत-के्षपिास्त्र शिगेटडसनी रर्ार स्वाक्षरी कमी केली आहे आशि 2010 पासून सेवेत प्रवेि 

केला आहे.  

• या वगाडतील शकमान तीनचे बाुंिकाम MDL येथे झाले आहे. वगाडचे म ख्य जहाज २९ एशप्रल २०१० रोजी स रू झाले. 

• वगाडचे िेवटचे जहाज, INS सह्याद्री, २७ मे २००५ रोजी प्रके्षशपत झाले आशि २१ ज लै २०१२ रोजी स रू झाले. 

Kolkata-class destroyers – 

• कोलकाता-शे्रिीच्या जहाजे MDL मधे्य शर्झाइन आशि बाुंिल्या जािार् या 7,400-टन शे्रिीतील मागडदशिडत-के्षपिास्त्र 

शवनािकाुंची प ढची शपढी आहे.  

• ते से्टल्थ वैशिष्ट्े समाशवष्ट् करतात. ३० माचड २००६ रोजी क्लासचे लीर् वेसल्स लाँच करण्यात आले.  

• क्लासच्या शकमान तीन जहाजाुंची योजना करण्यात आली होती. शतघेही सशक्रय सेवेत आहेत. 

Submarines- 

Shishumar-class submarine-  

• शिि मार-शे्रिीच्या पािब ड्या या प्रकार 209 शर्झेल-इलेस्क्टिक पािब र्ीचा एक प्रकार आहे ज्याची रचना 

Howaldtswerke - Deutsche Werft  याुंनी केली आहे.  

• एमर्ीएलमधे्य या वगाडची दोन जहाजे बाुंिण्यात आली. भारतातील स्वदेिी बनावटीच्या या पशहल्या दोन पािब ड्या 

होत्ा.  

• INS िाल्की 7 फेि वारी 1992  रोजी आशि INS िाुंक ल 28 मे1994 रोजी   कायाडस्ित झाली. 

Kalvari-class submarine- 

• MDL DCNS  सोबत तुंत्रज्ञान-हस्ताुंतरि कराराअुंतगडत कलवरी वगाडच्या सहा शर्झेल-इलेस्क्टिक पािब ड्या बाुंित 

आहे. 

• INS कलवरी ,  या वगाडतील पशहले  भारतीय पुंतप्रिान नरेंद्र मोदी याुंनी 14 शर्सेंबर 2017 रोजी म ुंबईतील नेिल 

र्ॉकयार्डमिून स रू केली होती.  
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