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INS विक्रांत (INS Vikrant) 
• INS विक्रांत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (02 Sept 2022) कोचीन शिपयार्ड येथे एका भव्य समारंभात 

आयएनएस शिक्ांत या भारताच्या पशिल्या स्वदेिी शिमानिाहू युद्धनौकेचे जलाितरण केले. 45,000 टन िजनाची िी 

युद्धनौका ₹ 20000 कोटी खचचडन तयार करण्यात आली आिे. आजच्या लेखात आपण आयएनएस शिक्ांत शिषयी 

संपचणड माशिती जाणचन घेणार आिोत. 

• भारताची पशिली स्वदेिी शिमानिाहू युद्धनौका (आयएसी-१) आयएनएस शिक्ांत म्हणचन नौदलात दाखल िोणे िा एक 

शनणाडयक क्षण आिे. स्वदेिी बनािटीची आशण बांधणीची पशिली शिमानिाहू युद्धनौका आयएनएस शिक्ांत 'ब्लच िॉटर 

नेव्ही' म्हणचन देिाचे स्थान बळकट करेल. पशिली स्वदेिी युद्धनौका INS Vikrant आता भारतीय नौदलात सामील 

झाली आिे. कोची येथे PM नरेंद्र मोदी यांच्या िसे्त िा सोिळा पार पर्ला आिे.  

आता आपण INS शिक्ांत चे िैशिष्ट्ये जाणचन घेऊ या: 

करय आहे INS Vikrant ची िैविष्ट्य? 

INS शिक्ांत िर 88 MW क्षमतेच्या 4 गॅस टबाडइनने सुसज्ज आिे आशण शतचा कमाल िेग 28 नॉट्स आिे. शिक्ांतने गेल्या िषी 

21 ऑगस्टपासचन सागरी चाचण्यांचे अनेक टपे्प यिस्वीपणे पार केले आिेत.  

• INS शिक्ांतमधे्य 76% स्वदेिी घटक आिेत आशण युद्धनौकांमधे्य MiG-29 लढाऊ शिमाने, Kamov-31, MH-60R 

याशििाय स्वदेिी शिकशसत प्रगत िलके िेशलकॉप्टर (ALH) आशण िलके लढाऊ शिमान (LCA) यांचा समािेि आिे. 

• या युद्धनौकेमुळे सुमारे 2000 पेक्षा अशधक लोकांना रोजगार शमळाला आिे. INS शिक्ांतची लांबी 262 मी. आिे आशण 

जिाजाचे िजन सुमारे 45000 टन आिे.  

• या जिाजाची उंची सुमारे 59 मी. आिे, जी 15 मजली इमारतीच्या बरोबरीची आिे आशण रंदी 62 मी. आिे. 

INS Vikrant चे महत्त्व 

आयएनएस शिक्माशदत्य िी रशियन बनािटीची एकमेि शिमानिाहू युद्धनौका सध्या नौदलाच्या ताब्यात आिे. देिाच्या शिस्तीणड 

पचिड आशण पशिम शकनारपट्टी, सागरी सामररक के्षत्रातील बदलती आव्हाने, अिा अनेक कारणांमुळे नौदलाच्या दोन्ही शिभागांना 

(पचिड आशण पशिम) तीन शिमानिाहू युद्धनौकांची आिश्यकता आिे.  

• INS शिक्ांतच्या समािेिामुळे दोन्ही शिभागांमधे्य सुरके्षच्या उदे्दिाने शिमानिाहू जिाज तैनात करण्याची शनकर् पचणड 

िोईल. 

• शिमानिाहू युद्धनौकेबरोबरच के्षपणासे्त्र आशण इतर िस्त्रांनी सुसज्ज शिशिध युद्धनौका, पाणबुड्या, इंधन भरणारी 

जिाजे इत्यादीचंा ताफा आिे. 

• समुद्रातील धोक्ांपासचन युद्धनौकेचे संरक्षण करत असतानाच त्या ताफ्याचा युद्धात प्रभािीपणे िापर िोतो.  

• लढाऊ शिमाने त्याची मारक क्षमता लक्षणीयरीत्या िाढितात. एकाच िेळी दोन आधुशनक जिाजे पचणड क्षमतेने कायडरत 

िोणार असल्याने भारतीय नौदलाची ताकद िाढणार आिे. 

• आयएनएस शिक्ांत सुरिातीला नौदलाच्या पशिम मुख्यालयात असेल. 

INS Vikrant ची रचनर (Design) 

44 िजार टन िजनाची िी बोट गॅस तंत्रज्ञानािर (gas technology) आधाररत आिे. एकशत्रत गॅस टबाडइन प्रणाली (combined 

gas turbine system) 80 मेगािॅट िीज शनशमडती करते. त्यामुळे ते तािी 28 नॉशटकल मैल िेगाने प्रिास करू िकते. 

• INS Vikrant सामान्य पररस्स्थतीत 18 नॉशटकल मैल िेगाने प्रिास करेल, ज्यामुळे शतला 750 ते 8000 नॉशटकल मैल 

अंतर कापता येईल. 
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• त्याचे 262 मीटर लांब, 62 मीटर रंद आशण 59 मीटर उंच असे अिाढव्य स्वरूप आिे. फ्लोअर एररया दोन फुटबॉल 

फील्डचे के्षत्र भरेल. 

• 1700 लोकांचा ताफा लक्षात घेऊन 2300 िेगिेगळे कंपाटडमेंट तयार करण्यात आले आिेत. त्यात मशिला 

अशधकाऱयांसाठी स्वतंत्र व्यिस्था आिे. 

• शसस्टीम नेस्व्हगेिन, मागडदिडन, शिमानांसाठी खास िगीकृत जागा आिेत. 

INS Vikrant ची वनवमिती 

1990 च्या दिकाच्या उत्तराधाडत जुनी आयएनएस शिक्ांत संपुष्टात येण्याच्या जिळ आल्याने स्वदेिी शिमानिाहू युद्धनौका 

बांधण्याची योजना आकार घेऊ लागली. 

• ते शनिृत्त झाल्यानंतर, रॉयल नेव्हीमधे्य HMS िमीस म्हणचन 25 िषाांच्या कायडकाळानंतर, भारताने INS शिराटिर 

अिलंबचन राशिली, जी 10 िषाांहून अशधक काळ भारतीय नौदलाची सेिा करत िोती. 

• दरम्यान, स्वदेिी शिमानिाहू युद्धनौका-१ (आयएसी-१) चे शर्झाइन आशण बांधकाम जानेिारी २००३ मधे्य मंजचर 

करण्यात आले.  

• नौकानयन मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सािडजशनक के्षत्रातील जिाजबांधणी संस्था असलेल्या कोचीन शिपयार्ड 

शलशमटेर् (सीएसएल) या कंपनीला िे जिाज तयार करण्याचे काम देण्यात आले िोते.  

• सीएसएलचा िा पशिलाच युद्धनौका बांधणी प्रकल्प िोता. 

INS Vikrant वनवमितीचर प्रिरस  

आयएसीसाठी पशिला मोठा मैलाचा दगर् - ज्याला प्रोजेक्ट 71 (पी 71) म्हणचन देखील संबोधले जाते - एशप्रल 2005 मधे्य 

औपचाररक झाले. त्यानंतर लिकरच इतर औपचाररक कायडक्मिी झाले. 

कोणत्यािी जिाजाच्या जीिनात चार मित्त्वाचे औपचाररक प्रसंग असतात: 

1. keel laying 

2. launching 

3. commissioning 

4. decommissioning 

देिात शिमानिाहू युद्धनौका तयार करण्याचा िा पशिलाच प्रयत्न िोता. िा प्रकल्प फेबु्रिारी 2009 मधे्य सुरू करण्यात आला. 

• त्याची मचळ रचना भारतीय नौदलाच्या संरचना संचालनालयाने शिकशसत केली आिे. संपचणड तपिीलिार अशभयांशत्रकी 

शर्झाइन, बांधकाम आशण ऑनबोर्ड शसस्टमचे एकत्रीकरण िे सिड कोचीन शिपयार्ड कंपनीने केले.  

• देिाच्या इशतिासात प्रथमच शिमानिाहू जिाजाच्या आकाराच्या जिाजाची संपचणड शत्रशमतीय प्रशतकृती (मॉरे्ल) तयार 

करण्यात आली आिे. 

• त्याआधारे उत्पादन आराखरे् तयार केले. त्याची रचना, बांधणी आशण त्यातील यंत्रणांचे एकत्रीकरण िे सिड स्थाशनक 

पातळीिर केले गेले. 

• शिशिष्ट क्षमतेचा धातच, जिाज प्रणाली, दोन प्रकारच्या शिमानांच्या ऑपरेिनसाठी शर्झाइन यासारख्या आव्हानांिर 

कौिल्याने काम करािे लागले.  

• िषडभरात, शिमान िाितचक ऑपरेिन्स, तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री, रे्क तंत्रज्ञान, जीिरक्षक उपकरणे, मागडदिडन प्रणाली 

आशण अंशतम जिाजाच्या मित्त्वाच्या जिाजाच्या ििाई सुशिधा, जिाज सािडजशनक सिड उपकरणे आशण प्रणालीचंी 

स्वतंत्रपणे चाचणी घेण्यात आली. 
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