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भारतीय अणुऊर्ाा महामंडळ 
• नू्यक्लिअर पॉवर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया डिडिटेि (NPCIL) हा भारत सरकारच्या अणुऊर्ाा डवभागाच्या (िीएई) 

प्रशासकीय डनयंत्रणाखािीि एक सावार्डनक के्षत्रातीि उपक्रि आहे. 

• अणुऊर्ाा कायदा, १९६२ अंतगात भारत सरकारच्या योर्ना व कायाक्रिांच्या अनुषंगाने अणुऊर्ाा प्रकल्प कायााक्लित 

करणे व वीर्डनडिातीसाठी अणुऊर्ाा प्रकल्प राबवणे या उडिष्ांसह कंपनी कायदा १९५६ अिये कंपनीची पक्लिक 

डिडिटेि कंपनी म्हणून नोदंणी करण्यात आिी. 

• देशात फास्ट ब्रीिर ररअॅक्टसा कायाक्रि राबडवणार् या अणुऊर्ाा डवभागाच्या (िीएई) आणखी एका पीएसयू 

भाडवनीिधे्य एनपीसीआयएिचा सहभाग आहे. 

• अणुऊर्ाा अणुभट्ट्ांची रचना, बांधकाि, कडिशडनंग आडण ऑपरेशनसाठी एनपीसीआयएि र्बाबदार आहे. 

नू्यक्लियर पॉवर कॉपोरेशन ऑफ इंडडया: इतर कामे 

• NPCIL ही एक सािंर्स्य करारावर स्वाक्षरी करणारी, नफा किावणारी आडण लाभांश देणारी कंपनी आहे ज्यात 

के्रडिट रेडटंग (CRISIL आडण CARE द्वारे AAA रेडटंग) आहे. NPCIL सध्या 6780 MW क्षितेच्या स्थाडपत क्षितेसह 

22 व्यावसाडयक अणुऊर्ाा अणुभट्ट्ा चालवत आहे. 

• अणुभट्ट्ांच्या ताफ्यात दोन उकळत्या वॉटर ररअॅक्टसा (बीिब््लयूआर), १८ दाबयुक्त हेवी वॉटर ररअॅक्टसा 

(पीएचिब््लयूआर) यांचा सिावेश आहे, ज्यात रार्स्थानिधील १०० िेगावॅटचा एक पीएचिब््लयूआर आहे, र्ो भारत 

सरकारच्या िीएईच्या िालकीचा आहे आडण प्रते्यकी १० िेगावॅट क्षितेच्या दोन व्हीव्हीईआर अणुभट्ट्ांचा सिावेश 

आहे. 

• काकरापार अणुऊर्ाा प्रकल्प (केएपीपी) युडनट ३ चे १० र्ानेवारी २०२१ रोर्ी ग्रीिशी सिक्रिण करण्यात आले होते 

आडण लवकरच ते व्यावसाडयक कायााक्लित होण्याची अपेक्षा आहे. 

• ७०० िेगावॅट क्षितेच्या केएपी युडनट-३ व्यडतररक्त एनपीसीआयएलकिे आणखी ९ अणुभट्ट्ा बांधण्यात येत असून 

त्यांची एकूण क्षिता ७५०० िेगावॅट इतकी आहे. 

• नवीन स्थळांवर प्रकल्पपूवा उपक्रि, ज्यांना भारत सरकारने ‘तत्त्वतः ’ िान्यता डदली होती, या स्थळांवर प्रकल्प 

लवकर सुरू करण्यासाठी सक्षि करण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहेत. 

• एक र्बाबदार कॉपोरेट नागररक असल्याने, NPCIL CSR उपक्रि पूणा करते आडण शाश्वत डवकास (SD) शी 

संबंडधत प्रकल्प राबवते. सावार्डनक उपक्रि डवभागाने (DPE) र्ारी केलेल्या िागादशाक तत्त्वांनुसार कंपनी कॉपोरेट 

गव्हनान्सचे पालन करत आहे. 

नू्यक्लियर पॉवर कॉपोरेशन ऑफ इंडडया: ओळख  

खाली डदलेल्या सारणीिधे्य नू्यक्लियर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया डवषयीची िहत्त्वाची िाडहती देण्यात आलेली आहे: 

प्रकार सावार्डनक के्षत्रातील उपक्रि 

उद्योग इलेक्लक्टि क युडटडलटी 

स्थापना सप्टेंबर 1987 

मुख्यालय वल्ा ि टि ेि सेंटर, कफ परेि, कुलाबा, िंुबई, 

िहाराष्ि , भारत 

अध्यक्ष आडण 

एमडी 

भुवनचंद्र पाठक 

महसूल ₹12,858 कोटी (2020) 

मालक भारत सरकार (100%) 
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VISION 

• "देशाच्या दीर्ाकािीन ऊर्ाा सुरके्षसाठी योगदान देत अणुऊर्ाा तंत्रज्ञानािधे्य र्ागडतक स्तरावर डनपुण असणे." 

MISSION 

• 'देशाच्या वाढत्या डवरे्च्या गरर्ा पूणा करण्यासाठी अणुऊर्ाा तंत्रज्ञान डवकडसत करणे आडण डवद्युत उरे्चा सुरडक्षत, 

पयाावरणीयदृष्ट्या सौम्य आडण आडथाकदृष्ट्या व्यवहाया स्रोत म्हणून अणुऊरे्ची डनडिाती करणे' हे कंपनीचे धे्यय आहे. 

मुख्य मूले्य 

आम्ही आिची िूले्य र्पतो 

1. सुरडक्षतता - आिच्या सवा डक्रयाकिापांिधे्य सुरडक्षतता हे प्राधान्य आहे. 

2. नैडतकता - प्रािाडणकपणा आडण परस्पर डवश्वासाद्वारे, सन्मानासह, सवोच्च नैडतक िानकांचे पािन करणे. 

3. उतृ्कष्ता - डशकणे, स्व-िूल्यांकन आडण उच्च बेंचिाका  सेट करणे याद्वारे सतत सुधारणा. 

4. काळर्ी - िोकांसाठी काळर्ी आडण करुणा आडण पयाावरणाचे संरक्षण. 

कायारत युडनट्स आडण बांधकाम अंतगात युडनट 

ऑपरेडटंग युडनट्स: 

• तारापूर अणुऊर्ाा कें द्र युडनट-1 आडण 2 (2x160 MW BWRs), 

• तारापूर अणुऊर्ाा कें द्र युडनट-3 आडण 4 (2x540 MW PHWRs), 

• रार्स्थान अॅटोडिक पॉवर से्टशन युडनट्स 1to6 (RAPS-1 100 MW, RAPS-2 200 MW आडण RAPS-

3to6,4x220 MW PHWRs), 

• िद्रास अॅटोडिक पॉवर से्टशन युडनट्स-1 आडण 2 (2x220 MW PHWRs), 

• नरोरा अणुऊर्ाा कें द्र युडनट-1 आडण 2 (2x220 MW PHWRs), 

• काक्रापार अणुऊर्ाा कें द्र युडनट-1 आडण 2 (2x220 MW PHWRs), 

• Kaiga र्नरेडटंग से्टशन युडनट-1 ते 4 (4x220 MW PHWRs) आडण 

• कुिनकुिि नू्यक्लियर पॉवर से्टशन युडनट-1 आडण 2 (2x1000 MW VVER) 

याडशवाय NPCIL चा कुिनकुिि साइटवर 10 MW चा पवन ऊर्ाा प्रकल्प देखीि आहे. 

बांधकामाधीन युडनट्स आहेत: 

• काक्रापार अणुऊर्ाा प्रकल्प युडनट-3 आडण 4 (2x700 MW PHWRs) 

• रार्स्थान अणुऊर्ाा प्रकल्प युडनट-7 आडण 8 (2x700 MW PHWRs) 

• गोरखपूर हररयाणा अनु डवद्युत पररयोर्न युडनट्स-1 आडण 2 (2x700 MW PHWRs) 

• कुिनकुिि अणुऊर्ाा प्रकल्प युडनट-3 आडण 4 (2x1000 MW VVER) 

• कुिनकुिि अणुऊर्ाा प्रकल्प युडनट-5 आडण 6 (2x1000 MW VVER) 

कायाप्रदशान 

• 2020-21 या आडथाक वषाात (FY) NPCIL च्या सवा युडनट्सची डनडिाती 43029 MUs होती. NPCIL ने अणुऊर्ाा 

प्रकल्पांच्या सुरडक्षत ऑपरेशनिधे्य अनेक डवक्रि प्रस्थाडपत केिे आहेत. आतापयंत NPCIL ने अनेक वषांपासून 

सातत्याने अणुभट्ट्ांची एकूण उपिब्धता 80% पेक्षा र्ास्त राखिी आहे. 

रै्तापूर अणुऊर्ाा प्रकल्प 

रै्तापूर अणुऊर्ाा प्रकल्प हा िहाराष्ि ातीि रत्नाडगरी डर्ल्ह्यातीि रार्ापूर तािुक्यात िािबन-रै्तापूर येथे होऊ र्ातिेिा 

प्रस्ताडवत अणुऊर्ाा प्रकल्प आहे. तब्बि ९,९०० िेगावॉट क्षितेचा हा र्गातीि सवाात िोठा अणुऊर्ाा प्रकल्प असून, डवदेशी 

सहकायाातून साकारिा र्ात असिेिा भारतातीि पडहिा प्रकल्प आहे. एकूण एक िाख कोटी रुपयांची प्रचंि गंुतवणूक या 

प्रकल्पासाठी करण्यात येणार आहे. 
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