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List of Nuclear Power Plants In India 

భారతదేశంలోని 7 న్యూక్లియర్ పవర్ ప్ి ంటి్ జాబితా క్లరంద ఇవవబడ ంది. అభ్ూరథు లు ఈ కథన్ం దిగువన్ 
ఇవవబడ న్ భారతదేశంలోని అణు విదయూత్ ప్ి ంటి్ జాబితా PDFని డౌన లోడ్ చేసయక్ోవచ్యు. 

Nuclear Power Plants in India – Operational 

Name Of Nuclear Power Station Location Operator Capacity 

Kakrapar Atomic Power Station – 1993 Gujarat NPCIL 440 

(Kalpakkam) Madras Atomic Power Station – 
1984 

Tamil Nadu NPCIL 440 

Narora Atomic Power Station- 1991 
Uttar 
Pradesh 

NPCIL 440 

Kaiga Nuclear Power Plant -2000 Karnataka NPCIL 880 

Rajasthan Atomic Power Station – 1973 Rajasthan NPCIL 1,180 

Tarapur Atomic Power Station – 1969 Maharashtra NPCIL 1,400 

Kudankulam Nuclear Power Plant – 2013 Tamil Nadu NPCIL 2,000 

Nuclear Power Plants in India 
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• భారతదేశంలో థరమల్, జలవిదయూత్ మరయిు పున్రథతాాదక విదయూత్ వన్రథల తర్వత అణుశక్లి ఐదవ అతిపెదద  
విదయూత్ వన్రథ. 

• పరసయి తం, భారతదశేంలో 6780 మెగ్వ్టి్ విదయూత్ (MWe) స్్ు పతి స్్మరుయంతో 7 ర్ష్ట్ర ా లోి  పనిచసేయి న్న 22 
అణుశక్లి రయిాకరరథి  ఉన్ానయి. 

• 18 రియాకరరథి  పెరషర జ్ై్డ హెవీ వ్ట్ర్ రయిాకరరథి  (PHWRs) మరియు 4 ల ైట్ వ్ట్ర్ రియాకరరథి  (LWRs). 
• న్యూక్లియర్ పవర్ క్్రపారషేన ఆఫ్ ఇండ యా లిమిట్డె్ -NPCIL ముంబ లైో ఉంది, ఇది అణుశక్లి దావర్ విదయూత్ 

ఉతాతిిక్ల బాధ్ూత వహ ంచే భారత పరభ్ుతవ యాజమాన్ూ సంసు . 
• NPCIL డ ప్ర్ర మెంట్ ఆఫ్ అట్ామిక్ ఎన్రజీ, భారత పరభ్ుతవంచే నిరవహ ంచ్బడుత ంది. 

List of Nuclear Power Stations in India 

స్్మరుయం మరియు ఆపరేట్ర్ తో ప్ట్ు నిర్మణంలో ఉన్న భారతదేశంలోని అణు విదయూత్ క్ేందరా ల జాబితాన్య 
పట్టరక హెైల ైట్ చేసయి ంది. 

Nuclear Power Plants in India – Under Construction 

Name Of Nuclear Power Station Location Operator Capacity 

Madras (Kalpakkam) Tamil Nadu BHAVINI 500 

Rajasthan Unit 7 and 8 Rajasthan NPCIL 1,400 

Kakrapar Unit 3 and 4 Gujarat NPCIL 1,400 

Kudankulam Unit 3 and 4 Tamil Nadu NPCIL 2,000 

Nuclear Power Plants In India 

దిగువ జాబితా భారతదేశంలో నిరిమంచ్డానిక్ల పరణాళిక చేయబడ న్ అణు విదయూత్ ప్ి ంటి్న్య హెైల ైట్ చేసయి ంది 

Nuclear Power Plants in India – Planned 
(Future projects) 

Name Of 
Nuclear 
Power 
Station 

Location Capacity  
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Tarapur Maharashtra 300  

Madras Tamil Nadu 1,200  

Kaiga Karnataka 1,400  

Chutka 
Madhya 
Pradesh 

1,400  

Gorakhpur Haryana 2,800  

Bhimpur 
Madhya 
Pradesh 

2,800  

Mahi 
Banswara 

Rajasthan 2,800  

Haripur 
West 
Bengal 

4,000  

Mithi Virdi 
(Viradi) 

Gujarat 6,000  

Kovvada 
Andhra 
Pradesh 

6,600  

Jaitapur Maharashtra 9,900  

Tarapur Atomic Power Station 
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తార్పూర్ అట్ామిక్ పవర్ స్టరషన (T.A.P.S.) భారతదేశంలోని (మహార్షర )ా ప్లఘర్ లోని తార్పూర్ లో ఉంది. ఇది 
భారతదేశంలో నిరిమంచిన్ మొదట్ట వ్ణిజూ అణు విదయూత్ కే్ందరం. 

• భారతదేశం, యున్ టై్ెడ్ స్టరట్్ మరియు ఇంట్రేనషన్ల్ అట్ామిక్ ఎన్రజీ ఏజ న్స్ (IAEA) మధ్ూ 1963 123 
ఒపాందం పరక్్రం తార్పూర్ అట్ామిక్ పవర్ స్టరషన పర్ రంభ్ంలో ర ండు వేడ న్సట్ట రయిాకరర్ (BWR) యూనిటి్తో 
నిరిమంచ్బడ ంది. 

• ఇద ిడ ప్ర్ర మెంట్ ఆఫ్ అట్ామిక్ ఎన్రజీ క్ోసం GE మరియు Bechtel దావర్ నిరిమంచ్బడ ంది. 
• యూనిట్ 1 మరయిు 2 210 మెగ్వ్టి్ విదయూత్ పర్ రంభ్ శక్లితో 28 అక్ోర బర్ 1969న్ వ్ణజిూ క్్రూకలాప్ల 

క్ోసం ఆన ల ైన లోక్ల తీసయకుర్బడా్ యి. 
• తర్వత స్్ంక్తేిక సమసూలతో 160 మెగ్వ్టి్కు తగిగంచారథ. 
• ఇద ిఆస్ియాలోన్ ేమొదట్టది. 
• ఈ సదయప్యానిన NPCIL (న్యూక్లియర్ పవర్ క్్రపారషేన ఆఫ్ ఇండ యా) నిరవహ సయి ంది. 

Kudankulam Nuclear Power Plant 

 

• కుడంకుళం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్ి ంట్ (లేదా కుడంకుళం NPP లేదా KKNPP) భారతదేశంలోని అతిపదె్ద  అణు 
విద్యుత్ క ందా్ం. 

• ఇద ిదక్ష ణ భారతదేశంలోని తమిళన్ాడు ర్షరంాలోని తిరథన్ లేవలి జిలాి లోని కుడంకులంలో ఉంది. ప్ి ంట్ నిర్మణం 
31 మారిు 2002న్ పర్ రంభ్మె ంది, అయితే స్్ు నిక మత్యక్్రథల వూతిరకేత క్్రణంగ్ అన్ేక ఆలస్్ూలన్య 
ఎదయరపకంది. 

• KKNPP ఆరథ VVER-1000 రయిాకరర్ లన్య రష్ట్ూ ర్షర  ాకంపెన్స అయిన్ Atomstroyexport మరియు 
న్యూక్లియర్ పవర్ క్్రపారషేన ఆఫ్ ఇండ యా లిమిట్డె్ (NPCIL)తో కలిస్ి 6,000 MW విదయూత్ స్్ు పిత 
స్్మరుయంతో నిరమించాలి్ ఉంది. 
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