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రేడియో ధార్మికత 

అసి్థర కేంద్ర కేం నేంచి యాద్ృచిికేంగా జర్మగే వికిరణ ఉదా్గరమే రేడియో ధార్మికత. సహజ రేడియో ధార్మికతన ఫ్ర ేంచ్ 

శాస్రవేత్ ఎ.హెన్రర  బెకెరెల్ కనగొన్నాడు. హెన్రర  బెకెరెల్, మేరీ క్యూరీ, రూథర్ఫరడ ్ జర్మపిన పర్మశోధనలో్ల రేడియో 

ధార్మికత ఒక సేంకోిష్ట  పర కిియ అని, రేడియో ధార్మిక పద్గరి్థల నేంచి ఆల్ఫా, బీటా, గామా కిరణాలు ఉదా్గరేం 

చేందుతాయని తేలేంది. రేడియో ధార్మికతకు కారణమైన అసి్థర కేంద్ర కేంపై జర్మపిన పర్మశోధనల వలో కేంద్ర క చరూలపై 

అవగాహన ఏరపడిేంది. కేంద్ర క విచిిత్్త, కేంద్ర క సేంలీనేం వేంటి చరూల ద్గార్థ అపారమైన శకిి విడుద్లవుతేంద్ని 

గురి్మేంచారు. దీనిా విదుూత్ ఉతాపద్నకు ఉపయోగేంచొచ్చు. 

ఒక అసి్థర కేంద్ర కేంపైకి నెమ్ిదిగా సాగే న్యూటాాన్న తాడనేం చేస్్త, అది రెేండు సమాన కేంద్ర కాలో్లకి అపార శకిిని, వేగేంగా 

సాగే న్యూటాానోన విడుద్ల చేస్్ేంది. ఈ చరూన కేంద్ర క విచిిత్్త(న్యూకోియర్ ఫిష్న్) అేంటారు. 1939ల్ల అట్టట హాన్, 

ఫిర ట్జ ్ సాట రస్మ్న్ ఈ చరూన గురి్మేంచారు. అనియేంతా్తత కేంద్ర క విచిిత్్త ద్గార్థ విధాేంసక శకిి విడుద్లవుతేంది. దీనిా 

ఆట్ేం బేంబ్ అేంటారు. విచిిత్్త చరూన నియేంతా్తేంచి ఉతపత్్త చేస్త శకిిని అణుశకిిగా పేర్కేంటారు. దీని కోసేం ర్మయాకట ర్ 

అనే భారీ పర్మకర్థనిా నిర్మిస్ారు. ర్మయాకట రోు రెేండు రకాలు. అవి.. పర్మశోధన ర్మయాకట రోు, శకిి ర్మయాకట రోు. రేడియో 

ధార్మిక ఐసోట్టపుల ఉతాపద్న, మానవ వనరుల శిక్షణ, సర్మకొత్ టెకాాలజీ అభివృదిి, మూల పర్మశోధనలో్ల పర్మశోధన 

ర్మయాకట రోు ఉపయోగపడతాయి. శకిి ఉతాపద్నల్ల శకిి ర్మయాకట రోన వినియోగస్ారు.  

భారత అణుశకి్త కారయక్ర మం 

డాకట ర్ హోమీ జహేంగీర్ బబ ఆధారూేంల్ల భారత అణుశకిి కారూకిమ్ేం పార రేంభమైేంది. 1944ల్ల ఆయన మేంబైెల్లని 

టాటా ఇన్స్థట ట్యూట్ ఆఫ్ ఫేండమేంట్ల్ రీసెరు్ (టీఐఎఫ్ఆర్)ల్ల అణు మూల పర్మశోధనలు చేశారు. 

సాాతేంతాూరనేంతరేం 1948ల్ల ఒక అణుశకిి సేంఘేం ఏరపడిేంది. అణుశకిి విధాన్ననిా ఈ సేంఘేం రూపేందిస్్ేంది. 

1954ల్ల ఒక అణుశకిి విభాగేం ఏర్థపటైెేంది. సిాపిత శకిి సామ్రిూేంల్ల అణు శకిి వాటాన పేంచడేం, రేడియో ఐసోట్టపుల 

ఉతాపద్న, మూడు ద్శల అణుశకిి కారూకిమ్ అభివృదిి, టెకాాలజీ బదిలీ, అేంతర్థజ తీయ సహకారేం, ఉమ్ిడి 

పర్మశోధనలు అణుశకిి విభాగేం మఖ్ూ లకాయ ూలు. 

అణుశకిి విభాగేం ఆధారూేంల్ల ఈ పర్మశోధన కేంద్గర లు, పర్మశిమ్లు, పర భుతా రేంగ సేంసిలు, ఎయిడెడ్ సేంసిలు అణుశకిి 
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కారూకిమాలు నిరాహిస్్న్నాయి 

పరిశోధన కందా్రలు 

 బబ అటామిక్ రీసెరు్ సెేంట్ర్ (టాాేంబే, మేంబైె) 

 ఇేందిర్థగాేంధీ సెేంట్ర్ ఫర్ అటామిక్ రీసెరు్ (కలపకకేం, చనైెా) 

 ర్థజా ర్థమ్నా సెేంట్ర్ ఫర్ అడాాన్స్ టెకాాలజీ(ఇేండోర్) 

 వేర్మయబుల్ ఎనరీజ  సైెకోోటాాన్ సెేంట్ర్ (కోల్కతా) 

 అటామిక్ మినరలస్ డెడరైెకోట రేట్ ఆఫ్ ఎకస్పో్లరేష్న్ అేం్ రీసెరు్ (హైెద్ర్థబద్) 

పరిశర మలు 

 హెవీ వాట్ర్ బోరుడ , మేంబైె 

 న్యూకోియర్ ఫ్యూయల్ కాేంపోకస్, హైెద్ర్థబద్. 

 బోర్డ ఆఫ్ రేడియేష్న్ అేం్ ఐసోట్టప్ టెకాాలజీ, మేంబైె. 

పాభుతవ రంగ సంసథ లు 

 న్యూకోియర్ పవర్ కార్పరేష్న్ ఆఫ్ ఇేండియా లమిటె్, మేంబైె. 

 యురేనియేం కార్పరేష్న్ ఆఫ్ ఇేండియా లమిటె్, జాదుగూడా, జారఖ ేం్. 

 ఇేండియన్ రేర్ ఎర్తస లమిటె్, మేంబైె. 

 ఎలకాట రనికస్ కార్పరేష్న్ ఆఫ్ ఇేండియా లమిటె్, హైెద్ర్థబద్. 

 భారతీయ న్నభికీయ విదుూత్ నిగమ్ లమిటె్, కలపకకేం, చనైెా. 

ఎయిడెడ్ సంసథ లు 

 టాటా ఇన్స్థట ట్యూట్ ఆఫ్ ఫేండమేంట్ల్ రీసెరు్, మేంబైె. 

 టాటా మమోర్మయల్ సెేంట్ర్, కోల్కతా. 

 సాహా ఇన్స్థట ట్యూట్ ఆఫ్ న్యూకోియర్ ఫిజికస్, కోల్కతా. 

 ఇన్స్థట ట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజికస్, భువనేశార్. 

 హర్మశుేంద్ర  రీసెరు్ ఇన్స్థట ట్యూట్, అలహాబద్. 

 ఇన్స్థట ట్యూట్ ఆఫ్ మాూథమటికల్ సెనైెసస్, చనైెా. 
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 ఇన్స్థట ట్యూట్ ఆఫ్ పోాసాి రీసెరు్, అహాిద్గబద్. 

 ఫ్స్థలటేష్న్ సెేంట్ర్ ఫర్ ఇేండస్థట రయల్ పోాసాి టెకాాలజీస్, గాేంధీనగర్. 

 అటామిక్ ఎనరీజ  ఎడుూకష్న్ సొసైెటీ, మేంబైె. 

 బోరడ ్ ఆఫ్ రీసెరు్ ఇన్ న్యూకోియర్ సైెనస్, మేంబైె. 

 నేష్నల్ బోరడ ్ ఫర్ హయూర్ మాూథమటికస్, మేంబైె. 

భారత అణు రియాక్ట ర్లు  

భారతదేశేంల్ల మూడు ద్శల అణు ర్మయాకట రోు అభివృదిి చేందుతన్నాయి. దేశేంల్ల తకుకవగా ఉనా యురేనియేం 

వనరులన, సమ్ృదిిగా ఉనా థోర్మయేం నిలాలన సమ్రిేంగా ఉపయోగేంచ్చకోవాలనే లక్షూేంతో అణుశకిి విభాగేం ఒక 

కోోజడ ్ న్యూకోియర్ ఫ్యూయల్ సైెకిల్న రూపేందిేంచిేంది. 

మొదటి దశ రియాక్ట ర్లు : పర ష్రైెజడ ్ హెవీ వాట్ర్ ర్మయాకట రోు (పీహెచ్డబో్ల్ూఆర్).. వీటిల్ల యురేనియానిా ఇేంధనేంగా 

వాడుతారు. ఈ ర్మయాకట రోల్ల ఒకవైపు యురేనియేం ఖ్రుయితే, మ్రోవైపు కొదిిగా పో్లట్టనియేం ఏరపడుతేంది. 

మొద్టి ద్శ ర్మయాకట రోల్ల ఏరపడిన పోో్లట్టనియానిా రెేండో ద్శ ర్మయాకట రోల్ల వినియోగస్ారు. 

రండో దశ రియాక్ట ర్లు : ఫాసట ్ బీర డర్ ర్మయాకట ర్.. ఖ్రుయిన ఇేంధనేం కన్నా అధిక ఇేంధన్ననిా ఉతపత్్త చేస్త ర్మయాకట రోు. 

దీనిల్ల యురేనియేం, పో్లట్టనియేం మిశిమానిా ఇేంధనేంగా ఉపయోగస్ారు. ఈ ర్మయాకట రుల్ల థోర్మయానిా పర వేశ పటిట  

ద్గనిా యురేనియేం-233గా మారుస్ారు. దీనిా మూడో ద్శల్ల వినియోగస్ారు. 

మూడో దశ రియాక్ట ర్లు : అడాాన్స్ హెవీ వాట్ర్ ర్మయాకట ర్.. దేశేంల్ల అపారేంగా ఉనా థోర్మయేం నిలాలన సమ్రిేంగా 

వినియోగేంచ్చకోవాలనే లక్షూేంతో నిర్మిేంచననా ర్మయాకట ర్. దీనిల్ల థోర్మయానిా యురేనియేంగా మార్ము ఇేంధనేంగా 

ఉపయోగస్ారు. 

పర స్్తేం ర్థజసిాన్ల్ల రెేండు (2×700 మగావాటో్ల), కాకిాపార్(గుజర్థత్)ల్ల రెేండు (2×700 మగావాటో్ల), కుడేంకుళేం 

(తమిళన్నడు)ల్ల రెేండో యూనిట్ (1×1000 మగావాటో్ల) నిర్థిణేంల్ల ఉన్నాయి. 2032 న్నటికి 63,000 మగావాటో్ 

అణు విదుూత్న ఉతపత్్త చేయాలనాది అణుశకిి విభాగేం లక్షూేం. 

 

భారతదేశంలోని అణు విద్యయత్ రియాక్ట ర్లు  

అణు రియాక్ట ర్ పా్ంతం సామరథ యం (మెగావాట్ు లో) 
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టీఏపీఎస్-1 తార్థప్లర్, మ్హార్థష్రట  160 

టీఏపీఎస్-2 తార్థప్లర్, మ్హార్థష్రట  160 

ఆర్ఏపీఎస్-1 ర్థవత్భటాట , ర్థజసిాన్ 100 

ఆర్ఏపీఎస్-2 ర్థవత్భటాట , ర్థజసిాన్ 200 

ఎేంఏపీఎస్-1 కలపకకేం, తమిళన్నడు 220 

ఎేంఏపీఎస్-2 కలపకకేం, తమిళన్నడు 220 

ఎన్ఏపీఎస్-1 నరోర్థ, ఉత్రపర దేశ్ 220 

ఎన్ఏపీఎస్-2 నరోర్థ, ఉత్రపర దేశ్ 220 

కఏపీఎస్-1 కాకిాపార్, గుజర్థత్ 220 

కఏపీఎస్-2 కాకిాపార్, గుజర్థత్ 220 

కైెగా-1 కైెగా, కరా్థట్క 220 

కైెగా-2 కైెగా, కరా్థట్క 220 

ఆర్ఏపీఎస్-3 ర్థవత్భటాట , ర్థజసిాన్ 220 

ఆర్ఏపీఎస్-4 ర్థవత్భటాట , ర్థజసిాన్ 220 

టీఏపీఎస్-3 తార్థప్లర్, మ్హార్థష్రట  540 

టీఏపీఎస్-4 తార్థప్లర్, మ్హార్థష్రట  540 

కైెగా-3 కైెగా, కరా్థట్క 220 

కైెగా-4 కైెగా, కరా్థట్క 220 

ఆర్ఏపీఎస్-5 ర్థవత్భటాట ,ర్థజసిాన్ 220 

ఆర్ఏపీఎస్-6 ర్థవత్భటాట ,ర్థజసిాన్ 220 

కుడేంకుళేం-1 తమిళన్నడు 1000 

మొత్ేం సిాపిత సామ్రిూేం 5780 మగావాట్ల్ల  

 

భారతదేశంలో భార జలప్ు ంట్లు  

ప్ు ంట్ల రాషా్రట ం 

బరోడా గుజర్థత్ 

హజీర గుజర్థత్ 

కోట్ ర్థజసిాన్ 
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మ్ణుగూరు తెలేంగాణ 

తాల్చుర్ ఒడిశా 

థాల్ మ్హార్థష్రట  

ట్లూటికోర్మన్ తమిళన్నడు 
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