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सुरिक्षतता व पयार्वरण 

वाःतिवक मािहती:  
अरेवा (AREVA) ईपीआर (EPR) अणु ऊजार् ूकल्प  

सरुिक्षतता, पयार्वरणपूरकता आिण ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्प 
 

ईपीआर हे अरेवा (AREVA) च्या III+ िपढी मधील उच्च ऊजार् उत्पादन करणार् या ूेशराइज्ड 
वॉटर िरऍक्टर (PWR) चे नाव आहे.  
 

ईपीआर अण ुूकल्प हा मळुातच सरुक्षा आिण िटकाऊपणासाठी िनमार्ण झाला: त्याच्या 
आराखड्यामध्ये अगदी सरुुवातीपासनू ेृं च आिण जमर्न अण ुसरुक्षा अिधकार् यांचे सहकायर् 
आिण सिबय सहभागाची मदत झाली. या राष्टर्ीय सरुक्षा अिधकार् यांना साहिजकच िसद्ध न 
झालेल्या तंऽज्ञानाच्या वापरामधून होणारे सवर् धोके टाळायचे होते, त्यामळेु त्यांनी पढुील 
िपढीतील एका अशा आराखड्याला झकुते माप िदले, की ज्यात आधी िमळिवलेल्या ज्ञान व 
अनुभवाचा फायदा घेतला होता. 
 

अनुभव आिण फीडबॅकचा समावेश 

ईपीआर अण ुूकल्प हा असा एक िवकसनशील आराखडा आहे की जो अरेवा (AREVA) ने 
आराखडे तयार करुन पुरिवलेल्या, आिण बांधणी पूणर् झालेल्या िकंवा सरुु असलेल्या 100 हून 
अिधक अणु ूकल्पांच्या बाबतीतील िवःततृ फीडबॅकचा वापर करुन बनिवला आहे. िवशेषतः 
त्याचा आराखडा बनवणार् या तज्ञांनी आज जगातील सवार्त आधुिनक व शिक्तशाली असलेल्या, 
ृान्समधील एन4 (N4) आिण जमर्नीतील केओएनव्हीओआय (KONVOI) या ूकल्पांच्या 
बाबतीत आलेला “ूत्यक्ष” अनुभव वापरला.  

 

िवकिसत  आराखड्याूमाणेच ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पामध्ये नावीन्यपूणर् समःयोत्तरे आिण 
वैिशंट्ये आहेत, की जी दशकानुदशकांच्या ूगत सशंोधन व िवकास कायर्बमांचे फळ आहेत. 
 

सभंाव्य अतंगर्त धोक्यांना िवरोध करण्यासाठी खास तयार केलेला  

ईपीआर च्या आराखड्यात ‘सेफ्टी शेन्स” (Safety Trains) नावाच्या चार वेगवेगळ्या सरुक्षा 
ूणाली आहेत. या ूणाली त्यांचे मेकॅिनकल (Mechanical ) व इंिजिनअिरंग (Engineering) भाग 
आिण त्यांच्या सहाय्यक इन्ःटर्ुमेंटेशन ऍडं कंशोल (instrumentation and control (I&C)) ूणाली 
यांच्या चौहेरी अितिरक्ततेसाठी बनवलेल्या आहेत. याचा अथर् असा की ूत्येक सेफ्टी शेन 

(Safety Train) 100% एकूण सरुक्षािवषयक कायेर् करु शकते.  
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ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाच्या चार सेफ्टी शेन्स (Safety Trains) पैकी ूत्येक सेफ्टी 

शेन 100% एकूण सरुक्षािवषयक कायेर् करु शकते. 
 

 

याखेरीज या चारही अितिरक्त (िरडन्डंट) शेन्स, सवर्च शेन्स एकाच वेळी िनकामी होऊ नयेत 
म्हणनू एकमेकींपासनू पूणर्पणे वेगळ्या केलेल्या असनू चार वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये ठेवलेल्या 
असतात.  

 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाच्या ूत्येक सरुक्षा इमारतीमध्ये खालीलपैकी एक शेन असते:  
• कूलटं कमी झाल्यास अथवा गळल्यास ूकल्पाच्या व्हेसलमध्ये पाणी सोडण्यासाठीची 

एक ूणाली  
• ःटीम जनरेटर (Steam Generator) ची आपत्कालीन फीडवॉटर  (Feedwater) ूणाली 
• िवद्यतु आिण इन्ःटर्ुमेंटेशन ऍडं कंशोल (instrumentation and control (I&C)) ूणाली  

 

अिधक िवश्वासाहर्तेसाठी ऑनलाईन देखभाल 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पात चार सेफ्टी शेन्स असल्यामळेु ऑनलाईन देखभाल (म्हणजे 
ूकल्प बंद न करता, करता येणारी देखभाल) जाःत करता येते. यामळेु या सरुक्षा ूणाली 
आणखी िवश्वासाहर् होण्यास मदत होते, कारण िनरोधात्मक देखभाल जाःत वेळेवर करता येते 
आिण िनयोिजत वेळा काम बंद ठेवण्यापासनू ःवतंऽ अस ूशकते.  

  

पूणर्पणे िडिजटल असलेले इन्ःटर्ुमेंटेशन ऍडं कंशोल (instrumentation and control)मानवी 
चुका कमी करते 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पात पूणर्पणे िडिजटल असलेली इन्ःटर्ुमेंटेशन ऍडं कंशोल 
(instrumentation and control) ूणाली आहे, जी चालकाला तांिऽक आिण कायर्िवषयक सहाय्य 
देते तसेच एखाद्या असामान्य पिरिःथतीसाठी सचूना देते, आिण अशा रीतीने मानवी चुका 
कमी करते.  
 

मागील वषीर् सरुक्षा अिधकार् यांनी ईपीआर अण ुूकल्पातील  इन्ःटर्ुमेंटेशन ऍडं कंशोल 
(instrumentation and control) ूणालीबाबत काही ूश्न िवचारले आहेत – असे काही ूश्न की जे 
ःवतः सरुक्षा अिधकार् यांच्या मतेसदु्धा ईपीआर अण ुूकल्पाच्या एकूण सरुके्षबाबत सशंय 
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दशर्वीत नाहीत, पण जे फक्त आय ऍडं सी (I&C) च्या सरुक्षािवषयक आिण सरुके्षतर उपूणाली 
यांच्या दरम्यानच्या  कायर्िवषयक आिण सपंकार्धािरत ःवतंऽतेबाबत आहेत.  

 

या ूश्नांना उत्तर म्हणनू अरेवा (AREVA) च्या ूितिनधींनी कळिवले आहे की टेिलपमर् एक्स एस 
(Teleperm XS) – हे त्यांच्या आय ऍडं सी (I&C) ूणालीचे नाव आहे – हे एक िसद्ध झालेले 
समःयोत्तर आहे की जे अमेिरकेचा अण ुिनयामक आयोग आिण जमर्न सरुक्षा अिधकार् यांनी 
ूमािणत केले आहे. यािशवाय अरेवा (AREVA) कडे ृान्समध्ये िडिजटल आय ऍडं सी (I&C) 
ूणालींचा 40 अण ुूकल्प-वषेर् पेक्षाही जाःत अनुभव आहे, आिण त्यात िनकामी होण्याचा 
एकही ूसगं नाही.  

 

इतर िनयामकांनी तरीही सरुक्षािवषयक आय ऍडं सी (I&C) आिण कायर्िवषयक आय ऍडं सी 
(I&C) यांच्यातील ःवतंऽतेबाबत अिधक उपाय करण्याची मागणी केली आहे. आता अरेवा 
(AREVA) या आय ऍडं सी (I&C) च्या रचनेच्या ूत्येक केसच्या बाबतीतील िवकासाचा अभ्यास 
करण्यासाठी, जो ूत्येक िनयामक बाब पूणर् करेल, या िनयामकांशी सिबय सवंाद साधत आहे. 
उदाहरणाथर् ओिल्कलओुटो ूकल्पामधील ूःतािवत सधुारणांची पडताळणी टीव्हीओ (एक 
िफिनश वीज कंपनी) ने केली असनू त्या िफिनश सरुक्षा अिधकार् यांना सादर करण्यात आल्या 
आहेत.  

 

हे लक्षात घेतले पािहजे की या िवषयावर इतर दोन कें िांमधून अमलू्य असा कायर्िवषयक 
अनुभव िमळाला आहे: अरेवा (AREVA) चे आय ऍडं सी (I&C) समःयोत्तर आधीच अरेवा 
(AREVA) ने तयार केलेल्या, चीनमधील िलगं एओ 2 या, ठरवून िदलेल्या क्षमतेपयर्ंत आधीच 
पोहोचलेल्या कें िावर; आिण गेली अनेक वषेर् सरुु असलेल्या रिशयन व्हीव्हीईआर (VVER) 
आराखड्याच्या रिशयन बनावटीच्या, चीनमधीलच ितआनवान कें िावर कायार्िन्वत केले आहे.  
 

महत्वाची समजनू घेण्याची गोष्ट अशी की िडिजटल आय ऍडं सी (I&C) ूणाली पूवीर्च्या 
ऍनालॉगवर आधािरत ूणालींपेक्षा अिधक िवश्वासाहर् असल्याचे िदसले आहे: त्या नादरुुःत्या न 
सापडण्याची शक्यता फारच कमी करतात, त्या देखभाल करण्यास सोप्या आहेत, आिण त्या 
कायार्त तसेच देखभालीत मानवी चुका कमी करतात. 
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िडिजटल आय ऍडं सी (I&C) ूणाली पूवीर्च्या ऍनालॉगवर आधािरत ूणालींपेक्षा अिधक 
िवश्वासाहर् असल्याचे िदसले आहे: त्या नादरुुःत्या न सापडण्याची शक्यता फारच कमी 
करतात, त्या देखभाल करण्यास सोप्या आहेत, आिण त्या कायार्त तसेच देखभालीत 

मानवी चुका कमी करतात. 
 

 

अविशष्ट उंणता िकंवा हायसोजनशी सबंंिधत धोक्यांना ूितबंध करण्यासाठी अनेक वैिशंट्ये 

ईपीआर अण ुूकल्पाची इतर वैिशंट्येसदु्धा अविशष्ट उंणता िकंवा हायसोजनची िनिमर्ती 
होण्याशी सबंंिधत धोके कमी करण्याचे काम करतात. बाहेरच्या कवचातील ‘कन्टेनमेंट 

(Containment)”  नावाचे ूी-ःशेःड कॉिंबट (Pre-stressed concrete) चे कवच हायसोजन 
सटुण्यामळेु होऊ शकणारे दाब सहन करण्याच्या दृष्टीने तयार केलेले असते. ‘कॅटािलिटक 
हायसोजन िरकम्बाइनसर्’ (catalytic hydrogen recombiners) नावाची उपकरणेही हायसोजन वायू 
साचण्याला आिण त्याच्याशी सबंंिधत तो जळण्याच्या धोक्याला ूितबंध करण्यासाठी या 
कन्टेनमेंट (containment) मध्ये बसिवलेली असतात.  
 

मानवी चुका कमीत कमी करण्यासाठी ःवचलन  

एखादी घटना िकंवा अपघात घडल्यास मानवी चुकांचा धोका कमीत कमी करण्यासाठी 
आवँयक असलेल्या अल्पमदुतीतील सरंक्षण आिण सरुक्षािवषयक कृती ःवचिलत करण्यात 
आल्या आहेत. िनयंऽण कक्षातील मानवी चालक कोणतीही कृती करावी लागण्यापूवीर् िकमान 
तीस िमिनटे योजना बनवू शकतो; आिण त्याला/ितला ूत्यक्ष कें िात हःतके्षप करावा 
लागण्यापूवीर् सपंूणर् एक तास उपलब्ध राहतो. यामळेु चालकांवरचा मानवी ःवरुपाचे 
आपत्कालीन उपाय करण्याचा ताण नाहीसा होतो आिण ते सवार्िधक योग्य अशा उपायांच्या 
कृती करण्यावर लक्ष कें िित करु शकतात.  

 

यािशवाय, पवूीर्च्या िपढ्यांमधील हलक्या पाण्याच्या (Light Water) अण ुऊजार् ूकल्पांच्या 
तुलनेत ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाचे मखु्य भाग जाःत मोठा मोकळा अंतभार्ग ठेवून तयार 
केलेले असल्यामळेु, काही ूसगं घडल्यास आवँयक असेल तर अणुू कल्पातील इंधन थंड 
करण्यासाठी अणुू कल्पात जाःत पाणी असते, जे इंधन थडं करण्यासाठी जाःत औिंणक 
िनिंबयता पुरिवते. त्यामळेु अःताव्यःत िःथतीमध्ये अणुू कल्पाचा अितिरक्त वेळ जाःत 
िमळतो, व त्यामळेु चालकांना दोष शोधून आवँयक उपायकृती करण्यासाठीचा वेळ वाढतो.  
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याखेरीज, यामळेु ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाला गंभीर अपघात होण्याची शक्यता अत्यल्प 
राहते. शक्यतािवषयक सरुिक्षतता मापनांनुसार ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाला गभंीर अपघात 
होण्याची शक्यता नगण्यच आहे: 1000 ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पांच्या फ्लीटसाठी दर 10000 
वषार्ंमध्ये एक अपघात.  

 
  

अपघात झाल्यास आसपासच्या भागावर मयार्िदत पिरणाम, कायमःवरुपी पिरणाम काहीही 
नाहीत 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाचा आराखडा अशा रीतीने केला आहे, की मळुातच अशक्यूाय 
असलेली अण ुऊजार् ूकल्पाच्या आतमधील आपत्कालीन िःथती, िकंवा एखादा अनपेिक्षत बाह्य 
धोका िनमार्ण झालाच, (उदाहरणाथर्, एखादे मोठे व्यापारी िवमान कोसळणे) तर त्याचा धक्का 
केवळ त्या ूकल्पाच्या जागेपुरताच मयार्िदत राहील आिण आजबूाजचू्या रिहवाशांवर कोणतेही 
िटकाऊ ःवरुपाचे पिरणाम होणार नाहीत.  

 

अंतगर्त धोक्यांपासनू रक्षण: 
 

गाभा िवतळल्यास तो पिरणामकारकपणे िःथर केल्याच्या िनिश्चतीसाठी वैिशंट्ये 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पात एक कोअर कॅचर (Core Catcher) आिण इतर कन्टेनमेंटमधील 
सधुारणा आहेत, त्या गाभा िवतळल्यास तो िवतळलेला गाभा (कोिरयम - “corium”) सवार्त 
सरुिक्षत रीतीने जमवलेला, िःथर केलेला आिण आिण थंड केलेला आहे, आिण 
कन्टेनमेंटमधील उंणता काढून टाकली आहे याची िनिश्चती करतात – उदाहरणाथर्, वाफेमळेु 
कोणताही ःफोट न होऊ देणे.  
 

बाहेर पडणारे पदाथर् मयार्िदत करण्यासाठी दहेुरी कॉिंबटचे कवच 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पामधील कन्फाईनमेंट (Confinement) अशा रीतीने तयार केलेली आहे 
की िकरणोत्सगीर् पदाथर् बाहेर पडण्यापासनू रोखणार् या एका धातूच्या लायनरमळेु, तसेच अण ु
ऊजार् ूकल्पामधील दहेुरी कॉिंबटच्या कवचाच्या आतमध्ये असलेल्या एका मोकळ्या जागेत 
सवर् वायुरुपातील टाकाऊ पदाथर् िनयऽंणाखाली राहण्याची सोय असल्यामळेु आसपासच्या 
रिहवाशांवर िकरणोत्सगार्चे पिरणाम कमी होतील. 
 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाची इमारत िर-इनफोःडर् कॉिंबट (Re-inforced Concrete) चे एक जाड 
बाह्य कवच आिण ूी-ःशेःड कॉिंबटचे एक जाड आतील कवच यांच्या योगाने सरंिक्षत असते. 
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आतल्या कवचावर एका जाड धातूच्या लायनरचे आवरण असते. बाहेरची िभतं 1.8 मीटर 
जाडीची, तर आतील िभतं िकमान 1.3 मीटर जाडीची असते. दोन्ही िभतंींमधील मोकळी जागा 
1.8 मीटर रंुद असते.  

 

बाहेरील धोक्यांपासनू सरंक्षण: 
 

अपूवतृ्तींच्या कृतींचे पिरणाम कमीत कमी करणे 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पात हेतुतः केलेल्या दुं कृत्यांपासनूचे सरंक्षण वाढिवले आहे, यात 
कें िावर एखादे मोठे व्यापारी िवमान धडकिवण्याची शक्यताही समािवष्ट आहे. उदाहरणाथर् त्याचे 
बाह्य कवच अशा ूकारचा धक्का पचिवण्याइतके मजबूत असते. िवमान धडकिवण्यािवरुद्धच्या 
सरंक्षणामध्ये सवर् सवेंदनशील भाग येतात, यात ूकल्पाची इमारत, इंधनाची इमारत, आिण 
चारपैकी दोन सरुक्षा इमारती येतात. कें िाच्या आतल्या बाजलूा ूत्येक सेफ्टी शेन एका िविशष्ट 
इमारतीत सपंूणर्पणे वेगळी केलेली असल्यामळेु जबरदःतीने केलेल्या घूसखोरीिवरुद्धचे, तसेच 
आग िकंवा पुरापासनूचे सरंक्षण सधुारले आहे. 
 
 

 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाची इमारत िर-इनफोःडर् कॉिंबटचे एक जाड बाह्य कवच 
आिण ूी-ःशेःड कॉिंबटचे एक जाड आतील कवच यांच्या योगाने सरंिक्षत असते. ती 
एखादे मोठे व्यापारी िवमान धडकण्याचा धक्का पचिवण्याइतकी मजबूत असते. 

   
 

बेसमटॅ भकंूपांपासनू सरंक्षण करते 

शिक्तशाली भकंूप सहन करण्यासाठी सपंूणर् आिण्वक बेट एका सलग अशा 6 मीटर जाडीच्या 
िर-इनफोःडर् कॉिंबटच्या बेसमटॅवर उभी असते. इमारतींची उंची भकंूपनांना तोंड देण्यासाठी 
शक्य िततकी कमी केलेली असते, आिण सवार्त अवजड असे भाग, िवशेषतः पाण्याच्या टाक्या 
शक्य िततक्या खालच्या पातळीवर ठेवलेल्या असतात.  

 

अपघात झाल्यास आसपासच्या रिहवाशांवर मयार्िदत पिरणाम 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाची िनिमर्ती सरुुवातीला लोकसखं्येची अिधक घनता असलेल्या 
देशांसाठी केलेली असल्यामळेु त्यामधील सरुक्षािवषयक वैिशंट्ये एखादा अशक्यूाय असा 
अपघात झाल्यास त्याचे पिरणाम अण ुऊजार् ूकल्पाच्या सीमांमध्येच मयार्िदत ठेवण्यासाठी 
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तयार केलेली आहेत. या बाबतीत ती ेृं च आिण जमर्न सरुक्षा अिधकार् यांच्या अटी पूणर् 
करतात.  

 

या रचनेतील उिद्दष्टाचा पिरणाम म्हणनू, अगदी एकादा काल्पिनक “वाईटात वाईट’ ूसगं 
घडलाच, तर याचे अण ुऊजार् ूकल्पाच्या सीमांपिलकडे (या सीमा बहुतांश बाबतीत 
अणुू कल्पाच्या इमारतीच्या उभ्या अक्षापासनू समुारे 500 मीटर दरू असतात) होणारे पिरणाम 
मयार्िदत असतात: ःथािनक जनतेचे कायमचे ःथलांतर आवँयक होणार नाही, ूकल्पाच्या 
अगदी लगतच्या भागाव्यितिरक्त इतरऽ आपत्कालीन सटुका कराव्या लागणार नाहीत, मयार्िदत 
ूमाणातच आौय व्यवःथा करावी लागेल, आिण अन्न सेवनावर कोणत्याही दीघर्कालीन 
मयार्दांची गरज होणार नाही.  

 

भारतामधील अपवजर्नात्मक ूदेश  

भारतातील ूचिलत कायद्यांनुसार कोणत्याही अणुू कल्पाच्या भोवती 1.5 िकमी इतके 
अपविजर्त के्षऽ असावे लागते. ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाच्या बाबतीत ूकल्पापासनू 500 
मीटरच्या पिलकडील आसपासचे रिहवासी सरुिक्षत मानले जातात. यामळेु याच ःपष्ट अथर् 
असा, की ईपीआर अण ु ऊजार् ूकल्पापासनू 1.5 िकमी अतंरावर राहणार् या आसपासच्या 
भारतीय रिहवाशांना शंका िकंवा काळजीचे कोणतेही कारण नाही.  
 
 

अण ुऊजार् कमर्चार् यांसाठी िकरणोत्सगार्पासनूचे सधुािरत सरंक्षण 

ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाच्या आरखड्यासाठी िकरणोत्सगार्पासनू अिधक सरंक्षण हा एक उदे्दश 
होता. आराखडा करणार् या गटांनी त्यांचा अनुभव आिण सध्या अिःतत्वात असलेल्या ेृं च व 
जमर्न अणु वीज ूकल्पांचे फीडबॅक तपासले. सािहत्याची िनवड, सभंवतः िकरणोत्सगीर् 
असलेल्या ूणालींची आिण भागांची सरंचना, आिण देखभाल कृतींनुसार िकरणोत्सगार्पासनू 
सरंक्षण करणार् या आवरणाच्या जाडीतील सधुारणा, यासिहत लक्षणीय ूगती करण्यात आली 
आहे.  

 

या सधुारणा आिण इंधन पुन्हा भरणे व देखभालीसाठी सचं कमी वेळ बंद ठेवावा लागणे, 
यामळेु ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पात सचं चालिवणार् या आिण देखभाल करणार् या 
कमर्चार् यांसाठीच्या िकरणोत्सगार्पासूनच्या सरंक्षणात खरोखरच वाढ करण्यात आली आहे, व 
अशा रीतीने उदे्दिशत सामिूहक िकरणोत्सगार्चे ूित सचं व ूित वषर् ूमाण 0.5 मनॅ-सीव्हटर्स 
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(Man-sieverts) पेक्षाही कमी झाले आहे. 18 मिहने चालणार् या इंधन चबांच्या बाबतीत हे 
उदे्दिशत ूमाण 0.35 मनॅ-सीव्हटर्स (Man-sieverts) इतके आहे. दोन्ही बाबतीत हे ूमाण 
ओईसीडी देशांच्या ूमखु अण ुऊजार् ूकल्पांमधील िदसलेल्या सरासरी ूमाणाच्या िनम्मे िकंवा 
त्याहूनही कमी आहे. िकंबहुना कमर्चार् यांसाठीच्यी िकरणोत्सगार्ची पातळी केरळमधील काही 
भागांपेक्षाही कमी आहे; त्या भागांमध्ये नैसिगर्करीत्या होणारा मदृा व ःथलचर धातपूासनूचा 
िकरणोत्सगर् जगातील सवार्त जाःत असलेल्यांपैकी एक आहे.  

 
 

ओ ई सी डी देशांमध्ये िदसलेले सरासरी सामिूहक ूमाण ूित सचं व ूित वषर् 1 मनॅ-
सीव्हटर् (Man-sievert) आहे. ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पामुळे त्यामधील कमर्चार् यांना 

त्यांचे ूमाण याच्या िनम्म्याहून कमी करता येऊ शकेल.  

 
 
 

पयार्वरणावर कमी पिरणाम  

आज जगातील इतर देशांूमाणे भारतालाही त्याच्या ऊजार् उत्पादनामळेु पयार्वरणावर होणारे 
पिरणाम कमीत कमी पातळीवर ठेवायची काळजी आहे. ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाची यासाठी 
अनेक ूकारे मदत होईल.  

 

अिधकतम उत्पादन, कमीत कमी जमीन 

भारताचा उदे्दश अशी अनेक परदेशी बनावटीची आिण्वक पाक्सर् िमळिवण्याचा आहे, की जी 
एकूण 40 GWe ऊजार् िनमार्ण करतील. ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पामळेु भारत हा उदे्दश कमी 
कालावधीत, फक्त 6 सचंांच्या मदतीने पूणर् करु शकेल, जे जिमनीच्या एका मयार्िदत पट्ट्यात 
बसतील.  

 

त्याची क्षमता ूचंड असल्यामळेु हेच वीज उत्पादन इतर ऊजार्-उत्पादन पयार्यांपेक्षा बर् याच 
कमी जिमनीमध्ये साध्य करता येईल. उदे्दिशत 10 GWe ऊजार् िनमार्ण करण्यासाठी फक्त 6 
ईपीआर अण ुूकल्प लागतील; आिण त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे या 6 सचंांसाठी फक्त 
1000 हेक्टर िनदेर्िशत जमीन लागेल (त्यांची सरुक्षा अपविजर्त के्षऽे धरुन). यामळेु ःथािपत 
केलेल्या ूित MWe क्षमतेसाठी केवळ 0.1 हेक्टर जमीन, एवढे उत्कृष्ट ूमाण येते; या तुलनेत 
कोळशावर उत्पादन करणार् या वीज उत्पादन कें िासाठी हे ूमाण ःथािपत केलेल्या ूित MWe 

क्षमतेसाठी 4.7 हेक्टर जमीन एवढे येते.  
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जैतापूर कें िाच्या उदे्दिशत 10 GWe ऊजार् िनिमर्तीसाठी फक्त 6 ईपीआर अण ुसचं 
लागतील.  

 
 

अद्ययावत पयार्वरणिवषयक कायर्क्षमता 
यािशवाय ईपीआर  चा आराखडा अगदी सरुुवातीपासनू ूकल्पाच्या आयुं यभरात पयार्वरणावरील 
पिरणाम िकमान पातळीवर ठेवण्यासाठी तयार केला आहे. टाकाऊ पदाथार्ंच्या िनिमर्तीचे ूमाण 
कमी करुन तसेच टाकाऊ इंधन व्यवःथापन सधुारुन पयार्वरणिवषयक कायर्क्षमता िमळिवली 
जाते. 
 

• वायुरुपातील टाकाऊ पदाथर्: उदाहरणाथर्, िकरणोत्सगार्ची पातळी कमी करण्यासाठी 
कोणतेही वायुरुपातील टाकाऊ पदाथर् ईपीआर ूकल्पामध्ये, ूिबया ूणालीत 
ठेवल्यानंतर गाळले जातात. सवर् पिरिःथतीत वायरुुपात बाहेर पडणार् या पदाथार्ंवर 
िडःचाजर् ःटॅकमध्ये िनयऽंण व लक्ष ठेवले जाते, जेणेकरुन त्यांचे पयार्वरणावर 
कोणतेही घातक पिरणाम होणार नाहीत.  

 

• िवरुपातील टाकाऊ पदाथर्: ईपीआर ूकल्पामध्ये असलेली रॉड्सची जाःत सखं्या तसेच 
त्याच्या गाभ्याचा अिधक मोठा आकार यामळेु बोरॉन आत इंजेक्ट करण्याचे ूसगं 
कमी होतात, म्हणजेच िवरुप िकरणोत्सगीर् टाकाऊ पदाथार्ंचे ूमाण कमी होते.  

 

• इंधनाचा वापर व त्यामधून होणारे टाकाऊ पदाथर्: ईपीआर ूकल्पाची कायर्िवषयक 
क्षमता अिधक उच्च असल्यामळेु त्याच्या चालकाला ऊजार्िनिमर्तीसाठी इंधनाचा 
वापरकरण्यासाठी जाःत लविचकता िमळते. ःवीकारलेल्या इंधन व्यवःथापन 
धोरणानुसार िनमार्ण केलेल्या ूित युिनट िवजेसाठी युरेिनयमच्या वापरात 15% पयर्ंत 
बचत होऊ शकते. याचा थेट पिरणाम उच्च ूतीच्या टाकाऊ पदाथार्ंचे ूमाण कमी 
करण्यावर होतो. 10% पयर्ंत जाऊ शकणारे हे ूमाण इंधनाच्या ज्वलनातील आिण 
हीट शान्ःफरमधील सधुािरत कायर्क्षमता यांच्यामळेु शक्य होते, आिण ते मखु्यतः 
ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पातील न्युशॉन िरफ्लेक्टर (Neutron Reflector) व ऍिक्सअल 
इकॉनॉमायझर (Axial economizer) सारख्या नवीन वैिशंट्यांमळेु होते.  
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• अणुू कल्प थंड करणारे पाणी: ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पातील कूिलगं चेनचा आराखडा 
भारतातील कडक कायद्यांचा िवचार करुन केला आहे, आिण ती थंड करण्यासाठी 
वापरल्या जाणार् या समिुाच्या पाण्याच्या तापमानातील वाढ 7°C से पेक्षा कमी ठेवेल. 
एनपीसीआयएल (NPCIL) ने समिुाचे कोमट पाणी सौम्य करण्यासाठीची पडताळणी 
करण्यासाठी व्यापक समिुी ूवाहाची मॉडेल्स तयार केली आहेत.  

 
 

जैतापूर ःवतःचे गोडे पाणी ःवतः तयार करेल 

गोड्या पाण्याच्या गरजांच्या बाबतीत, जतैापूर ईपीआर ूकल्प ःवतःसाठी लागणारे गोडे पाणी 
ःवतः तयार करेल. ःथािनक भगूभार्तील पाणी िकंवा इतर उपलब्ध कोणतेही गोड्या पाण्याचे 
स्तर्ोत  वापरले जाणार नाहीत; त्याच्या ऐवजी ूकल्प ःवतःची पाणी क्षाररिहत करणारी 
सिुवधा वापरेल, जी समिुाच्या पाण्याचे ूकल्पाच्या कामांसाठी क्षाररिहत पाण्यात रुपांतर 
करेल, आिण कें िाच्या व वसाहतीमधील इतर गरजांसाठी गोड्या पाण्यात रुपांतर करेल.  

 
 

जैतापूर ईपीआर ूकल्प ःवतःसाठी लागणारे गोडे पाणी ःवतः तयार करेल. ःथािनक 
भूगभार्तील पाणी िकंवा इतर उपलब्ध कोणतेही गोड्या पाण्याचे स्तर्ोत  वापरले जाणार 
नाहीत; त्याच्या ऐवजी ूकल्प ःवतःची पाणी क्षाररिहत करणारी सिुवधा वापरेल, जी 

समिुाच्या पाण्याचे क्षाररिहत पाण्यात रुपांतर करेल. 
 

 
 

कागदोपऽी नोंद असलेला ठोसपणा 
जतैापूर ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाचा पयार्वरणिवषयक ठोसपणा सावर्जिनकरीत्या उपलब्ध 
असलेल्या पयार्वरणावरील पिरणामिवषयक िनवेदनामध्ये, जे एनपीसीआयएल (NPCIL) ने 
महाराष्टर् व कें िातील सक्षम ूशासनांना आिण सावर्जिनक सनुावण्यांना सादर केले आहे, 
सखोलपणे अभ्यासण्यात आला आहे.  
 

आसपासच्या पयार्वरणावर मयार्िदत पिरणाम 

या दःत ऐवजात आधी चचार् केल्याूमाणे ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पामध्ये, एखादा अशक्यूाय 
असा अपघात झाल्यास त्याचे पिरणाम ःवतःपुरतेच मयार्िदत ठेवण्यासाठी, आिण अशा रीतीने 
आसपासच्या पयार्वरणावरील कोणतेही नाशक पिरणाम टाळण्यासाठी तयार केलेली आधुिनक 
सरुक्षािवषयक वैिशंट्ये आहेत. 
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सरुक्षा आिण ईपीआरची परवाना ूिबया 
ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्प हा जगातील सवार्िधक तपासला जाणारा, नवीन िपढीतील आराखडा 
असलेला ूकल्प आहे: सध्या चार युिनट्सची िनिमर्ती होत आहे आिण पाच िनयामक अभ्यास 
होत आहेत. इतर कोणत्याही ूगत आराखडा पुरिवणार् या पुरवठादारापेक्षा अरेवा (AREVA) 
जगभरात िनयामक ूिबयांमध्ये बरीच पुढे आहे.  

 

परवानािवषयक कायर्पद्धती या वेगवेगळ्या सरुक्षा अिधकार् यांनसुार वेगवेगळ्या असतात: ते 
सवर्च जण एकाच ूकारच्या पद्धती िकंवा मानके वापरत नाहीत. िशवाय परवानािवषयक 

ूिबया दीघर् काळ चालतात आिण त्यांच्यासाठी सरुक्षा अिधकारी आिण आराखडातज्ञामध्ये 
सहकायर् आिण िनयिमत सवंादाची गरज असते. अरेवा (AREVA) ने अनेकदा सांिगतले आहे, 
की सरुक्षा अिधकार् यांनी िवचारलेले ूश्न हे सपंूणर् कायर्पद्धतीचा एक अिवभाज्य भाग असतात, 
आिण अरेवा (AREVA) कायम त्यांची उत्तरे देण्यास वचनबद्ध रािहली आहे. 
 

िफनलडं व ृान्समध्ये ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्प एका अत्यंत कठीण अशा परवाना 
ूिबयेमधून जात आहे. ईपीआर च्या ओिल्कलओुटो-3 ूकल्पासाठीचा बांधकामासाठीचा 
परवाना िफिनश सरकारने 2005 साली, िफिनश िकरणोत्सगर् व अण ुसरुक्षा अिधकरणाने 
(STUK) मान्यता िदल्यानंतर िदला. ृान्समध्ये फ्लमॅनिव्हल-3 येथील ूकल्पाला 
बांधकामासाठीचा परवाना 2007 मध्ये, ेृं च अण ुसरुक्षा अिधकरणाने (ASN) मान्यता िदल्यावर 
देण्यात आला. आता हे ेृं च व िफिनश ूकल्प त्यांच्या चालवण्याबाबतच्या परवान्यांच्या 
ूितके्षत आहेत: ही ूिबया दोन्ही ूकल्पांच्या अमंलबजावणीच्या ूिबयेचा एक भाग आहे. 
चीनमध्ये तशैान येथे बांधले जत असलेले दोन ूकल्पही अशाच परवाना ूिबयेला आधीन 
आहेत. यूके आिण अमेिरकेतही आराखड्याच्या अभ्यासाच्या ूिबया सरुु आहेत.  

 

या दःत ऐवजात आधी चचार् केल्यानुसार सामान्य परवाना ूिबयेचा भाग म्हणनू सरुक्षा 
अिधकार् यांनी असे ूश्न िवचारले आहेत, की ज्यांचा सबंंध मखु्यतः आय ऍडं सी (I&C) 

ूणालीच्या काही तांिऽक बाबींशी आहे. िविवध सरुक्षा अिधकार् यांच्या िविवध आवँयकता आिण 
िविवध ूाचल आिण मानके पूणर् करण्यासाठी अरेवा (AREVA) ने आवँयकतेनुसार अिधक 
मािहती व ःपष्टीकरणे िदली, आिण सधुारणांसाठी ूःताव सादर केले. या िविवध दृिष्टकोनांशी 
ईपीआरचा जागितक आराखडा ससुगंत असल्याचे िसद्ध झाले. अरेवा (AREVA) ने नेहमीच 
सवोर्च्च सरुक्षा पातळी गाठण्यासाठी राष्टर्ीय अिधकार् यांशी सहकायार्ने काम करण्याची 
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वचनबद्धता दाखवली आहे, आिण यापैकी एकाही िनयामक सःंथेने ईपीआर अण ुऊजार् 
ूकल्पाच्या एकूण सरुक्षा पातळीबद्दल कधीही शंका व्यक्त केलेली नाही.  

 
 

अरेवा (AREVA) ने नेहमीच सवोर्च्च सरुक्षा पातळी गाठण्यासाठी राष्टर्ीय सरुक्षा 
अिधकार् यांशी सहकायार्ने काम करण्याची वचनबद्धता दाखवली आहे, आिण यापैकी 
एकाही िनयामक सःंथेने ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पाच्या एकूण सरुक्षा पातळीबद्दल 

कधीही शंका व्यक्त केलेली नाही. 
 

 

भारतातही जतैापूरच्या भावी ईपीआर अण ुऊजार् ूकल्पासाठी भारताच्या अण ुऊजार् िनयामक 
मडंळाने (एईआरबी) परवाना देण्याच्या बाबतीत अरेवा (AREVA) च्या एनपीसीआयएल (NPCIL) 

बरोबरच्या सहकायार्साठी हीच मागर्दशर्क तत्वे लाग ूआहेत. जलु ै2009 मध्ये औपचािरकपणे 
ूःताव सादर केल्यापासनू अरेवा (AREVA) व एनपीसीआयएल (NPCIL) यांच्यातील तांिऽक 
चचार् मखु्यतः एनपीसीआयएल (NPCIL)च्या ‘टीए’ (TA - टेिक्नकल असाईनमेंट) या तांिऽक 
िविनदेर्शांच्या दःत ऐवजाचा अथर् लावणे व सधुारणा यावर कें िित रािहल्या आहेत. हा 1000 
पानी दःतऐवज एनपीसीआयएल (NPCIL) च्या गरजा आिण भारतीय कायद्यांनी घातलेल्या 
अटींचा तपशील मांडतो. तो एनपीसीआयएल (NPCIL) ने एईआरबी (AERB) कडे िवचार 
करण्यासाठी पाठिवलेला आहे.  
 
 
  

 




