
Nội các đã phê duyệt Đề xuất đầu tư 18.100.000.000 Rs cho Dự án Thủy 

điện Luhri Giai đoạn I 210 MW 

 

Ủy ban Nội các về các vấn đề kinh tế do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì đã phê 

duyệt khoản đầu tư 18.105.600.000 Rs cho Dự án thủy điện Luhri Giai đoạn I 

công suất 210 MW nằm trên sông Satluj, thuộc các quận Shimla & Kullu của 

Himachal Pradesh. Dự án này sẽ tạo ra 758,20 triệu đơn vị điện hàng năm. 

 

Dự án này đang được thực hiện bởi Satluj Jal Vidyut Nigam Limited (SJVNL) trên 

cơ sở Xây dựng-Sở hữu-Kinh doanh-Duy trì (BOOM) với sự hỗ trợ tích cực của 

Chính phủ Ấn Độ và Chính quyền Tiểu bang. Biên bản ghi nhớ của dự án này đã 

được ký kết với Chính phủ của Himachal Pradesh trong buổi Gặp gỡ Nhà đầu tư 

Toàn cầu Rising Himachal, được Thủ tướng Narendra Modi khai mạc vào ngày 7 

tháng 11 năm 2019. Chính phủ Ấn Độ cũng đang hỗ trợ dự án này bằng cách 

cung cấp các khoản tài trợ trị giá 661.900.000 Rs để tạo điều kiện về cơ sở hạ 

tầng giúp giảm giá điện. 

 

Dự án Thủy điện Luhri Giai đoạn I sẽ được đưa vào vận hành trong vòng 62 tháng. 

Nguồn điện được tạo ra từ Dự án sẽ giúp cung cấp lưới điện ổn định và cải thiện 

vị trí cung cấp điện. Bên cạnh việc bổ sung năng lượng tái tạo có giá trị vào lưới 

điện, dự án cũng sẽ giúp giảm 610.000 tấn carbon dioxide từ môi trường hàng 

năm, do đó góp phần cải thiện chất lượng không khí. 

 

Các hoạt động xây dựng của dự án sẽ tạo ra việc làm trực tiếp và gián tiếp cho 

khoảng 2000 người và sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của 

Nhà nước. Hơn nữa, Himachal Pradesh sẽ được hưởng lợi với nguồn điện miễn 

phí trị giá khoảng Rs. 11.400.000.000 từ Dự án Thủy điện Luhri Giai đoạn I trong 

quá trình Dự án là 40 năm. Các gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được cung 

cấp 100 đơn vị điện miễn phí mỗi tháng trong 10 năm. 

 

SJVN đã thâm nhập vào các lĩnh vực Năng lượng tái tạo, Truyền tải điện và Sản 

xuất nhiệt điện. Nó dự kiến các Mục tiêu Tăng trưởng Nội bộ về tổng công suất 

lắp đặt từ tất cả các nguồn là 5000 MW vào năm 2023, 12000 MW vào năm 2030 

và 25000 MW vào năm 2040. 


