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অসম শক্তি উৎপাদন ক্তনগম ক্তিক্তমটেড 

জাননী 

অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ ক্তিদয ুৎ উৎপাদন ককাম্পানী অসম শক্তি উৎপাদন ক্তনগম ক্তিক্তমটেটড (এক্তপক্তজক্তিএি) 2003 চনৰ 
ক্তিদয ুৎ আইনৰ ক্তিক্তধ অনযসক্তৰ 2021-22 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ ক্তিচাপৰ সত্ুত্া ক্তনধষাৰণ (True-up), 2022-23 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ িাক্তর্ষক 
ৰাজি প্রটয়াজনীয়ত্াৰ (িাাঃৰাাঃপ্রাঃ) পযনৰীক্ষণ (Annual Performance Review) আৰু 2023-24 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ 
পযনক্তনষধষাৰৰত িাাঃৰাাঃপ্রাঃ (Revised Aggregate Revenue Requirement) তথা ক্তিদয ুৎ মাচয িৰ (Tariff) প্রস্তাৱৰ 
অনযটমাদন ক্তিচাক্তৰ  মাননীয় অসম ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক আটয়াগৰ ওচৰত্ এখন আটিদন [আটিদন ন ং 16/2022] দাক্তখি 
কক্তৰটি।  এক্তপক্তজক্তিএটি এই আটিদনখন উি ক্তিত্তীয় ির্ষত্ ইয়াৰ প্রস্তাক্তৱত্ ক্তিদয ুৎ উৎপাদন আৰু অসম শক্তি ক্তিত্ৰণ 
ককাম্পানী ক্তিক্তমটেডক উি ক্তিদয ুৎ ক াগান ধৰাৰ সন্দৰ্ষত্ দাক্তখি কক্তৰটি। 
 
মাননীয় আটয়াটগ উক্তিক্তখত্ আটিদনখন গ্রিণ কক্তৰ এক্তপক্তজক্তিএিক 2003-ৰ ক্তিদয ুৎ আইনৰ 64(2) ধাৰাৰ অধীনত্ 
ক্তিচাপৰ সত্ুত্া ক্তনধষাৰণ, পযনক্তনষধষাৰৰত  িাাঃৰাাঃপ্রাঃ আৰু ক্তিদয ুৎ মাচয ি সম্পকষীয় আটিদনখনৰ মযখু ক্তদশ সমূি উটিখ কক্তৰ 
এখন জাননী প্রকাশ কৰাৰ ক্তনটদষশ ক্তদটি। আটিদনখনৰ মযখু ক্তদশ সমূি ত্িত্ ক্তদয়া ি’ি- 

ত্াক্তিকা-1: 2021-22 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ সত্ুত্া ক্তনধষাৰণৰ আটিদন (টকাক্তে েকা) 
ক্তিৱৰণ 2021-22 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ 

িাটি অনযটমাক্তদত্ 

সত্ুত্া ক্তনধষাৰণত্ ক্তিচৰা 
পক্তৰমাণ 

ক্তিদয ুৎ উৎপাদন (ক্তমক্তিয়ন ইউক্তনে) 
(ক্তমক্তিয়ন ইউক্তনে) 

  

সিষমযঠ উৎপাদন 1983.52 1971.54 

প্রকৃত্ উৎপাদন 1908.28 1879.88 

অনযসংক্তগক ক্তিদয ুৎ িুয় 3.79% 4.60% 

ক্তনধষাক্তৰত্ মাচয ি   

পক্তৰচািন আৰু ত্ত্বাৱধান 135.39 152.34 

ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক আটয়াগক কৰা আটিদনৰ বৰধিত ৰিৰৰখ 0.30 0.30 

সযদ আৰু ক্তিত্তীয় মাচয ি 56.79 79.04 

কা ষকৰী মূিধনৰ িািদ সযদ 15.10 21.12 

অৱমূিুায়ন 59.52 80.87 

ইকয ইক্তেৰ প্রক্তত্প্রাপন 54.11 100.87 

আয়কৰ 0.00 43.49 

ক্তিটশর্ কমৰামক্তত্  আৰু ত্ত্বাৱধান 30.00 5.76 

মানৱ সম্পদ উন্নয়ন 0.40 0.20 

ক্তিটয়াগ: অনুানু আয় -22.09 -30.72 

মযঠ ক্তনধষাক্তৰত্ মাচয ি (ক) 329.52 453.26 

ইন্ধন িুয় (খ) 201.60 261.76 

মযঠ ৰাজি প্রটয়াজনীয়ত্া (গ)= (ক)+(খ) 531.12 715.02 

অনযসংক্তগক উৎপাদনৰ অিুপ্রেৰক 0.00 2.07 

মযঠ িুয় 531.12 717.09 

ক্তিদয ুৎ ক্তিক্রীৰ িািদ কপাৱা ৰাজি 531.12 578.08 

ঘাক্তে (+) / অক্তত্ক্তৰি (-)  ৰাজি 0.00 139.01 
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এক্তপক্তজক্তিএটি 2021-22 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ ৰাজি ঘাক্তে 2023-24 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ  ক্তিদয ুৎ মাচয িৰ জৰীয়টত্ িাৰো সমান মাক্তিক্তি 
ক্তকক্তস্তত্ আদায় কক্তৰিলি প্রস্তাৱ জনাইটি। 2021-22 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ সত্ুত্া ক্তনধষাৰণৰ সিষমযঠ ৰাজি ঘাক্তেৰ পক্তৰমাণ ত্িৰ 
ত্াক্তিকা 2-ত্ ক্তদয়া ি’ি: 

 

ত্াক্তিকা 2: 2021-22 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ সত্ুত্া ক্তনধষাৰণত্ ক্তিচৰা পক্তৰমান (টকাক্তে েকা) 
সত্ুত্া ক্তনধষাৰণত্ ক্তিচৰা পক্তৰমান FY 2021-22 
2021-22 ৰ ৰাজি ঘাক্তে 139.01 

2021-22 বৰ্িৰ বাবদ সুদ @ 10.58% (আধা বৰ্ি) 7.35 

2022-23 বৰ্িৰ বাবদ সুদ @ 10.58% (পুণি বৰ্ি) 14.71 

2023-24 বৰ্িৰ বাবদ সুদ @ 10.58% (আধা বৰ্ি) 7.35 

সিষমযঠ ৰাজি ঘাক্তে 168.42 

 
ত্াক্তিকা 3: উৎপাদন ককন্দ্র ক্তৰ্ক্তত্তক 2022-23 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ িাক্তর্ষক ৰাজি প্রটয়াজনীয়ত্াৰ পযনৰীক্ষণৰ আটিদন (টকাক্তে েকা) 

 ক্তিৱৰণ নামৰূপ 
ত্াাঃক্তিাঃটকাঃ 

িাকয ৱা 
ত্াাঃক্তিাঃটকাঃ 

কাক্তিষ 
িাংক্তপ 

জাঃক্তিাঃটকাঃ 

িাকয ৱা 
ক্তৰটেিটমণ্ট 
ক্তিাঃটকাঃ 

নামৰূপ 
ক্তৰটেিটমণ্ট 
ক্তিাঃটকাঃ 

ক্তিদয ুৎ উৎপাদন (ক্তমক্তিয়ন ইউক্তনে) 
   

  
সিষমযঠ উৎপাদন  177.56 487.20 397.77 503.34 449.05 

প্রকৃত্ উৎপাদন  168.69 452.90 395.78 485.72 426.60 

অনযসংক্তগক ক্তিদয ুৎ িুয় 4.99% 7.04% 0.50% 3.50% 5.00% 

ক্তনধষাক্তৰত্ মাচয ি         

পক্তৰচািন আৰু ত্ত্বাৱধান 21.35 42.67 35.01 30.27 44.79 

ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক আটয়াগক কৰা 
আটিদনৰ বৰধিত ৰিৰৰখ 

0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 

সযদ আৰু ক্তিত্তীয় মাচয ি 0.07 0.08 18.01 1.11 57.02 

কা ষকৰী মূিধনৰ িািদ সযদ 4.49 12.16 3.64 10.68 11.15 

অৱমূিুায়ন 1.42 14.13 22.93 13.56 42.08 

ইকয ইক্তেৰ প্রক্তত্প্রাপন 8.90 23.05 23.94 12.50 34.70 

ক্তিটশর্ কমৰামক্তত্  আৰু ত্ত্বাৱধান 2.58 24.50 28.08 32.72 18.50 

ক্তিটয়াগ: অনুানু আয় -7.13 -9.22 -5.75 0.00 0.00 

মযঠ ক্তনধষাক্তৰত্ মাচয ি (ক) 31.78 107.47 125.86 100.94 208.23 

ইন্ধন িুয় (খ) 116.05 323.03 
 

290.15 214.28 

মযঠ ৰাজি প্রটয়াজনীয়ত্া (গ)= (ক)+(খ) 147.82 430.50 125.86 391.09 422.52 

ক্তিদয ুৎ ক্তিক্রীৰ িািদ কপাৱা ৰাজি 83.60 283.60 98.17 237.02 235.43 

ঘাক্তে (+) / অক্তত্ক্তৰি (-)  ৰাজি 64.23 146.90 27.68 154.07 187.08 

 
ত্াক্তিকা 4: উৎপাদন ককন্দ্র ক্তৰ্ক্তত্তক 2023-24 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ পযনক্তনষধষাৰৰত িাক্তর্ষক ৰাজি প্রটয়াজনীয়ত্াৰ আটিদন (টকাক্তে েকা) 

 ক্তিৱৰণ নামৰূপ 
ত্াাঃক্তিাঃটকাঃ 

িাকয ৱা 
ত্াাঃক্তিাঃটকাঃ 

কাক্তিষ িাংক্তপ 
জাঃক্তিাঃটকাঃ 

িাকয ৱা 
ক্তৰটেিটমণ্ট 
ক্তিাঃটকাঃ 

নামৰূপ 
ক্তৰটেিটমণ্ট 
ক্তিাঃটকাঃ 

ক্তিদয ুৎ উৎপাদন (ক্তমক্তিয়ন ইউক্তনে) 
   

  



Page 3 of 4 
 

সিষমযঠ উৎপাদন  179.58 425.74 390.00 519.40 732.69 

প্রকৃত্ উৎপাদন  171.50 402.32 388.05 501.22 696.05 

অনযসংক্তগক ক্তিদয ুৎ িুয় 4.50% 5.50% 0.50% 3.50% 5.00% 

ক্তনধষাক্তৰত্ মাচয ি 
   

  
পক্তৰচািন আৰু ত্ত্বাৱধান 23.09 44.91 36.85 31.86 47.15 

ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক আটয়াগক কৰা আটিদনৰ 
বৰধিত ৰিৰৰখ 

0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 

সযদ আৰু ক্তিত্তীয় মাচয ি 0.27 3.17 18.31 0.14 51.32 

কা ষকৰী মূিধনৰ িািদ সযদ 5.00 12.33 3.27 11.92 13.81 

অৱমূিুায়ন 1.52 15.90 24.13 13.78 42.70 

ইকয ইক্তেৰ প্রক্তত্প্রাপন 8.90 23.05 23.94 12.50 34.70 

ক্তিটশর্ কমৰামক্তত্  আৰু ত্ত্বাৱধান 0.8 26.05 0.00 9.37 74.00 

ক্তিটয়াগ: অনুানু আয় -7.13 -9.22 -5.75 0.00 0.00 

মযঠ ক্তনধষাক্তৰত্ মাচয ি (ক) 32.56 116.29 100.74 79.67 263.67 

ইন্ধন িুয় (খ) 131.93 320.17   349.07 274.37 

মযঠ ৰাজি প্রটয়াজনীয়ত্া (গ)= (ক)+(খ) 164.48 436.47 100.74 428.74 538.05 

ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (েকা প্রক্তত্ ইউক্তনে) 1.90 2.89 1.30 1.59 3.79 

ইন্ধন মূিু (েকা প্রক্তত্ ইউক্তনে) 7.69 7.96 1.30 6.96 3.94 

প্রস্তাক্তৱত্ ক্তিদয ুৎ মাচয ি (েকা প্রক্তত্ ইউক্তনে) 9.59 10.85 2.60 8.55 7.73 

 
ত্াক্তিকা 5: 2023-24 ক্তিত্তীয় ির্ষৰ িাটি প্রস্তাক্তিত্ ক্তিদয ুৎ মাচয ি 

ককন্দ্র  ক্তিৱৰণ ক্তিত্তীয় ির্ষ 
2023-24 

নামৰূপ ত্াাঃক্তিাঃটকাঃ িাক্তর্ষক ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (টকাক্তে েকা) 32.56 

মাক্তিক্তি ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (টকাক্তে েকা) 2.71 

ইন্ধন িুয়ৰ ক্তনক্তৰখ (েকা প্রক্তত্ ইউক্তনে) 7.69 

িাকয ৱা ত্াাঃক্তিাঃটকাঃ িাক্তর্ষক ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (টকাক্তে েকা) 116.29 

মাক্তিক্তি ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (টকাক্তে েকা) 9.69 

ইন্ধন িুয়ৰ ক্তনক্তৰখ (েকা প্রক্তত্ ইউক্তনে) 7.96 

কাক্তিষ িাংক্তপ জাঃক্তিাঃটকাঃ িাক্তর্ষক ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (টকাক্তে েকা) 100.74 

িাক্তর্ষক ক্ষমত্াৰ মূিু (টকাক্তে েকা) 50.37 

শক্তিৰ মাচয িৰ ক্তনক্তৰখ (েকা প্রক্তত্ ইউক্তনে) 1.30 

িাকয ৱা ক্তৰটেিটমণ্ট ক্তিাঃটকাঃ িাক্তর্ষক ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (টকাক্তে েকা) 79.67 

মাক্তিক্তি ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (টকাক্তে েকা) 6.64 

ইন্ধন িুয়ৰ ক্তনক্তৰখ (েকা প্রক্তত্ ইউক্তনে) 6.96 

নামৰূপ ক্তৰটেিটমণ্ট ক্তিাঃটকাঃ িাক্তর্ষক ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (টকাক্তে েকা) 263.67 

মাক্তিক্তি ক্তনধষাক্তৰত্ মূিু (টকাক্তে েকা) 21.97 

ইন্ধন িুয়ৰ ক্তনক্তৰখ (েকা প্রক্তত্ ইউক্তনে) 3.94 

পূিষৰ ৰাজিাঃ ঘাক্তে / (অক্তত্ক্তৰি) ক্রমিক্তধষত্ পূিষৰ ৰাজিাঃ ঘাক্তে / (অক্তত্ক্তৰি)(টকাক্তে েকা) 168.42 

এক্তপক্তডক্তিএিৰ পৰা প্রাপু মাক্তিক্তি পক্তৰমাণ (টকাক্তে েকা) 14.04 

 



Page 4 of 4 
 

ইয়াৰ িগটত্, আটয়াগৰ ক্তনটদষশ মটমষ ক্তিদয ুৎ গ্রািক আৰু অনুানু ইচ্ছযক িুক্তিটয় ক্তিজযিী ৰ্ৱন, গুৱািােী-1 ক্তিত্ অসম 
শক্তি উৎপাদন ক্তনগমৰ মযখু মিা প্রৱন্ধক (উৎপাদন) কা ষািয়ৰ পৰা ক্তিদয ুৎ মাচয িৰ আটিদন পত্র (Tariff Petition) 
আৰু অনুানু সংক্তিষ্ট নক্তি-পত্র, “Deputy General Manager (F&A), O/o the MD, APGCL, Bijulee Bhawan, 
Guwahati-1” ৰ নামত্ ক্তডমাণ্ড ড্রাফ্ট অিিা  নগদ ক াটগ 300/- (ক্তত্ক্তনশ) েকা আদায় ক্তদ সংগ্রি কক্তৰি পাক্তৰি। 
উপটৰাি নক্তি-পত্রসমূি অসম ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক আটয়াগৰ জািিান (website) www.aerc.nic.in আৰু অসম শক্তি 
উৎপাদন ক্তনগমৰ জািিান www.apgcl.org কো উপিধ।  

ইয়াৰ উপক্তৰও অটয়াগৰ ক্তনটদষশ মটমষ ইচ্ছযক িুক্তিটয় এক্তপক্তজক্তিএিৰ প্রস্তাক্তৱত্ পযনক্তনষধষাৰৰত িা:ৰা:প্র: (Revised ARR) 
আৰু ক্তিদয ুৎ মাচয িৰ আটিদন সম্পকষত্  2004 চনৰ অসম ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক আটয়াগ (কণ্ডাক্ট অফ ক্তিজ টনি) ক্তিক্তধৰ 2 নং 
প্র-পত্রত্ শপত্নামা আৰু সংক্তিষ্ট নক্তি-পত্র আৰু সাক্ষৰ প্রক্তত্ক্তিক্তপসি আপক্তত্ত িা মত্ামত্ অসম ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক 
আটয়াগৰ সক্তচিক দাক্তখি কক্তৰি পাক্তৰি। এটন আপক্তত্ত িা মত্ামত্ৰ পাাঁটচাোলক প্রক্তত্ক্তিক্তপ অিা 21/01/2023 ত্াক্তৰখৰ 
ক্তৰ্ত্ৰত্ “The Secretary, Assam Electricity Regulatory Commission, ASEB Campus, 

Dwarandhar, G.S.Road, Sixth Mile, Guwahati-22” – এই ক্তঠকনাত্ কপাৱালক পঞ্জীকৃত্ ডাকট াটগ অিিা 
িুক্তিগত্ৰ্াটৱ দাক্তখি কক্তৰি িাক্তগি। আটয়াগৰ সক্তচিক দাক্তখি কৰা আপক্তত্ত/মত্ামত্ৰ এো প্রক্তত্ক্তিক্তপ উক্তিক্তখত্ ত্াক্তৰখৰ 
ক্তৰ্ত্ৰত্ Managing Director, APGCL, Bijulee Bhawan, Guwahati-1” লি পঠাি িাক্তগি আৰু পটঠাৱাৰ প্রমাণ 
আটয়াগক দাক্তখি কক্তৰি িাক্তগি। িগটত্, দাক্তখি কৰা আপক্তত্ত/মত্ামত্ৰ ৱডষ ফাইি মাননীয় আটয়াগক 
aerc_ghy@hotmail.com আৰু এক্তপক্তজক্তিএিক info@apgcl.org –ত্ উক্তিক্তখত্ ত্াক্তৰখৰ ক্তৰ্ত্ৰত্ ইটমইি 
ক াটগ দাক্তখি কক্তৰি িাক্তগি। 

আটয়াটগ পূিষ ক্তনধষাক্তৰত্ ত্াক্তৰখ আৰু িানত্ আপক্তত্ত/মত্ামত্ দাক্তখি কৰা িুক্তিৰ শুনাক্তন ি’ি। এটন শুনাক্তনৰ ত্াক্তৰখ আৰু 
িান সম্পটকষ ক্তপচত্ জাননী ক্তদয়া ি’ি। আপক্তত্ত/মত্ামত্ দাক্তখি কৰা িুক্তিটয় কসাাঁশৰীটৰ আটয়াগৰ শুনানীত্ উপক্তিত্ 
িাক্তকি কন নাই কসই সম্পটকষও উটিখ কক্তৰি িাক্তগি। 

                স্াাঃ/- 
                                                                         মযখু মিা প্রৱন্ধক (উৎপাদন)  

         এক্তপক্তজক্তিএি, গুৱািােী 

http://www.aerc.nic.in/
http://www.apgcl.org/

