
অসম শক্তি উৎপাদন ক্তনগম ক্তিক্তমটেড 

জাননী 
চৰকাৰী উৎপাদক প্রক্তিষ্ঠান, অসম শক্তি উৎপাদন ক্তনগম ক্তিক্তমটেটড (এ ক্তপ ক্তজ ক্তচ এি) ক্তিদয ুৎ আইন, ২০০৩ (EA 

2003) আৰু এই আইনৰ অধীনৰ ক্তিক্তনয়মৰ ক্তিধান অনযসক্তৰ অসম ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক আটয়াগৰ (সন্মানীয় আটয়াগ) সমযখি ২০১৯-
২০ ক্তিত্তীয় ক্তির্ষৰ িাটি সক্তিক প্রাককিন (Truing Up), ২০২০-২১ ক্তিত্তীয় ির্ষৰ িাটি ‘িাক্তর্ষক কার্যষু-সম্পাদন পযনৰীক্ষণ’ 
(Annual Performance Review), ২০২১-২২ ক্তিত্তীয় ির্ষি অসম শক্তি ক্তিিৰণ ককাম্পানী ক্তিক্তমটেডক (APDCL) ক্তিদয ুৎ 
কর্যাগান ধক্তৰিৰ িাটি উৎপাদন কক্তৰিিগীয়া শক্তিৰ িািদ ‘গড় ৰাজহ প্রটয়াজনীয়িা’ (Aggregate Revenue Requirement, 
চমযকক ‘এ আৰ আৰ’) আৰু ক্তিদয ুৎ মাচয িৰ (Tariff) অনযটমাদনৰ িাটি আটিদন (আটিদন নম্বৰ – ২০/২১/২২/২৩/২৪/২৫ ৰ 
২০২০) দাক্তখি কক্তৰটে।   

সন্মানীয় আটয়াটগ কসই আটিদনখন গ্রহণ কক্তৰটে আৰু এ ক্তপ ক্তজ ক্তচ এি-ক ক্তনটদষশ ক্তদটে কর্য কিওঁটিাটক র্যাটি ক্তিদযুৎ 
আইন, ২০০৩ ৰ ৬৪(২) অনযটেদৰ অধীনি আটিদনখনি উটেক্তখি ‘সক্তিক প্রাককিন’, ‘এ আৰ আৰ’ আৰু ‘ক্তিদয ুৎ মাচয ি’ 
সম্পকষি প্রধান বিক্তশষ্টসমূহ সক্তিক্তিষ্ট কক্তৰ এখন জাননী প্রকাশ কটৰ।  

এই আটিদনৰ প্রধান বিক্তশষ্টুসমূহ িিি উটেখ কৰা হ’িঃ  

১ নং িাক্তিকাঃ ২০১৯-২০ ক্তিত্তীয় ির্ষৰ িাটি সক্তিক প্রাককিন (True Up) আটিদন (ককাক্তে েকাি) 

ক্র নং ক্তিৱৰণ 

২০১৯ চনৰ 
মাচষৰ 
আটদশমটি 
অনযটমাক্তদি 

২০১৯-২০ ৰ 
িাক্তর্ষক 
একাউণ্টি 
উটেক্তখি পক্তৰমাণ 

সক্তিক 
প্রাককিনৰ 
িাটি ক্তিচৰা 
পক্তৰমাণ 

I ক্তিদয ুৎ উৎপাদন(ক্তমক্তিয়ন ইউক্তনে)    
 সিষমযি উৎপাদন ১৫১০.২৯ ১৫১৭.৬০ ১৫১৭.৬০ 
 প্রকৃি উৎপাদন ১৪৫৮.৮৮ ১৪৪৮.৫৭ ১৪৪৮.৫৭ 
 আনযসংক্তগক ক্তিদয ুৎ িুয় ক্ষক্তি ৩.৪০% ৪.৫৫% ৪.৫৫% 
II ক্তনধষাক্তৰি (Fixed) িুয়     
 পক্তৰচািন আৰু ৰক্ষণাটিক্ষণ খৰচ ১০৫.৯৩ ১৩১.৫৩ ১২৪.৫৪ 
 ক্তির্য়া-কমষচাৰীৰ খৰচ  ৯৭.৩০ ৯০.৩১ 
 কমৰামক্তি আৰু ৰক্ষণাটিক্ষণ খৰচ  ২৪.১৯ ২৪.১৯ 
 প্রশাসন আৰু বনক্তমক্তত্তক খৰচ  ১০.০৫ ১০.০৫ 
 সযদ আৰু ক্তিত্তীয় িুয় ২৫.৬৩ ৬২.৯৩ ২৪.৪৬ 
 কার্যষুকৰী মূিধনৰ িািদ সযদ ১৫.৯৫ ০.০০ ১৫.১৫ 
 অিমূিুন ৩৫.৪৭ ৫১.৫৮ ৩৬.৩৪ 
 ইকয ইক্তেৰ ওপৰি ক্তৰোণষ ৩১.৪০ ০.০০ ৪৩.৭২ 
 আয়কৰ ০.০০ ১.১৬ ১.১৬ 
 আৰ অ ক্তপৰ প্রভাৱ ০.০০ ৬.৯৯ ৬.৯৯ 
 ক্তিটশর্ কমৰামক্তি আৰু ৰক্ষণাটিক্ষণ ২৯.০০ ০.০০ ০.০০ 

 সামর্থষু সৃক্তষ্ট ০.৩০ ০.৩৪ ০.৩৪ 
 ক্তিটয়াগ: অনুানু আয় ২২.১০ ৫৭.৪৯ ৫৭.৪৯ 
III মযি ক্তিৰীকৃি িুয় (ক) ২২১.৫৮ ১৯৭.০৪ ১৯৫.২১ 
 IV ইন্ধন িুয় (খ) ২৫৭.৩০ ২৮৪.২৩ ২৮৪.২৩ 
V মযি প্রটয়াজনীয় ৰাজহ (গ = ক + খ) ৪৭৮.৮৮ ৪৮১.২৭ ৪৭৯.৪৪ 



VI ২০১৯-২০ ক্তিত্তীয় ির্ষৰ উৎপাদনৰ িাটি কপ্রাৎসাহন 
(ঘ) 

০.০০ ০.০০ ০.০১ 

VII কর্যাগঃ কগৌণ শক্তি উৎপাদনৰ িাটি কপ্রাৎসাহন (ঙ) ০.০০ ০.০০ ০.৭২ 
VIII মযি িুয় (চ = গ + ঘ + ঙ) ৪৭৮.৮৮ ৪৮১.২৭ ৪৮০.১৮ 
IX ক্তিদয ুৎ শক্তি ক্তিক্রীৰ িািদ কপাৱা ৰাজহ (ে) ৪৭৯.০৫ ৪৯৫.৪৪ ৪৯৫.৪৪ 
X ৰাজহ পার্থষকু (+) / উদৃ্বত্ত (-) 

(জ = চ – ে) 
-০.১৭ -১৪.১৭ -১৫.২৬ 

কোকাঃ এ ক্তপ ক্তজ ক্তচ এি-কয় ২০১৯-২০ ক্তিত্তীয় ির্ষৰ অক্তিক্তৰি ৰাজহ  িাৰো সমান মাক্তহিী ক্তকক্তিি ২০২১-২২ ক্তিত্তীয় ির্ষৰ 
ক্তিদয ুৎ মাচয িৰ জক্তৰয়টি পক্তৰটশাধ কক্তৰিকি প্রিাৱ আগিঢ়াইটে।      
                                                              
 ২০১৯-২০ ির্ষৰ িাটি ক্তিচৰা মযি সক্তিক প্রাককিনৰ হ’ি ক্তনটনাক্তিক্তখি ধৰণৰঃ 

২ নং িাক্তিকাঃ ২০১৯-২০ ির্ষৰ িাটি ক্তিচৰা সক্তিক প্রাককিন 
প্রটয়াজনীয় সক্তিক প্রাককিন ২০১৯-২০ ক্তিত্তীয় ির্ষ 

২০১৯-২০ ৰ িাটি ৰাজহ পার্থষকু -১৫.২৬ ককাক্তে 
মযি প্রটয়াজনীয় সক্তিক প্রাককিন  -১৫.২৬ ককাক্তে 

 
৩ নং িাক্তিকাঃ ২০২০-২১ ৰ (এক্তপ্রি) িাটি প্রিাক্তৱি শক্তি ককন্দ্র ক্তভক্তত্তক ‘এ আৰ আৰ’ 

ক্র নং ক্তিৱৰণ নামৰূপ িাপ 
ক্তিদয ুৎ ককন্দ্র 

িাকয ৱা িাপ ক্তিদয ুৎ 
ককন্দ্র 

কাক্তিষ িাংক্তপ 
জিক্তিদয ুৎ প্রকল্প 

িাকয ৱা পক্তৰৱিষ 
শক্তি প্রকল্প 

I ক্তিদয ুৎ উৎপাদন(ক্তমক্তিয়ন ইউক্তনে)     
 সিষমযি উৎপাদন ১৭৩.৭৩ ৩৯৫.৯২ ৩৪১.১১ ৫১৯.৪০ 
 প্রকৃি উৎপাদন ১৬৪.১০ ৩৬৭.৩১ ৩৩৯.৮৫ ৫০৪.২২ 
 আনযসংক্তগক ক্তিদয ুৎ িুয় ক্ষক্তি ৫.৫৪% ৭.২৩% ০.৪% ২.৯২% 
II ক্তনধষাক্তৰি  (Fixed) িুয়      
 পক্তৰচািন আৰু ৰক্ষণাটিক্ষণ িুয় ৩৬.০৬ ৩৭.২৬ ৩০.৩৪ ২১.৩০ 
 এ ই আৰ ক্তচ-ক ক্তিদয ুৎ মাচয ি 

দাক্তখি কৰাৰ িািদ িক্তধষি িুয় 
০.১০ ০.১০ ০.০০ ০.১০ 

 সযদ আৰু ক্তিত্তীয় িুয় ০.০৫ ০.০০ ১৯.৬২ ৩.৫৪ 
 কার্যষুকৰী মূিধনৰ িািদ সযদ ২.৯৬ ৪.১৩ ২.৪৬ ৩.০৫ 
 অিমূিুন ০.৯৫ ৭.৭০ ২০.৫৫ ২.৬৩ 
 ইকয ইক্তেৰ ওপৰি ক্তৰোণষ ৫.৫৭ ১৫.১৬ ১০.৬৪ ২.৪৪ 
 ক্তিটশর্ কমৰামক্তি আৰু ৰক্ষণাটিক্ষণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
 সামর্থষু সৃক্তষ্ট  ০.১০ ০.১০ ০.১০ - 
 ক্তিটয়াগ: অনুানু আয় ৭.১৩ ৯.২২ ৫.৭৫ ০.০০ 
III মযি ক্তিৰীকৃি িুয় (ক)  ৩৮.৬৭ ৫৫.২৩ ৭৭.৯৬ ৩৩.০৭ 
IV ইন্ধন িুয় (খ)  ৩৭.৩৭ ৭১.২৯ ০.০০ ৬৭.৪০ 
V মযি প্রটয়াজনীয় ৰাজহ (গ = ক + খ) ৭৬.০৪ ১২৬.৫২ ৭৭.৯৬ ১০০.৪৭ 
VI মযি িুয় (ঘ) ৭৬.০৪ ১২৬.৫২ ৭৭.৯৬ ১০০.৪৭ 
VII ক্তিদয ুৎ শক্তি ক্তিক্রীৰ িািদ কপাৱা 

ৰাজহ (ঙ) 
৫৯.৯৬ ১৬২.৬৪ ৭১.৫৯ ১২৬.২৯ 

VIII ৰাজহ ঘাঁক্তে (+) / উদৃ্বত্ত (-)  
(চ = ঘ – গ) 

       ১৬.০৮ -৩৬.১৩ ৬.৩৭ -২৫.৮২ 



 
৪ নং িাক্তিকাঃ ২০২১-২২ ক্তিত্তীয় ির্ষৰ িাটি প্রিাক্তৱি শক্তিটকন্দ্র ক্তভক্তত্তক ‘এ আৰ আৰ’ (ককাক্তে েকাি) 

ক্র নং ক্তিৱৰণ নামৰূপ িাপ 
ক্তিদয ুৎ ককন্দ্র 

িাকয ৱা িাপ ক্তিদয ুৎ 
ককন্দ্র 

কাক্তিষ িাংক্তপ 
জিক্তিদয ুৎ ককন্দ্র 

িাকয ৱা পক্তৰৱিষ 
শক্তি প্রকল্প 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২১-২২ 
অনযটমা
ক্তদি 

প্রটক্ষক্তপ
ি 

অনযটমা
ক্তদি 

প্রটক্ষক্তপ
ি 

অনযটমাক্তদ
ি 

প্রটক্ষক্তপি অনযটমাক্তদ
ি 

প্রটক্ষ
ক্তপি 

I  ক্তিদয ুৎ উৎপাদন(ক্তমক্তিয়ন ইউক্তনে)        
 সিষমযি উৎপাদন ১৭৩.৭

৩ 
১৪৫.২১ 

৪২৫.৭
৪ 

৪২৫.৭৪ ৩৯০.০০ ৩৯০.০০ ৫১৯.৪০ 
৫১৯.৪

০ 
 প্রকৃি উৎপাদন 

১৬৫.৯১ ১৩৮.৬৮ 
৪০২.৩

২ 
৪০২.৩২ ৩৮৮.০৫ ৩৮৮.০৫ ৫০১.২২ 

৫০১.২
২ 

 আনযসংক্তগক ক্তিদয ুৎ িুয় ক্ষক্তি 
(%) 

৪.৫০% ৪.৫০% ৫.৫০% ৫.৫০% ০.৫০% ০.৫০% ৩.৫০% ৩.৫০% 

II ক্তনধষাক্তৰি  (Fixed) িুয়          

 পক্তৰচািন আৰু ৰক্ষণাটিক্ষণ 
িুয় 

২১.২৭ ২১.৩৫ ৪৩.৬৩ ৩৯.৬১ ৩২.১৪ ৩২.২৫ ২২.৬৪ ২২.৬৪ 

 এ ই আৰ ক্তচ-ক ক্তিদয ুৎ মাচয ি 
দাক্তখি কৰাৰ িািদ িক্তধষি 

িুয় 
০.০০ ০.১০ ০.০০ ০.১০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১০ 

 সযদ আৰু ক্তিত্তীয় িুয় ০.১৪ ০.০৪ ০.০১ ০.০০ ১৮.৬৬ ১৮.২১ ২.৮২ ৩.২৩ 
 কার্যষুকৰী মূিধনৰ িািদ সযদ ২.৯৭ ১.৭০ ৬.৮৪ ৪.৫৭ ২.৪১ ২.৭৫ ৪.৪০ ২.৮৯ 
 অিমূিুন ০.৮২ ০.৫২ ১১.৩৩ ৭.৭৪ ২২.৫২ ২০.৪৪ ২.৭৫ ২.৬৩ 
 ইকয ইক্তেৰ ওপৰি ক্তৰোণষ ৩.১০ ৩.১০ ১৫.১৬ ১৫.১৬ ১০.৬৪ ১০.৬৪ ২.৫০ ২.৪৪ 
 ক্তিটশর্ কমৰামক্তি আৰু 

ৰক্ষণাটিক্ষণ 
৮.২০ ০.০০ ১৫.০০ ১৮.০০ ০.০০ ১২.০০ ০.০০ ০.০০ 

 সামর্থষু সৃক্তষ্ট ০.১৩ ০.১৩ ০.১৩ ০.১৩ ০.১৩ ০.১৩ ০.০০ ০.০০ 
 ক্তিটয়াগ: অনুানু আয় ৭.১৩ ৭.১৩ ৯.২২ ৯.২২ ৫.৭৫ ৫.৭৫ ০.০০ ০.০০ 
III মযি ক্তিৰীকৃি িুয় (ক) ২৯.৫০ ১৯.৮০ ৮২.৮৮ ৭৬.০৯ ৮০.৭৬ ৯০.৬৯ ৩৫.১১ ৩৩.৯৪ 
IV ইন্ধন িুয় (খ) ৪৬.৩০ ২১.৯০ ১১৫.৮১ ৭১.২১ ০.০০ ০.০০ ৯৪.৯৩ ৫৮.৩৭ 
V মযি প্রটয়াজনীয় ৰাজহ (গ = ক 

+ খ) 
৭৫.৮০ ৪১.৭০ 

১৯৮.৭
০ 

১৪৭.৩০ ৮০.৭৬ ৯০.৬৯ ১৩০.০৪ ৯২.৩০ 

VI ক্তিৰীকৃি মাচয ি 
(েকা/ক্তকটিাৱাে ঘন্টা) 
(উক্তিয়াই পক্তিওৱা) 

১.৭৮ ১.৪৩ ২.০৬ ১.৮৯ ২.০৮ ২.৩৪ ০.৭০ ০.৬৮ 

VII শক্তি মাচয ি (েকা/ক্তকটিাৱাে 
ঘন্টা) (উক্তিয়াই পক্তিওৱা) ২.৭৯ ১.৫৮ ২.৮৮ ১.৭৭ ০.০০ ০.০০ ১.৮৯ ১.১৬ 

VIII প্রিাক্তৱি ক্তিদয ুৎ মাচয ি 
(েকা/ক্তকটিাৱাে ঘন্টা) 

৪.৫৭ ৩.০১ ৪.৯৪ ৩.৬৬ ২.০৮ ২.৩৪ ২.৫৯ ১.৮৪ 

 
 



৫ নং িাক্তিকাঃ ২০২১-২২ ক্তিত্তীয় ির্ষৰ িাটি প্রিাক্তৱি উৎপাদন মাচয ি 
শক্তি ককন্দ্র ক্তিৱৰণ ২০২১-২২ ক্তিত্তীয় ির্ষ 

নামৰূপ িাপ ক্তিদয ুৎ ককন্দ্র 
িাক্তর্ষক ক্তিৰীকৃি মাচয ি (ককাক্তে েকাি) ১৯.৮০ 
মাক্তহিী ক্তিৰীকৃি মাচয ি (ককাক্তে েকাি) ১.৬৫ 

ক্তিদয ুৎ শক্তি মাচয ি (েকা / ক্তকটিাৱাে ঘন্টা) ১.৫৮ 

িাকয ৱা িাপ ক্তিদয ুৎ ককন্দ্র 
িাক্তর্ষক ক্তিৰীকৃি মাচয ি (ককাক্তে েকাি) ৭৬.০৯ 
মাক্তহিী ক্তিৰীকৃি মাচয ি (ককাক্তে েকাি) ৬.৩৪ 

ক্তিদয ুৎ শক্তি মাচয ি (েকা / ক্তকটিাৱাে ঘন্টা) ১.৭৭ 

কাক্তিষ িাংক্তপ জিক্তিদয ুৎ প্রকল্প 
িাক্তর্ষক সামর্থষু মাচয ি (ককাক্তে েকাি) ৪৫.৩৪ 

ক্তিদয ুৎ শক্তি মাচয ি (েকা / ক্তকটিাৱাে ঘন্টা) ১.১৭ 

িাকয ৱা পক্তৰৱিষ শক্তি প্রকল্প 
িাক্তর্ষক ক্তিৰীকৃি মাচয ি (ককাক্তে েকাি) ৩৩.৯৪ 
মাক্তহিী ক্তিৰীকৃি মাচয ি (ককাক্তে েকাি) ২.৮৩ 

ক্তিদয ুৎ শক্তি মাচয ি (েকা / ক্তকটিাৱাে ঘন্টা) ১.১৬ 

পূিষৰ ৰাজহ ঘাঁক্তে / উদৃ্বত্ত 

ক্রমির্দ্ষমান পূিষৰ ৰাজহ ঘাঁক্তে / উদৃ্বত্ত (ককাক্তে 
েকাি) 

(১৫.২৬) 

এ ক্তপ ক্তড ক্তচ এি-ক মাক্তহিী ঘূৰাই ক্তদিিগীয়া েকাৰ 
পক্তৰমাণ (ককাক্তে েকাি) 

(১.২৭) 

িদযপক্তৰ আটয়াটগ ক্তনটদষশ ক্তদটে কর্য এই আটিদন আৰু িাৰ িগি সম্পকষীয় ির্থুপাক্তিটিাৰ এ ক্তপ ক্তজ ক্তচ এি-ৰ মযখু 
মহাপ্রিন্ধকৰ (উৎপাদন) কার্যষুািয়ি গ্রাহক আৰু আন আগ্রহী িুক্তি / অনযষ্ঠাটন চাি পৰাকক উপিব্ধ র্থাক্তকি িাক্তগি। ইেযক 
গ্রাহক আৰু আন আগ্রহী িুক্তি / প্রক্তিষ্ঠাটন এ ক্তপ ক্তজ ক্তচ এি-ৰ উপ মহাপ্রিন্ধকৰ (ক্তিত্ত আৰু গণনা) নামি ৩০০ েকাৰ ক্তডমাণ্ড 
ড্রাফে কাক্তে িা সংক্তিষ্ট কার্যষুািয়ি নগদ ধন জমা ক্তদ কসই কাকি-পত্রটিাৰৰ নকি সংগ্রহ কক্তৰিও পাক্তৰি।  

আটিদনৰ কক্তপ আটয়াগৰ কৱিোইে (www.aerc.nic.in) িা এ ক্তপ ক্তজ ক্তচ এি-ৰ কৱিোইেি (www.apgcl.org)  
উপিব্ধ র্থাক্তকি।  

আটয়াটগ এই ক্তনটদষটশা ক্তদটে কর্য র্যক্তদ ককাটনািাই এ ক্তপ ক্তজ ক্তচ এি-ৰ োক্তৰফ আটিদন আৰু প্রিাক্তিি ‘এ আৰ আৰ’ৰ 
সম্পকষি আপক্তত্ত কক্তৰি কখাটজ িা মন্তিু কক্তৰি কখাটজ, কিওঁ কসই কাম কক্তৰি পাক্তৰি আৰু আপক্তত্ত িা মন্তিুৰ এক ক্তিক্তখি 
ক্তিিৃক্তি অসম ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক আটয়াগৰ সক্তচিৰ ওচৰি দাক্তখি কক্তৰি িাক্তগি। িগটি ক্তর্য ির্থু িা কাকিৰ ক্তভক্তত্তি কিওঁ কসই 
আপক্তত্ত দাক্তখি কক্তৰটে, কসয়াও গাঁক্তি ক্তদি িাক্তগি। অসম ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক আটয়াগৰ (কনডাক্ট অি ক্তিক্তজটনে) ক্তিক্তনয়মৰ ফমষ-২ ি 
র্থকা এক্তফটডক্তভে এখন কিওঁ দাক্তখি কক্তৰি িাক্তগি আৰু আোইটিাৰ কাকি আৰু ক্তিক্তখি ক্তিিৃক্তিৰ পাঁচোকক কক্তপ ক্তনজ হাটিটৰ 
আটয়াগৰ কার্যষুািয়ি জমা ক্তদি পাক্তৰি িা ডাকটিা পক্তিয়াি পাক্তৰি। জমা ক্তদয়াৰ ক্তিকনা হ’ি – ‘সক্তচি, অসম ক্তিদয ুৎ ক্তনয়ামক 
আটয়াগ, এ এে ই ক্তি কচৌহদ, দ্বাৰন্ধাৰ, ক্তজ এে কৰাড, েয়মাইি, গুৱাহােী-২২। এই আপক্তত্ত িা মন্তিু ১১/০১/২০২১ িাক্তৰখ িা 
িাৰ আগটি জমা ক্তদি িাক্তগি। এ ই আৰ ক্তচি দাক্তখি কৰা আপক্তত্তৰ েফে আৰ হাডষ কক্তপ পক্তৰচািন সঞ্চািক, এ ক্তপ ক্তজ ক্তচ 
এি, ক্তিজযিী ভৱন, গুৱাহােী-১ কিা ক্তদি িাক্তগি আৰু কসয়া দাক্তখি কৰাৰ প্রমাণ আটয়াগক ক্তদি িাক্তগি। 

ক্তর্য ইেযক িুক্তি / প্রক্তিষ্ঠাটন এটন আপক্তত্ত দাক্তখি কটৰ, আটয়াটগ কসই আপক্তত্তৰ শুনানী ি’ি পাটৰ। িাৰ িাটি িাক্তৰখ 
আৰু িান আটয়াটগ ক্তনধষাৰণ কক্তৰি আৰু পােি জাক্তনিকি ক্তদি। ক্তর্যসকটি আপক্তত্ত দাক্তখি কটৰ িা মন্তিু প্রকাশ কটৰ, 
কিওঁটিাটক আটয়াগৰ শুনানীি হাক্তজৰ হ’িকি ইেযক হয় কন নহয়, কসই কর্থাও আটয়াগক জনাি িাক্তগি।  

 
                                                              (স্বাক্ষৰ) 
                                                      মযখু মহাপ্রিন্ধক (উৎপাদন) 
                                                      এ ক্তপ ক্তজ ক্তচ এি, গুৱাহােী  
  

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

