GAS BILL (DOMESTIC)

KNOW YOUR BILL - GAS BILL (DOMESTIC)

Sr. No.
1
2
3
4
5

Description
Company Name, Address, Location, CIN No. કંપની ુ નામ, સરના ુ
અને સીઆઇએન નંબર
Contact Numbers for Customer Care, Emergency ાહક સેવા અને
ઇમરજ સી માટ ફોન નંબર
Customer's Name ાહક ુ નામ
Customer Number ાહકનો નંબર
Customer's Address ાહક ુ સરના ુ

Sr. No.

Description

29

Old Meter Consumption (If Any) ુ ના મીટરના વપરાયેલ િુ નટ (જો હોય
તો)

30

Total Consumed Unit ુ લ વપરાયેલા િુ નટ

31

Minimum Charges મીનીમમ ચાજ સ
Gas Consumption Charges ગેસ વપરાશ ચાજ સ
VAT / વેટ

32
33

6

Area Code(for GGL internal use only) એ રયા કોડ (ઓફ સ ઉપયોગ માટ)

34

Yearly Fee વાિષક ફ

7

Customer's Phone Number ાહકનો ફોન નંબર
Date of initiating gas supply ગેસ ચા ુ કયાની તાર ખ

35

Minimum Charges મીનીમમ ચાજ સ
SGST/UTGST / એસ એસટ / ટુ
એસટ

State with Code and Place of Supply રા ય, નંબર અને રુ વઠા થળ

37

CGST / સી એસટ

38

Installment Amount હપતાની રકમ

39

Security Deposit સી

40

Chq. Bounce Charges ચેક પરત ચાજ સ
Debit Note Outstanding Amount ડબીટ નોટની બાક રકમ
Interest / Other Charges યાજ / વધારાના ચાજ સ

8
9
10
11
12
13
14

Ref Doc No. (for GGL internal use only) / રફ. ડોક. નંબર(ઓફ સ
ઉપયોગ માટ)
Ref Doc Date (for GGL internal use only) / રફ. ડોક. તાર ખ (ઓફ સ
ઉપયોગ માટ)
GST Tax Invoice No. એસટ ટ બલ નંબર
VAT Retail Invoice No. વેટ ર ટલ બલ નંબર
Credit Note No. ડ ટ નોટ નંબર

15

Original Invoice No. & Date ઓર

16

41
42

રુ ટ ડ પોઝીટ

43

Credit/Rebate/Adjustments જમI/ર બેટ/એડજ ટમે ટ

Billing Period બલની સાયકલ
Previous Actual Reading Date છે લી અસલ વાંચન તા.

44

18

Next meter reading Date આગામી મીટર વાંચન તાર ખ

46

19

Meter number મીટર નંબર
Specification of product billed and HSN code thereof ોડ ટનો કાર
અને એચ એસ એન નંબર
Nodal Officer for Handling Customer Complaints ફર યાદ િનવારણ
અિધકાર

47

Rounding off / રાઉ ડગ ઓફ
Current Charges / વતમાન ચાજ સ
Consumption Details of last 3 Billing Cycles (Periods) પાછલી 3 બલ ગ
સાયકલનો વપરાશ
Meter Reading Status મીટર વાંચન થિત

22
23

17

20
21

24
25

નલ ઇ વોઇસ નંબર અને તાર ખ

36

45

48

Company Tax & PAN details કંપનીના ટ

49

Current Gas Price Applicable and Date વતમાન લા પ
ુ ડતો ગેસ દર અને
તાર ખ

Previous Balance અગાઉના બાક લેણા

50

Final Consumption for Billing (in mmbtu) ુ લ વપરાયેલા િુ નટ (mmbtu)

Current Charges વતમાન લેણા

51

Amount due on or before due date
છે લી તાર ખ ધ
ુ ી ભરવાની રકમ
Due date for current bill આ બલ ભરવાની તાર ખ

52
53

26

Current Reading હાલ ુ ં વાંચન

54

27

Previous Reading અગાઉ ુ ં વાંચન

55

28

Consumed Unit વપરાયેલા િુ નટ

56

અને પાન ની મા હતી

Net Calorific Value for Converting Consumption from scm to mmbtu નેટ
કલર ફ ક વે ુ (SCM માંથી MMBTU માં ફરવવા માટ)
Formulae for Converting Consumption from scm to mmbtu
SCM માંથી MMBTU ના ફરબદલની ગણતર
Different Options to Pay Gas Bill બલ ભરવાના િવિવધ િવક પો
Notice for payment of previous outstanding dues (if any) failing which
the customer's gas connection could be disconnected. પાછલી ભરવાની
બાક રકમ માટની નોટ સ
Authorised Signatory અિધ ૃ ત હ તા રકતા
Slip to be attached along with payment ચેક ની સાથે જમા કરવાની લીપ

Billing in MMBtu terms (Ref point no. 50/51):
As per PNGRB regulations, it is mandatory for CGD companies to show the gas consumption in MMBTU (Metric Million British Thermal Unit) and charge tariff
based on Rs/MMBTU terms. Accordingly, GGL has made necessary changes in the gas invoices to reflect consumption in MMBTU, in addition to the previous
practice of measuring and reflecting volume in Standard Cubic Meter (SCM). MMBTU is widely associated with measurement of natural gas in the energy terms
globally, the conversion between SCM and MMBTU can be done based on 1MMBTU = 252,000 Kilo Calorie. In other words “One MMBTU is equivalent to 30 SCM
of gas having calorific value of 8400 Kcal SCM. This value may vary slightly depending on actual calorific value of gas.” The amount of consumption bill/invoice
presented in Rs. MMBTU would be same against earlier presented in Rs/SCM. There can be minor difference due to variation in calorific value of gas if any.
પીએન આરબીના િનયમો અ સ
ુ ાર તમામ અિધ ૃ ત િસ ટ ગેસ ડ
ટુ સ માટ ગેસનો જ થો એમએમબીટ મ
ુ ાં દશાવીને બલ આપવા ુ ં ફર યાત બ ુ ં છે . જ
ુ રાત
ગેસ લિમટડ (GGL), હાલની ટા ડડ બ
ુ ીક મીટસમાં ગણ ી કર ને જ થો દશાવવાની પ ધિત ઉપરાંત, વપરાશને એમએમબીટ મ
ુ ાં (મે ક િમ લયન
ટશ થમલ
િુ નટ) દશાવવા માટ ગેસનાં બલોમાં આ જ
ુ બ આવ યક ફરફારો કયા છે . એમએમબીટ ુ નો ઉપયોગ ુ િનયાભરમાં યાપકપણે નેચરલ ગેસનો ઉ ની પ રભાષામાં
માપવા માટ ઉપયોગમાં લેવાય છે . એસસીએમ અને એમએમબીટ ુ વ ચે ુ ં પાંતર/ ુલના ૧ એમએમબીટ ુ = ૨૫૨,૦૦૦ ક લો કલર જ
ુ બ ગણી શકાય. આપણે કહ
શક એ ક એક એમએમબીટ ુ બરાબર ૩૦ એસસીએમ ટલો ૮૪૦૦ Kcal/SCM કલર ફ ક વે ુ ધરાવતો ગેસ થાય. આ ૂ ય ગેસની વા તિવક કલર ફ ક વે ન
ુ ે આધાર
થો ુ ક
ં બદલાઈ શક છે . એમએમબીટ ુ આધા રત બલ ગ ુ ં અમલીકરણ થયા પછ તમાર બલ ની રકમ SCM ના સમાન વપરાશ માટ એક સરખી રહશે. જો, ગેસની
કલો રફ ક વે મ
ુ ાં ફરફાર હશે તો સામા ય તફાવત જણાશે.
Minimum charges (Ref point no. 35)
If the customer's gas consumption is less than 0.0833 scm per day, then the difference between actual consumption and 0.0833 scm per day is charged as MGO
charges. This is calculated for actual consumption days.
જો ાહક નો દવસ દ ઠ ગેસ વપરાશ 0.0833 scm થી ઓછો હોય તો દવસ દ ઠ વા તિવક વપરાશ અને 0.0833 scm વ ચે નો તફાવત MGO તર ક ચા કરવા માં
આવશે આ વા તિવક વપરાશ દવસ માટ ગણવામાં આવે છે

