
 
Sabarmati Gas Limited 

(A Joint Venture of GSPC & BPCL) 

શ્રીમાન,  
  સાબરમતી ગેસ લિમમટેડના પરરવાર તરફથી આપને રિવાળી અને નવા વર્ષની શભુ 
કામનાઓ. 
  સાબરમતી ગેસ લિમમટેડ હમેંશા પોતાના ગ્રાહકોને ઉત્તમ સેવાઓ આપવાનો પ્રયત્ન કરે 
છે. અમે આપના સહકારને ખબૂ જ માન થી જોઈએ છીએ અને બળતણ તરીકે કુિરતી ગેસ પસિં કરવા 
માટે આપના આભારી છીએ 
  કુિરતી ગેસ નો ઉપયોગ આપ વધ ુસરળતાથી કરી શકો તે માટે અમે સતત પ્રયત્નશીિ 
રહીએ છીએ, અને તે માટે અમે ગેસ ના એનજી વપરાશ આધારરત લબિ આપવાની શરૂઆત કરીએ 
છીએ. ૨૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૩ના  રોજ થી અમિમા ંઆવે તે રીતે, આપના ગેસના વપરાશ નુ ં લબિ 
MMBTU (મીિીયન મેરિક લિટીશ થમષિ યમુનટ )મા ંતૈયાર કરવામા ંઆવશે. એનજી આધારરત લબિ થી 
ગેસ ના  લબિો મા ંવ્યાપારી ધોરણોની પારિમશિતા આવશે. સમગ્ર મવશ્વમા ંકુિરતી ગેસ નુ ંખરીિ-વેચાણ 
એનજી વૅલ્ય ુઆધારરત કરવામા ંઆવે છે. સાબરમતી ગેસ લિમમટેડના(SGL) પણ કુિરતી ગેસ MMBTU 
મા ંજ લબિ તૈયાર કરશે.  

પેિોલિયમ અને નેચરિ ગેસ રેગ્યિેુટરી બોડષ( PNGRB ) એ તેના મનયમો અન્વયે, િરેક શહરેમા ં
ગેસના મવકે્રતા ઓ City Gas Distribution ( CGD), ના મવકે્રતા ગેસનો પરૂવઠો ની જાહરેાત અને PNG ના 
ગ્રાહકોના લબિો  MMBTU મા ં તૈયાર થાય, તેવો મનયમ કયો છે. અમે આપને ખાતરી આપીએ છીએ કે, 
MMBTU મા ંલબિ બનાવવાથી લબિ ના મલૂ્યમા ંકોઈ ફેરફાર નહીં થાય, અને તેની કોઈ આમથિક અસર 
નહીં થાય. 

MMBTU મ ાં ગેસ ની ક િંમત નીચે મજુબ રહશેે 

 
      
 
 
 
 

ઉપર ની રકિંમતમા ંVAT નો સમાવેશ થતો નથી, જે ગેસ NCV ૮,૩૫૦ Kcal /SCM અને MMBTU=  

૨, ૫૨,૦૦૦ Kcal હોય . 
  અમે આ પત્ર સાથે MMBTU  નો ટૂંકો પરરચય અને તે મવશે વારંવાર પછૂવામા ંઆવતા 
પ્રશ્નો(FAQ’s) આપની જાણકારી માટે બીડયા છે, જેથી આપ આ નવી ટેકમનક/પદ્ધમતથી વાકેફ થઈ શકો. 
તેમ છતા ંઅમારી માકેટીંગ ટીમ આપના પ્રશ્નો નુ ંસમાધાન કરવા હમેંશા તત્પર રહશેે.  

For Sabarmati Gas Limited 

 
Rahul Mutha 

Manager – Marketing 

વિગતો રૂ./ SCM રૂ./ MMBTU 

લબન-વ્યાપારી ગ્રાહક ૪૮.૦૦  ૧૪૪૮.૮૨  

વ્યાપારી ગ્રાહક ૫૦.૦૦  ૧૫૦૮.૯૮  



  

MMBTU શુ ંછે? 
1. લિટીશ થમષિ યમુનટ/ BTU એ ઊજાષ માપવા નુ ંપરંપરાગત એકમ છે. MMBTU એટિે ૧૦ િાખ 

BTU’s.  

2. BTU એ એનજી નો એવો, જથ્થો છે, જે એક પાઉંડ પાણી ને ૧ રડગ્રી ‘ફેરનહીટ’ સધુી ગરમ કરવા 
માટે જરૂરી છે. (૫૮.૫ થી ૫૯.૫), અને તે માનક િંડ ના ૩૦ ઈંચ મરક્યરુીના િબાણ હઠેળ કે 
તેવી જ મહત્તમ ધનતાના લબિંદુ સધુીની હોય. 

3. એક BTU ૨૫૨ કેિરી બરાબર, (ગ્રામ), ૧૦૫૫ Joules (કામ અથવા ઉજાષના એકમ) અથવા 
૦.૨૯૩ વોટ આવસષ (વોટ કિાક).  

4. BTU નો મવશ્વભરમા ં બહોળા પ્રમાણમા ં ઉજાષ ના ઉત્પાિનનો, કુિરતી ગેસ ને માપવા માટે 
ઉપયોગ થાય છે/ સ્વીકારવામા ંઆવેિ છે.       

 

 
 

િ રાંિ ર પછૂિ મ ાં આિત  પ્રશ્નો.      
  ( FAQ’s ) 

પ્રશ્ન ૧:  MMBTU શા માટે?          

જવાબ ૧ : પેિોિીયમ અને નેચરિ ગેસ રેગ્યિેુટરી બોડષ, એ તેમના રેગ્યિેુશનમા ં જણાવ્યુ ં છે કે  

“મવકે્રતાઓ, જેઓ, કુિરતી ગેસ મવતરણનુ ં નેટવકષન ુ,ં શહરે અથવા સ્થામનક મવસ્તારમા ં મવસ્તરણ કરવા 
માટે નવેસર થી એજન્સી સ્થાપવા, બાધંવાના રેગ્યિેુશન, ૨૦૦૮”  મા ંફરજીયાત કયુષ છે, “ મવકે્રતા (CGD 

કંપની) PNG વેચાણની રકિંમતની જાહરેાત અને લબિો પણ રૂ./ MM BTU મા ંજ તૈયાર કરશ ે”.    

 

પ્રશ્ન ૨ : બીજી કઈ CGD કંપનીઓ છે, જે MMBTU મા ંલબિ આપે છે ?  

જવાબ ૨: ગજુરાત રાજ્યમા ંગજુરાત ગેસ કંુ. િીમીટેડ અને અિાણી ગેસ િીમીટેડ, તેમના ગ્રાહકોને   

MMBTU મા ંલબિ આપે છે.  

 

પ્રશ્ન ૩ : MMBTU મા ંલબન વ્યાપારીક/ વ્યાપારીક ગ્રાહકો ને ક્યાર થી લબિ આપવાની શરૂઆત કરશે ?  

જવાબ ૩ : લબન વ્યાપારીક/ વ્યાપારીક ગ્રાહકો માટે તા. ૨૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૩ થી MMBTU મા ં લબિ 
આપવાની શરૂઆત કરવામા ંઆવશે    

 

પ્રશ્ન ૪: શુ ંS. G. L ના બધા ગ્રાહકોને MMBTU પ્રમાણે લબિ આપવામા ંઆવશે?  

જવાબ ૪: હા, S. G. L એ પોતાના PNG ના બધા ગ્રાહકોને MMBTU મા ંલબિ આપવાનુ ંઆયોજન કયુું છે;  

જેની શરૂઆત ઔધોલગક ગ્રાહકોથી કરવામા ંઆવશે. CNG મસવાયના બધા ગ્રાહકોને MMBTU મા ં લબિ 
આપવામા ંઆવશે. S. G. L એ પોતાના ઔધોલગક ગ્રાહકોને ૧, નવેમ્બર, ૨૦૧૩ થી MMBTU મા ં લબિ 
આપવાની શરૂઆત કરી છે.  

 
 



પ્રશ્ન ૫ : શુ ંમીટરનુ ંવાચંન MMBTU મા ંકરવામા ંઆવશે, શુ ંઅમારે મીટર બિિવાની જરૂર છે ?  

જવાબ ૫: ના, મીટરમા ંમીટરનુ ંવાચંન સ્ટાડંડષ ક્યલુબક મીટર (SCM)મા ંજ ચાલ ુ રહશેે. અને હાિના 
મીટર બિિવાની જરૂર નથી 
 

પ્રશ્ન ૬: MMBTU મા ંતબિીિ કઈ રીતે કરવામા ંઆવશે ?  

જવાબ ૬: મીટર રીડીંગના આધારે અને લબિના સમય િરમ્યાન આપવામા ંઆવેિ નેટ કેિોરીફીક વેલ્ય ુ   

( NVG) ગેસ ના આધારે લબિ તૈયાર કરવામા ંઆવશે.   

સમજૂતી :  

(અ)  મરહના િરમ્યાન વપરાયેિ ગેસ (SCM)- ‘q’ SCM (મીટરના છેલ્િા અને હાિના વાચંનના  

આધારે પે્રસર ટેમ્પે્રચર કરેશન્સ િાગ ુપાડયા બાિ)  

 (બ)  મરહના િરમ્યાન સરેરાશ NCV(લબિીંગ સમયગાળો/ છેલ્લુ ંઅને હાિનુ ંમીટર રીડીંગ  

તારીખ)ે- ‘n’ Kcal/ SCM . 

(સી)  જે તે રિવસે આપેિ કુિ કેિેરીઝ હશે, ‘C’= q x n (SCM    Kcal  
                             x ------- 

                              SCM ) 

 

 (ડી)  ૧ MMBTU= ૨૫૨૦૦૦ રકિો કેિેરીઝ (Kcal), આથી ‘C’ Kcal ને MMBTU મા ંતબિીિ  

કરવામા ંમાટે Quantity  “ Q ” MMBTU = _____C _     
                      ૨૫૨૦૦૦  

 (ઈ) જથ્થો Qનો જે પરીણામ મળશે તે MMBTU મા ંહશે. 
  

પ્રશ્ન ૭ : MMBTU ના બીિ મા ંબીજા શુ ંફેરફાર હશે ?  

જવાબ ૭ : MMBTU ના લબિમા ંઅન્ય કોઈ ફેરફાર નહીં થાય, મસવાય કે આખરી જથ્થાની ગણતરી 
MMBTU મા ં(ઉપર બતાવ્યા મજુબ ) કરવામા ંઆવશે અને ગેસ ની રકિંમત રૂ./ MMBTU મા ંગણાવામા ં
આવશે. 
 

પ્રશ્ન ૮: MMBTU મા ંરકિંમત કઈ રીતે નક્કી કરવામા ંઆવશે ?  

જવાબ ૮: હાિની રૂ/ SCM ની રકિંમત ને રૂ/ MMBTU મા ંફેરવામા ંઆવશે જેમા ં૮૩૫૦ Kcal/SCM ને 
(Contracted ) NCV ના પાયા ના આધાર તરીકે ગણાવામા ંઆવશે.  

 

પ્રશ્ન ૯ : ૯ શુ ંMMBTU ના કારણે લબિની રકમમા ંવધારો થશે ?  

જવાબ ૯:ના, MMBTU પ્રથા ગેસની ખરીિી અને વચેાણમા ંએકવાયતા/ સમાનતા જળવાય તે માટે શરૂ  

કરવામા ંઆવેિ છે, અને PNGRB  રેગ્યિેુશન ના અમિ માટે શરૂ કરવામા ંઆવેિ છે. તેના થી કોઈ 
આમથિક અસર નહીં પડે કે લબિની રકમમા ંતેના કારણે કોઈ વધારો નહીં થાય.                 

 


