
વીજ બીલ ગેની સાદ  સમજણ. 

Q-1. પી. .વી.સી.એલ. શા માટ મને દર મહ ને બીલ આપી ન શક? 

Response: 

૧. પિ મ જુરાત વીજ કંપની ારા ાહકોને તેમના થળ પર વીજ બીલ આપવામા ંઆવ ેછે. મા ં
GERC SUPPLY CODE CLAUSE 2.3 (10)  ની જોગવાઈ  જુબ સામા ય ર તે ૬ ક.વો. થી વ  ુલોડ 
ધરાવતા અને ી ફઇઝ ાહકો ુ ં બલ ગ દર મહ ને બલ ગ સાયકલ -૫મા ંઅને તે િસવાયના 
તમામ ાહકો ુ ંભૌગો લક િવ તાર જુબ બલ ગ સાયકલ ૧ / ૨ / ૩ / ૪ મા ં માિસક ધોરણ ે
બલ ગ કરવામા ંઆવ ેછે. 

Q-2. મારા વીજ બલનો સમયગાળો ુ ંછે? 

Response: 

૧. બલ ગ સાયકલ ગેની સાદ  સમજણ નીચે જુબ છે. 

Billing Cycle Unit Consumption 
Period 

Meter Reading 
Schedule 

Billing Month 

Monthly 11-Jan-22 to 10-
Feb-22 

11-Feb-22 to 20 
Feb-22 

Feb Billed in Mar-
22 

Bi-Monthly 21-Dec-21 to 20-
Feb-22 

21-Feb-22 to 10-
Mar-22 

Jan-Feb Billed in 
Mar-22 

 

૨. ઉપરો ત જુબ દરક વીજ ાહક ુ ંGERC SUPPLY CODE CLAUSE 6.17  જુબ સાયકલ – ૫ દર 
૩૦ & ± ૩ દવસ ે તેમજ  માિસક બલ ગ સાયકલ દર ૬૦ & ± ૫ દવસે મીટર ર ડ ગ 
કરવામા ંઆવ ેછે. 

Q-3. પી. .વી.સી.એલ. ારા મને વીજ બીલ િવલબંથી આપવામાં આવેલ છે, તેના 

કારણે માર ચા િુનટ લેબ સાથેના બલ ુ ંપેમે ટ ુ ંકામ કર ુ ં? 

Response: 

૧. ઉપરો ત સમય કરતા જો ાહકના મીટર ર ડ ગમા ંજો િવલબં થાય તો બલ ગ સી ટમ ારા 
ાહકના અગાઉના બીલની તાર ખ અને હાલના બીલની તાર ખ વ ચેના દવસોના આધાર 

PRORATA િુનટ લબે ગણીને ાહકને ચા િુનટ લબેના કારણે કોઈ નાણાક ય કુશાન ન 
ય તેની ખાસ કાળ  રાખવામા ંઆવ ેછે. ુ ંઉદાહરણ નીચે જુબ છે. 

 
Current Bill Date 28-May-22 
Previous Bill 
Date 11-Mar-22 Unit 690 
Days 78 



Unit Slab Unit Billing 
Factor 

Prorata 
Unit 
Slab 

Rate Energy 
Charge 

Unit_Standard 
Slab 

Energy 
Charge 

Slab -1 100 1.2 120 3.05 366.00 100 305.00 
Slab-2 100 1.2 120 3.5 420.00 100 350.00 
Slab-3 300 1.2 360 4.15 1494 300 1245.00 

Slab-4 >500 
1.2 

 90 5.2 468 190 988.00 
  Total 690   2748.00 690 2888.00 
 
આમ ઉપરો ત ઉદાહરણમાં જો ૬૦ દવસ જુબ બીલ બનાવવામા ંઆવે તો એનજ  ચા  .૨૮૮૮/- 

થાય છે. પરં  ુઉપરોકત ક સામા ં ાહકના હાલ ુ ંબીલ અને અગાઉ આપવામાં આવેલ બીલ વ ચે ૭૮ 

દવસનો સમયગાળો છે. એટલ ેક ાહક ણે ૧૮ દવસ મો ુ ં બીલ મળેલ છે. થી ટ ન બાય-મ થલી 

િુનટ લેબ જુબ બીલ ગણવાને બદલે BILLING FACTOR જુબ REVISED UNIT SLAB જુબ બીલ 

ગણવામા ંઆવેલ છે. માં BILLING FACTOR  ગણવા માટ ુલ દવસ ૭૮ / િનયત બલ ગ પીર યડના 

૬૫ દવસ વડ ભાગતા ( ૭૮/૬૫) = ૧.૨ BILLING FACTOR  આવે છે.  

 BILLING FACTOR નો િનયત બાય મ થલી િુનટ લેબ વડ ણુાકાર કરતા ( ૧૦૦ X ૧.૨)= ૧૨૦ 

િુનટ નો નવો િુનટ લેબ બને છે.   જુબ બે વીજ બીલ વ ચેના દવસો યાનમા ંરાખી બીલ 

બનાવતા એનજ  ચા  .૨૭૪૮/- ગણવામા ંઆવેલ છે.  િનયત િુનટ લેબ જુબની બીલ ગણતર  

કરતા .૧૪૦/- ઓ ં છે. અને આ ર તે લેબના હસાબે ાહકોને નાણાક ય કુશાન ન ય તે સી ટમ 

ારા િુનિ ત કરવામા ંઆવેલ છે. 

Q-4. દર વખતે િનયિમત રૂ ૂ ું  પેમે ટ કરવા છતાં મારા વીજ બીલમાં આગલી રકમ 

બાક  શા માટ આવે છે? 

Response: 

૧. મીટર ર ડર ારાબનાવવામા ંઆવલે બીલને “મીટર ર ડર” બીલ કહવામા ંઆવ ેછે.  વતમાન 
બલ ગ સી ટમ જુબ ાહકના થળ પરજ મીટર ર ડર ારા વીજ બીલ બનાવવામા ંઆવ ુ ં
હોવાથી  તે સબિંધત બલ ગ સાયકલ ુ ંમીટર ર ડ ગ ણૂ થયા બાદ મીટર ર ડર ારા 
આપવામા ંઆવેલ ઈન ટુના આધાર બલ ગ સી ટમ ારા  તે ાહકના છે લા મા ટર ડટા 
તેમજ LATEST RATES  જુબ  બીલ ગણતર  િુનિ ત કરવા ફર  બીલ ગણવામા ંઆવ ેછે. 

 સી ટમ ારા ગણવામા ંઆવલે બીલની રકમ, મીટર ર ડર ારા આપવામા ંઆવલે બીલની 
રકમ કરતા વ  ુ હોય તો તફાવતની રકમ ાહકના યાર બાદના બીલમા ંબાક  રકમ તર ક 
દશાવવામા ંઆવે છે. તેવી જ ર તે જો સી ટમ ારા ગણેલ બીલની રકમ, મીટર ર ડર ારા ગણેલ 
બીલ કરતા ઓછ  હોય તો તફાવતની રકમ યાર બાદના બીલમા ંજમા રકમ તર ક દશાવવામાં 
આવ ેછે.  



વીજ બીલની રકમમા ંઉપરો ત તફાવત આવવાની શ તાઓ નીચ ે જુબ દશાવવામા ંઆવલે 
કારણોસર હોઈ શક. 

A. જો ાહકને બીલ ઇ  ુકયા બાદ તેમના કો કટડ લોડ ક ટર ફમા ંકોઈ ફરફાર હોય, 
પણ સદર ફરફાર બલ ગ પીર યડ પહલાની તાર ખથી અમલમા ં આવ ે તો બલ ગ 
સી ટમ ારા છે લે અપડટ થયેલ લોડ અને ટર ફ જુબ બીલની ગણતર  કરવામા ંઆવે 
છે. 

B. Fuel and Power Purchase Costની ગણતર  કરવા માટ ન  કરવામા ંઆવલે પ િત 
જુબ િનયત િ માિસક સમયગાળા દરિમયાન આપવામા ંઆવલે વીજ બીલમા ંફ લુ 

અને વીજ ખર દ ના ભાવમા ંથયેલ ફરફારને કારણ ેતફાવતની ર કવર  માન. જુરાત 
વીજ િનયમન પચં ારા મા યતા ા ત ફો લુા જુબ ગણતર  કર ને યાર બાદના 
િ માિસક ગાળાના વીજ બીલમા ંએડ ટમે ટ ારા ર કવર કરવામા ંઆવ ેછે. આમ ફ લુ 
ચા ના નવા દર અગાઉની વુ શી તાર ખથી અમલમા ંઆવ ે છે ક ુ ંવીજ બીલ 

ાહકને ુના દર જુબ આપેલ હોવાથી તે ર વાઈઝ કરવાની જ રયાત રહ છે. 

Date Particular Meter Reader 
Calculated Bill 

System 
Calculated 

20-Jun-22 Previous Bill Date As new data is not 
updated, entire bill will 
be calculated @ old 
rate 

Prorate Unis 
from Prev Bill 
Date to New rate 
date is calculated 
@ old rate 

01-Jul-22 New Rate Applicable 
Date 

Prorate Units 
from New rate 
date to current 
bill date will be 
calculated @ 
New Rate 

02-Aug-22 Current Bill Date  
28-jul-22 Date of Execution of 

New rate in System 
  

 

Fuel Charge @ Old Rate 

      

Units Old Rate Amount 

380 2.3 874.00 
 

આમ ઉપરો ત ઉદાહરણ મા ં ાહકને બીલ આપવામા ંઆવલે યાર ફ લુ ચા  ુના દર જુબ ગણવામા ં
આવલે, પરં  ુ યાર બાદ નવા દર અમલમા ંઆવતા સી ટમ ારા ગણવામા ંઆવલે ફ લુ ચા ની 
રકમમા ંતફાવત જોવા મળે છે. 



C. વ મુા ંજો મીટર ર ડર અને સી ટમ ારા ુના દર બીલ ગણવામાં આવલે હોય અને 
ફ લુ અને વીજ ખર દ ના ભાવમા ંજો ૂની તાર ખથી કોઈ ફરફાર અમલમા ંઆવ ેતો 
બલ ગ સી ટમમા ંસબિંધત ાહકના ખાતામા ં ડ ટ / ડબીટ એડ ટમે ટ આવવામા ં
આવ ેછે. 

D. વ મુા ંપી. .વી.સી.એલ. પેટા િવભાગીય કચરે  ારા ાહકના ખાતામા ં મ ક લેબ 
ર પોટ જુબ બળ  ગયેલ મીટરની ર કવર , ચે કગ શીટ ક લબે ર પોટના આધાર 
સ લીમે ટર  બીલ આપવામા ંઆવલે હોય, ઇ ટરનલ ઓડ ટ ર પોટના આધાર કોઈ 
ર કવર  વગેર વા કારણોસર ડ ટ / ડબીટ એડ ટમે ટ આપવામા ંઆવ ેતો તે રકમ 

ાહકના ખાતામા ંજમા ક ઉધાર રકમ તર ક દશાવવામા ંઆવ ેછે. 

E. આ ઉપરાતં દર વષ ાહકના ખાતામા ંિસ રુ ટ  ડ પોઝીટ ુ ં યાજ જમા કરવામા ંઆવે 
છે  રકમ ાહકના યાર બાદના વીજ બીલમા ંજમા રકમ તર ક દશાવવામા ંઆવ ેછે. 

Q-5. મા ું  મકાન બધં હોવા છતા ંઆટ ુ ંબ ુ ંવ  ુબીલ કમ આપવામાં આવેલ છે? 

Response: 

 

૧ વ મુા ંGERC SUPPLY CODE CLAUSE 6.21 ની જોગવાઈ જુબ મીટર ર ડ ગ સમય ે ાહક ુ ં થળ 
જો લોક હોય અથવા તો સદર જ યા બુ લાબંા સમય ધુી બધં રહતી હોવાના કારણે મીટર 
ર ડ ગ શ  ન હોય તો ાહકના છે લા ણ વીજ બીલના વપરાશની સરરાશ જુબ થમ બે  

બીલ “PROVISIONAL” બીલ તર ક અને યાર બાદના બીલ મીનીમમ બીલ જુબ આપવામા ં
આવ ેછે. 

યાર બાદ યાર પણ આ કારના ાહક ુ ંતેના વીજ મીટરમા ંન ધાયેલ િુનટ વપરાશ જુબ 
બીલ ગણવામા ંઆવ ે યાર અગાઉ આપવામા ંઆવલે સરરાશ વીજ બીલની રકમ “PROVISIONAL 

BILL REFUND” તર ક મજર આપવામા ં આવ ે છે. ના તા કાલક િનવારણ માટ ા ી એ 
પી. .વી.સી.એલ. પેટા િવભાગીય કચેર નો સપંક કરવાનો રહશ.ે 

Q-6. મા ું  વીજ મીટર બધં હોવા / ડ લે ન આવતો હોવા છતાં આટ ુ ં બીલ કમ 

આપવામાં આવેલ છે.? 

Response: 

૧.  જયાર કોઈ ાહક ુ ંવીજ બીલ F ટ સ એટલે ક ાહકના થળે લગાડવામા ંઆવલે વીજ મીટર 
FAULTY એટલે ક ખામી ુ ત છે. મા ં ાહકના છે લા ૩ વીજ બીલના સરરાશ વપરાશ ક વીજ 
મીટરમા ંન ધાયેલ વપરાશ બમેાથંી  વ  ુહોય તે જુબ બીલ ગણવામા ંઆવ ેછે. તેમજ આ 
કારના વીજ બીલની રકમ ર ફંડ કરવામા ંઆવતી નથી.  



 

Q-7. સોલાર ફટોપ લગા યા પછ  મને બીલની ગણતર  સમ તી નથી 

Response: 

સોલાર બીલ ગણતર : 

૧. દરક સોલાર ાહકમા ંબે મીટર ઇ ટોલ કરવામા ંઆવ ેછે.  

 A. BI-DIRECTIONAL MAIN METER: 

મા ં ાહક ારા વીજ િવતરણ કંપની ના પાવરનો કરવામા ંઆવેલ વપરાશ અને સોલાર 
સી ટમ ારા જનરટ કરલ પાવરમાથંી ાહકના ગત વપરાશ બાદ વધારાના એ સપોટ 
કરલ વીજ રુવઠાનો હસાબ રાખવામા ંઆવ ેછે.  

 B. UNI DIRECTION 

મા ંસોલાર સી ટમ ારા જનરટ કરવામા ંઆવલે ુલ વીજ રુવઠાની ન ધ કરવામા ં
આવ ેછે. 

૨. સોલાર ાહક ુ ંવીજ બીલ NET METERING જુબ કરવામા ંઆવે છે મા ં (IMPORT UNIT – 

EXPORT UNIT) ના નેટ િુનટ જો >૦ હોય તો તેટલા િુનટ ુ ંસબિંધત ટર ફ જુબ બીલ 
બનાવવામા ંઆવ ેછે  
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Click/Scan for Payment 

ADDRESS : Off. Nana 
Mava Road, Rajkot-
360004 

WEBSITE : 
www.pgvcl.com 

HELPLINE : 1800 233 
155333 / 19122         

CIN No : 
U40102GJ2003SGC0429
08 

GST No : 
24AADCP1453C1
ZZ 

EMAIL : 
info.pgvcl@gebmail.c

om 
        

ELECTRICITY eBILL : APR-MAY,22 

SUSHILABEN OMPRAKASH GUPTA 

AMRUT PARK PLOT NO.56  

OPP. KISHAN 

VILL:Rajkot (M Corp+OG) 

TAL:RAJKOT  

DISTRICT:RAJKOT 

Sub-division Office Laxminagar 

Root Code 1/10/02/066 

Bill No 1/3387 

Bill Date 30-05-2022 

Last Date of Payment 09-06-2022 

Tariff Meter Code H.P./K.W. Seasonal Days S.D. 
 

FEEDER CD: 191910490479    CENSUS CD: 40904000 RGPU F 6.00  61 3900.00 
 

Customer No:  Meter No Sr.No. Charges Details Rupee 



87601036847 DGBTP 010050 1 Fixed Charges  91.50 

Phase Meter Status Max. Demand 2 Energy Charges 5368.40 

 0.00 3 Ujala Charges 0.00 

Active IMP Reactive/Night EXP 

 

4 Reactive Charges 0.00 

Present Reading 0 10172 0 8602 

 

5 Fuel Charges @ 2.3 Rs./Unit 2794.95 

Past Reading 0 8592 0 8189 

 

6 
Electricity Duty Charges @ 

15%  
1238.23 

Reading Difference 1167 1580 0 413 

 

7 Meter Charges 0.00 

MF 1.00  8 Delayed Payment Charges 0.00 

Total Consumption 0  9 Bill Total 9493.08 

Average Consumption 528  10 
Provisional Bill Refund 

Amount 
-0.00  

Max Demand 0.00  11 Net Total 9493.08 

Average Max Demand 0.00  12 Arrears on date 16-05-2022 
-

1778.37 

Total Company 

Charges 
90.00  13 Solar Purchase @ 2.25 0.00  

Provisional Bill 

Amount 
0.00  14 

Un-Process Payment 

Amount  
0.00 

Adjustment Amount -165.75  15 Grand Total 7714.71 

Last Three Month Units 16 Govt. Relief 0.00 

Month Nov Jan Mar 
 

17 Total Amount Due 7714.71 

 

અને જો નેટ િુનટ <૦ હોય તો GUVNL / GERC ારા િનયત કરવામા ંઆવેલ SOLAR POWER PURCHASE 

RATE જુબ ની રકમ ાહકના ખાતામા ંજમા કરવામા ંઆવ ેછે. 

PASCHIM GUJARAT VIJ COMPANY 
LIMITED 

Click/Scan for 
Payment 

ADDRESS : Off. Nana 
Mava Road, Rajkot-
360004 

WEBSITE : 
www.pgvcl.com 

HELPLINE : 1800 233 
155333 / 19122         

CIN No : 
U40102GJ2003SGC0429
08 

GST No : 
24AADCP1453C1
ZZ 

EMAIL : 
info.pgvcl@gebmail.co

m 
        

ELECTRICITY eBILL : APR-MAY,22 



RAMAGAURI R BARAD 

VIVIDH KARM SOC PL-25  

NANA MAVA ROAD 

VILL:Rajkot (M Corp+OG) 

TAL:RAJKOT  

DISTRICT:RAJKOT 

Sub-division Office Laxminagar 

Root Code 1/9/06/183 

Bill No 1/2533 

Bill Date 27-05-2022 

Last Date of Payment 06-06-2022 

Tariff Meter Code H.P./K.W. Seasonal Days S.D. 
 

FEEDER CD: 191911050000    CENSUS CD: 40904000 RGPU F 5.50  61 4022.00 
 

Customer No:  Meter No Sr.No. Charges Details Rupee 

87601068099 EE-039481 1 Fixed Charges  91.50 

Phase Meter Status Max. Demand 2 Energy Charges 0.00 

 0.00 3 Ujala Charges 0.00 

Active IMP Reactive/Night EXP 

 

4 Reactive Charges 0.00 

Present Reading 0 322 0 2025 

 

5 
Fuel Charges @ 2.3 

Rs./Unit 
0.00 

Past Reading 0 1 0 1 

 

6 
Electricity Duty Charges @ 

15%  
0.00 

Reading Difference -1703 321 0 2024 

 

7 Meter Charges 0.00 

MF 1.00  8 Delayed Payment Charges 0.00 

Total Consumption 0  9 Bill Total 91.50 

Average 

Consumption 
315  10 

Provisional Bill Refund 

Amount 
-0.00  

Max Demand 0.00  11 Net Total 91.50 

Average Max 

Demand 
0.00  12 

Arrears on date 16-05-

2022 
-81.87 

Total Company 

Charges 
90.00  13 Solar Purchase @ 2.25 

-

3831.75  

Provisional Bill 

Amount 
0.00  14 

Un-Process Payment 

Amount  
0.00 

Adjustment Amount -170.94  15 Grand Total 
-

3822.12 

Last Three Month Units 16 Govt. Relief 0.00 



Month Nov Jan Mar 
 

17 Total Amount Due 
-

3822.12 

Unit 406 70 0 
 

18 Interest Amount  

Bill Amount 2768.90 514.07 90.00 
 

19 Theft Arrears 0.00 

Amount Due / ભરવાપા  રકમ : Rs. -3822.12 20 Litigation Arrears 0.00 

 

૩. ઉપરો ત જમા થયેલ રકમમાથંી દર નાણાક ય વષના તે જો જમા રકમ રહ તો વષા તે 
ાહકના ખાતે જમા રહલ રકમ ક વષ દરિમયાન જમા થયેલ સોલાર પાવર પરચેઝની રકમ બે 

માથંી  ઓ  ંહોય તેમાંથી .૧૦૦/- જમા રાખીને બાક ની રકમ ુ ંચેક / RTGS ારા પેમે ટ 
કરવામા ંઆવ ેછે. 

Q-8. મ આ  ઓનલાઈન વીજ બીલ પેમે ટ કરલ છે પણ હ ુ પી. .વી.સી.એલ. 

તરફથી ક ફમશન મળેલ નથી. 

Response: 

સામા ય ર તે ઓનલાઈન કરવામા ંઆવલે વીજ બીલ પેમે ટ તેની પેમે ટ તાર ખથી 
કામકાજના ૨ દવસો ધુીમા ં બલ ગ સી ટમમા ંસબિંધત ાહકના ખાતામા ંજમા કરવામા ં
આવ ેછે. 

આથી આપને વીજ બીલ પેમે ટ કયાની તાર ખથી કામકાજના ૨ દવસો બાદ પણ આપને 
પી. .વી.સી.એલ.તરફથી વીજ બીલ પેમે ટ મ યા ગેનો એસ.એમ.એસ. ન મળે તો આપની 
પી. .વી.સી.એલ. પેટા િવભાગીય કચેર નો સપંક કરવા િવનતંી 

Q-9. મારાથી લૂથી વીજ બલ કરતા વધાર રકમ ુ ંપેમે ટ થઈ ગયેલ છે, ર ફંડ માટ 

ુ ંકર ુ?ં 

Response: 

વીજ બીલ કરતા વ  ુરકમ ુ ંપેમે ટ થઇ ગયેલ હોય તેવા ક સામા ંર ફંડ માટના િવનતંી પ  
ક  મા ંસદર બાબતની તમામ મા હતી વી ક રકમ, તાર ખ, ા ઝે શન આઈ.ડ . વગરે 
સમાિવ ટ કર ને, રસીદની નકલ, બક / વોલટે ટટમે ટની નકલ વા આ સુંગક દ તાવજેો 
જોડ ને પી. .વી.સી.એલ. પેટા િવભાગીય કચરે નો સપંક કરવા િવનતંી. 


