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થયાની તારીખ
વવજઅકસ્માત નુ ંસ્થળ/ગામ અકસ્માતનો ભોગ બનનાર ઇસમનુ ંનામ/પ્રાણી

૧ સાબરમતી ગાાંધીનગર રૂરલ દહગેામ રૂરલ ૨૨/૦૨/૨૦૧૩ વાસણા રાઠોડ લીલાબેન લાલસાંગભાઈ ડામોર 

૨ સાબરમતી ગાાંધીનગર અબબન અડાલજ ૨૫/૦૭/૨૦૧૪ અડાલજ અજાણી વ્યક્તત 

૩ સાબરમતી ગાાંધીનગર રૂરલ ચિલોડા-૧ ૨૨/૦૭/૨૦૧૪ નાના ચિલોડા શ્રી લાલાભાઈ દદત્યાભાઈ કમી
૪ સાબરમતી સાબરમતી નરોડા ૦૩/૦૩/૨૦૧૭ મઠુીયા ઉપેન્દ્રા (દહરાભાઈ) જાગેશ્વર કોરી 
૫ સાબરમતી ગાાંધીનગર રૂરલ ચિલોડા-૧ ૧૧/૦૮/૨૦૧૮ શિહોલી હરીિ ઉરે્ફ પે્રમિાંકર રાવજી પારઘી 
૬ સાબરમતી ગાાંધીનગર રૂરલ ગાાંધીનગર ૨૨/૧૨/૨૦૧૮ રાાંધેજા શ્રી અભાજી િતરુજી ઠાકોર 

૭ મહસેાણા શવસનગર શવસનગર-૧ ૨૨/૦૧/૨૦૧૮ ઇયાસરા શ્રી જશભુાઈ િાંકરભાઈ બાદરયા 
૮ મહસેાણા શવજાપરુ લોદરા ૦૪/૦૭/૨૦૧૨ આજોલ દદવાકર રમેિભાઈ બલરામભાઈ 

૯ મહસેાણા મહસેાણા જગદુણ ૧૬/૦૯/૨૦૧૭ બોરીયાવી નટાભાઈ ઓઢાભાઈ િૌહાણ 

૧૦ મહસેાણા કડી કડી રૂરલ ર-૧ ૦૭/૧૧/૨૦૧૧ કડી રાજપતૂ મનોજકુમાર દહમાાંશભુાઈ 

૧૧ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા હાઈવે ૨૧/૦૯/૨૦૧૨ મહસેાણા કાાંશતભાઈ િાંકરભાઈ રાઠોડ 

૧૨ મહસેાણા કડી દેત્રોજ ૦૪/૦૧/૨૦૧૬ હાથીપરુા શ્રી ફૂલેલ કુમાર શકુાલાલ સાહ ુ

13 મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા ઇન્દ્ડ. ૦૨/૦૯/૨૦૧૮ ડેડીયાસણ જી.આઈ.ડી.સી.  
પ્લોટનાં-૩૮૯ ની સામે

મોહમદ હુસેન (સાચબર હુસેન)

૧૪ સાબરમતી સાબરમતી નરોડા ૧૬/૦૬/૨૦૧૨ કઠવાડા જી.આઈ.ડી.સી.  અજાણી ગાય
૧૫ સાબરમતી કલોલ કલોલ-ટાઉન ૧૨/૦૮/૨૦૧૨ કલોલ ટાઉન અજાણ્યો બળદ
૧૬ સાબરમતી કલોલ કલોલ-ટાઉન ૦૪/૦૭/૨૦૧૩ મ.ુ જુના િોરા, કલોલ રૂરલ અજાણી ગાય
૧૭ સાબરમતી બાવળા બાવળા-૧ ૧૯/૧૨/૨૦૧૩ બાઉન્દ્રી ઓર્ફ કેરાલા સબ સ્ટેિન અજાણી ગાય

૧૮ સાબરમતી કલોલ કલોલ-ટાઉન ૩૧/૦૮/૨૦૧૪ કલોલ ટાઉન અજાણી ભેંસ
૧૯ સાબરમતી કલોલ કલોલ-ટાઉન ૦૯/૦૯/૨૦૧૪ કલોલ અજાણી વાછરડી
૨૦ સાબરમતી બાવળા બાવળા-૧ ૧૪/૦૮/૨૦૧૫ બાવળા અજાણી ગાય
૨૧ સાબરમતી બાવળા બાવળા-૧ ૧૩/૦૭/૨૦૧૬ બાવળા અજાણી ગાય
૨૨ સાબરમતી બોપલ સાણદ -૧ ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ સાણદ  અજાણી ગાય
૨૩ સાબરમતી બાવળા ધોળકા ૧૬/૦૬/૨૦૧૯ ધોળકા અજાણી ગાય
૨૪ સાબરમતી બાવળા કોઠ ૦૮/૦૬/૨૦૧૯ ભામસરા અજાણી વાછરડી
૨૫ દહમતનગર દહિંમતનગર દહિંમતનગર રૂરલ ૦૩/૦૭/૨૦૦૯ કલોલ અજાણી ગાય
૨૬ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા ઇન્દ્ડ. ૧૦/૦૭/૨૦૧૨ તલુસીધામ સોસાયટી, મહસેાણા અજાણી ગાય

૨૭ મહસેાણા શવજાપરુ માણસા ૦૯/૦૭/૨૦૧૧ માણસા અજાણી ગાય
૨૮ મહસેાણા શવજાપરુ શવજાપરુ ૨૯/૦૬/૨૦૧૭ શવજાપરુ અજાણી ગાય
૨૯ પાલનપરુ ડીસા-૧ ચભલડી ૦૯/૦૯/૨૦૧૪ ઓરવાડા (ઇન્ન્દ્દરાનગર પરા 

શવસ્તાર)

અજાણી ગાય નાંગ-૫,બળદ-૧,  ભેંસ-૧

          આથી જાહરે જનતાને જણાવવાનુાં કે ઉત્તર ગજુરાત વીજ કાંપની લીમીટેડ ના વીજ માળખાની  ક્ષશતના  કારણે જો કોઈ મનષુ્ય અથવા પ્રાણીઓને આકક્સ્મક 
પ્રાણઘાતક વીજ અકસ્માત થાય છે તો તેવા સાંજોગોમાાં વીજ કાંપની દ્વારા શનયમ અનસુાર નુાં નાણા કીય વળતર આપવામાાં આવે છે . આ સાથે નીિેની યાદીમાાં 
જણાવેલ મનષુ્યના તથા પ્રાણીઓના  વીજઅકસ્માતના કીસ્સાઓમાાં મતૃકના વારસદારો/માચલકોની શવગત અમારી કે્ષત્રીય કિેરીઓના ઘણા પ્રયત્નો પછી પણ 
મેળવી િકાયેલ નથી. જેથી આ જાહરે ખબરથી સવે જનતાને જાણ કરવાની કે સદર મતૃક ના વારસદારો/માચલકોએ જરૂરી સાધશનક આધાર-પરુાવા જેવા કે (૧) 
ઓળખ કાડબ (૨) રેિનકાડબ  શવગેરે સદહત શવજ કાંપનીની સાંલગ્ન પેટા શવભાગીય કિેરી એ દદન -૭ (સાત) માાં સપકબ કરવા જાણ કરવામાાં આવે છે .


