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સવાલ તમારા, જવાબ અમારા 
પ્ર� ૧:   શંુ મારી જમીન/િમલકત ની સુર�ા જ�રી છે? 

ઉ�ર ૧: તમારી જમીન સૌથી મ�ૂયવાન વ�તુ છે કે જ ેતમન ેવારસામાં મળે છે અથવા તમારા �વનકાળ દરિમયાન તમે મહેનત થી 
મેળવો છો. જો તમારી જમીનન ે કંઇક થાય, તો તમ ે બધંુ જ ગુમાવી દેશો. આજના સમયમા,ં તમારી �ણ બહાર તમારી 
જમીન/િમલકત ને લગતા સોદાઓ થવાની સંભાવના વધાર ેછે. પરંતુ જો તે તમારી �ણ બહાર થાય અને તમન ેતે પાછળ થી ખબર 
પડે, તો તમાર ેલાંબી કાયદાકીય લડત નો સામનો કરવો પડશે અને નાણાંકીય નુકશાન પણ વેઠવું પડશે. તેથી તમારી જમીન/િમલકત 
ની સુર�ા તો તમાર ેજ�રથી કરવીજ પડશે. 

પ્ર� ૨:    હંુ મારી જમીન/િમલકત ને કેવી રીતે સુરિ�ત કરી શકંુ? 

ઉ�ર ૨:  તમ ેતમારી જમીન/િમલકત ન ેબે રીતે સુરિ�ત કરી શકો છો પ્રાથિમક સુર�ા અને સવ��ચ સુર�ા. પ્રાથિમક સુર�ા કોઈ 
પણ સોદાઓથી તમારી િમલકતને ર�ણ આપે છે કે જ ે�હેર �લેટફોમ� (છાપામા ં�હેરનોટીસ આપી સોદો કરવામાં આવે છે તે) 
પર થાય છે. સવ��ચ સુર�ા તમારી િમલકતના સરકારી �લેટફોમ� પર થતા કોઈપણ �યવહારોથી તમન ે વાકેફ કરી તમારી 
જમીન/િમલકત ને સુરિ�ત રાખે છે. 

પ્ર� ૩:    મ� પસંદ કરલે પેકેજ ને બદ�યા વગર હંુ અ�ય િમલકત/સવ� નંબરો કઈ રીતે સુરિ�ત કરી શકંુ છંુ?  

ઉ�ર ૩: અમે તમારી જ�િરયાતન ેઆધાર ેશ્રેણીબ� પેકે�સ બનાવેલ છે. તે પેકે�સની અંદર તમન ે'ઍડ ઓન' નો િવક�પ 
મળશે જમેા ંતમ ેસુરિ�ત કરવા માટે અ�ય િમલકત/ સવ� નંબરો ઉમેરી શકો છો. 

પ્ર� ૪:    જો માર ેએકવાર દાખલ કરલે સવ� નંબર/િમલકત ને સુધારી/DELETE કરવી હોય તો શંુ કરવુ ંપડશે? 

ઉ�ર ૪:  તમન ેજ ેપેકેજ લાગ ુપડતંુ હોય તે પ્રમાણ,ે તમે તમારા સવ� નંબર/િમલકત ને સરળતાથી સુધારી/DELETE કરી શકો છો, 
ફ� DELETE બટન પર િ�લક કરો અને તે જ�યા એ નવી િમલકત/સવ� નંબર ની િવગતો એડ કરી શકો છો. 

પ્ર� ૫:    શંુ તમ ેમન ેમારી િમલકત ના પિ�લક �લેટફોમ� અને સરકારી પલટફોમ� પર કોઈ પણ સોદા થાય તો તેની �ણકારી 
તરતજ મળે તેવી સુિવધા પુરી પાડો છો? 

ઉ�ર ૫:   પિ�લક �લેટફોમ� માટે, હા, �ાર ેતમારી રિજ�ટડ�  જમીન/િમલકત અંગેની �હેર નોિટસ આવશે �યાર ેઅમે તમન ેફોન 
કોલ, SMS અને ઇમેઇલ �ારા તા�કાિલક �ણ કરીશંુ. પરંતુ સરકારી �લેટફોમ� માટે, જો તમ ેસવ��ચ સુર�ાનો િવક�પ પસંદ કય� 
હશે તો અમે છે�લા એક વષ�માં તમારી િમલકત પર થયેલા સોદાઓનો સારાંશ અહેવાલ સમયાંતર ે(એક વષ�મા ંએકવાર) તમન ે
મોકલી ને તમારી જમીન/િમલકત ને સુરિ�ત કરવામાં મદદ�પ થઈશુ. 

પ્ર� ૬:     હંુ મારા વાિષ�ક લવાજમ પેકેજ ની ચુકવણી કેવી રીતે કરી શકંુ? 

ઉ�ર ૬:   અહીયંા ચુકવણી માટેંના ત્રણ િવક�પો આપેલ છે, તમ ેતમારી પસંદગીના કોઈપણ િવક�પનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 
િવક�પ 1: રોકડ ચુકવણી, િવક�પ 2: ચેક અને િવક�પ 3: પેટીએમ    

પ્ર� ૭:      મ� વાિષ�ક લવાજમ ની ચૂકવણી કરલે છે તેની રસીદ મને મળશે? 

ઉ�ર ૭:   હા, ચુકવણી માટે શ્રે� િવક�પ ન�ી કયા� પછી તમાર ેVCE ને �ણ કરવાની રહેશે �યારબાદ VCE તમારી િવગતો ભરલે 
અર�, રોકડ રકમ કે ચેક તમારી પાસેથી મેળવી લેશે. તમને તમારા મોબાઇલ પર એસએમએસ �ારા ચુકવણી કયા� ની રસીદ 
મળશે. રસીદની એક કૉિપ તમારા �હો�સઅપ નંબર (જો ઉપલ�ધ હોય તો) અમારી પાસે ર��ટર કરાવેલ હશે તો તેના પર 
મોકલવામા ંઆવશે. 
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પ્ર� ૮:     શંુ જમીન/િમકલત ની સુર�ા સેવા મને મારી િમલકતને ગેરકાયદેસર ક�� માંથી બચાવવા માટે સ�મ બનાવ ેછે? 

ઉ�ર ૮:   ના, અમે ફ� તમારી િમલકતને શંકા�પદ �હેર �યવહારોથી સુરિ�ત કરવામા ંમદદ કરીએ છીએ અને સિક્રય રહીને 
તમારી જમીન/િમલકત પર થઈ શકે તેવા કોઈ પણ શંકા�પદ સોદાઓ અથવા ગેરકાયદેસર �યવહારો િવશે તમન ેમાિહતગાર 
કરીએ છીએ. અમે તમને તમારી િમલકતના સરકારી રિજ�ટડ�  દ�તાવજેો િવશેની સતત માિહતી આપતા રહીશુ જથેી તમે સમયસર 
સુધારા�ક પગલાં લઈ શકો. 

પ્ર� ૯:     ‘ગામ/િવ�તાર ની �હેરનોટીસ’ સેવા મારા માટે કેવી રીતે ઉપયોગી છે? 

ઉ�ર ૯:  તમારા ગામ/િવ�તાર માટે પ્રિસ� થતી રોજ-ેરોજ ની �હેરનોટીસો મેળવો, તમારા ગામ તેમજ તમારા સવ� નંબરની 
ન�કના સવ� નંબરોના સોદાઓની માિહતી મેળવો, બ�રમા ંથતી લેવડ-દેવડ ના આધાર ેજમીન કે િમલકત ના ખરીદ/વેચાણ નો 
નફાકારક િનણ�ય કરો. 

પ્ર� ૧૦:     ગામ/િવ�તાર ની �હેરનોટીસો તમે કયા અખબારો/પ્રકાશનો માંથી મેળવો છો? 

ઉ�ર ૧૦: 'ગામ/િવ�તાર ની �હેરનોટીસ' સેવા માટેની �હેરનોટીસો એકત્ર કરવા માટે અમે તમામ �યાપક �વીકૃત/પ્ર�યાિપ�ત 
સરકાર ેમજૂંર કરલેા દૈિનક અખબારો અને અ�ય પ્રકાશનો નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. 

પ્ર� ૧૧:     ટાઇટલ સચ� ની સેવા મારા માટે કેવી રીતે ઉપયોગી છે? 

ઉ�ર ૧૧:   જો તમે જમીન ખરીદવા માંગતા હોય અને એ પણ વકીલ ની પાસે િવગતવાર ટાઇટલ સચ� કરાયા પહેલા, તો તે જમીન 
પર અગાઉ થયેલ સોદાઓની �ણકરી મેળવી ને તમ ેિનણ�ય લઇ શકો છો કે તે જમીન ખરીદવા લાયક છે કે નિહ. 

પ્ર� ૧૨:    શંુ હંુ મારા રિજ�ટડ�  થયેલ એકાઉ�ટ માં વધાર ેમોબાઇલ નંબર ઉમેરી શકંુ? 

ઉ�ર ૧૨:  હા, અમારા �યાજબી દરો ના પેકે�સમા ંતમારા રિજ�ટડ�  એકાઉ�ટમાં વધુ મોબાઇલ નંબર ઉમેરવાનો િવક�પ છે. વધુ 
મોબાઇલ નંબરો ઉમેરવા માટેના વધારાના દરો માટે તમારા VCE નો સંપક�  કરો. 

પ્ર� ૧૩:     શંુ હંુ અ�ય ��લાઓમા ંમારી જમીન/િમલકતને પણ સુરિ�ત કરવા માટે સ�મ છંુ? 

ઉ�ર ૧૩:  હા, તમે અ�ય િજ�લાઓમા ંઆવેલ તમારી જમીન/િમલકતન ેસુરિ�ત રાખવા સ�મ છો. તમારા રિજ�ટડ�  ખાતામા ં
વધુ િજ�લાઓ ઉમેરવા માટેનો દર �ણવા માટે તમારા VCE નો સંપક�  કરો. 

પ્ર� ૧૪:    જમીન/િમલકત ના કામ માંટેના િનશ્રણાંત વકીલ ન ેશોધવાની અલગ અલગ પ�િતઓ કઈ છે? 

ઉ�ર ૧૪:   તમ ેજમીન/િમલકત ના કામ માંટેના વકીલ, જ-ેતે વકીલ નું નામ, કાય�રત િવ�તાર તથા િપન કોડ જવેા િવક�પો મારફતે 
શોધીન ેતમારા જમીન/િમલકત ને લગતા કામો પાર પડી શકો છો. 

પ્ર� ૧૫:    શંુ મન ેvce.jahernotcie.com પર મારી જમીન/િમલકત ના પ્રોપટ� રકેો�સ� ની િવગતો મળી રહેશે? 

 ઉ�ર ૧૫: ના, તમે તરત જ અમારી વેબસાઇટ પર તમારી રિજ�ટડ�  જમીન/િમલકત ના પ્રોપટ� રકેોડ�સ ની િવગતો મેળવી શકશો 
નહી.ં પરંતુ તમારી પાસે અમારી વેબસાઈટમાં 'પ્રોપટ� રકેોડ�' પેજ માંથી પ્રોપટ� રકેોડ� સેવા ની િવનંતી કરવાનો િવક�પ છે. �ાર ે
તમ ેકોઈ પણ સેવા માટે િવનંતી કરો છો, તો અમારા પ્રિતિનિધ તમારા વતી દ�તાવજેો એકત્ર કરવાની પ્રિક્રયા શ� કરતા પહેલા તે 
સેવા અને તેને લાગ ુપડતા દરોની ખાતરી કરવા માટે તમારો સંપક�  કરશે.  
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