
PACKAGES
VCE-PLAN3v2-RI

Headquarter: Stamford, CT, USA l Ahmedabad u Mumbai u Pune u Hyderabad/jahernotice /+jahernotice

+91 8000336677
info@jahernotice.com

vce.jahernotice.com

Partner:

Service Partner of eGVGS, Gram Panchayats, GoG

�ાહક નુ નામ : ................................................................................................................................... 

ખાતા નં. : ...................................................... મોબાઈલ : ...........................................................

VCE નુ નામ ............................................................................................................................. 

મોબાઈલ ..............................................................................

સહી અને તારીખ ..................................................................

VCE SITE ID : 

VCE's RUBBER STAMP

vce.jahernotice.com
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Service Partner of eGVGS, Gram Panchayats, GoG

PACKAGES
VCE-PLAN3v2-RI

ચેક “ESMSYS PVT LTD A/C JAHER NOTICE” ની તરફેણ માં બનાવશો

ચેક નંબર ......................................... કઈ તારીખ નો .........................  રકમ R..........................

બેંક   ...................................................................................................................................

શાખા  ...................................................................................................................................

ચુકવણી કરવા માટે ના િવક�પો :

તમારા કેશ કોડ માટે કોલ  
+૯૧ ૮૦૦૦૩૩૬૬૭૭ કરો.  
કેશ માં ચુકવણી કરતા પહેલા તમારો કેશ કોડ કેશ 
કલેકટર જોડે સરખાવવા િવનંતી

ચેક અને કેશ ની ચુકવણી તમારી નજીક ની "બેંક ઓફ ઇિ�ડયા" માં “ESMSYS PVT LTD A/C JAHER NOTICE” ના ખાતા નંબર  
2047 2011 0000 382 માં ફરજીયાત પણે કરવાની રહેશે।  જો નજીક માં બેંક ઓફ ઇિ�ડયા ના હોય તો જાહેરનોિટસ ને કોલ કરી નજીક ના 
કેશ-કલે�શન સેંટર ની માિહતી મેળવવી।
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સાઈન-અપ ફોમ� મેળવવા માટે તથા ચેક/કેશ 
કલેકશન માટે +૯૧ ૮૦૦૦૩૩૬૬૭૭ પર કોલ કરો

૪૮ કલાક ની અંદર એકાઉ�ટ એકટીવેટ 
કરવાની ખાતરી
Prices, Offer, Package, Services, Scope, T&C and Validity subject to change 
without prior notification and is binding

CASH : R ....................................

CASH CODE :  ................................

9428130839

Jaher Notice
મોબાઈલ થી ચુકવણી:

આ મોબાઈલ નંબર એ�ટર કરો

TO:

Transaction # ...........................................................
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�ાહક ની િવગતો:

નામ ..........................................................................................................અટક ................................................................................ 

સરનામું ....................................................................................................ગામ ...........................................................................................

તા. ..........................................................................................જી. ............................................................  િપન કોડ  ..................................

મોબાઈલ .........................................................ઇમેઇલ(વૈકિ�પક) ......................................................................................................

 સહી ...........................................................         તારીખ .................................................................

હા! 

VCE SITE ID : 

(For Jahernotice Office Use Only)
VCE USER ID : 

હું આઈ-વી-સુર�ા _______  
એકાઉ�ટ એકટીવેટ કરવા માંગુ છુંં

Services

જમીન/િમલકત ની સુર�ા
 �ાથિમક સુર�ા 

૧ 

અ�ય સેવાઓ
 જં�ી દર 4

	 ટાઇટલ સચ� 4

 ફાઇ�ડ લૉયર 4

         વાિષ�ક લવાજમ R ૧,૨૯૯/-

ખાતા નંબર

આઈ-વી-સુર�ા

Prices valid till 31 July 2017વાિષ�ક લવાજમ પેકે�સ

+91 8000336677
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આઈ-વી-સુર�ા _______ 

ખેડૂત/�ાહક ના ખાતા નં ની િવગત:

ગામ...........................................તા. ..............................................  

જી. ..................................ખાતા નં. ..............................................
ખાતા માં સમાવેલ સવે� નં. / �લોક નં. ની િવગતો :

૧ .............................................. ૬ ..............................................

૨ .............................................. ૭ ..............................................

૩ .............................................. ૮ ..............................................

૪ .............................................. ૯ ..............................................

૫.............................................. ૧૦ ............................................
૧૦ થી વધુ સવે�  નં. હોય તો અમારો સંપક� કરો

�ાહક માટે પેમે�ટ આપતા પહેલા ની ખાસ નોંધ:
૧.  VCE ID ફરજીયાત જાહેરનોટીસ સાથે અથવા �ામ 

પંચાયત સાથે ચકાસવું.
૨.  પેમે�ટ આ�યા બાદ તમારા VCE પાસેથી કાચી રસીદ 

ની માંગણી જરૂરથી કરવી.
૩.  કાચી રસીદ મેળ�યા ના ૨૪ કલાક ની અંદર  

૮૦૦૦૩૩૬૬૭૭ પર ફોન કરીન ે પાકી રસીદ ની 
માંગણી જરૂરથી કરવી.

૪.  ફ�ત સિરિયલ નંબર વાળા ફોમ� માંજ તમારી વિગતો 
ભરવી.


