
મિલકતો અને અન્ય નાણાકી્ય 
સ્થિમતઓનુ ંવણ્ણન
ખાતરી કરો કે તમે તમારો દંડ ચકૂવી શકો છો

www.gov.uk/crime

તમારે આ ફોમ્મ ભરીને કા ંતો ન્ા્ાલ્ને મોકલવુ ં
જોઇએ અથવા તો ન્ા્ાલ્મા ંઆવો ત્ારે કૉર્મ  
અશરને સોંપવુ ંજોઇએ. જો તમે ન્ા્ાલ્ને તમારંુ 
મમલકતો અને અન્ નાણાકી્ સ્થમતઓનુ ંવણ્મન 
પરંુૂ પાડવામા ંમનષફળ જાવ, અથવા ન્ા્ાલ્ને 
સતંોષ ના થા્ કે તેઓને પરૂતી ભરોસાપાત્ર 
માહિતી આપવામા ંઆવી નથી, તો તમારી નાણાકી્ 
સ્થમતઓ ્વ્થ િોવા મવશ ેન્ા્ાલ્ે મવચારેલો 
મનણ્મ્ લેવા તેઓ િકદાર બને છે.

નોંધઃ ઔપચાહરક મવનતંી મળ્ા પછી ન્ા્ાલ્ને 
તમારંુ મમલકતો અને અન્ નાણાકી્ સ્થમતઓનુ ં
વણ્મન પરંુૂ પાડતી વખતે, ખોટંુ મનવેદન કરવુ ંઅથવા 
જાણી જોઈને નક્કર િહકકતો જાિરે કરવામા ંમનષફળ 
જવુ ંએ ગનુો બને છે.

જો ન્ા્ાલ્ તમને દંડ કે બીજો નાણાકી્ દંડ 
ચકૂવવાનો હકુમ કરે, તો તમારે ન્ા્ાલ્ે હકુમ ક્ા્મ 
પ્રમાણે ચકૂવણી કરવી જરૂરી છે, આ દંહડત કરવાના 
હદવસે કરી શકા્ છે. કૃપા કરી ચકૂવણી કરવાની 
રીત તમારી સાથ ેરાખો.

બાહ્ય સલાહ
જો તમારા કા્દેસર અમિકારો મવશ,ે તમારા ઋણ સબંમંિત 
સચંાલનમા ંકે દંડના સભંમવત પહરણામો મવશ ેકે તમારો દંડ ન 
ચકૂવવા સબંમંિત તમને મનષપક્ષ, બાહ્ય સલાિ જોઇતી િો્, તો 
તમે અિીં સપંક્મ કરી શકો છો:

•	નેશનલ ડેબર લાઇન (ઋણ સબંમંિત રાષટ્ી્ માર્મદશ્મન 
લાઇન):	0808	8084000	અથવા		
www.nationaldebtline.co.uk

•	 મસહરઝનસ એડવાઇસ (નારહરક સલાિ કેનદ્ર):  
www.citizensadvice.org.uk

આ ફોિ્ણ ભરીને પાછં િોકલવું

તમારી મમલકતો અને અન્ નાણાકી્ સ્થમતઓનુ ંવણ્મન 
તમારી સનુાવણી પિલેા ંપાછ ંમોકલી શકા્ છે. તે ન્ા્ાલ્ને 
રપાલથી કે કોઈ વ્સ્ત સાથ ેરૂબરૂમા ંમોકલવુ ંજોઇએ જ્ા ં
તમારા કેસની સનુાવણી થવાની િો્. ન્ા્ાલ્નુ ંસરનામુ ં
સમનસ/ચાર્જ (તિોમત)/હરસ્વઝઝશન ફોમ્મ પર જોઈ શકાશ ે
અથવા તમારા ્થામનક ન્ા્ાિીશોના ન્ા્ાલ્માથંી મેળવી 
શકાશ.ે ઇમેલથી કે રેઝલફોન પર મળેલા જવાબોનો ્વીકાર 
કરવામા ંઆવતો નથી.

તમારા મારે એ જરૂરી બને છે કે તમે પરુાવો પરૂો પાડો તમારી 
નાણાકી્ સ્થમતઓનો, દા.ત. પે-્લીપ, બેમનહફર બ ૂ્ સ, ઝબલો. 
તેથી, તમારી સનુાવણીના હદવસે તમારે નકલો તમારી સાથ ે
લઈને આવવુ ંજોઇએ.

તમે ચકૂવણી ન કરી િો્ ત્ારે તમારી મવરુદ્ધ ન્ા્ાલ્ે 
કરેલા હકુમથી તમે આપેલી માહિતીનો ઉપ્ોર ન્ા્ાલ્, કે 
ન્ા્ાલ્ના સચૂનો િઠેળ કા્્મરત બીજી અમિકૃત સં્ થા કોઈ 
નાણાકી્ દંડ ઉઘરાવવા કરી શકે છે.

વધ ુસહા્યતા
જો તમને આ ફોમ્મ વાચંવામા ંતકલીફો નડે, તો કૃપા કરી આ 
નોહરસ આપનાર ન્ા્ાિીશોના ન્ા્ાલ્નો સપંક્મ કરો અથવા 
આ વબેસાઇર પર લૉર-ઓન કરોઃ hmctsformfinder.
justice.gov.uk	અને રાઇપ કરો MC100	ફોમ્મ નબંરની નીચે 
જેથી તમને જરૂરી ભાષા શોિી શકા્.

વધારાની ભાષાઓઃ ચીની (પરંપરારત અને સરળીકૃત), 
ક્ોએમશ્ન, ઝેક, ગ્ીક, ગજુરાતી, હિનદી, કુહદદિશ, પૉઝલશ, પજંાબી, 
પોટુ્મરીઝ, સઝબબિ્ન, ્પેમનશ, તહુકદિશ, ઉરુ્મ  અને વલેશ. M
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તિારી કા્યદેસર ફરજો

આ ઔપચાહરક મવનતંી મનહદદિષર અમિકારી દ્ારા કરવામા ં
આવી છે. કોઈ ગનુા મારે કા્દેસર ફહર્ાદ કરાઈ િો્ 
ત્ારે જો પ્રમતવાદીને પછૂવામા ંઆવ ેતો દરેક પ્રમતવાદીએ 
નાણાકી્ માહિતી પરૂી પાડવી પડે છે.

ઔપચાહરક મારણી પછી મમલકતો અને અન્ નાણાકી્ 
સ્થમતઓનુ ંવણ્મન ન્ા્ાલ્ને ન પરંુૂ પાડવુ ંએ ગનુો બને 
છે. ન્ા્ાલ્ે મારણી ક્ા્મ પછી ન્ા્ાલ્ને તમારી 
મમલકતો અને નાણાકી્ સ્થમતઓનુ ંવણ્મન પરંુૂ પાડતી 
વખતે, નીચેની બાબતોથી ગનુો બને છેઃ

•	ખોટંુ વણ્મન પરંુૂ પાડવુ ં

•	જાણી જોઈને નક્કર િહકકતો જાિરે કરવામા ંમનષફળ જવું

દંડ અને અન્ નાણાકી્ દંડોની બાકી ચકૂવણી ન્ા્ાલ્ે 
હકુમ ક્ા્મ પ્રમાણે કરવી જરૂરી છે, આ દંહડત કરવાના હદવસે 
કરી શકા્ છે. ચકૂવણીઓ આ જુદી જુદી રીતોથી કરી શકા્ 
છેઃ વબેસાઇર	www.gov.uk/pay-court-fine-online	પર 
કે્હડર કે ડેઝબર કાડ્મથી ઓનલાઇન, રેઝલફોન કરીને (ન્ા્ાલ્મા ં
ડેહડકેરેર-સમમપપિત લાઇનોથી ચકૂવણી કરવાનુ ંસામેલ છે) પેમેનર 
કાડ્મથી, ્રેનનડિંર ઓડ્મર કે ડાઇરે્ર ડેઝબરથી ચકૂવણી. 

ન્ા્ાલ્ કોઈ પણ દંડ કે અન્ નાણાકી્ દંડની રકમ નક્કી 
કરવા, તમારી મમલકતો સહિતની તમારી નાણાકી્ સ્થમતઓ 
મવશ ેતમે આપેલી માહિતીને ધ્ાનમા ંલેશ.ે દંડ કરતી વખતે 
અને દંડ લાગ ુકરતી વખતે તમારે ચકૂવવાના બાકી રિતેા બીજા 
કોઈ દંડોને ધ્ાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે આઉરરોઇંર સે્શનમાનંી 
(ખચ્મ મવભારમાનંી) બાકીની માહિતી માત્ર તો જ સબંમંિત 
રણાશ ેજો તમે તે જ હદવસે પરૂી ચકૂવણી કરવામા ંઅસમથ્મ િો. 
તમે ન્ા્ાલ્ને મવનતંી કરી શકો છો કે તમને ચકૂવણી કરવા 
વિારાનો સમ્ ફાળવી આપે, ન્ા્ાલ્ તેને ધ્ાનમા ંલેશ ે
પણ જરૂરી નથી કે તેઓ તમારી મવનતંીને મજૂંર કરે.

જો તિે િળેલા હકુિ પ્રિાણે ચકૂવણી ના કરો, તો તિને જેલિા ં
િોકલવાનો હકુિ આપવાિા ંઆવી શકે.

6.5.

MC100



1 અંગત મવગતો

2 આવકની મવગતો 3 ખરા્ણઓની મવગતો

4 અન્ય િાહહતી

કુલ બચતો

લાભો સહિત સાથીની આવક

કૃપા કરી તમે માનતા િો તેવી ન્ા્ાલ્ે જાણવા 
જેવી બીજી કોઈ માહિતી અિીં ઉમેરો (ઉદાિરણ 
તરીકે, ઉપર ન જણાવલેી કોઈ મમલકતો):

કૃપા કરી મોરા 
અક્ષરોનો ઉપ્ોર કરો 

મિલકતો અને અન્ય નાણાકી્ય 
સ્થિમતઓનુ ંવણ્ણન
જો ન્ા્ાલ્ દંડ કે અન્ નાણાકી્ દંડ કરે, તો 
તમારે તે જ હદવસે ચકૂવણી કરવી પડશ.ે  તમારી 
મમલકતો અને અન્ નાણાકી્ સ્થમતઓનો પરુાવો 
ન્ા્ાલ્ને પરૂો પાડો

ભાડુ,ં રીરો કે લોજીંર £

કાઉસનસલ રે્સ £

વીમો (ઘર, ઝલફર વરેરે) £

બાળ પાલનપોષણ £

પ્રવાસ ખચા્મઓ (ઇંિણ, કાર, 
જાિરે પહરવિન વરેરે)

£

યહુરઝલરી ઝબલો (રેસ, પાણી, 
વીજળી વરેરે)

£

રેઝલફોન (મોબાઇલ સહિત) £

રેઝલમવઝન લવાજમ (લાઇસનસ, 
સેરેલાઇર વરેરે)

£

અન્ દંડો (કૃપા કરી 
ન્ા્ાલ્નો ઉલલેખ કરો)

£

£
£

કાઉનરી કોર્મના ઓડ્મરો £

લોન પનુઃચકૂવણીઓ (કે્હડર 
કાડ્મ, બેનક વરેરે)

£

અન્ ખચા્મઓ  
(કૃપા કરી ઉલલેખ કરો)

£

£

£

£

કુલ ખરા્ણઓ £

જો તિે નોકરી ધરાવતા હો, તો
વ્વસા્

મન્ો્તાનુ ંનામ

મન્ો્તાનુ ંસરનામું

પો્ર કૉડ
મન્ો્તાનો રેઝલફોન નબંર

હુ ંમારો પોતાનો વ્વસા્ 
િરાવુ ંછં

તમારી ચોખખી આવક  
(રેક િોમ પે)

£

બીજી કોઈ આવક £

કુલ આવક £

જો તિે નોકરી ના ધરાવતા હો, તો

કૃપા કરી જણાવો કે ક્ારથી

શુ ંતિે લાભો િેળવી રહ્યા ં
છો? િા ના

જો િા, તો કૃપા કરી તમને મળતા લાભ(ભો)ની 
મવરતોનુ ંનીચે વણ્મન કરો.

પિલે ુ ંનામ(મો)

અરક

સરનામું

પો્ર કૉડ

ઘરનો રેઝલફોન નબંર

મોબાઇલ રેઝલફોન નબંર

ઇમેલ

જનમતારીખ

રાષટ્ી્ વીમાનો નબંર

વાિનનો રજી્ટે્શન નબંર

શુ ંતમે વાિનના નોંિા્ેલા  
માઝલક છો? િા ના

તમારા પર મનભ્મર બાળકોની 
સખં્ા

તમે ન્ા્ાલ્ને કિી શકો કે તેઓ તમને ચકૂવણી 
કરવા વિારે સમ્ની છૂર આપે. જો તમે ન્ા્ાલ્ 
પાસે વધ ુસમ્ મારવા ઇચછો, તો તમારે તમારા 
ખચા્મઓની મવરતો અને પરુાવાઓ આપવા પડશ.ે 
ન્ા્ાલ્ તમારી મવનતંી ધ્ાનમા ંલેશ ેપણ તેને 
મજૂંર ના પણ કરે.

£

£

2. 3. 4.

સહી

તારીખ

હુ ંસમજુ છ ંકે જો હુ ંજાણી જોઇને ખોટંુ મનવેદન કરંુ 
અથવા કોઈ સબંમંિત િહકકત જાિરે કરવામા ંજાણી 
જોઇને મનષફળ જઉ, તો તે ગનુો બને છે જેના મારે 
મને વિારાનો દંડ થઈ શકે છે.

િાત્ર ઓહફસ કાિ િાટે
કેસ સખં્ા

સનુાવણીની તારીખ

તિારી તિાિ આવકો અને ખરા્ણઓ િાટે,  
કૃપા કરી દશા્મવો કે આંકડાઓ છેઃ 

અઠવાહડક પખવાહડક િામસક


