બાહ્ય સલાહ

આ ઔપચારિક વિનંતી નિર્દિ ષ્ટ અધિકારી દ્વારા કરવામાં
આવી છે . કોઈ ગુના માટે કાયદે સર ફરિયાદ કરાઈ હોય
ત્યારે જો પ્રતિવાદીને પ ૂછવામાં આવે તો દરે ક પ્રતિવાદીએ
નાણાકીય માહિતી પ ૂરી પાડવી પડે છે .
ઔપચારિક માગણી પછી મિલકતો અને અન્ય નાણાકીય
સ્થિતિઓનુ ં વર્ણન ન્યાયાલયને ન પ ૂરું પાડવું એ ગુનો બને
છે . ન્યાયાલયે માગણી કર્યા પછી ન્યાયાલયને તમારી
મિલકતો અને નાણાકીય સ્થિતિઓનુ ં વર્ણન પ ૂરું પાડતી
વખતે, નીચેની બાબતોથી ગુનો બને છે ઃ

•

www.nationaldebtline.co.uk
•

www.citizensadvice.org.uk

• જાણી જોઈને નક્કર હકિકતો જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ જવું

તમારી મિલકતો અને અન્ય નાણાકીય સ્થિતિઓનુ ં વર્ણન
તમારી સુનાવણી પહેલાં પાછું મોકલી શકાય છે . તે ન્યાયાલયને
ટપાલથી કે કોઈ વ્યક્તિ સાથે રૂબરૂમાં મોકલવું જોઇએ જ્યાં
તમારા કેસની સુનાવણી થવાની હોય. ન્યાયાલયનુ ં સરનામું
સમન્સ/ચાર્જ (તહોમત)/રિક્વિઝિશન ફોર્મ પર જોઈ શકાશે
અથવા તમારા સ્થાનિક ન્યાયાધીશોના ન્યાયાલયમાંથી મેળવી
શકાશે. ઇમેલથી કે ટેલિફોન પર મળે લા જવાબોનો સ્વીકાર
કરવામાં આવતો નથી.

જો તમે મળે લા હુકમ પ્રમાણે ચ ૂકવણી ના કરો, તો તમને જેલમાં
મોકલવાનો હુકમ આપવામાં આવી શકે.

તમારા માટે એ જરૂરી બને છે કે તમે પુરાવો પ ૂરો પાડો તમારી
નાણાકીય સ્થિતિઓનો, દા.ત. પે-સ્લીપ, બેનિફિટ બ ૂક્સ, બિલો.
તેથી, તમારી સુનાવણીના દિવસે તમારે નકલો તમારી સાથે
લઈને આવવું જોઇએ.
તમે ચ ૂકવણી ન કરી હોય ત્યારે તમારી વિરુદ્ધ ન્યાયાલયે
કરે લા હક
ુ મથી તમે આપેલી માહિતીનો ઉપયોગ ન્યાયાલય, કે
ન્યાયાલયના સ ૂચનો હેઠળ કાર્યરત બીજી અધિકૃત સંસ્થા કોઈ
નાણાકીય દં ડ ઉઘરાવવા કરી શકે છે .

વધ ુ સહાયતા
જો તમને આ ફોર્મ વાંચવામાં તકલીફો નડે, તો કૃપા કરી આ
નોટિસ આપનાર ન્યાયાધીશોના ન્યાયાલયનો સંપર્ક કરો અથવા
આ વેબસાઇટ પર લૉગ-ઓન કરોઃ hmctsformfinder.
justice.gov.uk અને ટાઇપ કરો MC100 ફોર્મ નંબરની નીચે
જેથી તમને જરૂરી ભાષા શોધી શકાય.
વધારાની ભાષાઓઃ ચીની (પરં પરાગત અને સરળીકૃત),
ક્રોએશિયન, ઝેક, ગ્રીક, ગુજરાતી, હિન્દી, કુ ર્દિશ, પૉલિશ, પંજાબી,
પોર્ટુગીઝ, સર્બિયન, સ્પેનિશ, ત ુર્કિશ, ઉર્દુ અને વેલ્શ.
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ખાતરી કરો કે તમે તમારો દં ડ ચ ૂકવી શકો છો

સિટિઝન્સ એડવાઇસ (નાગરિક સલાહ કેન્દ્ર):

આ ફોર્મ ભરીને પાછું મોકલવ ંુ

ન્યાયાલય કોઈ પણ દં ડ કે અન્ય નાણાકીય દં ડની રકમ નક્કી
કરવા, તમારી મિલકતો સહિતની તમારી નાણાકીય સ્થિતિઓ
વિશે તમે આપેલી માહિતીને ધ્યાનમાં લેશ.ે દં ડ કરતી વખતે
અને દં ડ લાગુ કરતી વખતે તમારે ચ ૂકવવાના બાકી રહેતા બીજા
કોઈ દં ડોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. આઉટગોઇંગ સેક્શનમાંની
(ખર્ચ વિભાગમાંની) બાકીની માહિતી માત્ર તો જ સંબધં િત
ગણાશે જો તમે તે જ દિવસે પ ૂરી ચ ૂકવણી કરવામાં અસમર્થ હો.
તમે ન્યાયાલયને વિનંતી કરી શકો છો કે તમને ચ ૂકવણી કરવા
વધારાનો સમય ફાળવી આપે, ન્યાયાલય તેને ધ્યાનમાં લેશે
પણ જરૂરી નથી કે તેઓ તમારી વિનંતીને મંજૂર કરે .

મિલકતો અને અન્ય નાણાકીય
સ્થિતિઓન ંુ વર્ણન

નેશનલ ડેબ્ટ લાઇન (ઋણ સંબધં િત રાષ્ટ્રીય માર્ગદર્શન
લાઇન): 0808 8084000 અથવા

• ખોટુ ં વર્ણન પ ૂરું પાડવું

દં ડ અને અન્ય નાણાકીય દં ડોની બાકી ચ ૂકવણી ન્યાયાલયે
હક
ુ મ કર્યા પ્રમાણે કરવી જરૂરી છે , આ દં ડિત કરવાના દિવસે
કરી શકાય છે . ચ ૂકવણીઓ આ જુ દી જુ દી રીતોથી કરી શકાય
છે ઃ વેબસાઇટ www.gov.uk/pay-court-fine-online પર
ક્રેડિટ કે ડેબિટ કાર્ડથી ઓનલાઇન, ટેલિફોન કરીને (ન્યાયાલયમાં
ડેડિકેટેટ-સમર્પિત લાઇનોથી ચ ૂકવણી કરવાનુ ં સામેલ છે ) પેમેન્ટ
કાર્ડથી, સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર કે ડાઇરે ક્ટ ડેબિટથી ચ ૂકવણી.

MC100

જો તમારા કાયદે સર અધિકારો વિશે, તમારા ઋણ સંબધં િત
સંચાલનમાં કે દં ડના સંભવિત પરિણામો વિશે કે તમારો દં ડ ન
ચ ૂકવવા સંબધં િત તમને નિષ્પક્ષ, બાહ્ય સલાહ જોઇતી હોય, તો
તમે અહીં સંપર્ક કરી શકો છો:
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તમારી કાયદે સર ફરજો

તમારે આ ફોર્મ ભરીને કાં તો ન્યાયાલયને મોકલવું
જોઇએ અથવા તો ન્યાયાલયમાં આવો ત્યારે કૉર્ટ
અશરને સોંપવું જોઇએ. જો તમે ન્યાયાલયને તમારંુ
મિલકતો અને અન્ય નાણાકીય સ્થિતિઓનુ ં વર્ણન
પ ૂરું પાડવામાં નિષ્ફળ જાવ, અથવા ન્યાયાલયને
સંતોષ ના થાય કે તેઓને પ ૂરતી ભરોસાપાત્ર
માહિતી આપવામાં આવી નથી, તો તમારી નાણાકીય
સ્થિતિઓ સ્વસ્થ હોવા વિશે ન્યાયાલયે વિચારે લો
નિર્ણય લેવા તેઓ હકદાર બને છે .
નોંધઃ ઔપચારિક વિનંતી મળ્યા પછી ન્યાયાલયને
તમારંુ મિલકતો અને અન્ય નાણાકીય સ્થિતિઓનુ ં
વર્ણન પ ૂરું પાડતી વખતે, ખોટું નિવેદન કરવું અથવા
જાણી જોઈને નક્કર હકિકતો જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ
જવું એ ગુનો બને છે .
જો ન્યાયાલય તમને દં ડ કે બીજો નાણાકીય દં ડ
ચ ૂકવવાનો હક
ુ મ કરે , તો તમારે ન્યાયાલયે હક
ુ મ કર્યા
પ્રમાણે ચ ૂકવણી કરવી જરૂરી છે , આ દં ડિત કરવાના
દિવસે કરી શકાય છે . કૃપા કરી ચ ૂકવણી કરવાની
રીત તમારી સાથે રાખો.

www.gov.uk/crime

હુ ં સમજુ છું કે જો હુ ં જાણી જોઇને ખોટું નિવેદન કરંુ
અથવા કોઈ સંબધં િત હકિકત જાહેર કરવામાં જાણી
જોઇને નિષ્ફળ જઉ, તો તે ગુનો બને છે જેના માટે
મને વધારાનો દં ડ થઈ શકે છે .
સહી

કૃપા કરી મોટા
અક્ષરોનો ઉપયોગ કરો

અઠવાડિક

પખવાડિક

2 આવકની વિગતો

તમે ન્યાયાલયને કહી શકો કે તેઓ તમને ચ ૂકવણી
કરવા વધારે સમયની છૂટ આપે. જો તમે ન્યાયાલય
પાસે વધુ સમય માગવા ઇચ્છો, તો તમારે તમારા
ખર્ચાઓની વિગતો અને પુરાવાઓ આપવા પડશે.
ન્યાયાલય તમારી વિનંતી ધ્યાનમાં લેશે પણ તેને
મંજૂર ના પણ કરે .

તારીખ
નિયોક્તાનુ ં નામ

પહેલ ું નામ(મો)

નિયોક્તાનુ ં સરનામું

અટક
પોસ્ટ કૉડ

સરનામું

મોબાઇલ ટેલિફોન નંબર

£

વીમો (ઘર, લિફ્ટ વગેરે)

£

બાળ પાલનપોષણ

£

પ્રવાસ ખર્ચાઓ (ઇંધણ, કાર,

£

યુટિલિટી બિલો (ગેસ, પાણી,

£

ટેલિફોન (મોબાઇલ સહિત)

£

4 અન્ય માહિતી
£

કુ લ બચતો
લાભો સહિત સાથીની આવક

£

તમારા પર નિર્ભર બાળકોની
સંખ્યા
કૃપા કરી તમે માનતા હો તેવી ન્યાયાલયે જાણવા
જેવી બીજી કોઈ માહિતી અહીં ઉમેરો (ઉદાહરણ
તરીકે, ઉપર ન જણાવેલી કોઈ મિલકતો):

સેટેલાઇટ વગેરે)

£

બીજી કોઈ આવક

£

અન્ય દં ડો (કૃપા કરી

ન્યાયાલયનો ઉલ્લેખ કરો)

£

જો તમે નોકરી ના ધરાવતા હો, તો

ઇમેલ

કાઉન્સિલ ટેક્સ

જો ન્યાયાલય દં ડ કે અન્ય નાણાકીય દં ડ કરે , તો
તમારે તે જ દિવસે ચ ૂકવણી કરવી પડશે. તમારી
મિલકતો અને અન્ય નાણાકીય સ્થિતિઓનો પુરાવો
ન્યાયાલયને પ ૂરો પાડો

ટેલિવિઝન લવાજમ (લાઇસન્સ,£

તમારી ચોખ્ખી આવક
(ટે ક હોમ પે)

કુ લ આવક

£

વીજળી વગેરે)

હુ ં મારો પોતાનો વ્યવસાય
ધરાવું છું

ઘરનો ટે લિફોન નંબર

ભાડુ ,ં ગીરો કે લોજીંગ

જાહેર પરિવહન વગેરે)

નિયોક્તાનો ટેલિફોન નંબર

પોસ્ટ કૉડ

માસિક

3 ખર્ચાઓની વિગતો

જો તમે નોકરી ધરાવતા હો, તો
વ્યવસાય

1 અંગત વિગતો

મિલકતો અને અન્ય નાણાકીય
સ્થિતિઓન ંુ વર્ણન

તમારી તમામ આવકો અને ખર્ચાઓ માટે ,
કૃપા કરી દર્શાવો કે આંકડાઓ છે ઃ

કૃપા કરી જણાવો કે ક્યારથી

£
£
£

કાઉન્ટી કોર્ટ ના ઓર્ડરો

£

લોન પુનઃચ ૂકવણીઓ (ક્રેડિટ

£

કાર્ડ, બેન્ક વગેરે)

અન્ય ખર્ચાઓ
જન્મતારીખ

શું તમે લાભો મેળવી રહ્યાં
છો?

રાષ્ટ્રીય વીમાનો નંબર

હા

(કૃપા કરી ઉલ્લેખ કરો)

ના

£

જો હા, તો કૃપા કરી તમને મળતા લાભ(ભો)ની
વિગતોનુ ં નીચે વર્ણન કરો.

વાહનનો રજીસ્ટ્રે શન નંબર

£
£
£

શુ ં તમે વાહનના નોંધાયેલા
માલિક છો?

હા
2.

ના

કુ લ ખર્ચાઓ
3.

£

માત્ર ઓફિસ કામ માટે
કેસ સંખ્યા

સુનાવણીની તારીખ

4.

