न्यूझीलंडमध्ये
अन्नपदार्थ आणि मसाले
आणत आहात?
आपण जर भारतातून न्यूझीलंडला प्रवास करणार असाल, आपण काहीतरी विशेष बरोबर आणण्याची आपली इच्छा असल्यास
(जसे की अन्नपदार्थ घटक, मिठाई आणि प्रसाद/उपहार). तथापि काही आयटेम आहेत जे तुम्ही निश्चितपणे आपल्यासोबत
आणू शकत नाही. यामुळे न्यूझीलंडमध्ये नसणाऱ्या संभाव्य किटक आणि रोगापासून आमच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यास
मदत होते.

आपण काय आणू शकता ते समजून घ्या आणि $400NZD चा दंड टाळा.

प्रतिबंधित केलेले आयटेम

काही अशा गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही न्यूझीलंडमध्ये निश्चितपणे आणू शकत नाही.
यामध्ये समावेश आहे :
• ताजी फळे आणि भाजीपाला
• फुले आणि बिया
• कोणत्याही स्वरूपातील प्रसाद - भात, सुंदल (मसाले मिक्स केलेल्या उकडलेल्या डाळी) दध
ू पंचामृत (फळे , मध, गूळ, दाणे मसाले
मिश्रण), खडीसाख, दाणे, मिरी, मीठ, वारूळातील माती, तुलशीची पाने, पोहा (हातसडीचा तांदळ
ू ज्यामध्ये खोबरे आणि साखर
मिसळलेली असते)
• ताजे, खारवलेले, आणि कोरडे केलेल मांस आणि मासे
• धान्ये आणि डाळी (मसूर, काबूलीचना, तूरडाळ आणि उडीद यासारखे)
• मध आणि मधमाशी उत्पादने (यामध्ये च्यवनप्राश सारख्या मधाचा समावेश असलेल्या टॉनिकचा समावेश आहे )
• अंडी
तुम्ही जर कोणतेही प्रतिबंधित केलेले आयटेम न्यूझीलंडमध्ये आणणार असाल तर, ते तुमच्या प्रवासी आगमन कार्डवर जाहीर करणे
आवश्यक आहे . किंवा तुम्ही आपल्या आगमनाच्या वेळी जैवसुरक्षितता डब्यामध्ये त्यांची विल्हेवाट लावू शकता.

आपण जाहीर करणे आवश्यक आहे

आपल्या प्रवासी आगमन कार्डावर आपण जाहीर करणे आवश्यक असलेल्या आयटेमची सूची आहे . प्रतिबंधित आयटेमच्या व्यतिरिक्त,
त्यामध्ये समावेश आहे :
•	मिठाई आणि वेफर्स
• अन्नपदार्थ आणि स्वयंपाकामध्ये वापरावयाचे घटक आणि मसाले
• रोपे आणि रोपांची उत्पादने
•	प्राणी उत्पादने
• वापरलेले बाह्य उपकरणे
• लोणची (यामध्ये खारवलेले मास आणि मासे यांचा समावेश आहे )
• दाणे, मसाले, आणि औषधे
• वाळवलेले केलेले, शिजवलेले, किंवा संस्कारित फळे आणि भाजीपाला (यामध्ये लोणच्याचा समावेश आहे )
• दुग्धजन्य पदार्थ, यामध्ये तूपाचा समावेश आहे
आपणाला जर खात्री नसेल की आयटेमला न्यूझीलंडमध्ये आणण्याची अनुमती आहे की नाही, तर त्याला आपल्या आगमन कार्डवर जाहीर
करा जेव्हा आपण न्यूझीलंडमध्ये पाय ठे वाल. सीमारे षव
े री कर्मचारीवृंद आपणाकडे काय आहे ते तपासेल - अनेक आयटेम अद्याप या
देशामध्ये आणण्यास अनुमती आहे . घाबरू नका, फक्त जाहीर करा.

आपले आगमन जेव्हा होईल तेव्हा जाहीर करा. तसे न केल्यास तुम्हाला $400NZD चा दंड होऊ शकतो.
अधिक माहितीसाठी येथे भेट घ्या biosecurity.govt.nz/marathi-declare

