OCT 2018

நி�சிலாந்� பயணியர் வ�ைக அட்ைட

இந்தப் ப�வத்தி�ம் வ�ைகச் ெசயல்�ைறயின்ேபா�ம் ேசகாிக்கப்ப�ம் தகவல்கள் �ங்கம், ��வர�, உயிர்ப் பா�காப்�,
எல்ைலப் பா�காப்�, �காதாரம், இயற்ைக வளம், காவல்�ைற, அபராத அமலாக்கம், நீதித்�ைற, ஆதாயங்கள், ச�கச்
ேசைவ, ேதர்தல் �ைற, உள்நாட்� வ�வாய் மற்�ம் நாணயச் சட்டங்கள் ஆகியவற்ைற நிர்வகிப்பதற்� �ற்ப�கின்றன.
இத்தகவல்கள் சட்டாீதியாக அங்கீகாிக்கப்ப�கின்றன, ேம�ம் அைவ நி�சிலாந்� சட்டத்தின்கீழ் அவற்ைற நிர்வகிக்கின்ற
மற்�ம் ெப�வதற்�ாிய உாிைம�ள்ள �ைகைமக�க்�த் ெதாிவிக்கப்ப�ம். இ� அந்த �ைகைமக�க்� இைடயிலான
தர�கைளப் ெபா�த்திப் பார்க்�ம் ேநாக்கங்கைள�ம் உள்ளடக்�கின்ற�. தகவல்கள் ேசகாிக்கப்பட்ட பின்னர்,
அைவ �ள்ளியியல் ேநாக்கங்க�க்காக நி�சிலாந்� �ள்ளியியல் �ைறயால் பயன்ப�த்தப்படலாம்.
• இந்த வ�ைக அட்ைடயான� ஒ� சட்டாீதியான ஆவணம் ஆ�ம் – தவறான அறிவிப்�கள் சரக்�களின் பறி�தல்,
அபராதங்கள், வழக்�த் ெதாடர்�, சிைறத் தண்டைன மற்�ம் நி�சிலாந்தி��ந்� ெவளிேயற்றப்ப�தல் ேபான்றைவ
•

உள்ளிட்ட தண்டைனக�க்� இட்�ச் ெசல்லக்��ம்.
�ழந்ைதகள் உள்ளிட்ட ஒவ்ெவா� பயணிய�க்�ம் ஒ� தனிப்பட்ட வ�ைக அட்ைட கண்�ப்பாக நிரப்பப்பட ேவண்�ம்.

•

தய�ெசய்� ஆங்கிலத்தில் பதிலளிக்க�ம், ேம�ம் இ� பக்கங்களி�ம் நிரப்ப�ம்.

•

இேதேபான்� ெபாிய எ�த்�க்களில் அச்சிட்�க்ெகாள்ள�ம்: NEW ZEALAND அல்ல� விைடகைளப்
பின்வ�மா� �றியிட�ம்:

1

விமான எண்/கப்ப�ன் ெபயர்

விமான இ�க்ைக எண்

நீங்கள் இந்த விமானத்தில்/கப்ப�ல் ஏறிய ெவளிநாட்�
விமான நிைலயம்/�ைற�கம்
கட�ச்சீட்� எண்
கட�ச்சீட்�ல் காண்பிக்கப்பட்டப�
ேதசிய இனம்
��ம்பப் ெபயர்
வழங்கப்பட்�ள்ள அல்ல�
இ�திப் ெபயர்கள்
பிறந்த ேததி

நாள்

மாதம்

ஆண்�

பிறந்த நா�
ெதாழில் அல்ல� ேவைல
நி�சிலாந்தில் உங்களின்
��ைமயான ெதாடர்�
அல்ல� �ட்� �கவாி
மின்னஞ்சல்
ைகேபசி/ெதாைலேபசி எண்

2a

நீங்கள் நி�சிலாந்தில் வசித்தால், இந்தப் பிாி�க்� பதிலளிக்க�ம்.
இல்ைலெயனில் 2bக்�ச் ெசல்ல�ம்.
ஆண்�கள்

எவ்வள� காலம் நீங்கள் நி�சிலாந்திற்�

மாதங்கள்

நாட்கள்

ெவளியில் இ�ந்�ள்ளீர்கள்?
ெவளிநா�களில் இ�க்�ம்ேபா� எந்த நாட்�ல் நீங்கள் அதிக காலம் ெசலவிட்�ர்கள்?
உங்கள் பயணத்தின் �க்கியக்
காரணம் என்னவாக இ�ந்த�?

ெதாழில்

அ�த்த 12 மாதங்களில் நீங்கள் எந்த நாட்�ல்
நீங்கள் அதிகம் வசிப்�ர்கள்?

2b

கல்வி

நி�சிலாந்�

மற்றைவ

மற்றைவ

நீங்கள் நி�சிலாந்தில் வசித்திராவிட்டால் இந்தப் பிாி�க்� விைடயளிக்க�ம்.
நீங்கள் எவ்வள� காலம்
நி�சிலாந்தில் தங்கியி�க்க
எண்ணம் ெகாண்�ள்ளீர்கள்?

நிரந்தரமாக அல்ல�

ஆண்�கள்

மாதங்கள் நாட்கள்

நீங்கள் நிரந்தரமாகத் தங்காவிட்டால், நீங்கள் நி�சிலாந்திற்� வ�ைக�ாிவதற்கான �க்கியக்
காரணம் என்ன?
நண்பர்கள்/உறவினர்கைளக் காண ண

ெதாழில்

ஓய்�நாட்கள்/வி��ைறக் காலம்

மாநா�/�ட்டம்

கல்வி

மற்றைவ

நீங்கள் கைடசியாக எந்த நாட்�ல் 12 மாதங்கள் அல்ல� ��தல் காலம் வசித்தீர்கள்?
மாநிலம், மாகாணம் அல்ல�
ஆட்சி எல்ைல

தபால் இலக்கம் அல்ல�
அஞ்சல் �றி��

��தல் ேகள்விக�க்காக�ம்
ைகெயாப்பமி�வதற்�ம்
தய�ெசய்� பக்கத்ைதத்
தி�ப்ப�ம்

3

கடந்த 30 நாட்களின்ேபா� நீங்கள் இ�ந்� வந்த நா�கைளப் பட்�யல் இட�ம்:

4
5

உங்கள் பயண �ட்ைடகளில் என்ெனல்லாம் உள்ளடங்கி�ள்ளன என்�

ஆம்

• ஏேத�ம் உண�கள்: சைமக்கப்பட்டைவ, சைமக்கப்படாதைவ, �த்தம் �தியைவ,
பதப்ப�த்தப்பட்டைவ, ெபாதியில் அைடக்கப்பட்டைவ அல்ல� உலர்த்தப்பட்டைவ?
• விலங்�கள் அல்ல� விலங்�த் தயாாிப்�ப் ெபா�ட்கள்: இைறச்சி, பால் தயாாிப்�கள்,
மீன், ேதன், ேதனீ தயாாிப்�கள், �ட்ைடகள், இற�கள், சிப்பிகள், கம்பளி, ேதால்கள்,
எ�ம்�கள் அல்ல� �ச்சிகள் ேபான்றைவ உள்ளிட்டைவ?
• தாவரங்கள் அல்ல� தாவரத் தயாாிப்�ப் ெபா�ட்கள்: சமயாீதியான வழிபா�கள் அல்ல�
ம�த்�வப் பயன்பாட்�ற்கான ெபா�ட்கள் உள்பட, பழங்கள், �க்கள், விைதகள்,
�ண்�கள் மரம், மரப்பட்ைடகள், இைலகள், ெகாட்ைடகள், காய்கறிகள், தாவரங்களின்
பாகங்கள், �ஞ்ைச, பிரம்�, �ங்கில் அல்ல� ைவக்ேகால் ேபான்ற ெபா�ட்கள்?
பின்வ�வன உள்ளிட்ட உயிர்ப் பா�காப்�க்� ஆபத்� விைளவிக்�ம் பிற ெபா�ட்கள்:
• விலங்� ம�ந்�கள், உயிாியல் �ண்�யிர் வளர்ப்�கள், உயிாினங்கள்,
மண்அல்ல� நீர்?
• ேதாட்டக்கைல, ேதனீ வளர்ப்�, மீன் பி�த்தல், நீர் விைளயாட்� அல்ல� �க்�ளித்தல்
நடவ�க்ைகக�க்கான ெபா�ட்கள் உள்பட, விலங்�கள், தாவரங்கள் அல்ல� நீர்
ேபான்றவற்�டன் பயன்ப�த்தப்ப�ம் உபகரணங்கள்?
• ஏேத�ம் காலணிகள், �டாரங்கள், �காமிடல், ேவட்ைடயாடல், மைலேய�தல், ேகால்ஃப்
அல்ல� விைளயாட்� உபகரணங்கள் உள்பட, ெவளிப்�ற நடவ�க்ைகக�க்காகப்
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெபா�ட்கள்?
கடந்த 30 நாட்களில் (நி�சிலாந்திற்� ெவளிேய இ�ந்த சமயத்தில்) நீங்கள் ஏேத�ம் வனப்
ப�திகைளப் பார்ைவயிட்�ள்ளீர்களா, விலங்�கைளத் (�ட்� வளர்ப்� �ைனகள் மற்�ம்
நாய்கள் தவிர) ெதாட்�ள்ளீர்களா அல்ல� விலங்�கள் அல்ல� தாவரங்கைள வளர்க்�ம்
அல்ல� ெசயல்�ைறப்ப�த்�ம் இடங்கைளப் பார்ைவயிட்�ள்ளீர்களா?

ஆம்

இல்ைல

ஆம்

இல்ைல

ஆம்

இல்ைல

ஆம்

இல்ைல

ஆம்

இல்ைல

ஆம்

இல்ைல

ஆம்

இல்ைல

ஆம்

இல்ைல

நீங்கள் பின்வ�வனவற்ைற நி�சிலாந்திற்�க் ெகாண்� வ�கின்றீர்களா:

6

7

இல்ைல

எச்சாிக்ைக: தவறான அறிவிப்பான�, $400 உடன� அபராதத்திற்� வழிவ�க்கலாம்.
நீங்கள் பின்வ�வனவற்ைற நி�சிலாந்திற்�க் ெகாண்� வ�கின்றீர்களா:

•

ம�ந்�: 3 மாதங்க�க்� ேமலாக வழங்கப்பட்ட ம�ந்� அல்ல� உங்க�க்�
பாிந்�ைரக்கப்படாத ம�ந்தா?

•

கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� தைட ெசய்யப்பட்ட ெபா�ட்கள்: உதாரணமாக,
ஆ�தங்கள், இழிவான பிர�ரங்கள், அ�கிவ�ம் தாவரங்கள் அல்ல� வன விலங்�கள்,
சட்டவிேராத அல்ல� கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட ம�ந்�கள்?

ஆம்

இல்ைல

•

ம�: 3 பாட்�ல் ம� வைககள் (ஒவ்ெவான்�ம் 1.125 �ட்டர்க�க்� மிகாமல்) மற்�ம்
4.5 �ட்டர் ஒயின் அல்ல� �ர் ஆகியவற்றிற்�ம் ��தலாக?

ஆம்

இல்ைல

•

�ைகயிைல: 50 சிகெரட்�கள் அல்ல� 50 கிராம் �ைகயிைலத் தயாாிப்�கள்
(சிகெரட்�கள் அல்ல� பிற �ைகயிைலத் தயாாிப்�களின் ஒ� கலைவ உள்ளிட்டைவ)
ஆகியவற்றிற்�ம் ��தலாக?

•

ஆம்

இல்ைல

ெவளிநா�களில் ெபறப்பட்ட மற்�ம்/அல்ல� நி�சிலாந்தில் �ங்கவாி இல்லாமல்
வாங்கப்பட்ட சரக்�கள்: ெமாத்த மதிப்� NZ$700க்�க் ��தலாக (அன்பளிப்�கள் உட்பட)?

ஆம்

இல்ைல

•

ெதாழில் அல்ல� வணிகப் பயன்பாட்�ற்காகக் ெகாண்�ெசல்லப்ப�ம் சரக்�கள்?

ஆம்

இல்ைல

•

மற்ெறா� நபாின் சார்பாகக் ெகாண்�ெசல்லப்ப�ம் சரக்�கள்?

ஆம்

இல்ைல

•

ெராக்கம்: பயனர் காேசாைல, வங்கி வைரேவாைல, மணியார்டர், பண அஞ்சல்
ேபான்றைவ உள்பட NZ$10,000 அல்ல� அதற்�ம் ேமல் (அல்ல� அதற்� சமமான
ெவளிநாட்� பணம்)?

ஆம்

இல்ைல

நீங்கள் ஒ� தற்ேபாைதய நி�சிலாந்� கட�ச்சீட்�, ஒ� ��யி�ப்� வ�ப்� விசா அல்ல� ஒ� தி�ம்பிவ�ம்
��யி�ப்பாள�க்கான விசா ேபான்றவற்ைற ைவத்�ள்ளீர்களா?
– ஆம் எனில் 10 க்�ச் ெசல்ல�ம்

ஆம்

இல்ைல

ஆம்

இல்ைல

நீங்கள் ஒ� ெவளிநாட்�க் கட�ச்சீட்ைடப் பயன்ப�த்�கின்ற ஒ� நி�சிலாந்� ��மகனா?
– ஆம் எனில் 10 க்�ச் ெசல்ல�ம்
நீங்கள் ஒ� ஆஸ்திேர�யக் கட�ச்சீட்�, ஆஸ்திேர�ய நிரந்தரக் ��யி�ப்� விசா
அல்ல� ஆஸ்திேர�யக் ��யி�ப்பாள�க்கான தி�ம்பிவ�ம் விசா ேபான்றவற்ைற
ைவத்�ள்ளீர்களா? – ஆம் எனில் 9 க்�ச் ெசல்ல�ம்.
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ஆம்

இல்ைல

மற்றைவ அைனத்�ம்.
உங்கள் விசாவின் காலாவதி ேததிக்� �ன்னர் நீங்கள் கண்�ப்பாக நி�சிலாந்தி��ந்� ெவளிேயறிவிட
ேவண்�ம் அல்ல� நீங்கள் ெவளிேயற்றப்ப�வைத எதிர்ெகாள்�ர்கள்
நீங்கள் நி�சிலாந்திற்� ம�த்�வ சிகிச்ைசக்காக அல்ல� கலந்தாேலாசைனக்காக
அல்ல� �ழந்ைத ெபற்ெற�ப்பதற்காக வ�கின்றீர்களா?

ஆம்

இல்ைல

ஒன்ைறத் ேதர்�ெசய்ய�ம்
நான் ஒ� தற்கா�க �ைழ� விசாைவ ைவத்�ள்ேளன் (நீங்கள் தற்ேபா� ஒ� விசாைவ
ைவத்தி�ந்�, அ� உங்கள் கட�ச்சீட்�ல் ஒ� ஒட்�வில்ைலயாகஇைணக்கப்படாவிட்டா�ம்�ட,
ஆம் என்பைத �க் ெசய்ய�ம்).
அல்ல� என்னிடத்� ஒ� விசா இல்ைல, ேம�ம் நான் வ�ைகயின்ேபா� ஒ�
பார்ைவயாளர் விசாவிற்காக விண்ணப்பிக்கின்ேறன்.
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ஆம்
ஆம்

நீங்கள் எப்ேபாதாவ� 12 மாதங்கள் அல்ல� அதிக காலம் சிைறயில் இ�க்�ம்ப�யான
தண்டைனக்�ள்ளாகி�ள்ளீர்களா அல்ல�, ஏேத�ம் ஒ� சமயத்தில் ஏேத�ம்
ஒ� நாட்���ந்� ெவளிேயற்றப்பட்�ள்ளீர்களா, அகற்றப்பட்�ள்ளீர்களா அல்ல�
விலக்கி ைவக்கப்பட்�ள்ளீர்களா?

ஆம்

இல்ைல

நான் வழங்கிய தகவல்கள் உண்ைமயானைவ, சாியானைவ மற்�ம் ��ைமயானைவ என்� நான் உ�தியளிக்கின்ேறன்.
ைகெயாப்பம்

ேததி

(18 வய�க்�க் கீழ் உள்ள �ழந்ைதக�க்காக ெபற்ேறார் அல்ல� காப்பாளர் கண்�ப்பாகக் ைகெயாப்பமிட ேவண்�ம்)
தனி�ாிைமச் சட்டம்1993 ஆன�, தனிப்பட்ட தகவல்கைள அ��வதற்கான மற்�ம் தி�த்�வதற்கான உாிைமகைள
வழங்�கின்ற�. நீங்கள் இந்த உாிைமகைளக் ைகக்ெகாள்ள வி�ம்பினால், தய�ெசய்� நி�சிலாந்� �ங்கச் ேசைவகைள

0800 428 786 என்ற எண்ணில் அல்ல� feedback@customs.govt.nz என்�ம் மின்னஞ்சல் �கவாியில் மற்�ம்/அல்ல�
நி�சிலாந்� ��வர�த் �ைறைய PO Box 1473, Wellington என்�ம் �கவாியில் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.

