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તમારા વિઝા માટે ની શરતો સમજો
ઇમિગ્રેશન ન્યુઝિલેન્ડ તમારી વિઝા અરજીના પરિણામ સાથે તમારો સંપર્ક કરશે.
તમારે તમારા વિઝા માટે ની બધી શરતોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે . તમારી વિઝા શરતો
તમારા વિઝા મંજૂરી પત્રમાં જણાવેલ છે .
તમારો વિઝા સમાપ્ત થાય તે પહે લાં તમારે ન્યુઝિલેન્ડ છોડવું જ પડશે. જો તમે ન્યુઝિલેન્ડમાં
વધુ સમય રોકાવાનો ઇરાદો ધરાવતા હો, તો તમારો હાલનો વિઝા સમાપ્ત થાય તે પહે લાં
તમારે બીજા વિઝા માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે .
તમે વિઝિટર વિઝા પર કામ કરી શકતા નથી. આમાં બિન-નાણાંકીય લાભો જેવા કે આવાસ,
ખાદ્ય અથવા પરિવહનના ઘટાડા દર જેવા બદલામાં ચૂકવેલ કામ અથવા કામ શામેલ છે.
તમારી મુલાકાત માટે તમારી પાસે પૂરતો પ્રવાસ/તબીબી વીમો પણ હોવો આવશ્યક છે .
શરત

તેનો શું અર્થ થાય છે

વિઝા સમાપ્તિ

છે લ્લો દિવસ તમે ન્યુઝિલેન્ડમાં રહી શકો છો.

સમાપ્તિ તારીખ પ્રવાસ છે લ્લા દિવસે તમે ન્યુઝિલેન્ડમાં પ્રવેશ કરી શકો છો.
પ્રવેશોની સંખ્યા
વિઝા શરતો

જો તમારા વિઝામાં જણાવાયું હોય કે તમારી પાસે બહુ વિધ પ્રવેશો
છે , તો તમારી સમાપ્તિ તારીખ પ્રવાસ પહે લાં તમે ઇચ્છો તેટલી વખત
ન્યુઝિલેન્ડમાં ફરીથી દાખલ થઇ શકો છો.
તમારે આ શરતોનું પાલન કરવું જોઈએ. જ્યારે તમે મુસાફરી કરો ત્યારે
ન્યુઝિલેન્ડથી નીકળવાની તમારી પાસે ટિકિટ હોવી જ જોઇએ, સિવાય
કે તમારો વિઝા પરત/ આગળના પ્રવાસની જરૂર નથી તે દર્શાવતો હોય.
જો તમારો વિઝા તમને ન્યુઝિલેન્ડમાં કામ કરવાની મંજૂરી આપે, તો તમારે
ફક્ત નિર્દિષ્ટ શરતો હે ઠળ જ કામ કરવું જોઈએ.

તમારી વિઝા શરતો કેવી રીતે તપાસવી તે વિશેની વધુ માહિતી માટે , ઇમિગ્રેશન
ન્યુઝિલેન્ડની વેબસાઇટ પર તમારી વિઝા શરતો તપાસો પૃષ્ઠની મુલાકાત લો:
www.immigration.govt.nz

કૃ પા કરીને તમારી જાતને નીચેની ન્યુઝિલેન્ડની મહત્વપૂર્ણ સરકારી માહિતીથી પરિચિત કરો.
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મહત્વપૂર્ણ બાયોસિક્યુરિટી (સંસર્ગનિષેધ) માહિતી
જ્યારે ન્યુઝિલેન્ડની મુસાફરી કરો તે વખતે ત્યારે અમુક વસ્તુઓ હોય છે જે તમે ચોક્કસપણે
તમારી સાથે નહી ં લાવી શકો. આ આપણા પર્યાવરણને સંભવિત જીવાતો અને રોગોથી
બચાવવામાં મદદ કરવા માટે છે જે ન્યુઝિલેન્ડમાં નથી.
મંજૂરી નથી તેવી આઇટમમાં આ શામેલ છે :
• તાજા ફળ અને શાકભાજી.
• ફૂલો અને બીજ (પ્રસાદ વસ્તુઓ સહિત)
• તાજા માંસ અથવા માછલી.
• અનાજ અને કઠોળ (જેમ કે દાળ, ચણા, તુવેર અને કાળા ચણા).
• મધ અને મધમાખી ઉત્પાદનો (મધ સાથેના ટોનિક જેવા કે
ચ્યવનપ્રાશ સહિત).
• ટોનિક (ચ્યવનપ્રાશ સહિત)
જો તમે કોઈપણ પ્રતિબંધિત આઇટમો ન્યુઝિલેન્ડમાં લાવવાનું પસંદ કરો
છો, તો તમારે તે તમારા પેસેન્જર આગમન કાર્ડ પર જાહે ર કરવી પડશે.
અથવા તમે ચિહ્નિત બાયોસિક્યુરિટી ડબ્બામાં તમારા આગમન સમયે
તેનો નિકાલ કરી શકો છો.
તમે હજુ પણ મીઠાઈ અને વેફર જેવી ચીજો અને રસોઈના કેટલાક
ઘટકો લાવી શકો છો. જો તમને ખાતરી નથી કે કોઈ વસ્તુ ન્યુઝિલેન્ડમાં
માન્ય છે કે નહી,ં તો જ્યારે તમે ઉતરો ત્યારે તેને પેસને ્જર આગમન કાર્ડ
પર જાહે ર કરો.
અમારા સંસર્ગનિષેધ અધિકારીઓને તે વસ્તુઓ દેશમાં પ્રવેશવા
સલામત છે તેની ખાતરી કરવા માટે તેમની તપાસ કરવાની જરૂર પડી
શકે છે . જો તમે યોગ્ય કાર્ય કરો છો અને જાહે ર કરો છો, તો વસ્તુઓ
માન્ય છે કે નહી ં પણ તમે $400 NZD ના દં ડને ટાળી શકશો.
વધુ માહિતી માટે www.biosecurity.govt.nz/gujarati-declare ની
મુલાકાત લો
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મહત્વપૂર્ણ કસ્ટમ માહિતી
જો તમે ન્યુઝિલેન્ડમાં લાવતા હોવ તો તમારે તમારા પેસેન્જર આગમન કાર્ડ પર “હા”
નિશાની કરવી આવશ્યક છે :
•	માલ સામાન કે જે પ્રતિબંધિત અથવા મર્યાદિત હોઈ શકે છે , જેમ કે શસ્ત્રો, વાંધાજનક
(અભદ્ર) સામગ્રી અથવા ગેરકાયદેસર દવાઓ
• $700 NZD ની વ્યક્તિગત છૂ ટથી વધુની વસ્તુઓ અને તમાકુ અને આલ્કોહોલ
ડ્ યુટી મુક્ત પરવાનગી
•	વ્યાપારી, વ્યવસાય અથવા વેપાર હે તુ માટે નો માલ સામાન
• અન્ય વ્યક્તિ વતી વહન કરાતા માલ સામાનો
• $10,000 NZD અથવા વધુ, અથવા સમાન વિદેશી ચલણમાં
ચેતવણી: અયોગ્ય ઘોષણા કરવાથી $400 NZD નો દં ડ થઈ શકે છે .
તમારે તમારા કપડાં, ફૂટવેર અને ટોયલેટરીઝની જાહે રાત કરવાની જરૂર નથી - જો તે
તમારા પોતાના ઉપયોગ માટે છે તો આને "વ્યક્તિગત અસરો" તરીકે ગણવામાં આવે છે .
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પ્રતિબંધિત પદાર્થો અથવા દવાઓ ન્યુઝિલેન્ડમાં
લાવવા વિશે
કૃ પા કરીને ધ્યાન રાખો કે તમે ન્યુઝિલેન્ડમાં કોઈ એવી દવાઓ લાવી શકતા નથી કે જે
દવાઓ નિયંત્રિત દવાઓ છે સિવાય કે દવા વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે હોય, જે તમારા
દ્વારા લેવા માટે લાવવામાં આવે છે અને એક મહિનાના ઉપયોગ માટે પૂરતી છે . આમાં
સ્યુડોફે ડ્રિન ધરાવતી દવાઓ શામેલ છે .
પોલીસ દ્વારા કોઈ પણ ભંગ માટે ચેતવણી આપી શકાય છે , સરહદ પર પ્રવેશવાનો ઇનકાર
કરવામાં આવી શકે છે , ડ્રગ્સના દુ રૂપયોગના કાયદા હે ઠળ પોલીસ દ્વારા આરોપ મૂકવામાં
આવી શકે છે અને સંભવિત કેદ થઇ શકે છે . ઓવર ધ કાઉન્ટર દવાઓના ઉદાહરણોમાં કે
જે સ્યુડોએફિડ્રિન ધરાવે છે તેમાં કોન્ટે ક NT, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ, બ્યુફેરીન અને એમે ફ્લૂ
જેવી શરદી અને ફ્લૂની ગોળીઓ શામેલ છે .
ન્યુઝિલેન્ડમાં એવી દવાઓના આયાત પર ખૂબ સખત પ્રતિબંધો છે કે જેમાં સ્યુડોએફિડ્રિન
છે . તમે ન્યૂઝિલેન્ડમાં લાવો તે કોઈપણ દવાઓના લેબલ્સ તપાસો.
અજાણ્યા વ્યક્તિ વતી ન્યુઝિલેન્ડમાં કોઈ ચીજવસ્તુ અથવા પાર્સલ સાથે ન લાવો. જ્યાં આ
ચીજવસ્તુઓ નિયંત્રિત પદાર્થો અથવા ગેરકાયદેસર માદક દ્રવ્યો ધરાવે છે , ત્યાં ન્યુઝિલેન્ડના
કાયદા અમલીકરણ ફોજદારી તપાસ હાથ ધરે છે અને તમારા પર ન્યુઝિલેન્ડમાં કાયદેસરની
સજા થઈ શકે છે .
અજાણ્યા વ્યક્તિઓ વતી ન્યુઝિલેન્ડમાં મેઇલ અથવા કુરિયર મેઇલ સેવા દ્વારા પાર્સલ પ્રાપ્ત
કરવા માટે સંમત થશો નહી.ં જ્યાં તે પાર્સલમાં સ્યુડોએફિડ્રિન, એફિડ્રિન અથવા અન્ય
નિયંત્રિત પદાર્થો હોય,તો પોલીસ ગુનાહિત તપાસમાં ન્યુઝિલેન્ડમાં કાર્યવાહી થઈ શકે છે .
જો તમે ઉપર જણાવેલ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં જાણી જોઈને શામેલ છો તો ન્યુઝિલેન્ડની
તમારી વિઝા સ્થિતિને અસર થશે. આખરે તમને દેશનિકાલ કરવામાં આવશે.
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મહત્વપૂર્ણ જાહે ર સલામતી માહિતી
ન્યુઝિલેન્ડ સલામત દેશ છે અને અમે તેને સલામત અને સુમેળભર્યું રાખવા માટે તમારી
સહાય માંગીએ છીએ.

જો તમને તમારી મુલાકાત દરમિયાન કોઈ ગંભીર સમસ્યા આવે છે , તો
ફાયર સર્વિસ, એમ્બ્યુલન્સ સેવા અને પોલીસ સેવા માટે નો ઇમરજન્સી
નંબર 111 છે . ત્રણેય સેવાઓ એક જ ઇમરજન્સી નંબરથી કાર્યરત છે ;
કૃ પા કરીને તેમને અંગ્રેજીમાં “ફાયર”, “એમ્બ્યુલન્સ” અથવા “પોલીસ”
કહીને તમને કઇ સેવાની જરૂર છે .

કટોકટી વિનાની સ્થિતિ માટે અને જે કં ઈપણ પહે લેથી થયું છે તેની જાણ કરવા માટે , તમે
મોબાઇલ અને લેન્ડલાઇન ફોનથી 105 પર કૉલ કરી શકો છો. તે એક નિ:શુલ્ક રાષ્ટ્રવ્યાપી
સેવા છે જે ન્યુઝિલેન્ડ અને વિદેશના મુલાકાતીઓ માટે રાત-દિવસ ઉપલબ્ધ છે .
તમે સહાય માટે 021 539 817 પર ન્યૂઝીલેન્ડમાં ભારતના ઉચ્ચ આયોગને કૉલ કરી
શકો છો.
તમારી જાતને સુરક્ષિત રાખવા વિશે વધુ માહિતી માટે ,

www.police.govt.nz/advice/personal-community જુ ઓ
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ં
ન્યુઝિલેન્ડમાં સલામત રીતે ડ્રાઇવિગ
ન્યુઝિલેન્ડના ડ્રાઇવિગં ના નિયમો અને રસ્તાની સ્થિતિ ભારત કરતા ખૂબ અલગ છે .
જો તમે ન્યુઝિલેન્ડમાં ડ્રાઇવિગં કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારી પાસે વર્તમાન અને
માન્ય વિદેશી લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે જે અંગ્રેજીમાં છે , અથવા લાઇસન્સનું સચોટ
અંગ્રેજી ભાષાંતર પણ રાખી શકો છે . તે મહત્વનું છે કે તમે તમારા આગમન પહે લાં
ડ્રાઇવિગં ના આ નિયમો અને શરતોથી પોતાને પરિચિત કરો.
વધુ શોધવા માટે www.nzta.govt.nz/resources/driving-in-nz/
અથવા www.drivesafe.org.nz/home/ જુ ઓ
• જો તમે રસ્તાના નિયમોનો ભંગ કરો છો અથવા ક્રે શ થાય છે , તો તમને દં ડ અથવા
કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે .
• રસ્તાની સફર શરૂ કરતા પહે લા આરામ કરો, ખાસ કરીને ન્યુઝિલેન્ડની લાંબી ફ્લાઇટ
પછી.
• વાહન ભાડે રાખતી વખતે અથવા ખરીદતી વખતે, હં મેશાં તમને પરવડે તેવું સલામત
વાહન પસંદ કરો. તમે ઉપયોગમાં લેતા હો તે કરતાં ન્યુઝિલેન્ડમાં ભાડાવાળી કાર વધુ
પ્રતિભાવશીલ અને ઉચ્ચ-શક્તિવાળી હોઈ શકે છે .
• મુસાફરીઓ તમે ધારતા હો તે કરતાં વધુ સમય લેશે. અંતર નકશા પર
નજીક દે ખાશે, પરં તુ મુસાફરી માટે પુષ્કળ સમય આપશે.
• હં મેશાં ડાબી બાજુ રાખો. દર વખતે જ્યારે તમે વાહન ચલાવશો, ત્યારે ડાબી બાજુ
રહો.
• જો તમને તમારી મુલાકાત દરમિયાન કોઈ ગંભીર સમસ્યા આવે છે , તો ફાયર સર્વિસ,
એમ્બ્યુલન્સ સેવા અને પોલીસ સેવા માટે નો ઇમરજન્સી નંબર 111 છે . ત્રણેય
સેવાઓ એક જ ઇમરજન્સી નંબરથી કાર્યરત છે ; કૃ પા કરીને તેમને અંગ્રેજીમાં “ફાયર”,
“એમ્બ્યુલન્સ” અથવા “પોલીસ” કહીને તમને કઇ સેવાની જરૂર છે .
• ધ્યાન રાખો કે ઘણા રસ્તાઓ એક જ લેન સાથે ઘણી બધી ટેકરીઓ અને તીક્ષ્ણ
ખૂણાઓ સાથે છે .
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• રસ્તાઓના જુ દા જુ દા વિભાગો પર જુ દી જુ દી ગતિ છે . ગતિ મર્યાદાના
સંકે તો ફરજિયાત મહત્તમ ગતિ મર્યાદા બતાવે છે – આને ઓળં ગશો નહી.ં
રસ્તાની સ્થિતિ માટે સલામત ઝડપે ડ્રાઇવ કરો જે ગતિ મર્યાદાના નિશાની
કરતા ઓછી હોઈ શકે છે .
• કાયદા દ્વારા, વાહનમાં દરેકે સીટ બેલ્ટ અથવા બાળ નિયંત્રક પહે રવા જોઈએ - પછી
ભલે તે આગળ હોય અથવા પાછળના ભાગમાં હોય. સાતથી ઓછી વયના બાળકો
માન્ય બાળક નિયંત્રકમાં હોવા જોઈએ. જો તમે સીટ બેલ્ટ ન પહે રતા હો, તો તમે
$150 NZD દં ડના જોખમમાં છો.
• વાહન ચલાવતા સમયે તમારા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવો ગેરકાનૂની છે . જો તમે
તેમ કરો છો, તો તમને $80 NZD નો દં ડ થઈ શકે છે .
• તમારી દૃષ્ટિ રસ્તા પર રાખો, દૃશ્યાવલિ પર નહી.ં જો તમે થોભવા અને દૃશ્ય જોવા
માંગતા હો, તો ખાતરી કરો કે તમે એવા સ્થાને રસ્તાથી નીચે એવા સ્થાને ઉભા રહો
છો કે જ્યાં રોકાવાનું સલામત છે .
• ન્યુઝિલેન્ડમાં પદયાત્રીઓ અને સાયકલ ચલાવનારાઓ કરતાં કારની પ્રાધાન્યતા નથી.
• જો તમારી પાસે વર્તમાન અને માન્ય વિદેશી ડ્રાઇવર લાઇસન્સ છે , તો તમે ન્યૂઝિલેન્ડમાં
તમારી આવવાની તારીખથી મહત્તમ 12 મહિના સુધી વાહન ચલાવી શકો છો.
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ભારતીય મુસાફરો માટે આરોગ્ય માહિતી
આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ

મહે રબાની કરીને ધ્યાન રાખો કે ન્યુઝિલેન્ડમાં તબીબી સારવાર મફત નથી.
નિ:શુલ્ક અથવા સબસિડીવાળી સંભાળ પ્રાપ્ત કરવા માટે , તમારે ન્યુઝિલેન્ડના નાગરિક
અથવા કાયમી નિવાસી બનવાની જરૂર છે .
ન્યુઝિલેન્ડની મુસાફરી પહે લાં:
• ખાતરી કરો કે તમારી પાસે તબીબી વીમો છે જે સારવારના વિશાળ વિકલ્પોને આવરી
લે છે , ખાસ કરીને જો તમે વૃદ્ધ છો અથવા અસ્તિત્વમાંની તબીબી સ્થિતિઓ છે .
• ખાતરી કરો કે તમારી પાસે અંગ્રેજીમાં લખેલી તબીબી પરિસ્થિતિઓ, દવાઓ અને
એલર્જી ની સૂચિ છે અને આ સૂચિ તમારી સાથે ન્યુઝિલેન્ડમાં લાવો.
• જો તમારી તબીબી સ્થિતિ છે , તો ખાતરી કરો કે તમારી પાસે ન્યુઝિલેન્ડમાં તમારા
સમય દરમિયાન ચાલવા માટે પૂરતી દવા છે .
ન્યુઝિલેન્ડમાં, જો તમારે સાર્વજનિક હોસ્પિટલમાં કોઈ નિષ્ણાતને બતાવવાની જરૂર હોય, તો
તમારે કટોકટી વિભાગના ડૉક્ટર અથવા જનરલ પ્રેક્ટિશનરનો રેફરલ હોવો આવશ્યક છે. જો
તમે ખાનગી નિષ્ણાતને બતાવવા માંગતા હો, તો તમે તમારા માટે એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો.
ન્યુઝિલેન્ડમાં તમારા સમય દરમિયાન, જો કોઈ જીવલેણ તબીબી સ્થિતિ અથવા ગંભીર
અકસ્માત/ઇજા હોય તો:
• 111 પર એમ્બ્યુલન્સ કૉલ કરો અથવા સાર્વજનિક હોસ્પિટલના નજીકના ઇમરજન્સી
વિભાગમાં જાઓ.
• જ્યારે તમને તબીબી વ્યક્તિ દ્વારા તમારા પાસપોર્ટ માટે પૂછવામાં આવે છે , ત્યારે
તમારે તમારું તબીબી પ્રમાણપત્ર અને વીમા પ્રમાણપત્ર પણ રજૂ કરવું જોઈએ (જો
જરૂરી હોય તો).
• ખાતરી કરો કે જ્યારે તમે બહાર નીકળો ત્યારે તમારી પાસે ડિસ્ચાર્જ પત્ર છે . આમાં તમે
ભારતમાં તમારા ડૉક્ટરના ફાયદા માટે ન્યુઝિલેન્ડમાં પ્રાપ્ત કરેલ નિદાન અને સારવાર
વિશેની માહિતી શામેલ છે .
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જો તમને ઓછી તાકીદની તબીબી સ્થિતિ અથવા અકસ્માત/ઇજા માટે આરોગ્યસંભાળની
જરૂર હોય તો તમે આ કરી શકો છો:
• જનરલ પ્રેક્ટિશનર (જી.પી.) ની મુલાકાત લો. સ્થાનિક સામાન્ય પ્રેક્ટિશોની સૂચિ
માટે , ઇન્ટરનેટ સર્ચ તમને તમારા ક્ષેત્રના જી.પી., ઉપલબ્ધ રહેવાના અને અનુપલબ્ધ
કલાકો કટોકટીમાં શું કરવું તે અંગેની માહિતી આપશે.
• શહે રોમાં તમે એકસીડન્ટ અને મેડિકલ ક્લિનિક (અર્જન્ટ કેર ક્લિનિક) ની મુલાકાત
લઈ શકો છો જ્યાં કોઈ એપોઇન્ટમેન્ટની જરૂર હોતી નથી (આમાં ડૉક્ટરને મળવા માટે
સામાન્ય રીતે રાહ જોવાનો સમય શામેલ હોય છે ). તમારી નજીકના અકસ્માત અને
તબીબી ક્લિનિક શોધવા માટે અહી ં જાઓ:
www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/
key-health-sector-organisations-and-people/districthealth-boards/district-health-board-websites.

તમે જે ક્ષેત્રમાં રહો છો ત્યાં સ્થિત જિલ્લા આરોગ્ય બોર્ડ પર ક્લિક કરો.

હે લ્થલાઇન
પ્રશિક્ષિત રજિસ્ટર્ડ નર્સોની મફત સલાહ માટે તમે 0800 611 116 પર હે લ્થલાઈન
પર કૉલ કરી શકો છો અને/અથવા તમારા નજીકના અકસ્માત અને તબીબી ક્લિનિક ક્યાં
છે તેની માહિતી મેળવી શકો છો.

વધુ માહિતી
ન્યુઝિલેન્ડની જાહે ર આરોગ્ય અને અપંગતા સિસ્ટમ વિશેની વધુ માહિતી
www.health.govt.nz પર મળી શકે છે
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જો તમે ન્યુઝિલેન્ડમાં ઇજા પામતા હો તો શું કરવું
જોઈએ
જો તમે ન્યૂઝિલેન્ડમાં ઘાયલ થયા છો, પછી ભલે તમે વિદેશથી મુલાકાત પર છો, અકસ્માત
વળતર નિગમ (એસીસી) તમને સારવાર અને સહાયતાના ખર્ચમાં મદદ કરી શકે છે .
જો તમને કોઈ ઇજા માટે તબીબી સહાયની જરૂર હોય, તો તમે સારવાર માટે સ્થાનિક
ડોક્ટર (જી.પી.) અથવા અકસ્માત અને તબીબી ક્લિનિકની મુલાકાત લઈ શકો છો. હે લ્થ
પ્રોફે શનલ તમને એસીસી(ACC)નો દાવો કરવામાં મદદ કરી શકે છે .
ઈજાઓનો ખર્ચ આવરી લેવા માટે એસીસી(ACC) મદદ કરી શકે છે , જેમ કે:
• ઘા,ઉઝરડા અથવા બર્ન્સ.
• સ્નાયુઓમાં મચકોડ અથવા તાણ.
• તૂટેલા અથવા ખસી ગયેલા હાડકાં.
• દં ત ઇજાઓ.
• જાતીય હિંસાને કારણે માનસિક ઇજાઓ.
વધુ માહિતી માટે www.acc.co.nz જુ ઓ +64 0800 101 996 પર કોલ કરો.
એસીસી(ACC) પાસે દુ ભાષિયા છે જે તેમની સાથે વાત કરવામાં તમારી સહાય કરી શકે
છે .
• જો તમારી પાસે તબીબી કટોકટી છે , તો 111, પર કૉલ કરો અથવા શક્ય તેટલી
નજીકની સાર્વજનિક હોસ્પિટલમાં જાઓ.
બીમારી, ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા ચોરી થયેલી સંપત્તિ, કટોકટીની મુસાફરી, વિક્ષેપિત મુસાફરીની
યોજનાઓ અથવા ક્રુઝ શિપ અથવા વિમાનમાં થતા અકસ્માતો માટે એસીસી(ACC)
તમને મદદ કરી શકશે નહી.ં અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે મુસાફરી વીમો લો.
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