
જો તમારું  જીવન, આરોગ્ય કો સુંપત્તિ ગુંભીર જોખમમાું હો્ય તો તમારા 
મોબાઈલ ફોન પર એક ઈમરજનસી મોબાઈલ એલર્ટ મોકલી શકા્ય છો. 
ઈમરજન્સી મોબાઈલ એલર્ટ  તમારા મોબાઇલ ફોનમાં એક અધિકૃત એજન્સી દ્ારા 
મોકલેલો ્ંદેશ છે. તે તમને એલર્ટ  કરવા મારે જેરથસી અવાજ કરશે.

મનો ઈમરજનસી મોબાઈલ એલર્ટ મળો તો મારો શુું કરવુું?
તમે જ ેકરતા હોવ તે બંિ કરવું અને ્ૂચનાઓનું પાલન કરવું. 

ઈમરજન્સી મોબાઈલ એલર્ટ  ્ંદેશા ફક્ત તો જ મોકલવામાં આવે છે:
• જે જીવન, આરોગ્ય અથવા ્ંપત્તિ મારે ગંભસીર ખતરો હો્ય તો; અથવા
• પરીક્ષણ હેતુઓ મારે વર્ટમાં એક કે બે વાર.

જે તમને કોઈ એલર્ટ  મળે છે, તો તેને ગંભસીરતાથસી લો અને તે જ ેકહે તે કરો. 

તમામ ફોન ઈમરજન્સી મોબાઈલ એલર્ટ  મેળવવા ્ક્ષમ નથસી હોતા, મારે તમને 
એલર્ટ  મળે તો તેનસી બસીજને જણ કરો.

ઈમરજનસી મોબાઇલ એલર્ટ પ્ાપ્ત કરવા મારો મારો સાઇન અપ કરવાની 
જરૂર છો?
એપ્લકેશનમાં ્ાઇન અપ કરવાનસી અથવા તેનેડાઉનલોડ કરવાનસી જરૂર નથસી. 
એલર્ટ  અ્રગ્રસત ધવસતારોને લક્ાંકકત કરે છે, તેથસી જે તમારા ક્ષેત્રમાં ઈમરજન્સી 
હો્ય તો જ તમને તે મળશે. 

જે તમારો ફોન ચાલુ હો્ય, તેને પ્ાપ્ત કરવા ્ક્ષમ હો્ય અને લક્ાંકકત ધવસતારમાં 
હો્ય તો તમને એલર્ટ  મળવો જેઈએ. તમે getready.govt.nz. પર જણસી શકો 
છો કે તમારો ફોન એલર્ટ પ્ાપ્ત કરવામા ં્ક્ષમ છે કે નહી ં

ઈમરજનસી મોબાઈલ એલર્ટ કોણ મોકલી શકો છો?
ઇમરજન્સી મોબાઇલ એલર્ટ  ્ંદેશા ફક્ત નસીચેના દ્ારા મોકલસી શકા્ય છે:
• રાષ્ટ્સી્ય ઇમરજન્સી ્ંચાલન એજન્સી
• નાગરરક ્ંરક્ષણ ઇમરજન્સી ્ંચાલન જૂથ
• ન્યૂઝીલેન્ડ પોલસી્
• આગ અને ઇમજ્ટન્સી ન્યૂઝીલેન્ડ
• આરોગ્ય મંત્રાલ્ય, અને
• પ્ાથમમક ઉદ્ોગ મંત્રાલ્ય. 

ઈમરજનસી મોબાઈલ એલર્ટ અન્ય ચોનલોની જગ્યા લોતુું નથી
ઇમરજન્સી મોબાઇલ એલર્ટ  એ તમને ્લામત રાખવા અને ઇમરજન્સીમાં જણ 
કરવા મારે એક વધારાની ચેનલ છે. આ એલર્ટ  અન્ય એલર્ટ  કરવાનસી પ્ણામલ 
અથવા કુદરતસી ચેતવણસી બાદ પગલાં લેવાનસી જરૂરર્યાતોનસી જગ્યા લેતું નથસી.

તમારે હજી પણ ઈમરજન્સી મારે તૈ્યાર રહેવું જેઈએ, અને તમે પગલાં લો તે 
પહેલાં એલર્ટ  મળે તેનસી તમારે રાહ ન જેવસી જેઈએ. તમને લાગે કે તમારો જીવ 
જેખમમાં છે, તો ્તિાવાર ચેતવણસીનસી રાહ ન જુઓ. તાતકામલક પગલાં લો.

શું કરવું, કાં જવું, તમને કોણ મદદ કરી શકે અને તમારી મદદનસી કોને જરૂર પડી 
શકે વગેરે ્હહત તમારો પોતાનો ઈમરજન્સી ્યોજના બનાવવા મારે પૂરતો ્મ્ય 
લો. getready.govt.nz પર તમે ઓનલાઇન ્યોજના બનાવસી શકો છો.

ઈમરજનસી મોબાઈલ એલર્ટ કોવી રીતો કામ કરો છો?
ઈમરજન્સી મોબાઈલ એલર્ટ  એક ્મધપ્ટત ત્્ગ્નલનો ઉપ્યોગ કરે છે, તેથસી 
જ્ારે મોબાઈલ ફોન અને ઇનરરનેર રટ્ાકફક નેરવક્ટને ઓવરલોડ કરી શકે ત્ારે 
ઈમરજન્સીમાં તે વિુ ધવશ્વ્નસી્ય છે.

તમે ક્યા નેરવક્ટમાં છો તેનાથસી કોઈ ફરક પડતો નથસી. પ્્ારણના ્મ્યે જ-ેતે 
ધવસતારમાં પ્વેશ કરતા કોઈ પણ ્ક્ષમ ફોન પર એલર્ટ  પ્ાપ્ત થશે. 

શુું હુું  ઈમરજનસી મોબાઈલ એલર્ટ પ્ાપ્ત ન કરવાનુું પસુંદ કરી શકુું ?

ઇમજ્ટન્સી મોબાઈલ એલર્ટ  તમને ્ુરક્ક્ષત રાખવા મારે હોવાથસી, તમે ઈમરજન્સી 
મોબાઇલ એલર્ટ  પ્ાપ્ત ન કરવાનું પ્ંદ કરી શકશો નહી.ં એલર્ટ  ધવત્શષ્ ફોન પર 
જ નથસી આવતા, તેના બદલે તે જેખમ િરાવતા લક્ક્ષત ક્ષેત્રમાં પ્્ારરત થા્ય છે. 
ઈમરજન્સી મોબાઇલ એલર્ટ  તમારા મોબાઇલ ફોન નંબરનો ઉપ્યોગ કરશે નહી ં
અથવા તમારા ધવશેનસી માહહતસી એકધત્રત કરશે નહી.ં 

ઇમરજન્સી મોબાઇલ એલર્ટ  પર વિુ માહહતસી મારે, getready.govt.nz નસી મુલાકાત લો

1. અધિકૃત એજન્સી અ્રગ્રસત ધવસતાર ધનિા્ટરરત કરે છે અને એલર્ટ  
બનાવે છે.

2. એલર્ટ  ્ંબંધિત ્ેલ રાવ્્ટથસી પ્્ારરત થા્ય છે.
3. અ્રગ્રસત ધવસતારમાં ્ક્ષમ મોબાઇલ ફોન એલર્ટ  પ્ાપ્ત કરે છે.
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જાણકાર રોહવાની રીતો

રીવસી રેડડ્યો ્ોત્શ્યલ 
મસીડડ્યા

ઇનરરનરે ઈમરજન્ સી 
મોબાઈલ એલર્ટ

તમારો ફોન કમ્પટરબલ છો કો કોમ તો જણવા  
getready.govt.nz ની મલુાકાત લો.

ઈમરજનસી  
મોબાઈલ એલર્ટ


