PoliceHEART -1091 શું છે ?
હાર્ટ – હેલ્ ઈભયજન્સી એરર્ટ યે સ્કય ું ર્ભીનર. હાર્ટ સયલય ોરીસ કન્રોર રૂભ ભા મકાય ું છે જમાયે ણ તભે તકરીપ ભા હોલ (જેભ કે
ફાત્કાય, જતીમસતાભનણી ભાનસસક ત્રાસ, ઘયે લ ું હહિંસા લ ુંર્પાર્, દહેજ, અહયણ, છે ડતી ) ત્માયે હાર્ટ ોરીસ અને તભાયા ભાતા-સતા,
સભત્ર તથા સફુંધી ને એરર્ટ કયે છે અને જો તભેં ફોરલા ની હયસ્થીતી ભા ના હોલ તો તભારું રોકે ળન ભેંલે છે .
કેળી રીતે PoliceHEART-1091 ને તમારા મોબાઈ અથળા ેન્ડ ાઈન મા કનફિગર કરવ ું?
1. તભાયા ભોફાઈર અથલા રેન્ડરાઈન ની એડ્રસ બક ભાું 1091 Police HEART તયીકે સેલ કયો
2. સ્ીડ ડામર કીભાું નુંફય 1 તયીકે કોન્પીગય કયો.
3.યજીસ્ર્ય કયો http://www.policeheart.com અથલા HEART ર્ાઈ કયી 9227121091 ઉય SMS ભોકરો. અભાયા તયપથી
આને ભાહહતી ભાર્ે પોન આલળે .
PoliceHEART-1091મદદ મે લળળા શું કરવ ું ?
જમાયે તભેં સુંકર્ સ્થીતી ભાું હોલ જેભ કે ફાત્કાય, જતીમસતાભનણી ભાનસસક ત્રાસ, ઘયે લ ું હહિંસા લ ુંર્પાર્, દહેજ, અહયણ, છે ડતી અને
તભને તાત્કાલરક ોરીસ ની ભદદ જોઈતી હોમ ત્માયે તભે 1091 (ટો ફ્રી) કોર કયો.

કેળી રીતે મદદ ેળી ?
તભાયા ભોફાઈર અથલા રેન્ડરાઈન સ્ીડ ડામર કી દફાલો અથલા ડામર કયો 1091 (ટો ફ્રી)
PoliceHEART -1091 તમને કેળી રીતે મદદ કરે ?
1. હાર્ટ સયલય જે ોરીસ કન્રોર રૂભ ભા મકાય ું છે તે તભાયો કોર ઉાડળે
2. ોરીસ કન્રોર રૂભ ના કમ્પ્યર્ય સ્રીન ય તભાયી એરર્ટ આલી જળે
3. તભાયે પોન કાલો નહહ.
4. ોરીસ ઓયે ર્ય તભાયી સાથે લાત કયલાની કોસળળ કયળે .
5. અગય તભે લાત કયલાની સ્થીતીભા નહી હો તો લિન્તા કયતા નહહ. એ તભાયા આસાસ ના અલાજો સાુંબી યહમા છે .
6. ટક સભમ ભા તે તભારું રોકે ળન ભેલીને તભને ફિાલા PCR લાન તયું ત યલાના કયળે.
ા માટે રજિસ્ટ્રે ન કરવ ું અગત્ય છે ?
કોઈ ણ વ્મક્તત www.policeheart.com ય સગાું-સુંફધ
ું ી, સભત્રો કે સહકભટિાયી ભહહરાઓ ભાર્ે યજીસ્ર્ય કયાલી ળકે છે . જમાયે
તભે મશ્કે રી ભા હળો ત્માયે ોરીસ તભાયી ભદદ ભા આલેજ છે ણ તભાયા ભાતા-સતા, સભત્ર, સુંફધ
ું ીને ત્કાલરક એસએભએસ ભોકરે
છે જેથી ફધીજ ફાજથી તભને ભદદ હોિી ળકે .

