પ્રેસનોટ
વર્તમાન પરિસ્થીર્ીઓને ઘ્યાનમાાં લઇ મરિલાઓની સમસ્યાઓ ર્ેમજ ર્ેમની સાથે બનર્ા બનાવો
સાંદર્ભે મરિલાઓને ત્વિીર્ મદદ પુિી પાડવા સારુ પોલીસ ર્િફથી મરિલાઓ માટેની ડેડીકેટેડ િેલ્પલાઇન
૧૦૯૧ પોલીસ કાંટ્રોલરુમ ખાર્ે કાયતિર્ કિવામાાં આવેલ છે . આ સુવવધાને વધુ સુદ્રઢ અને અસિકાિક
બનાવવા સારુ ર્ેને HEART (Help Emergency Alert Rescue Terminal) સીસ્ટમ સાથે સાંકલીર્ કિી વધુ
પ્રજાલક્ષી બનાવવાનુ પ્રયાસ કિવામાાં આવેલ છે .
પ્રથમ ર્બક્કામાાં િાલ આ વસસ્ટમને અમદાવાદ શિેિ પોલીસ કાંટ્રોલરૂમ ખાર્ે કાયતિર્ કિવામાાં
આવેલ છે . આ વસસ્ટમમાાં મરિલાઓએ પ્રથમ આ અંગેની વેબસાઇટ www.policeheart.com પિ પોર્ાને
િજીસ્ટિ કિી પોર્ાની ર્ેમજ પોર્ાના પિીજનોની વવગર્ ર્ભિવાની િિેશે. જેમની પાસે ઇન્ટિનેટ ની સુવીધા
ન િોય ર્ેઓ િજીસ્ટ્રેશન માટે પોલીસ કવમશ્નિશ્રીની કચેિી અથવા ર્ો અમદાવાદ શિેિ પોલીસના કોઇ પણ
પોલીસ સ્ટેશન ખાર્ે થી આ અંગેન ુ ફોમત મેળવી ર્ભિીને પિર્ આપર્ા ર્ેના િજીસ્ટ્રેશન અંગેની કાયતવાિી
પોલીસ ર્િફથી િાથ ધિવામાાં આવશે. આ ઉપિાાંર્ એસ.એમ.એસ માિફર્ે પણ પોલીસ માિફર્ે િજીસ્ટ્રેશન
કિાવી શકાશે. જે માટે મો.નાં ૯૨૨૭૧૨૧૦૯૧ પિ એસ.એમ.એસ મોકલેથી પોલીસ ર્િફ થી સામેથી ર્ેજ
મોબાઇલ નાંબિ પિ ફોન કિી મારિર્ી મેળવી િજીસ્ટ્રેશન કિી આપવામાાં આવશે.
કોઇ પણ અવનવિનીય બનાવ બને ર્ેવા સાંજોગોમાાં પોલીસની મદદ મેળવવા સારુ મરિલાઓએ
પોર્ાના મોબાઇલ થી ૧૦૯૧ પિ પોલીસનો સાંપકત કિી શકશે. ૧૦૯૧ ડાયલ કિર્ા પોલીસને ર્ે અંગેની
જાણ થઇ જશે અને ર્ે બાબર્ની જાણ ર્ેમના િજીસ્ટડત પિીજનોને પણ એસ.એમ.એસ. માિફર્ે થઇ જશે.
જેથી ર્ેઓ પણ આ બાબર્ે મારિર્ગાિ થઇ પોર્ાના સ્ર્િે પણ જરુિી ર્પાસ કિી શકશે.
કાંટ્રોલરુમ ખાર્ે ફોન આવેથી જે ર્ે મરિલાને ત્વિીર્ જરુિી મદદ પુિી પાડવામાાં આવશે અને જરુિ
જણાયેથી ર્િર્ જ પી.સી.આિ. વાન મોકલી આગળની કાયતવાિી િાથ ધિવામાાં આવશે. જો મરિલા ફોન પિ
કાંઇ પણ જણાવી નિીં શકે ર્ો ર્ેવા રકસ્સામાાં પોલીસ કાંટ્રોલરુમ ર્િફથી જે ર્ે મરિલાના છે લ્લા લોકેશન
આધાિે સેલ ફોન કાંપનીના સવવિસ પ્રોવાઇડિથી ટાવિ લોકેશન આધાિે પી.સી.આિ. વાનને જે ર્ે વવસ્ર્ાિમાાં
મોકલી ર્ે મરિલાને મદદ પિોંચાડવાની કાયતવાિી િાથ ધિવામાાં આવશે.
મરિલાઓની સાથે થર્ા દુિવ્યવ્િાિ અને ર્કલીફોને વનવાિવા ત્વિીર્ પગલા લઇ શકાય ર્ેવી
વ્યવસ્થા ઉર્ભી કિવામાાં આવેલ છે .

િજીસ્ટેશન કિાવવા માટે અિીયા ક્લીક કિો

www.policeheart.com

