
ప్రాణాలకు రక్ష - స ైబరరబాద్ ప్ో లీసుల ‘మరోజన్మ’ 
- అవయవదాన్ంతో మరోసరరి జీవంచండి: స బైరరబాద్ సపీీ వీసీ సజజనార్, ఐపఎీస్  
- బరాయిన్ డెడ్ సమయంలో సమాచారం ఇవవండి  
- స ైబరరబాద్ ప్ో లీస్ నోడల్ న్ంబర్ 85004 11111, 94910 30425 

- డోన్రలు  మ ందుకు రరవరలి: జీవన్ దాన్ పా్తినిధులు  
- జీవన్ దాన్ ఫో న్ న్ంబర్ 88850 60092, 88850 60093, 88850 60095, 88850 60096 

ఆపధలో ఉన్న ఒక్క ప్రాణాన్నన కరప్రడనిా అది గొపప విషయమన్న స బైరరబాద్ సీపీ వీస ీ సజ్జ నార్, ఐపీఎస్ 
అనానరు. పజా్లోో  అవయవదాన్ం ప ై ఉన్న అప్ో హలన్ు తొలగ ంచి, బరయాిన్ డడె్ కేసులోో  ఆరగ న్ డొ నషేన్ శరతాన్నన 
ప్ో ా త్సహ ంచాలనే సదుదదే శంతో స ైబరరబాద్ ప్ో లీస్ క్మిషన్రేట్ లో శుక్రవరరం ‘మరోజ్న్మ’ కరరయక్రమాన్నన ఆయన్ 
ప్రారంభంచారు. ఈ సందరభంగర స బైరరబాద్ సిపి మాట్ాో డుత్ూ క ందర కి అవయవదాన్ం ప ై సర ైన్ అవగరహన్ లేక్ అనకే్ 
ప్ో హలు ఉనానయనానరు. వరర కి ‘మరోజ్న్మ’ అవగరహన్ క్ల్పపస్రా మనానరు. ఒక్ బరయాిన్ డెడ్ అయిన్ వయకిా 
అవయవదాన్ం చదసతా  ఎన్నమిద ి మందకి ి పున్రజన్మ ఇచిిన్ వరర మవుతామనానరు. బరయాిన్ డడె్ అయి చన్నప్ో యిన్ 
ఆరుగురు ప్ో లీస్ సబిబంది  అవయవరలన్ు దాన్ం చదసతందుక్ు వరర  క్ుట్ ంబ సభ్ుయలు ముందుక్ు వచిిన్ విషయాన్నన 
ఎస్ పి అభన్ందించారు. ఆరగన్ డొ నషేన్ చదసని్ వరరు భౌతిక్ంగర మరణ ంచిన్పపట్ికీ జీవించి ఉన్నట్టే  అనానరు. 
అవయవదాన్ం చదసని్ ఆరుగురు ప్ో లీసులు 48 క్ుట్ ంబాలోో  వలెుగులు న్నంప్రరరన్న క న్నయాడారు. త్మ ఆత్మమయులు 
ఇక్ లేరనే బాధ లో ఉన్నపపట్ికీ ఈక క్ర  ప్రాణాన్నన కరప్రడదందుక్ు ముందుకి వచిిన్ క్ుట్ ంబ సభ్ుయలన్ు ఆయన్ 
అభన్ందించారు. శరలువరతో సత్కర ంచి జ్ఞా పకి్న్ు అందజ్శేరరు. డెైవైింగ్ ల ైస న్స కి అప లో  చదసుక్ునే సమయంలో 
దరఖాసుా లో ‘Iam willing to donate my organs’ అనే కరలమ్ న్ు జ్త్ చదయవరల్పసందిగర పభా్ుతాాన్నక ి ఇపపట్కి ే
పతాిప్రదన్లు పంపించామనానరు.  అవయవదాన్ంతో మరోస్రర  జీవించవచినానరు. రోడుు  పమాాదాలోో  చాలా బరయాిన్ 
డెడ్ కసేులు ప్ో లీసుల దృష్ిే కి వసుా ంట్ాయి.. అయితద సర ైన్ అవయవదాత్లు, వరర  క్ుట్ ంబ సభ్ుయలు అవగరహన్ లేక్ 
ముందుక్ు రరవడం లేదనానరు. ఏదెైనా సంఘట్న్ జ్ర గ న్పుపడు ప్ో లీసులు ఫసే్ ర స్రపండెంట్స గర ఉంట్ారనానరు. 
‘మరోజ్న్మ’ ఆరరగ న్ డొ నషేన్ డసిిపి ట్ాాఫిక్ విజ్య్ క్ుమార్ ఆధారయంలో న్డుసుా ందనానరు. ట్ాాఫకి్ అడిమన్ సఐి 
బాలక్ృషణ  సమన్ాయక్రాగర ఉంట్ారనానరు. అవయవదాన్ం చదయాలాన్ుక్ునే వరరు, ఆరరగ న్ డొ నషేన్ ప ై సమాచారం 
కోసం స బైరరబాద్ ప్ో లీస్ నోడల్ అజ్ న్సస న్ంబర్ 85004 11111, 94910 30425న్ు  సంపదాించాలనానరు. ప్ో లీసులు, 

డాకే్రుో , పజా్లు సమన్ాయంతో సహక్ర ంచుక్ుంట్ట అనకే్ మంది ప్రాణాలన్ు కరప్రడిన్ వరర మవుతామనానరు. 
‘మరోజ్న్మ’క్ు సహక్ర ంచిన్ జీవన్ దాన్, డాకే్ర్ మధుసూదన్, డాకే్ర్ సారణలత్, స బైరరబాద్ ట్ాాఫకి్ డిసపిి ఎస్ ఎమ్  
విజ్య్ క్ుమార్, ఐపీఎస్ సబిబందిక ిక్ృత్జా్త్లు తెల్పప్రరు. కరరయక్రమాన్నక ిహాజ్ర నై్ వరరందర కీ ధన్యవరదాలు తెల్పప్రరు. 
ఈ మంచి పన్నకి మీడియా సహకరరం కరవరలన్న కోరరరు. 
 అన్ంత్రం స ైబరరబాద్ ట్ాాఫకి్ డిసిపి ఎస్ఎమ్ విజ్య్ క్ుమార్ మాట్ాో డుత్ూ యాకిసిడెంట్ ో  జ్ర గ న్పుపడు 
అవయవదాన్ం చదయడాన్నక ి చాలా మంది సుముక్త్ంగర ఉన్నపపట్ిక ీ చటే్పరంగర ఏమ నైా  ఇబబందులు 
ఉంట్ాయిేమోన్న్న వెన్ుక్డుగు వేసుా నానరు. అయితద ఇది సర కరదనానరు. అలాగే రోడుు  పమాాదాలు జ్ర గ న్పుపడు 
ఎవర నైా క్షత్గరత్రాలక్ు సహాయం చదయవచిన్న సుపీాం కోరుే  సపషేమ ైన్ మారగదరశకరలు ఇచిిందన్న గురుా  చదశరరు.  
ఇనెాసిే గషేన్ పతరుతో సహాయం చదసని్ వరర న్న ఇబబంది ప టే్వదేనానరు. పతదర క్ంలో ఉన్నవరరు కడిననలు, కరలేయం 
ఇత్ర అవయావరలు ప్రడెనై్ వరరు చికతి్స క్ు డబుబ లేక్, అవయవ దాత్లు ముందుక్ు రరక్ ఇబబందులు 
పడుత్రనానరనానరు. వరట్న్ననట్ిక ీ‘మరోజ్న్మ’తో ఉపశమన్మనానరు.  

 జీవన్ దాన్ కరరయక్రమం ఇన్ చార్జ డాకే్ర్ జి సారణలత్ డో న్ర్ ట్ాాన్స ప్రో ంట్టషన్ అన ే అంశం ప  ై వివర ంచారు. 
బరయాిన్ డడె్ అయిన్ వయకిా న్ుంచి సతక్ర ంచిన్ అవయవరలన్ు సకరలంలో ఇంక క్ర క ిఅమరరిల్పస ఉంట్ ందనానరు. ఇద ి
ఎంతో వయయపయాాసలక్ు ఓర ి చదయాల్పస ఉంట్ ందనానరు. ఈ క్రమంలో ఎంతో జ్ఞగరతా్గర, సమయసూూర ా తో 



వయవహర ంచాల్పస ఉంట్ ందనానరు. జీవన్ దాన్ ఫో న్ న్ంబరుో   88850 60092, 88850 60093, 88850 60095, 88850 

60096 ఫో న్ చదయాలనానరు.  

 న్నమ్స ఆసుపతిా న్ూయరరలజిసే్ డాకే్ర్ రుకిమణ  బరయాిన్ డెడ్ ట్కెినకరల్పట్సీ్, డికో్రషేన్ గుర ంచి వివర ంచారు. 
ఆన్ంత్రం పలు పశానలక్ు సమాధానాల్పచాిరు. ఉస్రమన్నయా జ్న్రల్ హాసిపట్ల్ సర జక్ల్ గ నై్కరలజిసే్ డాకే్ర్ 
మధుసూదన్ ల్పవర్ – ఆరరగ న్ ట్ాాన్స ప్రో ంట్టషన్ ప  ైవివర ంచారు. ఆరరగ న్ డొ నేషన్ ప ై అవగరహన్ క్ల్పపంచాల్పసన్ అవసరం 
ఉందనానరు. ట్ాాన్స ప్రో ంట్టషన్ ఆఫ్ హయయమన్ ఆరగన్స యాకే్ న్ు వివర ంచారు. బరయాిన్ డడె్ అయిన్ వయకిా 
అవయవరలన్ు ఇంకో వయకిా క ి ఆరు గంట్ల లోపు అమారరిల్పస  ఉంట్ ందనానరు.  ఆరగన్ డొ నేషన్ ప ై  అప్ో హలు 
ఉనానయనానరు. ముఖయంగర  ల్పవర్ డొ నటే్ చదసతందుక్ు చాలా మంది సంకోచిసుా నానరనానరు. అయితద ల్పవర్ లోన్న క ంత్ 
భాగరన్నన ఇత్రులక్ు ఇచిినా.. మళ్ళీ ఆరు నలెలోో  కరలేయం పున్రుత్పతాి చదసుక్ుంట్ ందనానరు. ఇపపట్ివరక్ు 
ఉస్రమన్నయాలో 13 ల్పవర్ ట్ాాన్స ప్రో ంట్టషన్ లన్ు విజ్యవంత్ంగర పూర ా చదశరమనానరు.  

 అన్ంత్రం ‘మరోజ్న్మ’ ఆరరగ న్ డొ నషేన్ లోగో న్ు స బైరరబాద్ సపీ ీ వీస ీ సజ్జ నార్, ఐపీఎస్ ఆవిషకర ంచారు. 
చివరగర డాకే్రుో  ప్ో లీస్ అధికరరులు ఆరరగ న్ డొ నషేన్ ప ై కరరయక్రమాన్నకి హాజ్ర నై్ వరరు అడగి న్ సందదహాలన్ు న్నవృతాి 
చదశరరు.  

 ఈ కరరయక్రమంలో స బైరరబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జ నార్, ఐపీఎస్, స బైరరబాద్ ట్ాాఫిక్ డసిపిి ఎస్ఎమ్ విజ్య్ క్ుమార్, 

ఐపఎీస్, డబలో పసీీ డసిపిి అన్సూయ, జీవన్ దాన్ ఎన్ జిఓ ఇంచార్జ డాకే్ర్ జి సారణలత్, న్నమ్స ఆసుపతిా న్ూయరరలజిసే్ 
డాకే్ర్ రుకిమణ , ఉస్రమన్నయా జ్న్రల్ హాసపిట్ల్ సర జక్ల్ గ నై్కరలజిసే్ డాకే్ర్ మధుసూదన్ త్దిత్రులు ప్రలగగ నానరు. 
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