ప్రాణాలకు రక్ష - సైబరరబాద్ ప్ో లీసుల ‘మరోజన్మ’
-

అవయవదాన్ంతో మరోసరరి జీవంచండి: సబ
ై రరబాద్ సీపీ వీసీ సజజ నార్, ఐపీఎస్

-

బరాయిన్ డెడ్ సమయంలో సమాచారం ఇవవండి

-

సైబరరబాద్ ప్ో లీస్ నోడల్ న్ంబర్ 85004 11111, 94910 30425

-

డో న్రలు మ ందుకు రరవరలి: జీవన్ దాన్ ప్ాతినిధులు

-

జీవన్ దాన్ ఫో న్ న్ంబర్ 88850 60092, 88850 60093, 88850 60095, 88850 60096
ఆపధలో ఉన్న ఒక్క ప్రాణాన్నన కరప్రడినా అది గొపప విషయమన్న సబ
ై రరబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జ నార్, ఐపీఎస్

అనానరు. పాజ్లోో అవయవదాన్ం పై ఉన్న అప్ో హలన్ు తొలగంచి, బరయి
ా న్ డెడ్ కేసులోో ఆరగ న్ డొ నష
ే న్ శరతాన్నన
ప్ో ా త్సహంచాలనే సదుదదేశంతో సైబరరబాద్ ప్ో లీస్ క్మిషన్రేట్ లో శుక్రవరరం ‘మరోజ్న్మ’ కరరయక్రమాన్నన ఆయన్
ప్రారంభంచారు. ఈ సందరభంగర సబ
ై రరబాద్ సిపి మాట్ాోడుత్ూ క ందరకి అవయవదాన్ం పై సరైన్ అవగరహన్ లేక్ అనేక్
ప్ో హలు ఉనానయనానరు. వరరకి ‘మరోజ్న్మ’ అవగరహన్ క్ల్పపస్రామనానరు. ఒక్ బరయి
ా న్ డెడ్ అయిన్ వయకిా
అవయవదాన్ం చదసతా ఎన్నమిది మందికి పున్రజన్మ ఇచిిన్ వరరమవుతామనానరు. బరయి
ా న్ డెడ్ అయి చన్నప్ో యిన్
ఆరుగురు ప్ో లీస్ సిబబంది అవయవరలన్ు దాన్ం చదసతందుక్ు వరర క్ుట్ ంబ సభ్ుయలు ముందుక్ు వచిిన్ విషయాన్నన
ఎస్పి అభన్ందించారు. ఆరగ న్ డొ నష
ే న్ చదసన్
ి వరరు భౌతిక్ంగర మరణంచిన్పపట్ికీ జీవించి ఉన్నట్టే అనానరు.
అవయవదాన్ం చదసన్
ి ఆరుగురు ప్ో లీసులు 48 క్ుట్ ంబాలోో వెలుగులు న్నంప్రరరన్న క న్నయాడారు. త్మ ఆత్మమయులు
ఇక్ లేరనే బాధ లో ఉన్నపపట్ికీ ఈక క్ర ప్రాణాన్నన కరప్రడదందుక్ు ముందుకి వచిిన్ క్ుట్ ంబ సభ్ుయలన్ు ఆయన్
అభన్ందించారు. శరలువరతో సత్కరంచి జ్ఞాపిక్న్ు అందజ్ేశరరు. డెవి
ై ంగ్ ల స
ై న్స కి అపలో చదసుక్ునే సమయంలో
దరఖాసుాలో ‘Iam willing to donate my organs’ అనే కరలమ్ న్ు జ్త్ చదయవరల్పసందిగర పాభ్ుతాాన్నకి ఇపపట్ికే
పాతిప్రదన్లు పంపించామనానరు. అవయవదాన్ంతో మరోస్రర జీవించవచినానరు. రోడుు పామాదాలోో చాలా బరయి
ా న్
డెడ్ కేసులు ప్ో లీసుల దృష్ిేకి వసుాంట్ాయి.. అయితద సరైన్ అవయవదాత్లు, వరర క్ుట్ ంబ సభ్ుయలు అవగరహన్ లేక్
ముందుక్ు రరవడం లేదనానరు. ఏదెైనా సంఘట్న్ జ్రగన్పుపడు ప్ో లీసులు ఫస్ే రస్రపండెంట్స గర ఉంట్ారనానరు.
‘మరోజ్న్మ’ ఆరరగన్ డొ నష
ే న్ డిసిపి ట్ాాఫిక్ విజ్య్ క్ుమార్ ఆధారయంలో న్డుసుాందనానరు. ట్ాాఫిక్ అడిమన్ సిఐ
బాలక్ృషణ సమన్ాయక్రా గర ఉంట్ారనానరు. అవయవదాన్ం చదయాలాన్ుక్ునే వరరు, ఆరరగన్ డొ నష
ే న్ పై సమాచారం
కోసం సబ
ై రరబాద్ ప్ో లీస్ నోడల్ అజ్న్సస న్ంబర్ 85004 11111, 94910 30425న్ు సంపాదించాలనానరు. ప్ో లీసులు,
డాక్ేరో ు, పాజ్లు సమన్ాయంతో సహక్రంచుక్ుంట్ట అనేక్ మంది ప్రాణాలన్ు కరప్రడిన్ వరరమవుతామనానరు.
‘మరోజ్న్మ’క్ు సహక్రంచిన్ జీవన్ దాన్, డాక్ేర్ మధుసూదన్, డాక్ేర్ సారణలత్, సబ
ై రరబాద్ ట్ాాఫిక్ డిసప
ి ి ఎస్ ఎమ్
విజ్య్ క్ుమార్, ఐపీఎస్ సిబబందికి క్ృత్జ్ా త్లు తెల్పప్రరు. కరరయక్రమాన్నకి హాజ్రన్
ై వరరందరకీ ధన్యవరదాలు తెల్పప్రరు.
ఈ మంచి పన్నకి మీడియా సహకరరం కరవరలన్న కోరరరు.
అన్ంత్రం సైబరరబాద్ ట్ాాఫిక్ డిసప
ి ి ఎస్ఎమ్ విజ్య్ క్ుమార్ మాట్ాోడుత్ూ యాకిసిడెంట్ో జ్రగన్పుపడు
అవయవదాన్ం చదయడాన్నకి చాలా మంది సుముక్త్ంగర ఉన్నపపట్ికీ చట్ే పరంగర ఏమన
ై ా

ఇబబందులు

ఉంట్ాయిేమోన్న్న వెన్ుక్డుగు వేసా ునానరు. అయితద ఇది సరకరదనానరు. అలాగే రోడుు పామాదాలు జ్రగన్పుపడు
ఎవరన
ై ా క్షత్గరత్రాలక్ు సహాయం చదయవచిన్న సుపీాం కోరుే సపషే మైన్ మారగ దరశకరలు ఇచిిందన్న గురుా చద శరరు.
ఇనెాసిేగష
ే న్ పతరుతో సహాయం చదసన్
ి వరరన్న ఇబబంది పట్ే వదే నానరు. పతదరక్ంలో ఉన్నవరరు కిడననలు, కరలేయం
ఇత్ర అవయావరలు ప్రడెన్
ై వరరు చికిత్స క్ు డబుబ లేక్, అవయవ దాత్లు ముందుక్ు రరక్ ఇబబందులు
పడుత్రనానరనానరు. వరట్న్ననట్ికీ ‘మరోజ్న్మ’తో ఉపశమన్మనానరు.
జీవన్ దాన్ కరరయక్రమం ఇన్ చార్జ డాక్ేర్ జి సారణ లత్ డో న్ర్ ట్ాాన్స ప్రోంట్టషన్ అనే అంశం పై వివరంచారు.
బరయి
ా న్ డెడ్ అయిన్ వయకిా న్ుంచి సతక్రంచిన్ అవయవరలన్ు సకరలంలో ఇంక క్రకి అమరరిల్పస ఉంట్ ందనానరు. ఇది
ఎంతో వయయపాయాసలక్ు ఓరి చదయాల్పస ఉంట్ ందనానరు. ఈ క్రమంలో ఎంతో జ్ఞగరత్ాగర, సమయసూూరా తో

వయవహరంచాల్పస ఉంట్ ందనానరు. జీవన్ దాన్ ఫో న్ న్ంబరుో 88850 60092, 88850 60093, 88850 60095, 88850
60096 ఫో న్ చదయాలనానరు.
న్నమ్స ఆసుపతిా న్ూయరరలజిస్ే డాక్ేర్ రుకిమణ బరయి
ా న్ డెడ్ ట్ెకినకరల్పట్ీస్ , డిక్ోరష
ే న్ గురంచి వివరంచారు.
ఆన్ంత్రం పలు పాశనలక్ు సమాధానాల్పచాిరు. ఉస్రమన్నయా జ్న్రల్ హాసిపట్ల్ సరజక్ల్ గన్
ై కరలజిస్ే డాక్ేర్
మధుసూదన్ ల్పవర్ – ఆరరగన్ ట్ాాన్స ప్రోంట్టషన్ పై వివరంచారు. ఆరరగన్ డొ నేషన్ పై అవగరహన్ క్ల్పపంచాల్పసన్ అవసరం
ఉందనానరు. ట్ాాన్స ప్రోంట్టషన్ ఆఫ్ హయయమన్ ఆరగ న్స యాక్ే న్ు వివరంచారు. బరయి
ా న్ డెడ్ అయిన్ వయకిా
అవయవరలన్ు ఇంకో వయకిా కి ఆరు గంట్ల లోపు అమారరిల్పస ఉంట్ ందనానరు. ఆరగ న్ డొ నేషన్ పై అప్ో హలు
ఉనానయనానరు. ముఖయంగర ల్పవర్ డొ నట్
ే చదసతందుక్ు చాలా మంది సంకోచిసుానానరనానరు. అయితద ల్పవర్ లోన్న క ంత్
భాగరన్నన ఇత్రులక్ు ఇచిినా.. మళ్ళీ ఆరు నెలలోో కరలేయం పున్రుత్పతిా చదసుక్ుంట్ ందనానరు. ఇపపట్ివరక్ు
ఉస్రమన్నయాలో 13 ల్పవర్ ట్ాాన్స ప్రోంట్టషన్ లన్ు విజ్యవంత్ంగర పూరా చదశరమనానరు.
అన్ంత్రం ‘మరోజ్న్మ’ ఆరరగన్ డొ నష
ే న్ లోగో న్ు సబ
ై రరబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జ నార్, ఐపీఎస్ ఆవిషకరంచారు.
చివరగర డాక్ేరో ు ప్ో లీస్ అధికరరులు ఆరరగన్ డొ నష
ే న్ పై కరరయక్రమాన్నకి హాజ్రన్
ై వరరు అడిగన్ సందదహాలన్ు న్నవృతిా
చదశరరు.
ఈ కరరయక్రమంలో సబ
ై రరబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జ నార్, ఐపీఎస్, సబ
ై రరబాద్ ట్ాాఫిక్ డిసప
ి ి ఎస్ఎమ్ విజ్య్ క్ుమార్,
ఐపీఎస్, డబల
ో పీసీ డిసప
ి ి అన్సూయ, జీవన్ దాన్ ఎన్జిఓ ఇంచార్జ డాక్ేర్ జి సారణలత్, న్నమ్స ఆసుపతిా న్ూయరరలజిస్ే
డాక్ేర్ రుకిమణ, ఉస్రమన్నయా జ్న్రల్ హాసిపట్ల్ సరజక్ల్ గన్
ై కరలజిస్ే డాక్ేర్ మధుసూదన్ త్దిత్రులు ప్రలగగనానరు.
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