
*Pls use press note* 

*ఈ యడేాద ికూడా అగ్ని ప్రమాదాల నివారణ సంవత్సరంగ్ా పాట ంచనుని తలెంగ్ాణ అటవీ శాఖ* 

*అడవులలో  అగ్ని ప్రమాదాలను సున్ాి శాతానికి  తీసుకువచ్చే లా ప్రయతాిలు* 

*స్ాా నిక ప్రజలు, భాగస్ాామయుల సహకారంతో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు ప్నిచ్చసేలా వయుహం* 

*ప్రమాదాల నివారణ, స్ామాగ్ని వాడకంప ై దూలప్లో్ల ఫారస్ె్ట అకాడెమీ సబి్బందికి శిక్షణ* 

ఈయేడాది కూడా అడవులలో  అగ్ని ప్రమాదాల నివారణ సంవత్సరంగ్ా పాట ంచ్ాలని తలెంగ్ాణ అటవీ శాఖ 

నిరణయంచంది. అగ్ని  ప్రమాదాల నివారణ కోసం గత్ యడేాది తీసుకుని చరులు మంచ ఫల్లతాలను ఇవాటంతో, 

వాట ని కొనస్ాగ్నంచటంతో పాటు మరనంత్ జాగిత్గగ్ా నివారణ చరులు చ్చప్టట్దశిగ్ా శాఖ ప్నిచ్చస్్గ ంది. అడవులలో  అగ్ని 

ప్రమాద కారక చరులను మయందచ ప్సగిట్డం, త్గ్నననివారణ చరులు తీసుకోవటం, వాట ప  ైఅటవీ పరా ంతానికి 

సమీప్ంలల ఉండచ ప్రజలను చ్ెతై్నువంత్ం చ్చయటం, అడవిప ై ఆధారప్డచ జీవించ్చవారన చరులను నిత్ుం గమనించటంతో 

పాటు, ప్రమాదాల నివారణలల వారననీ భాగస్ాాముం చ్చయాలని అటవీ శాఖ నిరణయంచంది. త ందరగ్ా ప్రమాదాలను 

ప్సగిట ్  క్షతే్ర స్ాా య సిబ్బందిని అప్రమత్గం చ్చసేందుకు న్షేనల్ రనమోట్ స నిసంగ్ స ంటర్ తో (NRSC) ఒప్పందానిి 

కూడా అటవీ శాఖ కుదురచేకుంది. అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు మరనంత్ స్ాంకతేికత్ను జోడ ంచ్చందుకు ఈ ఒప్పందం 

దాారా వీలు అవుత్ ందని  అధకిారచలు అంటున్ాిరచ.  ప్రమాదాల నివారణ, అవసరమ నై యంత్ర స్ామాగ్ని వాడకంప ై 

దూలప్లో్ల అటవీ అకాడమీలల సిబ్బందకిి రెండు రోజుల శిక్షణ ఇచ్ాేరచ. మానవ నిరోక్షుం వలో జరనగ్ే అటవీ అగ్ని 

ప్రమాదాల వలో అమూలుమ నై అటవీ సంప్దను కోలలపవటంతోపాటు, ప్రాువరణానికి భారీ మయప్ుప కలుగయతోందని, 

ప్రమాదాల నివారణకు మయందసుగ  జాగిత్గలే మందు అన్ాిరచ ఈ కారుకిమానికి హాజరెనై పసీసీీఎఫ్ీప. రఘవీర్. ఆ 

దిశగ్ా అటవీ సమీప్ పరా ంతాలలో  నివసించ్చ వారనని, బీడీ ఆకులు, అటవీ ఉత్పత్ గ ల కోసం అడవిలలకి వళె్లో వారనని 

సిబ్బంది నిత్ుం అప్రమత్గం చ్చయాలన్ాిరచ. వివిధ జిలాో ల నుంచ వచేన క్షతే్ర స్ాా య అటవీ సిబ్బందకిి రజీనల్ ఫ్ రై్ 

ఆఫ్సీర్ వరో పాప్యు శిక్షణను ఇచ్ాేరచ. మంటలను ఆరేప సమయంలల ఎలా వువహరనంచ్ాల్ల, ఎలాంట  దుసుగ లు, 

స్ామాగ్ని వాడాల్ల అన్ే దానిప ై అధికారచలు ల ైవ్ డెమో కూడా నిరాహ ంచ్ారచ. అగ్ని  ప్రమాదాల నివారణ దశిగ్ా  ప్రజలలో  

చ్ెైత్నుం కల్లగ్నంచ్చందుకు రనట ైర్్ టీచర్ వలోంప్టోన్ాగ్ేశార రావు రూప ందించన కళ్ారూపానిి కూడా ప్రదరనశంచ్ారచ.  ఈ 

రెండు రోజుల శిక్షణ త్మకు ఫ్ల్ీ్ లల బ్ాగ్ా ఉప్యోగప్డుత్ ందని, డ విజన్ స్ాా యలలో  ఇత్ర సిబ్బందకిి తామయ శిక్షణ 

ఇస్ాగ మని కారుకిమంలల పాలగొ ని అటవీ అధకిారచలు తలె్లపారచ. కారుకిమంలల ఫారస్ె్ట అకాడమీ డెరైెక్ర్ కోట 

తిరచప్త్యు, సబి్బంది పాలగొ న్ాిరచ.  

 


