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ਨਰੇਟਰ: PG&E ਦੀ ਸਭ ਤ� ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ ਂਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 
ਓਰੇਗਨ, ਅਤ ੇਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕੱ 
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, PG&E ਦੀ ਉਨ�ਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਪ�ਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਂ
ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨੰੂ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂ
ਲਾਈਨਾਂ ਤ� ਦਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀ ਂਗਾਹਕਾ ਂਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਪ�ਬਧੰਨ ਸਬਧੰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Our Enhanced Vegetation Management Program) 
ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 100,000 ਮੀਲ ਓਵਰਹੈੱਡ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕਈ 
ਵਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ;ੈ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾ ਂਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 1 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟ 
ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕ ੇਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਅਤ ੇਸੱਕ ਬੀਟਲਾ ਂਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਖਤੇਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਰਦਾ, 
ਿਬਮਾਰ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾ ਂਨੁਕਸਦਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਉਚੱ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
(Our Enhanced Vegetation Management Program) ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਘਟੱੋ-ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ�ਸ 
ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਤ� ਵਧੱ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛਾਂਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 
ਸਾਲਾਨਾ ਗਸ਼ਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵਾਧ ੂਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾ ਂਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਈਨਾ ਂਜਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬ ੇਹਨ। ਸਾਡਾ ਬਨਸਪਤੀ 
ਕਾਰਜ PG&E ਸਾਡੇ ਿਵਆਪਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Community Wildfire Safety Program) ਦੇ 
ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤ� ਯੂਰੇਕਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ 
ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਖਤ ਉਤੱਰੀ ਅਤੇ 
ਕ�ਦਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਿਵਲੱਖਣ ਅਤ ੇਸੰੁਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਂਗ, 
ਅਸੀ ਂਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ 
ਦੇ ਬਹਤੁ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹ ੇਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਂਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮਾ ਂਨੰੂ ਘਟੱ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਬਜਲੀ 'ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PG&E ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, pge.com/cwsp 'ਤੇ ਜਾਓ। 


