
PSPS ਫ਼ੈਸਲਾ-ਲੈਣਾ 
 

ਨਰੇਟਰ: PG&E ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety 
Power Shutoff-PSPS) ਸੰਬੰਧੀ ਇਵ�ਟਾ ਂਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਰਖਤਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੰੂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਉਪਕਰਨਾ ਂਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਸਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ। ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਇਕਮਾਤਰ 
ਫੋਕਸ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ PG&E ਇਹ ਿਕਵ� ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਨੰੂ ਬੰਦ 
ਕਰਨਾ ਕਦ� ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ PG&E ਕੋਲ ਮੌਸਮ ਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾ ਂਦੀ ਇੱਕ 
ਅਿਜਹੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਖਤੇਰ ਿਵੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ 
ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਜਾਨਾ,ਂ ਘਰਾ ਂਅਤ ੇਵਪਾਰਾ ਂਨੰੂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ
ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਸੰਬੰਧੀ ਇਵ�ਟਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਕਉਿਂਕ 
ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਲੱਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ 
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾ ਂਕਾਰਕਾ ਂਿਵੱਚ ਨਮੀ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30% ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ; ਤੇਜ਼ 
ਹਵਾਵਾ ਂਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਮੀਲ ਪ�ਤੀ ਘਟੰੇ ਤ� ਵੱਧ ਿਨਰੰਤਰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 30 ਤ� 40 ਮੀਲ ਪ�ਤੀ ਘਟੰੇ ਤ� ਵੱਧ 
ਹਵਾਵਾ;ਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤ ੇਖੁਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਨਮੀ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦਆੁਰਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਰੱੈਡ ਫਲੈਗ 
ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ; ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਅਸਲ-ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਨਰੀਖਣ; ਅਤ ੇਸਾਡੇ 
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ PG&E ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਮ�ਬਰਾਂ ਤ� ਜ਼ਮੀਨੀ ਿਨਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਕ ਕੀ ਪਬਿਲਕ 
ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff) ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਵ�ਟ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਅਸੀ ਂਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਨੰੂ PSPS ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਮ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ 
ਹਵਾਵਾ ਂਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਊਟਜੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ ਅੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹ।ੈ 
 
ਨਰੇਟਰ: ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦਾ ਇਹ ਸੱੈਟ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਸਮ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਕਮਾਂਡ ਟੀਮਾ ਂਤ� ਇਹ 
ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety 
Power Shutoff-PSPS) ਸੰਬੰਧੀ ਇਵ�ਟ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮੌਸਮ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ 
ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਸੀ ਂਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public 
Safety Power Shutoff-PSPS) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। ਜਦ� ਵੀ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ 
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾ ਂਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮ� ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀ ਂਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਕਦ� ਬਦੰ ਅਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀ ਂਸਵੈਚਿਲਤ ਕਾਲ, ਈਮੇਲ ਅਤ ੇਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀ ਂਪ�ਭਾਿਵਤ ਖਤੇਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਰ-ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਤ ੇ
'ਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਸੰਬੰਧੀ ਇਵ�ਟ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹ।ੈ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਏੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ 
ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਸੰਬੰਧੀ ਇਵ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾ ਂਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ 
(ਡੋਰਬੈੱਲ) ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾ ਂਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀ ਂਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, pge.com, ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ 
ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾ ਂਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ 
ਤੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘਟੱੋ-ਘਟੱ ਇਕੱ ਵਾਰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



 
ਗਾਹਕ ਟੀਮ ਲਈ, ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾ ਂਆਉਦਂਾ ਹ ੈਿਕ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ 
ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਜਨ�ਾ ਂਨਾਲ ਅਸੀ ਂਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਿਜਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਮਆਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਉਹ ਇਸ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਵ� ਅਤੇ 
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਨਰੇਟਰ: ਗੰਭੀਰ (ਖਰਾਬ) ਮੌਸਮ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤ� ਬਾਅਦ, PG&E ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਬਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਮ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 
 
ਜਦ� ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀ ਂਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ 
ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਹੀ ਸਾਡੀਆ ਂਹਵਾਈ ਸੰਪਤੱੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤ 
ਹੋਣਗੇ। ਅਤ ੇਜਦ� ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਆਪਣੀ 
ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ� ਸਾਡੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਬਾਹਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂ
ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਹਾਦਸਾਗ�ਸਤ ਗਏ (ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ) ਸਥਾਨਾ ਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ, ਿਜਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਿਸਸਟਮ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 
ਨਰੇਟਰ: ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਫ਼, ਗਸ਼ਤ, ਮੁਰੰਮਤ, ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ 
ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ 
ਉਪਾਅ (ਹੱਲ) ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ 
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾਂ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety 
Power Shutoff-PSPS) ਸੰਬੰਧੀ ਇਵ�ਟਾ ਂਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ PG&E ਦੇ 
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ�  ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power 
Shutoff-PSPS) ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, pge.com/psps 'ਤੇ ਜਾਓ। 


