
PSPS: ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ 
 

ਨਰੇਟਰ: PG&E ਦੀ ਸਭ ਤ� ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ ਂਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ 
ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤ ੇਮਲਬੇ ਨੰੂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੰੂ ਜੰਗਲ ਦੀ 
ਅੱਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ 
(Public Safety Power Shutoff) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ। ਪਬਿਲਕ 
ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਫੋਕਸ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ 
ਹੈ। ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ 
ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff) ਦੇ ਇਵ�ਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਅਤ ੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਓਰੇਗਨ, ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ 
ਜੋਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ ਂਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਇਕੱ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ 
ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਾਧਨ ਬਿਣਆ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਜਦ� ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, 
ਜਾਨਾ,ਂ ਘਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾ ਂਨੰੂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀ ਂਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public 
Safety Power Shutoff-PSPS) ਸਬੰਧੀ ਇਵ�ਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PG&E ਦਆੁਰਾ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 
ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਬਜਲੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। PG&E ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਮੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਬਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਮੌਸਮ ਲੰਘ 
ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲਾਈਨਾ ਂਦਾ ਤੁਰੰਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। PG&E ਦਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ 
(Emergency Operation Center) ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਨਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ 
ਕਰਨਾ ਕਦ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਇਨ�ਾ ਂਿਨਰੀਖਣਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੀਆ ਂਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾ ਂਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਤਰੀਕਾ (ਿਵਧੀ) ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾ ਂਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਦਰਖਤਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ 
ਕੁਝ ਉਪਕਰਨ ਹਵਾ ਤ� ਿਦਖਾਈ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਨਾ ਂ
ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹ ੇਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ 
ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਰੱੈਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਹਵਾਈ ਸਾਧਨ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰੀਖਣ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ, PG&E ਦਲ ਦੇ 
ਮ�ਬਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਥੱਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਜਾ ਂਪੈਦਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ� ਹਵਾਈ ਜਾਂ 
ਵਾਹਨ ਿਨਰੀਖਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਦਲ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਲਾਈਨਾ ਂਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਿਜੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇੱ ਦਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵੰਡ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਲਦੀ ਤ� 
ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਹਣੋ 'ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 
ਿਬਜਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾ ਂਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ� 'ਤ ੇਆਵੇਗੀ। ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਵਗੇੀ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 
ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਿਬਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਪਰੇੂ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਬਜਲੀ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਬਜਲੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ
ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਹੱਲਾਂ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉਚੱ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। PG&E ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾ ਂਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਗਾਹਕ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff) ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ (Safety Action Center) ਿਵੱਚ ਜਾਣ 
ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ PG&E ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ, ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਵੱਲ�  ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ 



ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
pge.com/psps 'ਤੇ ਜਾਓ। 


