
PSPS: ਿਸਸਟਮ ਹਾਰਡਿਨੰਗ 
 

ਨਰੇਟਰ: ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਿਸਸਟਮ 
ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਸਸਟਮ ਹਾਰਡਿਨੰਗ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ 
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾ ਂਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੋਧਕ ਹੋਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤ ੇਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਸੀ ਂਅੱਗ ਦੇ ਉਚੱ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ 10,000 ਮੀਲ ਿਵੱਚ 
ਿਵਛਾਈਆ ਂਿਬਜਲੀਆਂ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਜ਼ਬਤੂ ਖੰਿਭਆਂ ਅਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂ
ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਿਵਛਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਲਾਈਨਾ ਂ
ਿਵੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਉਚੱ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖਤੇਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਲੰਬ-ੇਸਮ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉਚੱ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮ�, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆ ਂਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱ ਉਪਾਅ (ਹੱਲ) ਨਹੀ ਂਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ 
ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹ,ੈ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਸਬਧੰੀ ਮਾਡਿਲੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੇਗਾ: ਬਨਸਪਤੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਸਤੂਆਂ ਤ� ਆਊਟੇਜ (ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ) ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ, ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਹਟੱ ਕਰਨਾ। 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਖੱ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ। ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੰਿਭਆਂ ਅਤੇ ਟਾਵਰਾ ਂ'ਤ ੇਸਾਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਢੱਕਣਾ। 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਿਭਆ ਂਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਉਟਂ ਕਰਨਾ (ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ), ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ 
ਲਚਕਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਰੋਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖੰਿਭਆ ਂਨੰੂ ਲਪੇਟਣਾ। ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ, ਬਹ-ੁਸਾਲਾ 
ਯਤਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਅੱਗ ਦੇ ਉਚੱ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ 10,000 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆ ਂਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਗਿਰੱਡ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਬਜਲੀ 'ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤ ੇ
ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉਚੱ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮ� ਜੋਖ਼ਮਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆ ਂਸਾਡੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, pge.com/wildfiresafety ’ਤੇ ਜਾਓ। 


