
PSPS ਮੌਸਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 
 

ਨਰੇਟਰ: ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਤੇਜ਼ 
ਹਵਾਵਾ ਂਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬ ੇਨੰੂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ 
ਉਪਕਰਨਾ ਂਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਸਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ 
ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ 
ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ, 
ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਸਾਧਨ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ 
ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾ ਂਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ 
(Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਸੰਬੰਧੀ ਇਵ�ਟਾ ਂਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। PG&E ਕੋਲ ਮੌਸਮ 
ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਭਵੀ ਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂ
ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਅਿਤਅੰਤ ਤਾਪਮਾਨ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੀ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ� ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਜਾਨਾ,ਂ ਘਰਾ ਂਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ 
ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਸੰਬੰਧੀ ਇਵ�ਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਕਉਿਂਕ ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਿਵਲੱਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕਾਰਕਾ ਂਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ 
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦਆੁਰਾ ਰੱੈਡ ਫਲੈਗ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ, ਸਾਡੇ 
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਆਪ�ੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵਚਲੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਮ�ਬਰਾਂ ਤ� ਅਸਲ-ਸਮ� ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ, ਨਮੀ 
ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30% ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਹੇਠਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਮੀਲ ਪ�ਤੀ ਘੰਟ ੇਤ� ਵਧੱ 
ਿਨਰੰਤਰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 30-40 ਮੀਲ ਪ�ਤੀ ਘਟੰੇ ਤ� ਵੱਧ ਹਵਾਵਾਂ, ਅਕਸਰ 19 ਮੀਲ ਪ�ਤੀ ਘਟੰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰੰਤਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ 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 ਲੰਬ ੇਦਰੱਖਤਾ ਂਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦਾ ਇਹ ਸੱੈਟ ਇੱਕ 
ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਸਮ ਿਵਿਗਆਨ ਟੀਮ 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।ਂ ਇਹ 
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਰੋਿਕਆ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਉਸ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ, ਅਸੀ ਂਨਵ� ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਡੇ 
ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੱ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖਤੇਰਾ ਂਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਿਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਟਾਰਗੇਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜੋਖ਼ਮ ਮਾਡਿਲੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਅਡਵਾਂਸਡ ਮਾਡਲ ਸਾਨੰੂ 
ਉਹਨਾ ਂਖੇਤਰਾ ਂਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਸਖਤ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘਟੱ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾ ਂ'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਅਿਤਅੰਤ 
ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਸਮ ਸਟਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ 
2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕੱ, ਅਸੀ ਂਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਉਹਨਾ ਂ'ਤੇ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 1,300 ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਖਤੇਰ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 600 ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਲਈ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ। PG&E ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਮਰਿਪਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਡਵਾਂਸਡ ਮੌਸਮ 
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੱੈਟਵਰਕ ਤ� ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਮ� ਡੇਟਾ ਸਟ�ੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਲਈ 
ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-
PSPS) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ pge.com/weather 'ਤ ੇਜਾਓ। PG&E 
ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਜੰਗਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਾ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ 



ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 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 ਹੈ। PG&E ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤ ੇ
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। 


