
ਜੰਗਲੀ   ਅੱਗ   ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾ ਂ  
ਨੂੰ   ਘਟਾਉਣਾ

ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ   ਬਾਰੇ   ਚੇਤਨਾ   
ਥਿੱਚ   ਸੁਧਾਰ   ਕਰਨਾ

PSPS ਘਟਨਾਿਾ ਂ  ਦੇ   ਪ੍ਰਭਾਿ   
ਨੂੰ   ਘਟਾਉਣਾ

ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਭਿਆ,ਂ ਭਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂ
ਢਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਲਾਈਨਾ ਂਅਤੇ ਸੇਭਧਤ 
ਅੰਡਰਗ੍ਾਊਂਭਡੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਥਨਆਦੀ 
ਢਾਚਂੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਪ੍ਾਤਂ   ਦ ੇ  ਬਨਸਪਤੀ   ਅਤੇ   ਅੱਗ   ਤੋਂ   ਸੁਰੱਭਖਆ  
 ਸੰਬੰਧੀ   ਥਮਆਰਾ ਂ  ਦੀ   ਪੂਰਤੀ   ਕਰਨਾ   ਅਤੇ  
 ਇਹਨਾ ਂ  ਤੋਂ   ਿੀ   ਅੱਗੇ   ਜਾਣਾ

ਅੱਗ   ਲੱਗਣ   ਦ ੇ  ਉੱਚ   ਖਤਰ ੇ  ਵਾਲੇ  
 ਇਲਾਭਕਆ ਂ  ਭਵੱਚ   ਸਾਡ ੇ  ਭਬਜਲਈ   ਢਾਚਂ ੇ 
 ਦੀਆ ਂਜਾਚਂਾ ਂ  ਨੂੰ   ਤੇਜ਼   ਕਰਨਾ

ਜਨਤਕ   ਸਲਾਮਤੀ   ਲਈ   ਭਬਜਲੀ   ਬਦੰ   ਕਰਨ  
 (PSPS) ਦੀਆ ਂ  ਘਟਨਾਵਾ ਂ  ਦੀ   ਲੋੜ   ਅਤ ੇ 
 ਇਹਨਾ ਂ  ਦੀ   ਸਮਾਪਤੀ   ਦੀ   ਵਧੇਰੇ   ਸਟੀਕਤਾ  
 ਨਾਲ   ਿਭਵਖੱਬਾਣੀ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਵਧੀਕ   ਮਸੌਮ  
 ਸਟਸ਼ੇਨਾ ਂ  ਨੂੰ   ਸਿਾਪਤ   ਕਰਨਾ

ਸੰਿਾਵੀ   ਜੰਗਲੀ   ਅਗੱਾ ਂ  ਦੀ   ਪਛਾਣ   ਕਰਨ  
 ਲਈ   ਅਗੱ   ਲੱਗਣ   ਦ ੇ  ਉੱਚ   ਖਤਰੇ   ਵਾਲੇ  
 ਇਲਾਭਕਆ ਂ  ਭਵਚੱ   ਹਾਈ - ਡਫੈੀਥਨਸ਼ਨ   ਕੈਮਰ ੇ 
 ਲਗਾਉਣਾ

ਸਾਡ ੇ24/7 ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ 
ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਭਵੱਚ 
ਜੰਗਲੀ ਅਗੱਾ ਂਦੇ ਖਤਭਰਆ ਂਦੀ ਭਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਕੋਿਾਮ   ਅਤੇ   ਜਿਾਬੀ  
 ਕੋਥਸ਼ਸ਼ਾ ਂ  ਥਿਚੱ   ਤਾਲਮਲੇ   ਥਬਠਾਉਣਾ

ਭਪਛਲੇ   ਸਾਲ   ਦ ੇ  ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਕਸੇ   PSPS  
 ਘਟਨਾ   ਤੋਂ   ਪ੍ਰਭਾਥਿਤ   ਹਣੋ   ਿਾਲੇ   ਗਾਹਕਾ ਂ  ਦੀ  
 ਸਥੰਿਆ   ਨੂੰ   ਲਗਭਗ ਇਕੱ - ਥਤਹਾਈ ਤੱਕ  
 ਘੱਟ   ਕਰਨਾ

2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 
ਮੜੁ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦ ੇਸਭਮਆ ਂਨੂੰ ਅਧੱਾ 
ਕਰਨਾ ਤਾ ਂ  ਜ ੋ  ਤੀਬਰ   ਮੌਸਮ   ਦ ੇ  ਗਜੁ਼ਰ   ਜਾਣ  
 ਦ ੇ  ਬਾਅਦ   ਅਸੀਂ ਦਥੈਨਕ   ਰਸ਼ੋਨੀ   ਦ ੇ12  
 ਘੰਥਟਆ ਂ  ਅਦੰਰ ਭਬਜਲੀ   ਸਪਲਾਈ  
 ਮੁੜ - ਬਹਾਲ   ਕਰ   ਦੇਈਏ

ਭਕਸੇ   PSPS ਘਟਨਾ   ਤੋਂ   ਪਭਹਲਾ ਂ,  ਦੌਰਾਨ  
 ਅਤ ੇਬਾਅਦ   ਭਵਚੱ ,  ਗਾਹਕਾ ਂ  ਅਤੇ  
 ਭਾਈਚਾਥਰਆ ਂ  ਨੂੰ   ਥਬਹਤਰ   ਜਾਣਕਾਰੀ  
 ਅਤੇ   ਸਰਤੋ   ਪ੍ਰਦਾਨ   ਕਰਾਉਣਾ

ਇਸ   ਦਸਤਾਵੇਜ਼   ਭਵੱਚ   ਸ਼ਾਮਲ   ਕੀਤ ੇ  ਗਏ   ਕੁਝ   ਕ ੁ  ਉਪਾਵਾ ਂ  ਨੂੰ   ਵਾਧੂ   ਸਾਵਧਾਨੀ   ਵਾਲੇ   ਉਪਾਵਾ ਂ  ਵਜੋਂ   ਸੋਭਚਆ   ਭਗਆ   ਹੈ   ਭਜਨ੍ਾ ਂ  ਭਪੱਛੇ   ਇਰਾਦਾ   ਜੰਗਲੀ - ਅੱਗਾ ਂ  ਦ ੇ  ਖਤਰ ੇ  ਨੂੰ   ਹੋਰ   ਭਜ਼ਆਦਾ   ਘਟਾਉਣਾ   ਹੈ। “PG&E” ਤੋਂ ਿਾਵ ਹੈ Pacific Gas and Electric Company, ਜੋ 
PG&E Corporation ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ©2020 Pacific Gas and Electric Company. ਸਾਰ ੇ  ਹੱਕ   ਰਾਖ਼ਵੇਂ   ਹਨ। CCC-0620-2498. 06/17/2020

ਭਾਈਚਾਰੇ   ਲਈ   ਜੰਗਲੀ   ਅੱਗ   ਤੋਂ   ਸੁਰੱਥਿਆ   ਦਾ   ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  
 (Community Wildfire Safety Program)
ਵਧੇਰ ੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ   ਵਾਸਤੇ pge.com/wildfiresafety ਦੇਖੋ

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਿਤਰੇ ਨਾਲ, PG&E ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾ ਂਦੇ ਿਤਥਰਆ ਂਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ ਂ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਥਰਆ ਂਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਿਣ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਕੋਥਸ਼ਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਥਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਥਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਸੁਰੱਥਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੋੜ੍ੀ-ਥਮਆਦ, 
ਔਸਤ ਥਮਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਥਮਆਦ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਿਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ   ਸਾਲ   ਸਾਡੇ   ਿੱਲੋਂ   ਉਠਾਏ   ਜਾਣ   ਿਾਲੇ   ਕਦਮਾ ਂ  ਥਿੱਚ   ਸ਼ਾਮਲ   ਹਨ: 

ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਭਰਕਾਰਡ-ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ 
ਪ੍ਾਤਂ ਭਵੱਚ ਅਭਜਹੀਆ ਂਹਾਲਤਾ ਂਪੈਦਾ ਕਰ ਭਦੱਤੀਆ ਂਭਜੱਥੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 
ਅਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਕਸੇ ਵੀ ਭਚੰਭਗਆੜੀ ਦਾ ਭਸੱਟਾ ਵੱਡੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ 
ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱਚ ਭਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

50%PG&E  ਦੀ ਸੇਿਾ ਦੇ ਥਿੱਤੇ ਦਾ 
ਭਾਗ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਿਤਰੇ ਿਾਲੇ 
ਲਾਥਕਆ ਂਥਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।



ਹੋਰ   ਜਾਣੋ
PG&E ਦੀਆ ਂ  ਜੰਗਲੀ - ਅਗੱ   ਤੋਂ   ਸੁਰੱਭਖਆ   ਦੀਆ ਂ  ਕੋਭਸ਼ਸ਼ਾ ਂ  ਬਾਰੇ   ਤਾਜ਼ਾ   ਜਾਣਕਾਰੀ   ਵਾਸਤ,ੇ ਭਕਰਪਾ   ਕਰਕੇ   ਦੇਖੋ pge.com/wildfiresafety.  
ਇਸ   ਬਾਰੇ   ਹਰੋ   ਜਾਣਨ   ਲਈ   ਭਕ   ਤਸੁੀਂ   ਅਤ ੇ  ਤਹੁਾਡਾ   ਪਭਰਵਾਰ   ਭਕਸ   ਤਰ੍ਾ ਂ  ਭਕਸੇ PSPS ਘਟਨਾ   ਵਾਸਤ ੇ  ਭਤਆਰੀ   ਕਰ   ਸਕਦੇ   ਹ ੋ,  ਭਕਰਪਾ   ਕਰਕੇ   ਦਖੇੋ 
safetyactioncenter.pge.com.

ਕੀ   ਤੁਹਾਡੇ   ਕੋਲ   ਜੰਗਲੀ   ਅੱਗਾ ਂ  ਦੌਰਾਨ   ਸੁਰੱਥਿਅਤ   ਰਥਹਣ   ਦੀ   ਕੋਈ   ਯੋਜਨਾ   ਹੈ ?
ਤੀਬਰ   ਮੌਸਮ   ਅਤੇ   ਜੰਗਲੀ   ਅੱਗਾ ਂ  ਦਾ   ਖਤਰਾ   ਲਗਾਤਾਰ   ਵਧ   ਭਰਹਾ   ਹੈ। ਹੇਠਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਭਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ 
ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ   ਯਕੀਨੀ   ਬਣਾਉਣ   ਲਈ   ਭਕ   ਤੁਹਾਡੇ   ਘਰ   ਭਵੱਚ   ਹਰ  
 ਕੋਈ   ਜਾਣਦਾ   ਹੋਵੇ   ਭਕ   ਭਕਸ ੇ  ਸੰਕਟਕਾਲ   ਦੌਰਾਨ   ਕੀ   ਕਰਨਾ  
 ਹੈ, ਇੱਕ   ਯੋਜਨਾ    ਥਤਆਰ   ਕਰੋ   ਅਤੇ   ਇਸਦਾ  
 ਅਥਭਆਸ   ਕਰੋ।

ਇਸ   ਵੈੱਬਸਾਈਟ   ‘ਤੇ   ਜਾਕੇ   ਆਪਣੀ   ਸੰਪਰਕ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ   ਕਰੋ :   
pge.com/mywildfirealerts.

ਆਪਣੀ   ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ   ਭਕੱਟ   ਨੂੰ   ਏਨੀਆ ਂ  ਕ ੁ  ਸਪਲਾਈਆ ਂ 
 ਪਾਕੇ   ਬਣਾਓ   ਜਾ ਂ  ਮੁੜ - ਭਰ ੋ  ਭਕ   ਇਹ   ਇੱਕ   ਹਫਤ ੇ  ਤੱਕ  
 ਚੱਲ   ਸਕੇ   ਅਤੇ   ਫਭਰੱਜ   ਭਵੱਚ   ਰੱਭਖਆ   ਜਾਣਾ   ਲੋੜਦੀਆ ਂ 
 ਦਵਾਈਆ ਂ  ਅਤੇ   ਭਬਜਲੀ   ਸਪਲਾਈ   ਲੋੜਦੀਆ ਂ  ਡੀਵਾਈਸਾ ਂ 
 ਵਾਸਤ ੇ  ਯੋਜਨਾ   ਬਣਾਓ।

ਝਾੜੀਆ ਂ  ਅਤ ੇ  ਰੱੁਖਾ ਂ  ਨੂੰ   ਬਕਾਇਦਾ   ਛਾਗਂ   ਕੇ   ਆਪਣ ੇ  ਘਰ   ਦ ੇ  ਭਗਰਦ  
 ਰੱਥਿਆਯੋਗ   ਜਗ੍ਾ   ਬਣਾਕੇ   ਰੱਿ।ੋ  ਵਧੇਰੇ   ਨੁਕਭਤਆ ਂ 
 ਅਤ ੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ   ਵਾਸਤ ੇreadyforwildfire.org ਦੇਖੋ।

COVID-19 ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬਾਦੰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਾਈਚਾਭਰਆ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, PG&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਫੀਲਡ ਭਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਭਬਜਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾ ਂਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਈਚਾਰੇ   ਲਈ   ਜੰਗਲੀ   ਅੱਗ   ਤੋਂ   ਸੁਰੱਥਿਆ   ਦਾ   ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ   ਅੰਕਥੜਆ ਂ  ਦੁਆਰਾ
PG&E   ਦੀਆ ਂ2019 ਭਵੱਚ   ਪ੍ਗਤੀਆ ਂ  ਅਤੇ   ਵਾਧੂ   ਭਵਸਤਾਰਾ ਂ  ਵਾਸਤ ੇ 2020  ਦ ੇ  ਟੀਚੇ 

*ਇਸ   ਭਵਚੱ   ਮੁਕਾਬਲਤਨ   ਘੱਟ   ਵਲੋਟਜੇ   ਵਾਲੀਆ ਂ  ਟਾ੍ਸਂਭਮਸ਼ਨ   ਲਾਈਨਾ ਂ  ਦ ੇ  ਨੇੜੇ   ਭਵਸਤਭਰਤ   ਬਨਸਪਤੀ   ਕਾਰਜ   ਸ਼ਾਮਲ   ਨਹੀਂ   ਹ ੈ  ਭਜਸ   ਭਪਛੇੱ   ਇਰਾਦਾ   ਜੰਗਲੀ   ਅਗੱ   ਦ ੇ  ਖਤਰੇ   ਅਤ ੇ  ਿਭਵਖੱ   ਭਵਚੱ   PSPS ਘਟਨਾਵਾ ਂ  ਦ ੇ  ਪਦਭਚੰਨ੍ਾ ਂ  ਨੂੰ   ਘੱਟ   ਕਰਨਾ   ਹੁਦੰਾ   ਹ।ੈ

ਪ੍ਰਣਾਲੀ   ਨੂੰ   ਮਜ਼ਬੂਤ   ਬਣਾਉਣਾ 
ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਿ,ੇ ਢਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਲਾਈਨਾ ਂਅਤ/ੇਜਾ ਂ

ਸੇਭਧਤ ਅੰਡਰਗ੍ਾਊਂਭਡੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸੈਕਸ਼ਨ - ਿੰਡ   ਕਰਨ   ਿਾਲੀਆ ਂ  ਡੀਿਾਈਸਾਂ
ਭਵਤਰਣ   ਭਗ੍ੱਡ   ਨੂੰ   ਵਧੇਰ ੇ  ਛੋਟੇ   ਿਾਗਾ ਂ  ਭਵੱਚ   ਵੱਖ - ਵੱਖ   ਕਰਨਾ

ਥਿਸਤਥਰਤ   ਬਨਸਪਤੀ   ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਛਾਗਂਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ

ਹਾਈ - ਡੈਫੀਥਨਸ਼ਨ   ਕੈਮਰੇ
ਉੱਚ   ਖਤਰ ੇ  ਵਾਲੇ   ਇਲਾਭਕਆ ਂ  ਅਤੇ   ਹਾਲਤਾ ਂ  ਦੀ   ਸੁਧਰੀ   ਹੋਈ  

 ਰੀਅਲ - ਟਾਈਮ   ਭਨਗਰਾਨੀ

ਮੌਸਮ   ਸਟੇਸ਼ਨ
ਵਧੇਰ ੇ  ਸਟੀਕ   ਮੌਸਮ   ਿਭਵੱਖਬਾਣੀਆ ਂ  ਪ੍ਦਾਨ   ਕਰਾਉਣਾ

171 ਲਾਈਨ   ਮੀਲਾਂ 241 ਲਾਈਨ   ਮੀਲਾਂ

2019 ਸੰਪੂਰਨ 2020 ਟੀਚਾ

133 ਕੈਮਰੇ 200 ਕੈਮਰੇ

2019 ਸੰਪੂਰਨ 2020 ਟੀਚਾ

2,498 ਲਾਈਨ   ਮੀਲਾਂ 1,800 ਲਾਈਨ   ਮੀਲਾ*ਂ

2019 ਸੰਪੂਰਨ 2020 ਟੀਚਾ

426 ਸਟੇਸ਼ਨ 400 ਸਟੇਸ਼ਨ

2019 ਸੰਪੂਰਨ 2020 ਟੀਚਾ

287 ਡੀਿਾਈਸਾਂ 592 ਡੀਿਾਈਸਾਂ

2019 ਸੰਪੂਰਨ 2020 ਟੀਚਾ

2019/2020   ਲਈ ਕੁੱਲ   ਜੋੜ: 412 ਲਾਈਨ   ਮੀਲਾਂ

2019/2020   ਲਈ ਕੁੱਲ   ਜੋੜ: 4,298 ਲਾਈਨ   ਮੀਲਾਂ

2019/2020   ਲਈ ਕੁੱਲ   ਜੋੜ: 333 ਕੈਮਰੇ

2019/2020   ਲਈ ਕੁੱਲ   ਜੋੜ: 826 ਸਟੇਸ਼ਨ

2019/2020   ਲਈ ਕੁੱਲ   ਜੋੜ: 879 ਡੀਿਾਈਸਾਂ


