
ਜਨਤਕ   ਸਲਾਮਤੀ   ਲਈ   ਬਿਜਲੀ   ਿੰਦ   ਕਰਨ   ਦੇ   ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂ  ਨੂੰ   ਘੱਟ   ਤੋਂ   ਘੱਟ   ਕਰਨਾ
ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਸਮਾ-ਂਬਮਆਦ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਗਾਹਕਾ ਂਲਈ ਵਧੇਰੇ 
ਚੁਸਤ ਿਣਾਕੇ, PG&E ਸਾਡੇ PSPS ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡ ੇ  ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂ  ਬਵੱਚ   PSPS ਦ ੇ  ਪ੍ਭਾਵਾ ਂ  ਨੂੰ  
 ਘਟਾਉਣ   ਲਈ   PG&E ਕਈ   ਸਾਰੇ   ਸਰੋਤਾ ਂ  ਦਾ   ਸਹਾਰਾ   ਲੈ   ਰਹੀ   ਹੈ। 

ਸਾਡ ੇ  ਪ੍ਰਾਤਂ   ਨੂੰ   ਦਰਪਸ਼ੇ   ਜੰਗਲੀ   ਅਗੱ   ਦ ੇ  ਵਧ ੇ  ਹਏੋ   ਖਤਰ ੇ  ਨਾਲ, PG&E 
ਜੰਗਲੀ   ਅਗੱਾ ਂ  ਦ ੇ  ਖਤਬਰਆ ਂ  ਨੂੰ   ਘਟਾਉਣ   ਲਈ   ਅਤੇ   ਸਾਡ ੇ  ਗਾਹਕਾ ਂ  ਅਤੇ  
 ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂ  ਨੂੰ   ਸਲਾਮਤ   ਰਖੱਣ   ਦੀਆ ਂ  ਆਪਣੀਆ ਂ  ਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾ ਂ  ਨੂੰ   ਵਧਾ  
 ਰਹੀ   ਹ ੈ  ਅਤੇ   ਇਹਨਾ ਂ  ਦਾ   ਬਵਸਤਾਰ   ਕਰ   ਰਹੀ   ਹ।ੈ ਇਹਨਾ ਂਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾ ਂਦ ੇਭਾਗ 
ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੀਿਰ ਮਸੌਮ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦ ੇਬਕਸ ੇਭਾਗ ਲਈ ਖਤਰਾ ਿਣਦਾ 
ਹ,ੈ ਬਜਸ ਬਵਚੱ ਅਗੱ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਭੰਾਵੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਤਾ ਂPG&E 
ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਦ ੇਬਹਤੱ ਬਵੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਿਦੰ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਟੱ 
[Public Safety Power Shutoff – (PSPS)] ਬਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ

ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਰੋਤਾ ਂ  ਿਾਰੇ   ਵਾਧੂ   ਜਾਣਕਾਰੀ   ਬਪਛਲੇ   ਪਾਸੇ   ਉਪਲਿਧ   ਹੈ

ਜੰਗਲੀ   ਅੱਗਾ ਂ  ਤੋਂ   ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂ  ਨੂੰ  
 ਿਚਾਉਣ   ਲਈ   ਬਮਲਕੇ   ਕੰਮ   ਕਰਨਾ

PG&E ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾ ਂਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ PSPS ਘਟਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾ ਂਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਿਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਂਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੈਕਸ਼ਨ - ਵੰਡ   ਕਰਨਾ   ਅਤੇ   ਪੁਨਰ - ਸੰਰੂਪਣ

ਇਸ   ਸਾਲ  600  ਤੋਂ   ਵਧੇਰੇ   ਸੈਕਸ਼ਨ - ਵਡੰ   ਕਰਨ   ਵਾਲੀਆ ਂ  ਡੀਵਾਈਸਾ ਂ  ਨੂੰ   ਸਥਾਪਤ   ਕਰਨਾ   ਜ ੋ  ਬਿਜਲੀ   ਸਪਲਾਈ   ਦੀ   ਬਦਸ਼ਾ   ਮੋੜਨ   ਅਤੇ  
 ਬਿਜਲੀ   ਕੱਟਾ ਂ  ਦ ੇ  ਦਾਇਰੇ   ਨੂੰ   ਸੀਮਤ   ਕਰਨ   ਦ ੇ  ਸਮਰੱਥ   ਹਨ। ਅਸੀਂ   ਆਪਣ ੇ  ਬਗ੍ਡੱ   ਦ ੇ  ਸੰਰੂਪਣ   ਦਾ   ਬਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ   ਵੀ   ਕਰ   ਰਹ ੇ  ਹਾ ਂ  ਤਾ ਂ  ਜ ੋ  ਇਹ  
 ਯਕੀਨੀ   ਿਣਾਇਆ   ਜਾ   ਸਕੇ   ਬਕ   ਭਬਵੱਖ   ਦੀਆ ਂ  PSPS ਘਟਨਾਵਾ ਂ  ਦੌਰਾਨ   ਅਸੀਂ   ਘੱਟ   ਤੋਂ   ਘੱਟ   ਸੰਭਵ   ਗਾਹਕਾ ਂ  ‘ਤ ੇ  ਅਸਰ   ਪਾ   ਰਹ ੇ  ਹਈੋਏ।

ਅਸਥਾਈ   ਮਾਈਕਰੋਬਗ੍ਰੱਡ

ਸਿ - ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਂ  ਅਤੇ   ਹੋਰ   ਪੂਰਵ - ਬਨਰਧਾਰਤ   ਬਟਕਾਬਣਆ ਂ  ਤੋਂ   ਸ਼ੁਰ ੂ  ਕਰਕੇ   ਅਸਥਾਈ   ਮਾਈਕੋ੍ਬਗ੍ੱਡਾ ਂ  ਸਥਾਪਤ   ਕਰਨਾ   ਜ ੋ  PG&E ਨੂੰ   ਬਕਸ ੇ 
 PSPS ਘਟਨਾ   ਦੌਰਾਨ   ਅਸਥਾਈ   ਬਿਜਲੀ   ਉਤਪਾਦਨ   ਦੀ   ਵਰਤੋਂ   ਕਰਕੇ   ਸੁਰੱਬਖਅਤ   ਤਰੀਕੇ   ਨਾਲ   ਬਿਜਲੀ   ਪ੍ਦਾਨ   ਕਰਾਉਣ   ਦ ੇ  ਯੋਗ  
 ਿਣਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾ ਂ  ਮਾਈਕਰੋਬਗ੍ੱਡਾ ਂ  ਨੂੰ   ਸਾਝਂ ੇ  ਭਾਈਚਾਰਕ   ਸਰੋਤਾ ਂ  ਨੂੰ   ਸੇਵਾਵਾ ਂ  ਦੇਣ   ਲਈ   ਅਤੇ / ਜਾ ਂ  ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂ  ਦ ੇ  ਕੁਝ   ਭਾਗਾ ਂ  ਬਵਚਲੇ  
 ਵੱਡੀ   ਬਗਣਤੀ   ਦ ੇ  ਗਾਹਕਾ ਂ  ਨੂੰ   ਲਾਭ   ਪਹੁੰਚਾਉਣ   ਲਈ   ਬਡਜਾਈਨ   ਕੀਤਾ   ਬਗਆ   ਹੈ   ਬਜਨ੍ਾ ਂ  ਨੂੰ   PSPS ਘਟਨਾਵਾ ਂ  ਦੌਰਾਨ   ਊਰਜਾਸ਼ੀਲ  
 ਕਰਨਾ   ਸੁਰੱਬਖਅਤ   ਹੈ। 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਈਕੋ੍ਬਗ੍ਰੱਡ ਸਮਰੱਥੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (Community Microgrid Enablement Program) (CMEP)

ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂ  ਅਤੇ   ਗਾਹਕਾ ਂ  ਦੀ   ਸਹਾਇਤਾ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਸਮਰੱਥਾ   ਦੀ   ਪੜਚੋਲ   ਕਰਨਾ   ਤਾ ਂ  ਜ ੋ  ਉਹਨਾ ਂ  ਦ ੇ  ਖੁਦ   ਦ ੇ  ਇੱਕ   ਤੋਂ   ਵਧੇਰ ੇ  ਗਾਹਕਾ ਂ 
 ਲਈ   ਜਾ ਂ  ਭਾਈਚਾਰਕ - ਪੱਧਰ   ਦ ੇ  ਮਾਈਕਰੋਬਗ੍ੱਡਾ ਂ  ਦਾ   ਬਵਕਾਸ   ਕੀਤਾ   ਜਾ   ਸਕੇ। ਇਸ   ਬਵੱਚ   ਪ੍ੋਜੈਕਟ   ਬਵਕਾਸ   ਲਈ   ਬਵਸਤਬਰਤ   ਤਕਨੀਕੀ  
 ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ੋਜੈਕਟ   ਔਜਾਰ   ਅਤੇ   ਕੁਝ   ਮਾਮਬਲਆ ਂ  ਬਵੱਚ, ਇੱਕ - ਮੁਸ਼ਤ   ਮੇਲ   ਖਾਦਂ ੇ  ਫੰਡਾ ਂ  ਰਾਹੀਂ   ਸਰਪ੍ਸਤੀ   ਦੇਣਾ   ਸ਼ਾਮਲ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ। 
ਇਹ   ਪ੍ੋਗਰਾਮ   ਵਰਤਮਾਨ   ਸਮੇਂ   ਬਵਕਾਸ   ਅਧੀਨ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ   ਪਿਬਲਕ   ਯੂਬਟਲਟੀਜ   ਕਬਮਸ਼ਨ (California Public 
Utilities Commission) (CPUC)   ਦੁਆਰਾ   ਮਨਜੂਰੀ   ਅਜੇ   ਬਵਚਾਰ - ਅਧੀਨ   ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ   ਲਈ   ਜੰਗਲੀ   ਅੱਗ   ਤੋਂ   ਸੁਰੱਬਖਆ   ਦਾ   ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ   ਬਵੱਚ   ਸੁਧਾਰ   ਕਰਨਾ 
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ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਵੱਚ   ਸੁਧਾਰ   ਕਰਨਾ 



ਇਸ   ਦਸਤਾਵੇਜ   ਬਵੱਚ   ਸ਼ਾਮਲ   ਕੀਤ ੇ  ਗਏ   ਕੁਝ   ਕ ੁ  ਉਪਾਵਾ ਂ  ਨੂੰ   ਵਾਧੂ   ਸਾਵਧਾਨੀ   ਵਾਲੇ   ਉਪਾਵਾ ਂ  ਵਜੋਂ   ਸੋਬਚਆ   ਬਗਆ   ਹੈ   ਬਜਨ੍ਾ ਂ  ਬਪੱਛੇ   ਇਰਾਦਾ   ਜੰਗਲੀ - ਅੱਗਾ ਂ  ਦ ੇ  ਖਤਰ ੇ  ਨੂੰ   ਹੋਰ   ਬਜਆਦਾ   ਘਟਾਉਣਾ   ਹੈ। “PG&E” ਤੋਂ   ਭਾਵ   ਹੈ   Pacific Gas and Electric 
Company, ਜ ੋ  PG&E Corporation ਦੀ   ਇੱਕ   ਸਹਾਇਕ   ਕੰਪਨੀ   ਹੈ। ©  2020 Pacific Gas and Electric Company. ਸਾਰ ੇ  ਹੱਕ   ਰਾਖ਼ਵੇਂ   ਹਨ। CCC-0620-2522. 06/12/2020.

ਅਸੀਂ ਭਬਵੱਖ   ਦੇ PSPS ਪ੍ਭਾਵਾ ਂ  ਨੂੰ   ਸੀਮਤ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਬਵਅਕਤੀਗਤ   ਗਾਹਕਾ ਂ  ਨੂੰ  
 ਹੱਲਾ ਂ  ਦੀ   ਪੇਸ਼ਕਸ਼   ਕਰਨ   ਲਈ   ਵੀ   ਕੰਮ   ਕਰ   ਰਹ ੇ  ਹਾ।ਂ ਇਹਨਾ ਂ  ਬਵਚ   ਸ਼ਾਮਲ   ਹਨ :

 � ਸਵੈ-ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਯੋਜਨਾ (Self-Generation Incentive 
Program) (SGIP)
ਇਹ   ਗਾਹਕਾ ਂ  ਨੂੰ   ਆਪਣੀ   ਜੰਗਲੀ   ਅਗੱ   ਤੋਂ   ਸੁਰੱਬਖਆ   ਸੰਿਧੰੀ   ਯਜੋਨਾ   ਬਵਚੱ   ਿਟੈਰੀ  
 ਸਟਰੇੋਜ   ਸ਼ਾਮਲ   ਕਰਨ   ਦੁਆਰਾ ਬਕਸੇ PSPS ਘਟਨਾ   ਦੌਰਾਨ   ਬਿਜਲੀ   ਸ਼ਕਤੀ   ਦਾ  
 ਬਵਸਤਾਰ   ਕਰਨ   ਦ ੇ  ਯਗੋ   ਿਣਾਉਂਦਾ   ਹ।ੈ ਆਮਦਨ, ਬਟਕਾਣਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾ ਂ
ਅਤੇ ਿੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਵਚੱ PSPS ਘਟਨਾਵਾ ਂਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ ,  SGIP ਕਈ ਲਾਭਾ ਂਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਜੋ ਅਸੁਰੱਬਖਅਤ ਗਾਹਕਾ ਂਵਾਸਤ ੇਿੈਟਰੀ ਅਤ ੇਇਸਨੂੰ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾ ਂਨੂੰ 100% ਤਕੱ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

      SGIP ਬਵੱਚ   ਭਾਗੀਦਾਰੀ   ਵਾਸਤੇ   ਸੇਬਧਤ   ਯੋਗਤਾਵਾ ਂ  ਇਹ   ਹਨ :
  ਇੱਕ   ਡਾਕਟਰੀ   ਿੇਸਲਾਈਨ   ਗਾਹਕ   ਹੋਣਾ   ਜਾ ਂ  PG&E ਨੂੰ   ਬਕਸੇ   ਅਬਜਹੀ   ਡਾਕਟਰੀ   ਹਾਲਤ   ਿਾਰੇ   ਸੂਬਚਤ   ਕੀਤਾ   ਹੋਣਾ   ਜ ੋ 

 ਬਿਜਲੀ   ਸਪਲਾਈ   ਚਲੀ   ਜਾਣ   ‘ਤੇ   ਜੀਵਨ   ਲਈ   ਘਾਤਕ   ਹੋ   ਸਕਦੀ   ਹੈ   ਜਾ ਂ  ਬਿਰ   ਘੱਟ   ਆਮਦਨ   ਵਾਲੇ   ਬਵਅਕਤੀ   ਵਜੋਂ  
 ਯੋਗਤਾ   ਰੱਖਦੇ   ਹੋਣਾ

  ਅਤੇ ਬਕਸ ੇ  ਟੀਅਰ  2  ਜਾ ਂ  ਟੀਅਰ  3  ਅੱਗ   ਦ ੇ  ਉੱਚ   ਖਤਰ ੇ  ਵਾਲੇ   ਬਜਲੇ੍   ਬਵੱਚ   ਰਬਹੰਦ ੇ  ਹੋਣਾ   ਜਾ ਂ  ਿੀਤੇ   ਸਮੇਂ   ਬਵੱਚ   ਦ ੋ  ਜਾ ਂ  ਦ ੋ  ਤੋਂ   ਵਧੇਰ ੇ  ਵਾਰ  
 ਬਕਸ ੇ  PSPS ਘਟਨਾ   ਦੌਰਾਨ   ਬਿਜਲੀ   ਸਪਲਾਈ   ਗੁਆ   ਚੁੱਕੇ   ਹੋਣਾ। 

ਵਧਰੇ ੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ   ਵਾਸਤੇ ਅਤ ੇSGIP ਲਾਭਾ ਂ  ਵਾਸਤੇ   ਅਰਜ਼ੀ   ਦਣੇ   ਲਈ, ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ   ਗਾਹਕਾ ਂ  ਨੂੰ pge.com/pspsbattery   ‘ਤ ੇ  ਜਾਣ  
 ਲਈ   ਉਤਸ਼ਾਹਤ   ਕੀਤਾ   ਜਾਦਂਾ   ਹ।ੈ ਵਧੇਰੇ   ਜਾਣਕਾਰੀ   ਵਾਸਤ ੇ  selfgenca.com/home/resources/ ‘ਤੇ   SGIP ਹੈਂਡਿੁਕੱ   ਦੇਖੋ।

 � ਅਪੰਗਤਾ   ਆਿਤ   ਪਹੁੰਚ   ਅਤੇ   ਸਰੋਤ   ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Disability Disaster Access and Resources Program)
PG&E ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਡੰੀਪੈਂਡਅੰਟ ਬਲਬਵੰਗ ਸੈਂਟਰਜ (California Foundation for Independent 
Living Centers) (CFILC) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਡਾਕਟਰੀ ਡੀਵਾਈਸਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਬਕਸੇ ਗ੍ਾਟਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਟੇ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਬਵੱਤੀ ਕਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਿੈਕਅੱਪ ਪੋਰਟੇਿਲ 
ਿੈਟਰੀਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ   ਪ੍ੋਗਰਾਮ   ਰਾਹੀਂ   ਚਲਾਏ   ਗਏ   ਵਾਧੂ   ਸਰੋਤਾ ਂ  ਬਵੱਚ   ਸ਼ਾਮਲ   ਹਨ :

ਬਕਸ ੇ  PSPS ਘਟਨਾ   ਦੌਰਾਨ   ਪਹੁੰਚਯੋਗ   ਆਵਾਜਾਈ   ਸਰੋਤ

ਬਕਸ ੇ  PSPS ਘਟਨਾ   ਦੌਰਾਨ   ਹੋਟਲ   ਵਾਊਚਰ

ਬਕਸ ੇ  PSPS ਘਟਨਾ   ਤੋਂ   ਿਾਅਦ   ਭੋਜਨ   ਵਜੀਫੇ

ਸੰਕਟਕਾਲ   ਦੀ   ਬਤਆਰੀ   ਵਾਸਤ ੇ  ਪਹੁੰਚ   ਕਰਨਾ   ਅਤੇ   ਬਸੱਬਖਆ

ਡਾਕਟਰੀ   ਿੇਸਲਾਈਨ   ਯੋਜਨਾ   ਲਈ   ਦਾਖਲੇ   ਵਾਸਤ ੇ  ਪਹੁੰਚ

ਇਸ   ਪ੍ੋਗਰਾਮ   ਿਾਰ ੇ  ਹੋਰ   ਜਾਣਨ   ਬਵੱਚ   ਬਦਲਚਸਪੀ   ਰੱਖਣ   ਵਾਲੇ   ਗਾਹਕਾ ਂ  ਨੂੰ   ਆਪਣ ੇ  ਸਥਾਨਕ   ਇਡੰੀਪੈਂਡਅੰਟ   ਬਲਬਵੰਗ   ਸੈਂਟਰ   ਨਾਲ  
 ਸੰਪਰਕ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਉਤਸ਼ਾਹਤ   ਕੀਤਾ   ਜਾਦਂਾ   ਹੈ। ਗਾਹਕ   ਇਡੰੀਪੈਂਡਅੰਟ   ਬਲਬਵੰਗ   ਸੈਂਟਰਜ   ਦਾ   ਬਟਕਾਣਾ   cfilc.org/find-ilc   ‘ਤ ੇ 
 ਜਾਕੇ   ਲੱਭ   ਸਕਦ ੇ  ਹਨ।

ਗਾਹਕਾ ਂ  ਵਾਸਤੇ   ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਰੋਤ

ਹੋਰ   ਜਾਣੋ
ਜੇ PG&E   ਦੀਆ ਂ  ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾ ਂ  ਬਵੱਚੋਂ   ਬਕਸ ੇ  ਿਾਰ ੇ  ਵੀ   ਤੁਹਾਡੇ   ਕੋਈ   ਵਾਧੂ   ਸਵਾਲ   ਹਨ,  
 ਤਾ ਂ  ਬਕਰਪਾ   ਕਰਕੇ wildfiresafety@pge.com   ‘ਤੇ   ਈਮੇਲ   ਕਰੋ।


