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ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹ ੇਹਾ:ਂ 

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ 

ਰਾਜ ਦ ੇਬਨਸਪਤੀ ਮਾਪਦਡੰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੱ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤ ੇਖਭੰਭਆ ਂਨੰੂ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨਾ

ਜਨਤਕ ਸੁਰਭੱਖਆ ਪਾਵਰ ਬਦੰ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ

ਅਗੱ ਦ ੇਉਚੱ ਜਖੋ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵਚੱ ਸਾਰੀਆਂ 
ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਭੱਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ  
ਭਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਜਗੰਲੀ ਅਗੱ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੁਰਖੱਿਅਤ ਰਿੱਣ ਖਿਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਰਤੰ 
ਅਤ ੇਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ 



ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤ ੇਖਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਖਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਜਗੰਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਭਜ਼ਆਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸੁਰਭੱਖਆ 
ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ:
pge.com/myalerts ’ਤ ੇਸੂਚਨਾਵਾ ਂਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸਪੰਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਸਮਰਭਪਤ ਪ੍ਰਤੀਭਨਧੀ  
ਨਾਲ ਅਪੱਡਟੇ ਕਰ।ੋ 

safetyactioncenter.com’ਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਜੋਨਾ 
ਬਣਾਓ। 

pge.com/backuppower’ਤ ੇਬਕੈਅਪੱ ਪਾਵਰ 
ਭਵਕਲਪਾ ਂਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ।ੋ 

ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂਭਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੰੂ  
pge.com/addressalerts’ਤ ੇPSPS ਐਡਰੈੱਸ 
ਅਲਰਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪੱ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਭਹਤ ਕਰ।ੋ 

http://pge.com/myalerts
http://safetyactioncenter.com
http://pge.com/backuppower
http://pge.com/addressalerts


ਅਸੀਂ California ਖਿਚੱ ਿਧ ਰਹ ੇ
ਜਗੰਲੀ ਅਗੱ ਦ ੇਿਤਰ ੇਦ ੇਜਿਾਬ ਖਿਚੱ 
ਉਨੱਤ ਸੁਰਖੱਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ 

ਇਸ ਭਵਚੱ ਦ ੋਭਕਸਮਾ ਂਦੀਆ ਂਜਗੰਲੀ ਅੱਗ 
ਸੁਰਭੱਖਆ ਆਊਟਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਗਾਹਕ ਇਸ 
ਸਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਗਭੰੀਰ ਮੌਸਮ ਦਰੌਾਨ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਜਗੰਲ ਦੀ ਅਗੱ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਭਵਚੱ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਦੰ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ

Public Safety Power 
Shutoffs (PSPS)

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਕਿੇਂ ਸੂਖਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਭਹਲਾ ਂਤੋਂ ਸੂਭਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪੱਡਟੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਰਜੀਹੀ ਸੰਪਰਕ ਭਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾ ਂ
ਨੰੂ ਭਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੰੂ ਸਾਰੀਆ ਂਸੂਚਨਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਬੰਦ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁਦੰੀ ਹ?ੈ
ਤਜੇ਼ ਹਵਾਵਾ,ਂ ਘਟੱ ਨਮੀ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ਕ ਬਨਸਪਤੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਤਬੰਰ ਤੋਂ 
ਨਵਬੰਰ ਤਕੱ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹ।ੈ

Enhanced Powerline 
Safety Settings (EPSS)

ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੱ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ EPSS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ 
ਸਭਕਟੰ ਦ ੇਦਸਵੇਂ ਭਹਸੱੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥੱ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ
ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਖਤਰਾ, ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਰੁਖੱ ਦੀ ਟਾਹਣੀ, ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰ ੂਹਣੋ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਰਕੋਣ ਭਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਕਿੇਂ ਸੂਖਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ?
ਜਕੇਰ ਕਈੋ ਆਊਟਜੇ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਪੰਰਕ ਭਵਧੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਾਵਰ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਅਪੱਡਟੇ ਸਾਂਝ ੇਕਰਾਗਂ।ੇ ਭਕਉਭਂਕ ਇਕੱ 
ਗਰੈ ਯਜੋਨਾਬਧੱ ਸੁਰਭੱਖਆ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਪਾਵਰ ਬਦੰ ਹ ੋਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਭਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਸੂਭਚਤ ਕਰਨ ਭਵਚੱ ਅਸਮਰਥੱ ਹਾ।ਂ

ਬੰਦ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁਦੰੀ ਹ?ੈ
ਗਰਮ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮੀ ਦ ੇਹਾਲਾਤ ਦ ੇਦਰੌਾਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵਬੰਰ ਤਕੱ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹ।ੈ 

80%
ਭਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਦਭੇਖਆ

EPSS-ਸਮਰਥੱ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤ ੇ
ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਖਿਚੱ ਕਮੀ।* 

*12/31/21 ਦੀ ਭਪਛਲੀ 3-ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗੱ ਦ ੇਉਚੱ-ਖ਼ਤਰ ੇਵਾਲੇ ਭਜ਼ਭਲਹਿਆ ਂ(High 
Fire-Threat District, HFTD) ਭਵਚੱ CPUC-ਭਰਪੋਰਟਬੇਲ ਇਗਨੀਸ਼ਨਾ ਂਭਵਚੱ ਕਮੀ। 

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਭਖਆ ਦ ੇਯਤਨਾਂ  
ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਭਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ 
pge.com/wildfiresafety’ਤ ੇਜਾਓ।

http://pge.com/wildfiresafety


ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤ ੇਖਕਰਾਏਦਾਰਾਂ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈਭਕ ਭਬਜਲੀ ਬਦੰ ਹਣੋਾ ਭਕਨੰਾ ਭਵਘਨਕਾਰੀ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ 
ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਭਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ  
ਭਤਆਰੀ ਭਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਤੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਊ੍ੇਰਜ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ,  
pge.com/wildfiresafety ‘ਤ ੇਜਾਓ:

ਬਕੈਅਪੱ ਪਾਵਰ ਭਵਕਲਪਾ ਂਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ*ੋ 
 � ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਟੈਰੀ
 � ਜਨਰਟੇਰ ਛੋਟ ਅਤ ੇਬਕੈਅਪੱ ਪਾਵਰ ਟਰਾਸਂਫਰ ਮੀਟਰ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਉਣਾ। 

*ਯਗੋਤਾ ਲੋੜਾ ਂਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਖੋੇ

ਜ ੇਉਹ ਆਪਣੀ ਭਸਹਤ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤ ੇਭਰਸੋਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂਭਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੰੂ 
Medical Baseline Program ਲਈ ਭਸਧੱਾ ਕਰ।ੋ 

PSPS ਆਊ੍ੇਰਜ ਦ ੇਦਰੌਾਨ,  
pge.com/pspsresources ‘ਤ ੇਜਾਓ:

ਬੁਭਨਆਦੀ ਸਪਲਾਈਆ ਂਅਤ ੇਚਾਰਭਜਗੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਂਲਈ ਕਭਮਊਭਨਟੀ  
ਭਰਸਰੋਸ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭ।ੋ 

ਸਥਾਨਕ ਫਡੂ ਬੈਂਕਾ ਂਤੋਂ ਭਜੋਨ ਬਦਲਣ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ ਕਰ।ੋ

ਪਹੁਚੰਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ੇਹਟੋਲ ਭਵਕਲਪਾ ਂਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ।ੋ

http://pge.com/wildfiresafety
http://pge.com/pspsresources


ਕਾਰਿਾਈ ਕਰੋ

pge.com/outages'ਤ ੇਮਜੂੌਦਾ ਆਊਟਜੇ ਅਤ ੇਬਹਾਲੀ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਦਖੇ। 

Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤ ੇਸਾਨੰੂ ਫਾਲੋ 
ਕਰ।ੋ

ਆਊਟਜੇ ਦੀ ਭਤਆਰੀ ਲਈ ਸਾਡ ੇਪਲੈਭਨੰਗ ਮਪੈ ਟਲੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ੋਅਤੇ
pge.com/customerpspsplanningmaps‘ਤ ੇ
ਸੁਰਭੱਖਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣ।ੋ 

ਆਊ੍ੇਰਜ ਦਾ 
ਨਕਸ਼ਾ

ਨਮੂਨਾ ਭਦ੍ਰਸ਼

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਨਮੂਨਾ ਭਦ੍ਰਸ਼

http://pge.com/outages
http://pge.com/customerpspsplanningmaps
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