
ਪਿੱਛੇ ਜਾਰੀ

ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ  

ਊਰਜਾ ਸਿੈਪਿੰਗ ਪਮਸਟੇਕ ਕਰਨ 

ਿਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਤਿਬ  

ਹ,ੈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਿੈਕਪਟਰਿਕ ਿਾਵਰ  

ਿਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਂਚ  

ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ। 

ਡਰੋਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਡਂ 
ਪਰਿੇਅਰ (DIAR) ਿਰਿੋਗਰਾਮ

ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਿਰਿਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦ ੇਪਹੱਸੇ 
ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦ ੇਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਪਕਪਰਆਸ਼ੀਿ 

ਢੰਗ ਨਾਿ ਹੱਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ।
ਡਰੋਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਐਡਂ ਪਰਿੇਅਰ (DIAR) 

ਿਰਿੋਗਰਾਮ SDG&E ਦ ੇਜੰਗਿੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਿਿਾਨ (WMP) ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਹੱਸਾ ਹੈ। DIAR ਿਰਿੋਗਰਾਮ 

SDG&E ਦੀਆ ਂਓਵਰਹੈੱਡ ਇਿੈਕਪਟਰਿਕ ਿਾਵਰ ਿਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 
ਉਿਕਰਨਾਂ ਦ ੇਮੁਿਾਂਕਣ ਨੰੂ ਅੱਗ ਦ ੇਉੱਚ ਿਤਰ ੇਵਾਿੇ ਪ਼ਿਿ੍ਾ 
ਿੇਤਰਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹ ੈ(ਪਿਛਿੇ ਿਾਸ ੇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਿ)ੋ। 

DIAR ਿਰਿੋਗਰਾਮਿਰਿੋਗਰਾਮ  ਬਾਰੇਬਾਰੇ
SDG&E ਦ ੇਜੰਗਿੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰਿੋਗਰਾਮ 

(Wildfire Mitigation Program) ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਪਵੱਚ, 

DIAR ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਿੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਿੀ ਅੱਗ ਦ ੇਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਈ ਡਰੋਨ 

ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ SDG&E® ਇਿੈਕਪਟਰਿਕ 

ਿਾਵਰ ਿਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੀਕੀ  ਉਮੀਦਉਮੀਦ  ਕੀਤੀਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਜਾਵੇ
SDG&E ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ਼ਿਰੂਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ 

ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸੰਿੱਤੀ 'ਤ ੇਜਾਂ 
ਉਸਦੇ ਆਿੇ-ਦੁਆਿੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਇਿੈਕਪਟਰਿਕ ਿਾਵਰ ਿਾਈਨਾਂ 
ਦਾ ਪਵਆਿਕ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।  

ਇਸ ਮੁਿਾਂਕਣ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਿਈ, SDG&E ਦ ੇਕਰੂ ਮੈਂਬਰ 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਿੱਤੀ 'ਤ ੇਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਿੇ-

ਦੁਆਿੇ ਸਾਡੀ ਇਿੈਕਪਟਰਿਕ ਿਾਵਰ ਿਾਈਨ ਸਹੂਿਤ ਅਤੇ 
ਰਾਈਟਸ-ਆਫ਼-ਵੇਅ ਦ ੇਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਚ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ 

ਹੋਵੇਗੀ।  

SDG&E ਇਿੈਕਪਟਰਿਕ ਬੁਪਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆ ਂਫ਼ੋਟੋਆਂ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਨ ਿਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਜਸਦਾ 
ਮੁਿਾਂਕਣ SDG&E ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਿਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ SDG&E ਦ ੇਬੁਪਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆ ਂ

ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਿੈਣਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਪਕ ਆਿੇ-ਦੁਆਿੇ ਦ ੇਿੇਤਰਾਂ ਦੀਆ ਂਫ਼ੋਟੋਆਂ 

ਿੈਣਾ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਦ ੇਪਿਛਿੇ ਿੰਨੇ 'ਤ ੇ

ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪਕਸਮ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਿ ੋਜ ੋSDG&E 

ਿਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ-ਨਾਿ-ਸੰਬੰਪਧਤ ਗਤੀਪਵਧੀਆ ਂਅਸਥਾਈ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਿੇ-ਦੁਆਿੇ ਦ ੇਸ਼ੋਰ ਦ ੇਿੱਧਰ ਜਾਂ ਧੂੜ ਨੰੂ ਵਧਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਰੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਿਾਂਕਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੈਕਪਟਰਿਕ ਸੇਵਾ 
ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦ ੇਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।  ਇਹ ਮੁਿਾਂਕਣ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਤਝੜ ਤੋਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ ੇਅਤੇ 2020 ਦ ੇ 

ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਪਹਣਗੇ। 

ਸੰਿਰਕਸੰਿਰਕ  ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਿਰਿੋਜੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹਾਟਿਾਈਨ ਟੋਿ-ਫਰਿੀ ਨੰਬਰ  

1-844-765-6388 'ਤ ੇਕਾਿ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ  
sdge.com/drone-program 'ਤ ੇDIAR ਿਰਿੋਗਰਾਮ 

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ। 
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Attachment 1: HFTD Tiers and SDG&E Districts 

ਲੇਜ਼�ਡ
SDG&E ਇਲੈਕਿਟ�ਕ O&M ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸੀਮਾ

HFTD ਟੀਅਰ 2

HFTD ਟੀਅਰ 3 

ਅੱਗਅੱਗ  ਦੇਦ ੇ ਉੱਚਉੱਚ  ਿਤਰੇਿਤਰ ੇ ਵਾਿੇਵਾਿੇ  ਪ਼ਿਪਿ੍ਆਂਪ਼ਿਪਿ੍ਆ ਂ ਦਾਦਾ  ਨਕਸ਼ਾਨਕਸ਼ਾ DIAR ਿਰਿੋਗਰਾਮਿਰਿੋਗਰਾਮ  ਿਈਿਈ  ਕੈਿਚਰਕੈਿਚਰ  ਕੀਤੇਕੀਤ ੇ ਪਚੱਤਰਾਂਪਚੱਤਰਾਂ  ਦੀਆਂਦੀਆ ਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂਉਦਾਹਰਨਾਂ


