
ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ—ਭਾਗ ਏ (ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ)
ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਨਾਮਾਕਂਣ ਅਤ ੇਪੁਨਰ-ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ

ਮ� ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਉਪਰਕੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹ।ੈ ਮ� ਇਹ ਵੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ 
ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਿਨਵਾਸੀ ਇਸ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਫੁਲੱ-ਟਾਈਮ ਰਿਹਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਇਸਦ ੇਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਮ� PG&E ਨੰੂ ਇਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਣੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਯਗੋਤਾ ਪ�ਾਪਤ 
ਿਨਵਾਸੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਿਨਵਾਸੀ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹ� ਹ,ੈ 
ਤਾ ਂਮ� PG&E ਨੰੂ ਤੁਰਤੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਵੀ ਹੁਦੰਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤ ੇਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ:

1. ਜਕੇਰ ਯਗੋ ਮਡੈੀਕਲ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਨਵਾਸੀ 
ਦੀ ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਸਥਾਈ ਹ,ੈ ਤਾ ਂPG&E ਨੰੂ ਹਰ ਦ ੋਸਾਲਾਂ ਿਵਚੱ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਲਈ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਿਨਰਤੰਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ 
ਸਵ-ੈਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋਗੇੀ।

2. ਜਕੇਰ ਯਗੋ ਮਡੈੀਕਲ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਨਵਾਸੀ 
ਦੀ ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਸਥਾਈ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤਾ ਂPG&E ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ 
ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਲਈ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਿਨਰਤੰਰ ਯਗੋਤਾ ਅਤ ੇਹਰ ਦ ੋਸਾਲਾਂ 
ਬਾਅਦ ਇਕੱ ਯਗੋਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਦ ੇਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਸਮੇਤ 
ਇਕੱ ਨਵ� ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰ ੇਕੀਤ ੇਫਾਰਮ ਦੀ 
ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

3. ਜਦ� ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਨ�ਿਟਸ ਭਜੇੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ 
ਗ�ਾਹਕ ਬਦਲਵ� ਫਾਰਮਟੈਾ ਂਿਵਚੱ ਨ�ਟੀਿਫਕਸ਼ੇਨਾ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇ
PG&E ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

4. PG&E ਿਨਰਿਵਘਨ ਗਸੈ ਅਤ ੇਿਬਜਲੀ ਸੰਬਧੰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਰਟੰੀ ਨਹ� ਦ ੇ
ਸਕਦਾ। ਮ� ਿਕਸ ੇਗਸੈ ਜਾ ਂਿਬਜਲੀ ਦ ੇਆਉਟਜੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ ਬਦਲਵ� ਪ�ਬਧੰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜੰੁਮਵੇਾਰ ਹਾ।ਂ

5. PG&E ਵਲੱ� ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ ਫਾਰਮ ਦ ੇ
ਭਾਗ ਏ ਅਤ ੇਭਾਗ ਬੀ ਦਵੋਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇPG&E ਨੰੂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਂਮਲੇ ਦਆੁਰਾ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

6. ਗਾਹਕ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਪ�ਗੋਰਾਮਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਊਰਜਾ ਅੱਪਗ�ਡੇ ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ® 
ਹਮੋ ਅਪੱਗ�ਡੇ ਤ� ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਆਮਦਨ-ਯਗੋਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾ ਂਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਗੋਰਾਮ, ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਕੀਮਤ 
ਦ ੇਸੁਧਾਰ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾਉ �ਦਾ ਹ।ੈ ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
pge.com/saveenergyਨੰੂ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ।ੋ

7. PG&E ਮਰੇੀ ਸਪੰਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਂਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦ ੇਪਿਹਲੇ 
ਜਵਾਬਕਰਤਾਵਾਂ ਏਜਸੰੀ ਵਰਗੀਆ ਂਸਸੰਥਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜੋ 
ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਅਤ ੇਤਦੰਰਸੁਤੀ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹਈੋ ਆਊਟਜੇ ਦ ੇ
ਦਰੌਾਨ PG&E ਅਤ ੇਮਨੰੂੈ ਿਨੱਜੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।

8. ਿਮਆਰੀ ਮਡੈੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਭਤੱਾ ਘਟੱ ਕੀਮਤ 'ਤ ੇਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਭਤੱ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿਮਆਰੀ ਰਟੇ ਪਲਾਨ ਬਸੇਲਾਈਨ 
ਅਲਾਟਮ�ਟ ਿਵਚੱ ਜੜੋ ਿਦਤੱ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਿਬਜਲੀ ਲਈ, ਗਸੈ ਲਈ, ਇਹ ਪ�ਤੀ 
ਿਦਨ 16.438 kWh (ਲਗਭਗ 500 kWh ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਹ,ੈ ਜ ੋਇੱਕ 
ਔਸਤਨ ਿਬਜਲੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਖਪਤ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹ।ੈ 
ਗਸੈ ਲਈ, ਇਹ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 0.82192 ਥਰਮਸ (ਲਗਭਗ 25 ਥਰਮਸ ਪ�ਤੀ 
ਮਹੀਨਾ) ਹ,ੈ ਜ ੋਇੱਕ ਔਸਤਨ ਗਸੈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਖਪਤ ਦ ੇਿਤਨੰ-ਚੌਥਾਈ 
ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹ।ੈ ਜਕੇਰ ਇਹ ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਭਤੱ ੇਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਮਡੈੀਕਲ ਊਰਜਾ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦ,ੇ ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
PG&E ਨਾਲ 1-800-743-5000 ‘ਤ ੇਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ 
ਪ�ਗੋਰਾਮ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ pge.com/medicalbaseline ‘ਤ ੇ
ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਕਦਮ 4   ਦਸਤਖਤ

 ਦਸਤਖਤ

ਗਾਹਕ ਦ ੇਦਸਤਖਤ

ਿਮਤੀ

ਿਸਰਫ਼ ਅਦੰਰਨੂੀ ਵਰਤ� ਲਈ:

62-3481-A   ਜੂਨ 2021   CMB-0621-3607

ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤ ੇਆਖਰੀ ਨਾਮ (ਿਜਵ� ਇਹ PG&E ਿਬਲੱ ‘ਤ ੇਿਦਖਾਈ ਿਦਦੰਾ ਹੈ)

ਪਿਹਲੇ ਅਤ ੇਆਖਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ 
(ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੰੀ ਪਤ ੇਿਵਚੱ ਇਕੱ ਫੁਲੱ ਟਾਈਮ ਿਨਵਾਸੀ)

ਸੇਵਾ ਸੰਬਧੰੀ ਪਤਾ  ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ

ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ ਿਜ਼ਪੱ ਕਡੋ

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਮਲੇ ਭਜੇਣ ਦਾ ਪਤਾ (ਜਕੇਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੰੀ ਪਤ ੇਤ� ਵਖੱ ਹਵੋੇ)  ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ

ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ ਿਜ਼ਪੱ ਕਡੋ

ਗਾਹਕ ਦ ੇਘਰ ਦਾ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ

ਗਾਹਕ ਦੀ ਈਮਲੇ

ਕਦਮ 1   ਖਾਤਾ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਪ�ਟੰ ਕਰ।ੋ)

PG&E ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

ਮੋਬਾਈਲ ਹਮੋ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਕਪੰਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਪੰਲੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ

ਕਪੰਲੈਕਸ ਦ ੇਮਨੈ�ਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਪੰਲੈਕਸ ਦਾ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ

ਕਦਮ 2    PG&E ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਦਆੁਰਾ ਿਬਲੱ ਕੀਤ ੇਗਾਹਕਾ ਂਲਈ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ PG&E ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਹੀ ਸਪੰਰਕ ਤਰਜੀਹਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਜ ੋਅਸ� ਯੋਜਨਾਬਧੱ ਪਬਿਲਕ 
ਸਫ਼ੇਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟੱਆਫ਼ (PSPS) ਜਾ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਹਰੋ ਸਿਥਤੀਆ ਂਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਤਕੱ ਪਹੁਚੰ ਸਕੀਏ, ਿਜੰਨ�ਾ ਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕੱ 
ਆਉਟਜ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵਚੱ, ਅਸ� ਇਕੱ ਪਤੱਰ ਵੀ ਭਜੇ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ ਇਕੱ PSPS ਇਵ�ਟ ਦਰੌਾਨ ਸਪੰਰਕ ਸਬੰਧੰੀ 
ਸਾਰ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।

ਇਸ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਿਵਚੱ ਇਕਤੱਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  PG&E ਦੀ ਗਪੋਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਗਪੋਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ pge.com/privacy‘ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹ ੈ

ਤੁਸ� pge.com/medicalbaseline‘ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
ਆਟਮੋਿੇਟਡ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ, ਮੁਢੱਲਾ ਿਬਆਨ, ਭਾਗ ਏ

ਸਪੰਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ

      ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ: 

      ਟਕੈਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ:

      ਈਮਲੇ:

        ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ 'ਤ ੇTTY ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲੇੋ/ਸੁਣਨ ਿਵਚੱ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾ ਂਦ ੇਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ
      TTY ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਸੁਣਨ ਿਵਚੱ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਲੈੀਕਿਮਊਨੀਕਸ਼ੇਨ ਿਡਵਾਈਸ ਹ।ੈ

ਕਦਮ 3    ਆਊਟੇਜ ਜਾ ਂਹਰੋ ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਸਚੰਾਰਾ ਂਲਈ ਸਪੰਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ
 (ਲਾਗੂ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਿਵਕਲਪ ਚਣੁ।ੋ)



1a. ਮਰੀਜ਼ ਘਰ-ਿਵਚੱ ਹਸੋਪੀਸ ਦਖੇਭਾਲ 'ਤ ੇਹ ੈ(ਇਕੱ ‘ਤ ੇਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।)  ਹਾ ਂ ਨਹ�

1b. ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਿਡਵਾਈਸ(ਸਾ)ਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਲੋੜ ਹ†ੈ (ਇਕੱ ‘ਤ ੇਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।)  ਹਾ ਂ ਨਹ�

ਹਠੇਾ ਂਿਦਤੱੀ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੰੀ ਿਡਵਾਈਸ(ਸਾਂ) ਉਪਰਕੋਤ ਨਾਮਾਕਂਨ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਿਨਵਾਸ ਿਵਚੱ ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ/ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ:

 ਿਡਵਾਈਸ:  ਿਬਜਲੀ  ਗੈਸ

  ਿਡਵਾਈਸ:  ਿਬਜਲੀ  ਗੈਸ

  ਿਡਵਾਈਸ:  ਿਬਜਲੀ  ਗੈਸ

†ਇਕੱ ਯਗੋ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੰੀ ਿਡਵਾਈਸ ਇਕੱ ਅਿਜਹੀ ਮਡੈੀਕਲ ਿਡਵਾਈਸ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਖੱਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈਜਾ ਂਿਜਸ ‘ਤ ੇਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਿਨਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ  ਹ।ੈ ਇਹ ਿਡਵਾਈਸ PG&E ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਸੈ ਜਾ ਂਿਬਜਲੀ 'ਤ ੇਚੱਲਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚੱ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯਤੰਰ (ਆਕਸੀਜਨ ਕਨੌਸਨਟਰਟੇਰਜ਼), ਆਇਰਨ ਲੰਗਜ਼, ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਸ ਮਸ਼ੀਨਾ,ਂ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾ,ਂ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਨਰਵ ਿਸਮੂਲੇਟਰਜ਼, ਪ�ਸ਼ੈਰ ਪਡੈ ਅਤ ੇਪਪੰ, ਐਰਸੋਲੋ ਟ�ਟ, ਇਲੈਕਟ�ਸੋਟਿੈਟਕ ਅਤ ੇਅਲਟਰਾਸਿੋਨਕ ਨ�ਬੁਲਾਈਜ਼ਰ, ਕਪੰ�ਸੈਟਰ, 
IPPB ਮਸ਼ੀਨਾ,ਂ ਿਕਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਸ ਮਸ਼ੀਨਾ ਂਅਤ ੇਮੋਟਰ ਨਾਲ ਸਚੰਾਿਲਤ ਵ�ੀਲਚੇਅਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾ ਂਤਕੱ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹ।ੈ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥਰੈਪੇੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਡਵਾਈਸਾ ਂਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ।

2. ਹੀਿਟਗੰ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਕੂਿਲੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ:ੈ
ਜਕੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਧਰਗੰ, ਲੱਤਾ-ਂਬਾਹਾ ਂਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆ ਂਦੀ ਬਲੌਕਜ਼ੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰਿੋਸਸ ਜਾ ਂਸਕਲੇਰਡੋਰਮਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਿਮਆਰੀ ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਭਤੱ ੇਹੀਿਟਗੰ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਕੂਿਲੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ। ਜਕੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ�ਤੀਰਧੋੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ,ੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-ਖ਼ਤਰ ੇਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਜਾ ਂਕਈੋ ਹਰੋ ਸਿਥਤੀ ਹ ੈਿਜਸਦ ੇਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਖੱਣ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਿਵਗੜਣ 
ਤ� ਰਕੋਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਧਰੇ ੇਹੀਿਟਗੰ ਜਾ ਂਕੂਿਲੰਗ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਵੀ ਿਮਆਰੀ ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਭਤੱ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵਾਧੂ ਹੀਿਟਗੰ ਦੀ ਮਡੈੀਕਲ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ:ੈ (ਇਕੱ ‘ਤ ੇਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।)  ਹਾ ਂ  ਨਹ�

ਵਾਧੂ  ਕੂਿਲੰਗ ਦੀ ਮਡੈੀਕਲ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ:ੈ (ਇਕੱ ‘ਤ ੇਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।)  ਹਾ ਂ  ਨਹ�

3. ਮ� ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਜੀਵਨ ਸਹਇਤਾ ਸੰਬਧੰੀ ਿਡਵਾਈਸ(ਸਾ)ਂ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਵਾਧੂ ਹੀਿਟੰਗ ਜਾ ਂਕੂਿਲੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹਵੋਗੇੀ: (ਇਕੱ ਚਣੁ।ੋ)

 ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ:   ਜਾ ਂ ਸਥਾਈ ਤਰੌ ‘ਤੇ

ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ ਿਜ਼ਪੱ ਕਡੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਟੇ ਲਾਇਸਸੰ ਜਾ ਂਿਮਲਟਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ

ਇਸ ਪਤ ੇ‘ਤ ੇਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਮੇਲ ਕਰ:ੋ
PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208
ਜਾਂ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ:ੋ pge.com/medicalbaseline

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ  ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ

ਕਦਮ 5    ਇਕੱ ਯਗੋ ਮਡੈੀਕਲ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਦਆੁਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

ਮ� ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤ ੇਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾ:ਂ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਪ�ਟੰ ਕਰ।ੋ)

ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ—ਭਾਗ ਬੀ (ਮਡੈੀਕਲ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੱ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ*ੇ।)
ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਨਾਮਾਕਂਣ ਅਤ ੇਪੁਨਰ-ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ

“PG&E” ਪਸੈੀਿਫਕ ਗੈਸ ਅਤ ੇਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਕਪੰਨੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉ �ਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋPG&E ਕਾਰਪੋਰਸ਼ੇਨ ਦੀ ਇਕੱ ਸਹਾਇਕ ਕਪੰਨੀ ਹ।ੈ ©2021 ਪਸੈੀਿਫਕ ਗਸੈ ਅਤ ੇਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਕਪੰਨੀ। ਸਾਰ ੇਹਕੱ ਰਾਖਵ� ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਪਸ਼ੇਕਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਦ ੇਉਪਯਗੋਤਾ ਗਾਹਕਾ ਂਦਆੁਰਾ ਫਡੰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਦ ੇਪਬਿਲਕ ਉਪਯਗੋਤਾ 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਹਠੇ PG&E ਦਆੁਰਾ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 62-3481-B   ਜੂਨ 2021   CMB-0621-3607

*ਇਕੱ ਲਾਇਸਸੰਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਓਸਟੀਓਪਿੈਥਕ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਐਕਟ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸਸੰਸ਼ੁਦਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਨਰਸ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਸਹਾਇਕ ਇਕੱ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਨੰੂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿਥਤੀ ਜਾ ਂਿਬਮਾਰੀ ਹਣੋ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਆਟਮੇੋਿਟਡ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ, ਮੁਢੱਲਾ ਿਬਆਨ, ਭਾਗ ਏ

 ਦਸਤਖਤ  ਿਮਤੀ


