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

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

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਨਵਾਸੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤ ੇਆਖਰੀ ਨਾਮ (ਗਾਹਕ ਜਾ ਂਸਵੇਾ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਫੁਲੱ-ਟਾਈਮ ਿਨਵਾਸੀ)

ਸੇਵਾ ਸੰਬਧੰੀ ਪਤਾ  ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ

ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ ਿਜ਼ਪੱ ਕਡੋ

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਡਾਕ ਭਜੇਣ ਦਾ ਪਤਾ (ਜਕੇਰ ਸਵੇਾ ਸਬੰਧੰੀ ਪਤ ੇਤ� ਵਖੱ ਹਵੋ)ੇ  ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ

ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ ਿਜ਼ਪੱ ਕਡੋ

ਗਾਹਕ ਦ ੇਘਰ ਦਾ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ

ਗਾਹਕ ਦੀ ਈਮਲੇ

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤ ੇਸਿਹਮਤ ਹਾ ਂਿਕ:

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

2. ਜਕੇਰ ਯਗੋ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ 
ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਸਥਾਈ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤਾਂ PG&E ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ 
ਪ�ਗੋਰਾਮ ਲਈ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਿਨਰਤੰਰ ਯਗੋਤਾ ਦੀ ਸਵ-ੈਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 
ਫਾਰਮ ਅਤ ੇਹਰ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯਗੋਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਦ ੇ
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਕੱ ਨਵ� ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

3. ਜਦ� ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਨ�ਿਟਸ ਭਜੇ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਿਨਗਾਹ ਸੰਬਧੰੀ 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 ਸਬੰਧੰੀ ਸਵੇਾ ਦੀ ਗਰਟੰੀ ਨਹ� ਦ ੇ
ਸਕਦੀ। ਿਕਸੇ ਗਸੈ ਜਾ ਂਿਬਜਲੀ ਦ ੇਆਉਟਜੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ ਬਦਲਵ� ਪ�ਬਧੰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮ� ਜੰੁਮਵੇਾਰ ਹਾ।ਂ

5. ਗਾਹਕ ਊਰਜਾ ਬਚੱਤ ਪ�ਗੋਰਾਮਾ ਂਿਜਵ� ਿਕ Energy Upgrade 
California® ਹਮੋ ਅਪੱਗ�ਡੇ ਤ� ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਆਮਦਨ-ਯੋਗਤਾ 
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।ੋ

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

7. ਿਮਆਰੀ ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਭਤੱਾ ਘਟੱ ਕੀਮਤ 'ਤ ੇਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਭਤੱ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿਮਆਰੀ ਰਟੇ ਪਲਾਨ ਬਸੇਲਾਈਨ 
ਅਲਾਟਮ�ਟ ਿਵਚੱ ਜੜੋ ਿਦਤੱ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਿਬਜਲੀ 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।ੈ ਗੈਸ ਲਈ, ਇਹ 
ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 0.82192 therms (ਲਗਭਗ 25 therms ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਹ,ੈ 
ਜ ੋਇਕੱ 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।ੋ ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ 
ਬਾਰ ੇਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ pge.com/medicalbaseline‘ਤ ੇਲੱਭੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਕਦਮ 4   ਦਸਤਖਤ

 ਦਸਤਖਤ
ਗਾਹਕ ਦ ੇਦਸਤਖਤ

ਤਰੀਕ

ਮਡੈੀਕਲ ਬਸੇਲਾਈਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਸਵ-ੈਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਬੇਨਤੀ

“PG&E”, PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੀਿਫਕ ਗੈਸ ਅਤ ੇਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ©2021 Pacific Gas and Electric Company. ਸਾਰ ੇਹੱਕ ਰਾਖਵ� ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਉਪਯੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਪਬਿਲਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਹੇਠ PG&E ਦੁਆਰਾ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  61-0502         ਫਰਵਰੀ 2021   CMB-0621-3800

ਤੁਸ� pge.com/selfcertify'ਤ ੇਸਵ-ੈਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸ� ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਨਵ� ਿਨਵਾਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ 
ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇpge.com/medicalbaseline‘ਤ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪਪੇਰ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਨੰੂ ਇਸ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਡਾਕ ਰਾਹ� ਭਜੇ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 
PG&E Billing Center Medical Baseline, P.O. Box 8329, 
Stockton, CA 95208.

PG&E ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

ਮੋਬਾਈਲ ਹਮੋ ਜਾ ਂ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, ਤਾਂ ਜ ੋਅਸ� ਯਜੋਨਾਬੱਧ ਪਬਿਲਕ 
ਸਫ਼ੇਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟੱਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) ਜਾ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਹਰੋ ਸਿਥਤੀਆ ਂਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਿਜੰਨ�ਾ ਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਕਟੱ 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।

ਸਪੰਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ

      ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ: 

      ਟਕੈਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ:

      ਈਮਲੇ:

      ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ 'ਤ ੇTTY ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲੇੋ/ਉ �ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾ ਂਦ ੇਲਈ ਸਪੰਰਕ:
      TTY ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਉ �ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਟਲੈੀਕਿਮਊਨੀਕਸ਼ੇਨ ਿਡਵਾਈਸ ਹ।ੈ

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

ਆਟਮੋਿੇਟਡ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ, ਮੁਢੱਲਾ ਿਬਆਨ, ਭਾਗ ਏ

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

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