ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਬੇਨਤੀ
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ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਪ�ਟੰ ਕਰੋ।)

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ:

PG&E ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ

ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ (ਿਜਵ� ਇਹ PG&E ਿਬੱਲ ‘ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ)

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਨਵਾਸੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ (ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪਤੇ 'ਤੇ ਫੁਲ
ੱ -ਟਾਈਮ ਿਨਵਾਸੀ)

ਸੇਵਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪਤਾ

ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰ ਬਰ

ਸ਼ਿਹਰ

ਰਾਜ

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪਤੇ ਤ� ਵੱਖ ਹੋਵ)ੇ

ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ

ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰ ਬਰ

ਸ਼ਿਹਰ

ਰਾਜ

ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ

ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ

ਗਾਹਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ

ਗਾਹਕ ਦੀ ਈਮੇਲ
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PG&E ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਿਬੱਲ ਕੀਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ

ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦਾ ਨਾਮ

1. ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਕ
ੈ ਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਵਾਸੀ
ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ PG&E ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਲਈ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ
ਸਵੈ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
2. ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਕ
ੈ ਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਸਥਾਈ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ PG&E ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ
ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਲਈ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ
ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਕ
ੈ ਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨਵ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
3. ਜਦ� ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਨ�ਿਟਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਨਗਾਹ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਯੋਗਤਾ
ਵਾਲੇ ਗ�ਾਹਕ ਬਦਲਵ� ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
PG&E ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. PG&E ਿਨਰਿਵਘਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਦੇ
ਸਕਦੀ। ਿਕਸੇ ਗੈਸ ਜਾਂ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਆਉਟੇਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਵ� ਪ�ਬਧ
ੰ
ਕਰਨ ਲਈ ਮ� ਜੁਮ
ੰ ਵ
ੇ ਾਰ ਹਾਂ।
5. ਗਾਹਕ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ Energy Upgrade
ੇ ਤ� ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ-ਯੋਗਤਾ
California® ਹੋਮ ਅੱਪਗ�ਡ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ, ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ
ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਵਾਉ �ਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ pge.com/saveenergyਨੂੰ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰੋ।
6. PG&E ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਜਵਾਬਕਰਤਾਵਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਊਟੇਜ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ PG&E ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਨੱ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
7. ਿਮਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਭੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਆਰੀ ਰੇਟ ਪਲਾਨ ਬੇਸਲਾਈਨ
ਅਲਾਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਬਜਲੀ ਲਈ, ਇਹ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ
16.438 kWh (ਲਗਭਗ 500 kWh ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਔਸਤਨ
ਿਬਜਲੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹੈ। ਗੈਸ ਲਈ, ਇਹ
ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 0.82192 therms (ਲਗਭਗ 25 therms ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਹੈ,
ਜੋ ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਗੈਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੇ ਿਤੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਭੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ
ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ PG&E ਨਾਲ
1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ pge.com/medicalbaseline‘ਤੇ ਲੱ ਭੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦਾ ਪਤਾ

ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦੇ ਮੈਨਜ
� ਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ
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ਆਊਟੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ
(ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣ।ੋ )

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ PG&E ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ� ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਬਿਲਕ
ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) ਜਾਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ PSPS ਇਵ�ਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ:
ਟੈਕਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ ਬਰ:
ਈਮੇਲ:
� ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ:
ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ 'ਤੇ TTY ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ/ਉਚਾ
� ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਲੀਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਿਡਵਾਈਸ ਹੈ।
TTY ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਚਾ

ਤੁਸ� pge.com/selfcertify'ਤੇ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸ� ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਨਵ� ਿਨਵਾਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ pge.com/medicalbaseline‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:
PG&E Billing Center Medical Baseline, P.O. Box 8329,
Stockton, CA 95208.

ਕਦਮ 4 ਦਸਤਖਤ
ਮ� ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮ� ਇਹ ਵੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ
ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਿਨਵਾਸੀ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਫੁਲ
ੱ -ਟਾਈਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮ� PG&E ਨੂੰ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ
ਿਨਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜਗ�ਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਮ� PG&E ਨੂੰ ਤੁਰਤੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਵੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

ਦਸਤਖਤ
ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਤਰੀਕ

ਆਟੋਮਿੇ ਟਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮੁਢ
ੱ ਲਾ ਿਬਆਨ, ਭਾਗ ਏ
ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ PG&E ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ pge.com/privacy‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
“PG&E”, PG&E ਕਾਰਪੋ ਰੇ ਸ਼ ਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪ ਨੀ ਪੈ ਸ ੀਿਫਕ ਗੈ ਸ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਿਟ� ਕ ਕੰ ਪ ਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦ ੀ ਹੈ। ©2021 Pacific Gas and Electric Company. ਸਾਰੇ ਹੱ ਕ ਰਾਖਵ� ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੇ ਸ਼ ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਦੇ ਉਪਯੋ ਗ ਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦ ਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਉਪਯੋ ਗ ਤਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ� ਸ ਤੀ ਹੇ ਠ PG&E ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦ ਾ ਹੈ।
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