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ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆ ਂਰਵੱਚ ਰਬਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 
ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲ 
ਸਰਿਤੀਆ ਂਦ ੇਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਬਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ 
ਟੀਚਾ ਵਾਰੀ ਰਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕਟੌਤੀਆ ਂ
ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਬਜਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਪਾਵੇਰ ਸਰੇਵੇਰ ਡਰਵੇਾਰਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SDG&E® ਦਰੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਡਬਜਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੇਰਤੋਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 
ਨਾਲ ਘ੍ਰਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਡਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਲਾਭ 
ਪਾਵੇਰ ਸਰੇਵੇਰ ਡਰਵੇਾਰਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਵੇੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ 

ਅਲਰ੍ਰ ਜਾ ਂਪੂਰਰੇ ਪ੍ਰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗਡਰੱਿ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਡਿਤੀ ਦਰੇ 
ਦੌਰਾਨ $2.00 ਪ੍ਰਤੀ ਡਕਲੋਵੇਾ੍ਰ ਦਾ ਡਬੱਲ ਕੈ੍ਡਿ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗਰੇ।

ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਡਬੱਲ ਦਰੇ ਕੈ੍ਡਿ੍ਰ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵੇਾਸਤਰੇ, ਇੱਕ 

ਪਾਵੇਰ ਸਰੇਵੇਰ ਡਰਵੇਾਰਿਜ਼ ਇਵੇੈਂ੍ਰ ਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ 

ਨਾਲੋਂ ਘੱ੍ਰ ਡਬਜਲੀ ਦੀ ਵੇਰਤੋਂ ਕਰੋ ਡਜੰਨੀ ਤੁਸੀਂ 
ਡਵੇਡਸ਼ਸ਼੍ਰ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਕਰਦਰੇ ਹੋ।

ਇਨਸੈਂਟਿਵ

$2.00 
ਪ੍ਰਤੀ ਡਕਲੋਵੇਾ੍ਰ (ਡਬਜਲੀ)

ਸੂਚਨਾ ਲੀਡ ਸਮਾਂ
ਇਵੇੈਂ੍ਰ ਤੋਂ ਡਦਨ-ਪਡਹਲਾ ਂ

ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਗਾਹਕ ਡਕਸਰੇ ਹੋਰ SDG&E ਇਨਸੈਂਡ੍ਰਵੇ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਵੇੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ, 
ਏਸੀ ਸਰੇਵੇਰ, ਕੈਪਰੇਡਸ੍ਰੀ ਡਬਡਿੰਗ ਜਾ ਂਤੀਜਰੇ-ਡਿਰ 

ਦਰੇ ਡਕਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰੇਤ।

ਜਰੋਖਮ
ਤੁਹਾਿੀ ਡਬਜਲੀ ਦੀ ਵੇਰਤੋਂ ਨੰੂ ਨਾ ਘ੍ਰਾਉਣ 

ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਰੇਗਾ।

ਫੋ਼ਨ

(866)-291-9516

ਔਨਲਾਈਨ
sdge.com/powersaver

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  
ਕੋਈ ਵੇੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਡ੍ਰਰਿਕ SDG&E ਗਾਹਕ ਡਜਸ ਕੋਲ 

ਇੱਕ ਸਮਾਰ੍ਰ ਮੀ੍ਰਰ ਹੈ। ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਡਕਸਰੇ ਹੋਰ SDG&E 

ਇਨਸੈਂਡ੍ਰਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਰੇ, ਡਜਵੇੇਂ ਡਕ ਏਸੀ 
ਸਰੇਵੇਰ, ਕੈਪਰੇਡਸ੍ਰੀ ਡਬਡਿੰਗ ਜਾ ਂਡਤਜਰੇ-ਡਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਡਜ਼ਆਦਾ 
ਵੇਰੇਰਵੇਰੇ ਲਈ ਅਡਿਕਾਰਕ ਡਨਯਮਾ ਂਅਤਰੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦਾ ਹਵੇਾਲਾ ਲਓ। 
ਇੱਕ ਕਡਮਊਡਨ੍ਰੀ ਚੋਏਸ ਐਗ੍ਰੀਗਰੇ੍ਰਰ (CCA) ਜਾਂ
ਿਾਇਰੈਕ੍ਰ ਐਕਸੈਸ (DA) ਦਰੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹਰੇ 
ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਰੇ ਹਨ।

ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਟਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?  
ਇੱਕ ਗਡਰਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਿੰੀਪੇਂਿੇਂ੍ਰ 

ਡਸਸ੍ਰਮ ਆਪਰਰੇ੍ਰਰ (CAISO) ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਐਲਰ੍ਰ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਰੇਗਾ।  ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, SDG&E ਇੱਕ ਪਾਵੇਰ ਸਰੇਵੇਰ 

ਡਰਵੇਾਰਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਵੇੈਂ੍ਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਰੇਗਾ ਅਤਰੇ ਇਵੇੈਂ੍ਰ ਤੋਂ 
ਡਦਨ-ਪਡਹਲਾ ਂਸੂਚਨਾਵੇਾ ਂਭਰੇਜੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਸੰਪ੍ਰਕ  
ਡਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰੇਰਵੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ
ਪਾਵੇਰ ਸਰੇਵੇਰ ਡਰਵੇਾਰਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਵੇੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ,  

sdge.com/powersaver ‘ਤਰੇ ਜਾਓ।
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