QUESTION AND ANSWER PROCEDURES – PUNJABI

Petaluma 2019

ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਪੇ ਟਾਲੂਮਾ 2019
ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਨੇ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁ ਨਾਓ ਹਰ ਸਿਤਸੰ ਗ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇੱ ਕ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਚੁ ਨਾਓ ਏਰੀਆ ਹਰ ਰੋ ਜ਼ ਸਵੇ ਰੇ
7:00 ਵਜੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗਾ ਅਤੇ 8:00 ਵਜੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਕੇ ਚੁ ਨਾਓ ਏਰੀਆ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 8:15 ਤੋ ਂ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਏਰੀਆ ਬੰ ਦ
ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁ ਿਣਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੁ ਨਾਓ
ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਹੁ ੰ ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਹਾਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁ ਨਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਚੁ ਨਾਓ ਦੀ
ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਖਤਮ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਲੱ ਗੇ ।
ਜੇ ਕਰ ਸਵਾਲ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ, ਿਹੰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਹੋ ਵੇ :
ਜੇ ਤੁਸੀ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਜਾਂ ਿਹੰ ਦੀ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਿਲਖ ਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਏਰੀਆ (ਟਰਾਂ ਸਲੇ ਸ਼ਨ
ਸਟੇ ਸ਼ਨ) ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਏਰੀਆ ਹਾਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਚੁ ਨਾਓ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਤੇ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੇ ਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ , ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਿਲਖ ਦੇ ਵੇ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ
ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਤੋ ਂ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਿਮਲ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੁ ਨਾਓ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲੈ ਆਓ।
ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ :
ਡੇ ਰੇ ਵਲੋ ਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ :
1. ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਜਾਂ 18 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
2. ਸਵਾਲ ਛੋ ਟੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3. ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
4. ਸਵਾਲ ਿਸਰਫ ਰੂ ਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਿਨਜੀ, ਆਰਿਥਕ, ਿਸਹਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਿਸਆਸੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ।
5. ਦੂ ਸਿਰਆਂ ਵਲੋ ਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ।
6. ਲੰ ਬੇ ਨੋ ਟ, ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਚੱ ਠੀਆਂ ਨਾ ਪੜੋ ।
7. ਜਦੋ ਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਚ ਨਾ ਟੋ ਕੋ ਜੀ। ਕੁਝ ਿਵਚ ਬੋ ਲਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਦਓ ਜੀ।
ਜੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲੱ ਗ-ਅਲੱ ਗ ਮਾਈਕਰੋ ਫੋਨ ਹੋ ਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਿਜਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।
ਿਕਰਪਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਿਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਵੇ ਸ ਬਾਰੇ ਿਨਜੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਫੋ ਟੋਆਂ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ
ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਮਾਰਗ ਿਸਿਖਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਭੌ ਿਤਕ ਰੂ ਪ ਬਾਰੇ । ਡੇ ਰੇ ਤੋ ਂ ਿਮਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ
ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸੰ ਗਤ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀਆਂ :
1. ਸਿਤਸੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇ ਲੇ ਤਾਲੀ ਨਾ ਬਜਾਓ ਜੀ।
2. ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਗੋ ਪਨੀਅਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ।
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