QUESTION AND ANSWER PROCEDURES – Punjabi
ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਪੈਟਲੂਮਾ 2022

ਜੋ ਲੋ ਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨAB ਦਾ ਚੁਣਾਓ ਹਰ ਿਦਨ ਸਿਤਸੰ ਗ ਤE ਪਿਹਲB ਇਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣਾਓ
ਏਰੀਆ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਖੁੱ ਲAੇਗਾ ਅਤੇ 8:00 ਵਜੇ ਬੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤE ਬਾਅਦ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਕੱ ਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸN ਸਵਾਲ
ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤB ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਹਾਲ ਦੇ ਿਪੱ ਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਚੁਣਾਓ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਓ ਨਹN ਹੁੰ ਦਾ ਤB
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੁਣਾਓ ਦੀ ਪPਿਕਿਰਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤE ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਨਹN ਲੱਗ
ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਿਹੰ ਦੀ ਜ2 ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਨਹ7 ਹੈ:
ਜੇ ਤੁਸN ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਜB ਿਹੰ ਦੀ ਤE ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤB ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਿਲਖ ਕੇ, ਹਾਲ ਦੇ
ਿਪੱ ਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਚੁਣਾਓ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਗ (ਟਰBਸਲੇ ਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਕੋਲ ਿਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ, ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰB ਿਵਚ ਇਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਿਲਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ
ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤB ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸN ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪਿਹਲB ਤE ਹੀ ਿਕਸੇ ਤE ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਜੀ। ਜਦE ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ Xਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਤB ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸN ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਚੁਣਾਓ ਏਰੀਆ ਤੇ
ਆ ਜਾਓ।
ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ2:
ਡੇਰੇ ਨY ਸਵਾਲB ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੇਠB ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ।
1. ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਜB 18 ਤE ਵੱ ਧ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
2. ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3. ਿਸਰਫ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਸਵਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਿਨਜੀ, ਆਰਿਥਕ, ਿਸਹਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਜB ਿਸਆਸੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵB ਬਾਰੇ।
5. ਦੂਸਿਰਆਂ ਵੱ ਲE ਸਵਾਲ ਨਹN ਪੁੱ ਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
6. ਲੰਬੇ ਨeਟ, ਕਿਵਤਾਵB ਜB ਿਚੱ ਠੀਆਂ ਨਹN ਪੜAਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
7. ਜਦE ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤB ਉਨAB ਨੂੰ ਿਵਚ ਨਾ ਟੋਕੋ ਜੀ; ਪਿਹਲB ਉਨAB ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ
ਿਦਓ, ਿਫਰ ਬੋਲੋ।
ਜੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵB ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਈਕPੋਫ਼ੋਨ ਹੋਏ, ਤB ਿਜਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸN ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਲੱਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੁੱ ਛਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨAB ਦੀ ਿਸਹਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਜB ਵੇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹN ਕਰਨY ਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ
ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾkਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਮਾਰਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ
ਜB ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ।
ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤE ਿਮਲੀਆਂ ਇਨAB ਿਹਦਾਇਤB ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਗਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ:
1. ਸਿਤਸੰ ਗ ਪPੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮn ਤਾੜੀ ਨਾ ਬਜਾਓ ਜੀ।
2. ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਗੁਪਿਨਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨAB ਵੱ ਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ।
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