
ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਗਾਤ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਿੁਚੀ ਅਨੁਸਾਿ ਸੁਝਾਅ ਰਦਓ। 

                      ਮਕਾਨ ਨੂੰ : 90, 

                                               ਸੂੰ ਦੀਪ ਕਲੋਨੀ , 

                                                    ਖੂੰ ਨਾ। 

                     ਰ਼ਿਲਹਾ ਲੁਰਿਆਣਾ। 

                    10 ਅਪਿੈਲ 2020. 

ਸਰਤਕਾਿਯੋਗ ਭ ਆ ਜੀ,  

           ਰਪਆਿ ਸਰਹਤ ਸਰਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਿ ਰਮਰਲਆ ਰਜਸ ਰ ੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਨੂੰ ਬਿ 
ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ  ਿਾਈ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬਹੁਤ ਿੂੰ ਨ ਾਦੀ ਹਾ। 

 



 



 ਮੈਨ ੂੰ   ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਿ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਲਗਾਤਾਿ ਰਮਲਦੇ 
ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਿ ਾਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਰਮਲੀ ਹੈ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਪੜ੍ਹ 
ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਿ  ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਹੋਿ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 
ਕਿਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।  

 



           ਰਪਆਿੇ ਭ ਆ ਜੀ, ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਗਾਤ  ਜੋਂ ਜ ੋ ੀ ਕੁਝ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੇ ਗੋੇ, ਮੇਿੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ 
ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਪਆਿ ਅਤੇ ਅਸੀਿ ਾਦ 
ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਨਮਿਤਾ ਸਾਰਹਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ 
ਰਕ ਚੂੰ ਗਾ ਹੋ ੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਸੁਗਾਤ  ਜੋਂ ਕੁਝ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਪਸੁਤਕਾਂ 
ਭੇਜ ਦੇ ੋ।         

 



 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪਰੀਰਖਆ ਦੀ 
ਰਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਮਆਿੀ ਿਸਾਲਾ  ੀ ਲਗ ਾ ਰਦਓ ਤਾਂ ਹੋਿ 
 ੀ  ਿੀਆ ਹੋ ੇਗਾ।  



 

 

 

 

 

 

 

 
ਸਾਡੇ ਅਰਿਆਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਕ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾ 
ਕੇ ਲ ਰਗਆਨ ਰ ੱਚ  ੀ  ਾਿਾ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸਾ 
ਪਰੇਿਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ  ੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੂੰ ਜਾਬੀ  ਾਲੇ 
ਅਰਿਆਪਕ ਆਮ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਰ਼ਿਕਿ ਕਿਦੇ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ : 

      



ਮਾਂ                    ਮੈਕਰਸਮ ਗੋਿਕੀ 

    

 



ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਤਾਸਕੀ ਤੱਕ      ਹਿਪਾਲ ਰਸੂੰ ਘ ਪੂੰ ਨ  

   



ਡ ੂੰ ਘੀਆਂ ਰਸਖਿਾਂ            ਨਰਿੂੰ ਦਿ ਰਸੂੰ ਘ ਕਪ ਿ                                                                                                 

 



ਏਹੋ ਹਮਾਿਾ ਜੀ ਣਾ          ਦਲੀਪ ਕੌਿ ਰਟ ਾਣਾ 

   



ਮੇਿਾ ਰਪੂੰ ਡ               ਰਗਆਨੀ ਗੁਿਰਦੱਤ ਰਸੂੰ ਘ  

 

 

 



ਮੇਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿੀਝ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 
ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਰਦਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਿੂੰ ਨ ਾਦੀ ਹੋ ਾਂਗਾ। 

           ਆਦਿ ਸਰਹਤ।  

                       ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, 

                       ਜੁਗਿਾਜ ਰਸੂੰ ਘ।                                                                                           

 ਪਤਾ:            

 ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਿ 20, 

 ਕੋਠੀ ਿੋਡ, 

 ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਰਸੂੰ ਘ ਨਗਿ।  

                     ਰਤਆਿ ਕਿਤਾ 

                                  ਸੂੰ ਦੀਪ ਰਸੂੰ ਘ  

                                  ਸ.ਹ.ਸ ਰਭੂੰ ਡੀ ਔਲਖ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਿ  



                             


