
ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਮਹਾਨ 
ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 

ਕਿੋਟਨ-ਕਿੋਟ ਪ�ਣਾਮ

ਸਾਡ ੇਯੋਧੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ�ੇ ਗੰਢ ਮੌਕੇ, 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ �ਚ ਅਿਹਮ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਿਧਆਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਸਿਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

‘‘ ‘‘

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

22 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਨੰੂ ਜਨਮੇ ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਪੱੁਤਰ 
ਮੰਗਲ ਿਸੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ 

ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 
ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ 2 ਸਾਲ (1937-1939) ਮੰਡੀ ਬੂਰੇਵਾਲਾ 
ਤੇ ਵੇਹੜੀ ਮੰਡੀ (ਮੁਲਤਾਨ) ਿਵਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 
ਸੰਨ 1942 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ 
ਵੱਲਂੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਂੈਟਰਲ ਜੇਲ�  ਮੁਲਤਾਨ 
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿਹਤ 1943 ਿਵੱਚ ਉਨ� ਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਸਜ਼ਾ ਿਸਆਲਕੋਟ ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੱਟੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ 
ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।

ਤਜੇਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਮੰਗਲ ਿਸੰਘ
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, 

ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ  
ਿਨਭਾਉਿਂਦਆਂ ਜੈਤਂੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਿਹਰ 
ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ 

ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਗੋਿਬੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਤਰ ਿਸੰਘ

ਿਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਿਟਆਲਾ 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਾ ਦੀ ਰੰਗੂਨ ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ 
ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ 

ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਮੋਦਨ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ ਪੱਤ ੋਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੋਗਾ

ਨੌਬਤ ਰਾਏ ਦਰਦੀ ਪੱੁਤਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ 9 
ਜਨਵਰੀ, 1915 ਨੰੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ� ਾਂ ਰੋਪੜ ਨਿਹਰ ਪੱੁਲ ਉੱਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ 

ਅੰਬਾਲੇ ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ। ਰੋਪੜ ਸ਼ਿਹਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ 
ਿਦੱਤੀ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ। 
ਇਨ� ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 25 ਮਈ, 1995 ਨੰੂ ਹੋਈ। 1972 ਿਵੱਚ ਪ� ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲਂੋ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਨ�ਬਤ ਰਾਏ ਦਰਦੀ ਪੱੁਤਰ ਪਰਮਾਨੰਦ

ਸਦਰ ਬਾਜਾਰ, ਰਪੋ ੜ

1939 ਿਵਚ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ। ਿਪੰਡ ਝੰਡੇਆਣਾ ਦੇ 
ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ 2002 ਿਵਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਿਬਸ਼ਨ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ- ਝਡੰਵੇਾਲਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੋਗਾ

ਅਰਜੁਨ ਿਸੰਘ 1935 ਤਂੋ 1941 ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੱੁਧ 
ਦਾ �ਹੱਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਸੰਗਾਪੁਰ ਿਵਖੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਿਵੱਚ 
ਰਹੇ। ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ 15 ਅਗਸਤ. 1972 ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਅਰਜੁਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ 

ਮਾਨਸਾ

ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ ਿਪੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਿਵੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਿਸੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੱੁਧ 
ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਨ� ਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਿਵਖੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 

ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਅਤੇ 1972 ਿਵੱਚ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਗਆ।

ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਜਵਾਹਰ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ ਦਾਤਵੇਾਸ, ਮਾਨਸਾ

ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲਂੋ ਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ� ਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ 

ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਈ ਮੋਰਿਚਆਂ 'ਤੇ ਲੋਹਾ ਿਲਆ। ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਝਡੰਾ ਿਸੰਘ 

ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਸੰੁਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲਂੋ ਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।

ਸੰੁਦਰ ਲਾਲ ਦਆੁ ਪੱੁਤਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ 

ਲੁਿਧਆਣਾ

ਵੇਦ ਪ�ਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲਂੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 
ਿਵਰੱੁਧ 1942 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ 
�ਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਉਨ� ਾਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਅਤੇ 

ਪ� ਜਾਪਤ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਵੀ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । 

ਵੇਦ ਪ�ਕਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਬਦਰੀ ਨਾਥ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲਂੋ ਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਿਵਸ਼ਵ ਜੰਗ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਨ� ਾਂ 

ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ 
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਨੱਥਾ ਿਸੰਘ 

ਝਬਕਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਮਾਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲਂੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਿਵੱਚ 
�ਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ 

ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।

ਮਾਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਠਾਕਰ ਿਸੰਘ

 ਿਫ਼ਰਜ਼ੋਪੁਰ 

ਚੱਗਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ 
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਉਨ� ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭੱੁਖ ਹੜਤਾਲ 
ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ 

ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਚੱਗਰ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵਕੀਲ ਿਸੰਘ 

ਚੱਕ ਨੂਰ ਅਲੀ, ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਿਵਰੱੁਧ 1942 
ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ 
ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਤੰਨ 

ਵਾਰ ਜੇਲ�  ਵੀ ਕੱਟੀ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ 
ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤ ਸ਼ਰਮਾ 

ਭਗਵਾਨਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ

ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਿਪਰਥੀ ਿਸੰਘ 1941 ਿਵੱਚ 
ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜਂੋ 

ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 25ਵੀਂ 
ਵਰ�ੇ ਗੰਢ ਮੌਕੇ 1972 ਿਵੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ� ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲਂੋ ਆਪ 
ਜੀ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਆਪ ਜੀ 15 ਦਸੰਬਰ, 1986 ਨੰੂ  
ਸਵਰਗ ਿਸਧਾਰ ਗਏ।

ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਿਪਰਥੀ ਿਸੰਘ 

ਿਪੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰ, ਤਿਹ. ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 12 
ਦਸੰਬਰ, 1923 ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਢੇਰ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 
1943 ਿਵੱਚ ਆਪ ਨੇ ਮੈਿਟ� ਕ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ 

ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭਿਲਆਣ ਿਵਖੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜਂੋ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰੋਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਿਵੱਚ ਇੰਜਨ ਰੂਮ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਵਜਂੋ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਪ� ਤੀ ਿਚਣਗ ਜਾਗੀ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਦੇ ਿਵਦਰੋਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਗਏ। ਿਜਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਨੇ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ�ੇ ਗੰਢ ਮੌਕੇ 1972 ਿਵੱਚ ਤਤਕਾਲੀ 
ਪ� ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲਂੋ ਆਪ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 
ਆਪ ਜੀ 18 ਮਈ, 2018 ਨੰੂ ਆਪ ਸਵਰਗ ਿਸਧਾਰ ਗਏ।

ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ ਢਰੇ, ਤਿਹ. ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

ਿਕਰਾਪਲ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਜਵਾਹਰ ਿਸੰਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰਡ ਮੀਰਪੁਰ 
ਤਿਹਸੀਲ ਸ� ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ�ੇ ਗੰਢ ਮੌਕੇ 1972 ਿਵੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ� ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਵੱਲਂੋ ਆਪ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਿਕਰਪਾ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਿਸੰਘ 

ਿਪੰਡ ਮੀਰਪੁਰ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 

ਤਿਹਸੀਲ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 
ਅੰਿਮ� ਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ
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