ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਅੰ ਿਮਤ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ
ਸੁਤਤ
ੰ ਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੰ ੂ
ਕਿੋਟਨ-ਕਿੋਟ ਪਣਾਮ

‘‘

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰੇ ਗੰਢ ਮੌ ਕੇ,
ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰ ਤਰਤਾ ਸੰ ਗਰਾਮ ਚ ਅਿਹਮ ਯੋ ਗਦਾਨ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋ ਿਧਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਸਿਤਕਾਰ ਭੇ ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

‘‘

ਭਗਵੰ ਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰ ਤਰੀ,ਪੰ ਜਾਬ

ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ
ਗੋਿਬੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਤਰ ਿਸੰਘ
ਿਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਟਆਲਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ
ਿਨਭਾਉਿਂਦਆਂ ਜੈ ਤੋਂ ਦੇ ਮੋ ਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੰ ਡਲ ਲਿਹਰ
ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ
ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੋਦਨ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਮੋਗਾ

ਸੁਤੰ ਤਰਤਾ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੌ ਰਾਨ ਬਰਮਾ ਦੀ ਰੰ ਗੂਨ ਜੇ ਲ ਿਵੱ ਚ
ਰਹੇ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਬਦਲੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਮੇ ਰ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਿਬਸ਼ਨ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ- ਝਡ
ੰ ਵ
ੇ ਾਲਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਮੋਗਾ

ਅਰਜੁਨ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ
ਮਾਨਸਾ

1939 ਿਵਚ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਏ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ । ਿਪੰ ਡ ਝੰ ਡੇਆਣਾ ਦੇ
ਸਰਪੰ ਚ ਵੀ ਰਹੇ । ਉਨਾਂ ਦੀ 2002 ਿਵਚ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਅਰਜੁਨ ਿਸੰ ਘ 1935 ਤੋ ਂ 1941 ਤੱ ਕ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ
ਦਾ ਹੱ ਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਸੰ ਗਾਪੁਰ ਿਵਖੇ 5 ਸਾਲ ਕੈ ਦ ਿਵੱ ਚ
ਰਹੇ । ਇਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ. 1972 ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਨਬਤ ਰਾਏ ਦਰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਨੰ ਦ
ਸਦਰ ਬਾਜਾਰ, ਰਪ
ੋ ੜ

ਤਜ
ੇ ਾ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲ ਿਸੰਘ
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ,
ਪਾਵਰ ਕਾਲੋ ਨੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਨੌ ਬਤ ਰਾਏ ਦਰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ 9
ਜਨਵਰੀ, 1915 ਨੂੰ ਹੋ ਇਆ। ਉਨਾਂ ਰੋ ਪੜ ਨਿਹਰ ਪੁੱਲ ਉੱ ਤੇ
ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਿਵਰੋ ਧ ਕਰਨ ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ
ਅੰ ਬਾਲੇ ਜੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱ ਟੀ। ਰੋ ਪੜ ਸ਼ਿਹਰ ਆਉਣ ਉੱ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾ
ਿਦੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱ ਤੇ ਵੀ ਰੋ ਿਕਆ ਿਗਆ।
ਇਨਾਂ ਦੀ ਮੌ ਤ 25 ਮਈ, 1995 ਨੂੰ ਹੋ ਈ। 1972 ਿਵੱ ਚ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱ ਲੋਂ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।
ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਦਾਤਵ
ੇ ਾਸ, ਮਾਨਸਾ

ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਡ ਦਾਤੇ ਵਾਸ ਨੇ ਸੁਤੰ ਤਰਤਾ ਸੰ ਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ
ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਿਸੰ ਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ
ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਉਨਾਂ ਕਲਕੱ ਤਾ ਿਵਖੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਕੱ ਟੀ ਅਤੇ 1972 ਿਵੱ ਚ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਗਆ।
ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਦਆ
ੁ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ
ਲੁ ਿਧਆਣਾ

ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇ ਸ਼
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱ ਡਾ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।
ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨੱ ਥਾ ਿਸੰਘ
ਝਬਕਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਮੋ ਹਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇ ਸ਼
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਿਵਸ਼ਵ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।

22 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਤੇ ਜਾ ਿਸੰ ਘ ਿਗੱ ਲ ਪੁੱਤਰ
ਮੰ ਗਲ ਿਸੰ ਘ ਨੇ ਕੇ ਵਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਦੇ ਸ਼
ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।
ਵਾਰੰ ਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ (1937-1939) ਮੰ ਡੀ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ
ਤੇ ਵੇ ਹੜੀ ਮੰ ਡੀ (ਮੁਲਤਾਨ) ਿਵਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ
ਸੰ ਨ 1942 ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ
ਵੱ ਲੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈ ਂਟਰਲ ਜੇ ਲ ਮੁਲਤਾਨ
ਭੇ ਜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਤਿਹਤ 1943 ਿਵੱ ਚ ਉਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਿਸਆਲਕੋ ਟ ਜੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਬਾਮੁਸ਼ੱ ਕਤ ਕੱ ਟੀ। ਦੇ ਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।

ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਝਡ
ੰ ਾ ਿਸੰਘ
ਨੰ ਗਲ ਲੁ ਬਾਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇ ਸ਼
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱ ਡਾ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ
ਫੌ ਜ ਨਾਲ ਕਈ ਮੋ ਰਿਚਆਂ 'ਤੇ ਲੋ ਹਾ ਿਲਆ। ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਵੇਦ ਪਕਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਬਦਰੀ ਨਾਥ
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ

ਵੇ ਦ ਪਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱ ਲੋਂ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ਾਂ
ਿਵਰੁ ੱ ਧ 1942 ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵੱ ਚ
ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਲਾਲ ਝੰ ਡਾ ਅਤੇ
ਪਜਾਪਤ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼
ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।

ਚੱਗਰ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵਕੀਲ ਿਸੰਘ
ਚੱਕ ਨੂਰ ਅਲੀ, ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ

ਚੱ ਗਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਨਰੰ ਤਰ
ਸੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ । ਉਨਾਂ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੌ ਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ
ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਭਗਵਾਨਪੁਰ, ਜਲੰ ਧਰ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ਾਂ ਿਵਰੁ ੱ ਧ 1942
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਛੇ -ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਤੰ ਨ
ਵਾਰ ਜੇ ਲ ਵੀ ਕੱ ਟੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ
ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਮਾਨ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਠਾਕਰ ਿਸੰਘ
ਿਫ਼ਰਜ਼
ੋ ਪੁਰ

ਮਾਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਿਵੱ ਚ
ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ
ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।
ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਢਰ
ੇ , ਤਿਹ. ਸੀ ਅਨੰ ਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਇੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ 12
ਦਸੰ ਬਰ, 1923 ਨੂੰ ਿਪੰ ਡ ਢੇ ਰ ਿਵਖੇ ਹੋ ਇਆ। ਸਾਲ
1943 ਿਵੱ ਚ ਆਪ ਨੇ ਮੈ ਿਟਕ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੁਕੰ ਮਲ ਕਰਨ
ਉਪਰੰ ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭਿਲਆਣ ਿਵਖੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜੋ ਂ ਨੌ ਕਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਰੋ ਇਲ ਇੰ ਡੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਜਨ ਰੂ ਮ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਵਜੋ ਂ
ਨੌ ਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱ ਗੇ । ਇਸ ਨੌ ਕਰੀ ਦੌ ਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਪਤੀ ਿਚਣਗ ਜਾਗੀ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਦੇ ਿਵਦਰੋ ਹ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਗਏ। ਿਜਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰੇ ਗੰ ਢ ਮੌ ਕੇ 1972 ਿਵੱ ਚ ਤਤਕਾਲੀ
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਆਪ ਜੀ 18 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਰਗ ਿਸਧਾਰ ਗਏ।

ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਿਪਰਥੀ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰ, ਤਿਹ. ਸੀ ਅਨੰ ਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

ਮਲਕੀਤ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਿਪਰਥੀ ਿਸੰ ਘ 1941 ਿਵੱ ਚ
ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਏ। ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ ਵਜੋ ਂ
ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱ ਟਣ ਲਈ ਭੇ ਜ ਿਦੱ ਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 25ਵੀਂ
ਵਰੇ ਗੰਢ ਮੌ ਕੇ 1972 ਿਵੱ ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪ
ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਆਪ ਜੀ 15 ਦਸੰ ਬਰ, 1986 ਨੂੰ
ਸਵਰਗ ਿਸਧਾਰ ਗਏ।

ਿਕਰਪਾ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਮੀਰਪੁਰ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ,
ਤਿਹਸੀਲ, ਸੀ ਅਨੰ ਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

ਿਕਰਾਪਲ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਿਸੰ ਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰ ਡ ਮੀਰਪੁਰ
ਤਿਹਸੀਲ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰੇ ਗੰ ਢ ਮੌ ਕੇ 1972 ਿਵੱ ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂਧੀ
ਵੱ ਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ

