
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

ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1894 ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂਸ, ਨਾਭਾ, 
ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਮਾਤਾ ਿਵਸ਼ਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ 
ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ� ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ 1924-
1925 ਦੌਰਾਨ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਬੀੜ ਦੁਸਾਂਝ, ਨਾਭਾ ਿਵਖੇ 
ਕੱਟੀ ਅਤੇ 1955 ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੇਲ ਕੱਟਣ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ 
ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ� ਾਂ 
ਨੰੂ 1972 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂਸ, ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪਿਟਆਲਾ

ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਨ� ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ 
ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 

ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।

ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਸੰੁਦਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਚਲੈਲਾ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪਿਟਆਲਾ

ਬੰਤਾ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਪੰਡ ਲੀਲਾਂ, ਿਜ਼ਲ� ਾ 
ਗੱੁਜਰਾਂਵਾਲਾ (ਪਾਿਕਸਤਾਨ) ਿਵਖੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਾ ਕੌਰ ਅਤੇ 
ਿਪਤਾ ਲੱਧਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ� ਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ 

ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਇਆ, ਿਜਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਿਹਰ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਇਨ� ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ�ੇ ਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ 
ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।

ਬੰਤਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਲੱਧਾ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਕਲੀਹਾਣਾ, ਤਿਹ- ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪਿਟਆਲਾ

ਬੰਤਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ 
ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ 
ਕਾਰਨ ਉਨ� ਾਂ ਨੇ ਜੇਲ�  ਵੀ ਕੱਟੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ 

ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਬੰਤਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਮਿਹਰਂੋ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਮੋਗਾ

ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੰੂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। 
ਇਨ� ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਿਨਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਿਵਰੱੁਧ 

ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਬੋਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ 
ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਅਰਜਨ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ, ਤਿਹ-ਸ� ੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ, ਰੂਪਨਗਰ

ਪ�ੇ ਮ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲਂੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 
ਿਖਲਾਫ਼ 1942 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 
ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 

ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ 
ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਪ�ੇ ਮ ਸਾਗਰ ਪੱੁਤਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ
ਫਗਵਾੜਾ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਕਪੂਰਥਲਾ

ਬੰਤਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਪੱੁਤਰ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ 13 ਵਂੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ 
ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ� ਾਂ 
ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 

ਬਦਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲਂੋ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਬੰਤਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਦੜੌਲੀ, ਤਿਹਸੀਲ ਨੰਗਲ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਰੂਪਨਗਰ 

ਮਿਹੰਗਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ 
ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। 12 
ਨਵੰਬਰ, 1999 ਨੰੂ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੰੂ 

ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ 
ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।

ਮਿਹੰਗਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਿਬਸ਼ਨ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਮੋਗਾ 

ਰਾਮ ਿ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� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ 

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

ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ
ਸ਼ੇਖ ਦੌਲਤ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਲੁਿਧਆਣਾ

ਹੁਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਿਖਲਾਫ 1942 ਿਵੱਚ 
ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ 

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

ਈਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲਂੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਲਈ ਚਲਾਈ ਿਸਵਲ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ 
ਿਲਆ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ 

ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਹੁਕਮ ਿਸੰਘ

ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ

ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ

ਚੰਨਣ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲਂੋ ਗਿਠਤ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਿਜਸ ਸਦਕਾ 
ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ 15 ਅਗਸਤ, 1972 ਿਵੱਚ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ 

ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਚੰਨਣ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਪ�ੇ ਮ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਮੀਰਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਮਾਨਸਾ

ਮਹਾਸ਼ਾ ਕੰੁਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਸੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਸੰਗਰਾਮ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ 15 

ਅਗਸਤ, 1972 ਿਵੱਚ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਮਹਾਸ਼ਾ ਕੰੁਦਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਪੱੁਤਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ
ਬੁਢਲਾਡਾ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਮਾਨਸਾ

ਆਤਮਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1925 ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। 15 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਆਪ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ 
ਜਵਾਨ ਪੋਲੋ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੱੁਦ 

ਪਏ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਉਨ� ਾਂ ਵੱਧ ਚੜ�  ਕੇ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ ਿਜਸ ਕਾਰਨ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਵੱਚ ਜੇਲ�  ਕੱਟਣੀ ਪਈ। 2007 ਿਵੱਚ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮਰ 
ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਆਤਮਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਮ
ਿਪੰਡ ਬੱਢਲ, ਤਿਹਸੀਲ ਸ� ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

ਮੇਹਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਦਾ �ਹੱਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 
ਇਨ� ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲਂੋ 7000 ਡਾਲਰ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ 
ਲਈ ਿਦੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ 

ਸਦਕਾ ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਗਆ।

ਮੇਹਰ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਮੱਲ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਗਾਮੀਵਾਲਾ, ਤਿਹਸੀਲ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਮਾਨਸਾ

ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਦਾ �ਹੱਸਾ ਰਹੇ। 
ਉਨ� ਾਂ ਨੇ ਿਸੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵਖੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ। 
1972 ਿਵੱਚ ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ 2004 ਿਵੱਚ ਸਵਰਗ ਿਸਧਾਰ ਗਏ।

ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਢੇਰ, ਤਿਹਸੀਲ ਸ� ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਿਵਖੇ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ ਬੰਦ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ� ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼� ੀਮਤੀ 

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲਂੋ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੱੁਤਰ ਅਮਰ ਨਾਥ
ਿਪੰਡ ਖ਼ਾਨਪੁਰ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ

ਛੱਜੂ ਰਾਮ 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 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਤਾਮਰ 
ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਪੱੁਤਰ ਪੰੁਨੰੂ ਰਾਮ
ਪਿਨਆੜ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਨੱਥਾ ਿਸੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 1946 ਤੇ 
1948 ਿਵੱਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ। 
ਉਨ� ਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ�  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਨੱਥਾ ਿਸੰਘ ਭੰਗੂ ਪੱੁਤਰ ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਭੰਗੂ
ਨੂਰਪੁਰ ਸੇਠਾਂ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਹਰੀ ਿ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। ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ 

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

ਹਰੀ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਿਲੱਤਰ, ਤਿਹਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਲੁਿਧਆਣਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 
ਅੰਿਮ� ਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ
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