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
ਹਰੀ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ

ਬੰ ਤਾ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਲੱ ਧਾ ਿਸੰ ਘ

ਿਪੰ ਡ ਜੱ ਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂ ਸ, ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਟਆਲਾ

ਿਪੰ ਡ ਕਲੀਹਾਣਾ, ਤਿਹ- ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਟਆਲਾ

ਹਰੀ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1894 ਜੱ ਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂਸ, ਨਾਭਾ,
ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਮਾਤਾ ਿਵਸ਼ਨ ਕੌ ਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਇਆ। ਇਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅੰ ਦੋਲਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ 19241925 ਦੌ ਰਾਨ ਜੈ ਤੋ ਮੋ ਰਚੇ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇ ਲ ਬੀੜ ਦੁਸਾਂਝ, ਨਾਭਾ ਿਵਖੇ
ਕੱ ਟੀ ਅਤੇ 1955 ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੇ ਲ ਕੱ ਟਣ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰ ਵੀ
ਕਈ ਜੇ ਲਾਂ ਕੱ ਟੀਆਂ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ
ਨੂੰ 1972 ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਬੰ ਤਾ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਪੰ ਡ ਲੀਲਾਂ, ਿਜ਼ਲਾ
ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ (ਪਾਿਕਸਤਾਨ) ਿਵਖੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਾ ਕੌ ਰ ਅਤੇ
ਿਪਤਾ ਲੱ ਧਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨੌ ਜਵਾਨੀ
ਦੌ ਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅੰ ਦੋਲਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਗਦਾਨ
ਪਾਇਆ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੰ ਡਲ ਲਿਹਰ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ ਪੇ ਮ ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ
ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।

ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਿਸੰ ਘ
ਿਪੰ ਡ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ, ਤਿਹ-ਸੀ ਚਮਕੌ ਰ ਸਾਿਹਬ, ਰੂ ਪਨਗਰ

ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਿਸੰ ਘ
ਿਪੰ ਡ ਚਲੈ ਲਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਟਆਲਾ

ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ
ਬਾਗ਼ ਮੋ ਰਚਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋ ਰਚਾ ਅਤੇ ਜੈ ਤੋ ਦਾ ਮੋ ਰਚਾ
ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਦੇ ਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।

ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਮੌ ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਇਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫ਼ੌ ਜ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਿਨਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰ ਸਾਰ ਯੁੱਧ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ਾਂ ਿਵਰੁ ੱ ਧ
ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰ ਗੀ ਕੈ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋ ਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦ ਬੋ ਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ
ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਬੰ ਤਾ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇ ਰ ਿਸੰ ਘ

ਬੰ ਤਾ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰ ਘ

ਿਪੰ ਡ ਮਿਹਰੋ ਂ , ਿਜ਼ਲਾ ਮੋ ਗਾ

ਿਪੰ ਡ ਦੜੌ ਲੀ, ਤਿਹਸੀਲ ਨੰਗਲ, ਿਜ਼ਲਾ ਰੂ ਪਨਗਰ

ਬੰ ਤਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੌ ਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ
ਫ਼ੌ ਜ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ
ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲ ਵੀ ਕੱ ਟੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਬੰ ਤਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰ ਘ 13 ਵੇ ਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ
ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਉਣ
ਬਦਲੇ ਮਾਨਯੋ ਗ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱ ਲੋਂ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਮਿਹੰ ਗਾ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਿਬਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ

ਪੇ ਮ ਸਾਗਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ

ਿਪੰ ਡ ਘੱ ਲ ਕਲਾਂ , ਿਜ਼ਲਾ ਮੋ ਗਾ

ਫਗਵਾੜਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ

ਪੇ ਮ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱ ਲੋਂ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ਾਂ
ਿਖਲਾਫ਼ 1942 ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ
ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ
ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ
ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਮਿਹੰ ਗਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫ਼ੌ ਜ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ । ਉਹ ਦੇ ਸ਼
ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ । 12
ਨਵੰ ਬਰ, 1999 ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਹਾਂਤ ਹੋ ਇਆ। ਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ
ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ।

ਰਾਮ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਿਦੱ ਤ ਿਸੰ ਘ

ਹਰੀ ਿਸੰ ਘ

ਸ਼ੇ ਖ ਦੌ ਲਤ, ਿਜ਼ਲਾ ਲੁਿਧਆਣਾ

ਿਪੰ ਡ ਿਲੱ ਤਰ, ਤਿਹਸੀਲ ਰਾਏਕੋ ਟ, ਿਜ਼ਲਾ ਲੁਿਧਆਣਾ

ਹਰੀ ਿ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। ਇਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਰਾਮ ਿ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 ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼
ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਹੁ ਕਮ ਿਸੰ ਘ

ਛੱ ਜੂ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਪੁੰਨੂੰ ਰਾਮ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਿਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਪਿਨਆੜ, ਿਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਛੱ ਜੂ ਰਾਮ 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 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਤਾਮਰ
ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਹੁ ਕਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ਾਂ ਿਖਲਾਫ 1942 ਿਵੱ ਚ
ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਈਸ਼ਰ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ

ਨੱਥਾ ਿਸੰ ਘ ਭੰ ਗੂ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ ਭੰ ਗੂ

ਕੋ ਟ ਫਤੂਹੀ, ਿਜ਼ਲਾ ਹੁ ਿਸ਼ਆਰਪੁਰ

ਨੂਰਪੁਰ ਸੇ ਠਾਂ , ਿਜ਼ਲਾ ਿਫ਼ਰੋ ਜ਼ਪੁਰ

ਨੱਥਾ ਿਸੰ ਘ ਭੰ ਗੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 1946 ਤੇ
1948 ਿਵੱ ਚ ਪਰਜਾ ਮੰ ਡਲ ਲਿਹਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰੋ ਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈ ਦ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ । ਆਜ਼ਾਦੀ
ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਨਾਥ
ਿਪੰ ਡ ਖ਼ਾਨਪੁਰ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋ ਟ

ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌ ਰ ਿਵਖੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ੀਮਤੀ
ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱ ਲੋਂ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਮੇ ਹਰ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱ ਲ ਿਸੰ ਘ
ਿਪੰ ਡ ਗਾਮੀਵਾਲਾ, ਤਿਹਸੀਲ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਮਾਨਸਾ

ਮੇ ਹਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਦਾ ਹੱ ਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ 7000 ਡਾਲਰ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ
ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ
ਸਦਕਾ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਗਆ।

ਿਗਆਨ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ
ਿਪੰ ਡ ਢੇ ਰ, ਤਿਹਸੀਲ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

ਿਗਆਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਦਾ ਹੱ ਸਾ ਰਹੇ ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਸੰ ਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵਖੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱ ਟੀ।
1972 ਿਵੱ ਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ 2004 ਿਵੱ ਚ ਸਵਰਗ ਿਸਧਾਰ ਗਏ।

ਈਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਲਈ ਚਲਾਈ ਿਸਵਲ ਨਾ ਫੁ ਰਮਾਨੀ ਲਿਹਰ ਿ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।

ਚੰ ਨਣ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਪੇ ਮ ਿਸੰ ਘ
ਿਪੰ ਡ ਮੀਰਪੁਰ ਕਲਾਂ , ਿਜ਼ਲਾ ਮਾਨਸਾ

ਚੰ ਨਣ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਗਿਠਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ , ਿਜਸ ਸਦਕਾ
ਇਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 1972 ਿਵੱ ਚ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਮਹਾਸ਼ਾ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ
ਬੁਢਲਾਡਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਮਾਨਸਾ

ਮਹਾਸ਼ਾ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਸੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਸੁਤੰ ਤਰਤਾ
ਸੰ ਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਇਨਾਂ ਨੂੰ 15
ਅਗਸਤ, 1972 ਿਵੱ ਚ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਆਤਮਾ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਗੋ ਿਬੰ ਦ ਰਾਮ
ਿਪੰ ਡ ਬੱ ਢਲ, ਤਿਹਸੀਲ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

ਆਤਮਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1925 ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਇਆ। 15
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪ ਫੌ ਜ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਏ ਤੇ
ਜਵਾਨ ਪੋ ਲੋ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱਦ
ਪਏ। ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵੱ ਚ ਉਨਾਂ ਵੱ ਧ ਚੜ ਕੇ ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁ ਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਵੱ ਚ ਜੇ ਲ ਕੱ ਟਣੀ ਪਈ। 2007 ਿਵੱ ਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ
ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ

