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
ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ

ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਮਾਂਗਟ ਪੁੱਤਰ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਢ ਗੀ, ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਟਆਲਾ

ਿਪੰਡ ਅਕਾਲਗੜ, ਭਾਦਸ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਟਆਲਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫ਼ੌ ਜ ਿਵੱ ਚ ਸੇ ਵਾ ਿਨਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ
ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ
ਭੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋ ਗਦਾਨ
ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਦਨ ਲਾਲ

ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਜਾਰਾ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ ਧਨਰੀ, ਤਿਹ-ਮੋਿਰਡ
ੰ ਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਰਪ
ੂ ਨਗਰ

ਸੀ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਹਜਾਰਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸੰ ਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ
ਦੀ ਫ਼ੌ ਜ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱ ਥੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁ ਤ
ਯੋ ਗਦਾਨ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਸੇ ਦੌ ਰਾਨ ਇਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਿਨਊ ਗੁਨੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱ ਚ 7 ਸਾਲ ਕੈ ਦ ਕੱ ਟੀ। 1972 ਿਵੱ ਚ ਮਾਣਯੋ ਗ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇੰ ਦਰਾ
ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਿਗਆਨੀ ਜ਼ੈ ਲ ਿਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਂ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ। 2011 ਿਵੱ ਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ।
ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੇਮ ਿ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 ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।
ਲਛਮਣ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਿਬੰਦਰ ਕਲਾਂ, ਿਜ਼ਲਾ ਮੋਗਾ

1930 ਿਵੱ ਚ ਿਸਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਲਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ , 2
ਸਾਲ ਜੇ ਲ ਕੱ ਟੀ, 1942 ਦੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵੱ ਚ ਭਗੌ ੜੇ ਕਰਾਰ
ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਿਜ਼ਲਾ ਲੁ ਿਧਆਣਾ

ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ
ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫ਼ੌ ਜ
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।
ਪੀਤਮ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਾਧੋ ਿਸੰਘ

ਕੁਢ
ੰ ਾ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਹ
ੇ ਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਰਘ
ੰ ਿੜਆਲ , ਿਜ਼ਲਾ ਮਾਨਸਾ

ਕੁੰਢਾ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਡ ਰੰ ਘਿੜਆਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫ਼ੌ ਜ ਦਾ ਹੱ ਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨ
ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ । ਇਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰ ਪੁਰ (ਮਲੇ ਸ਼ੀਆ)
ਿਵਖੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱ ਟੀ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ
ਿਗਆ।

ਨੰ ਗਲ ਲੁ ਬਾਣਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ)

ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇ ਸ਼
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫ਼ੌ 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।

ਅਰਜਨ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਖ਼
ੋ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਕਰ
ੌ ਵਾਲਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਮਾਨਸਾ

ਅਰਜਨ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰ ਤੋਖ਼ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਡ ਕੌ ਰਵਾਲਾ ਵੱ ਲੋਂ
ਸੁਤੰ ਤਰਤਾ ਸੰ ਗਰਾਮ ਦੌ ਰਾਨ ਚਲੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ
ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ
ੇ ਰ ਿਸੰਘ

ਅਰਜਨ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ ਬੱਲ, ਿਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਹਰਬੰ ਸ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇ ਸ਼
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫ਼ੌ 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।

ਿਪੰਡ ਲੋ ਪ, ਿਜ਼ਲਾ ਲੁ ਿਧਆਣਾ

ਅਰਜਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਚੱ ਲੀ ਗ਼ਦਰ 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।
ਅਮਰ ਨਾਥ ਪੁੱਤਰ ਬੂਆ ਿਸੰਘ

ਕੁਦ
ੰ ਨ ਲਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ
ੋ ਪੁਰ
ਿਜ਼ਲਾ ਿਫ਼ਰਜ਼

ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਸਾ ਲੈ ਂ ਿਦਆਂ
1941 ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਿਤਆ ਗਿਹ, 1942 ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ
ਅੰ ਦੋਲਨ ਅਤੇ ਿਡਫ਼ੈ ਸ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਰੂ ਲਜ਼ ਲਿਹਰ ਿਵੱ ਚ
ਹੱ ਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈ ਦ ਵੀ ਕੱ ਟੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ।

ਿਪੰਡ ਚੌਤਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਅਮਰ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇ ਸ਼
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫ਼ੌ ਜ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱ ਡਾ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਤਾ
ਜੀ ਨਾਲ ਪੋ ਸਟਰ ਜੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਰਹੇ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼
ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਉਜਾਗਰ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵਤਨ ਿਸੰਘ

ਦਵ
ੇ ਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਿਜ਼ਲਾ ਜਲੰ ਧਰ

ਦੇ ਵ ਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ਾਂ ਿਵਰੁ ੱ ਧ 1942 ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿ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।

ਿਪੰਡ ਧੂਤ ਕਲਾਂ, ਿਜ਼ਲਾ ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ

ਉਜਾਗਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਨਰੰ ਤਰ
ਸੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ । ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਲੱ ਕਤਾ ਜੇ ਲ ਿਵੱ ਚ
ਰਹੇ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ
ਯੋ ਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਫਕੀਰ ਿਸੰਘ

ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ ਮਾਗੇਵਾਲ ਤਿਹਸੀਲ ਸੀ ਅਨੰ ਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ,
ਿਜ਼ਲਾ ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ ਨਗਰ

ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱ ਤਰ ਰਾਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ
ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋ ਲਨ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਡਫੈ ਂ ਸ
ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ, ਰੂ ਲ ਆਫ਼ ਆਰਮਡ ਸੈ ਕਸ਼ਨ 56 ਅਧੀਨ ਜੁ ਰਮਾਨਾ ਤੇ
ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 25ਵੀਂ ਵਰੇ ਗੰ ਢ ਮੌ ਕੇ 1972 ਿਵੱ ਚ
ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂ ਧੀ ਵੱ ਲੋ ਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਮਰ
ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 15 ਨਵੰ ਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਰਗ
ਿਸਧਾਰ ਗਏ।
ਬਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਗੋਪੀ ਰਾਮ

ਿਪੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰ, ਤਿਹਸੀਲ ਸੀ ਅਨੰ ਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ,
ਿਜ਼ਲਾ ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ ਨਗਰ

ਬਸ਼ੰ ਬਰ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਗੋ ਪੀਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ 1911 ਿਵੱ ਚ
ਿਪੰ ਡ ਅਗੰ ਮਪੁਰ ਤਿਹਸੀਲ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ
ਹੋ ਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੰ ਡੀਅਨ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 25ਵੀਂ
ਵਰੇ ਗੰਢ ਮੌ ਕੇ 1972 ਿਵੱ ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱ ਲੋਂ
ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਂ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਆਪ 1984 ਿਵਚ ਸਵਰਗ
ਿਸਧਾਰ ਗਏ।

ਿਪੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕਟ
ੋ

ਸ਼ੀ ਰਾਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 07-07-1977 ਨੂੰ
ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਿਵਖੇ ਹੋ ਇਆ। ਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫ਼ੌ ਜ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਏ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਜੇ ਲ ਅੰ ਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਿਨਕੋ ਬਾਰ ਟਾਪੂ ਿਵਖੇ ਬੰ ਦ ਰਹੇ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਵਸ ਮੌ ਕੇ
ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸੀਮਤੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱ ਲੋਂ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ
ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਮੌ ਤ 7/7/2013 ਨੂੰ ਹੋ ਈ।
ਿਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ ਚੌਹਾਨ, ਤਿਹਸੀਲ ਘਰਟ
ੋ ਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕਟ
ੋ

ਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌ ਜ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਏ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਿਵਖੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। 40ਵੇ ਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਵਸ ਮੌ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱ ਲੋਂ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਘਰ ਿਸੰਘ

ਿਪੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਮੋਗਾ

ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਬੋ ਸ ਨਾਲ ਰਹੇ ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੌ ਰਾਨ ਪਾਏ ਯੋ ਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ
27 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ

