
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

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ 

ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਮਾਂਗਟ ਪੱੁਤਰ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਅਕਾਲਗੜ, ਭਾਦਸ�, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਿਟਆਲਾ �

1930 ਿਵੱਚ ਿਸਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, 2 
ਸਾਲ ਜੇਲ�  ਕੱਟੀ, 1942 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ 
ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 

ਲਛਮਣ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਲਾਲ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਿਬੰਦਰ ਕਲਾਂ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੋਗਾ

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

ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਮਦਨ ਲਾਲ
ਿਪੰਡ ਪੱਤ ੋਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੋਗਾ

ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਰਹੇ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ 

27 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।

ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਮੱਘਰ ਿਸੰਘ 
ਿਪੰਡ ਪੱਤ ੋਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੋਗਾ

ਅਰਜਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਚੱਲੀ ਗ਼ਦਰ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ 

ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।   

ਅਰਜਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਲਾਲ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ  ਲੋਪ�, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੁਿਧਆਣਾ

ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਿਵਖੇ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ। 40ਵਂੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਵਸ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ� ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਸ਼� ੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲਂੋ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

ਿਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਪੱੁਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ  ਚੌਹਾਨ, ਤਿਹਸੀਲ ਘਰਟੋਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕਟੋ

ਸ਼� ੀ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 07-07-1977 ਨੰੂ 
ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਲੇਪਾਣੀ 

ਦੀ ਜੇਲ�  ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਿਨਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਿਵਖੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਵਸ ਮੌਕੇ 
ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ� ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ� ੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲਂੋ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ 
ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  ਇਨ� ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 7/7/2013 ਨੰੂ ਹੋਈ। 

ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਫਕੀਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕਟੋ

ਬਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਪੱੁਤਰ ਗੋਪੀਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ 1911 ਿਵੱਚ 
ਿਪੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰ ਤਿਹਸੀਲ ਸ� ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ 

ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲਂੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 25ਵੀਂ 
ਵਰ�ੇ ਗੰਢ  ਮੌਕੇ 1972 ਿਵੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ� ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲਂੋ 
ਆਪ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭਂੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਆਪ 1984 ਿਵਚ ਸਵਰਗ 
ਿਸਧਾਰ ਗਏ।

ਬਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਗੋਪੀ ਰਾਮ

ਿਪੰਡ  ਅਗੰਮਪੁਰ, ਤਿਹਸੀਲ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, 

� �ਿਜ਼ਲ�ਾ ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ ਨਗਰ

ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਭਾਰਤ 
ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਡਫਂੈਸ 

ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਰੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਮਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 56 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 
ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 25ਵੀਂ ਵਰ�ੇ ਗੰਢ ਮੌਕੇ 1972 ਿਵੱਚ 
ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ� ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲਂੋ ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਤਾਮਰ  
ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 15 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਆਪ ਸਵਰਗ 
ਿਸਧਾਰ ਗਏ।

ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਰਾਮ ਿਸੰਘ 
ਿਪੰਡ ਮਾਗੇਵਾਲ ਤਿਹਸੀਲ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, 

� �ਿਜ਼ਲ�ਾ ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ ਨਗਰ 

ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲਂੋ 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫ਼ੌਜ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

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

ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਪ�ੇਮ ਿਸੰਘ
ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੁਿਧਆਣਾ

ਦੇਵ ਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਿਵਰੱੁਧ 1942 ਿਵੱਚ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਨ� ਾਂ 
ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ 

ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਦਵੇ ਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪੱੁਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਿਜ਼ਲ�ਾ  ਜਲੰਧਰ ਉਜਾਗਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ 

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਲੱਕਤਾ ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ 
ਰਹੇ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ 

ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਉਜਾਗਰ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਵਤਨ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ  ਧੂਤ ਕਲਾਂ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ

ਕੰੁਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਲਂੈਿਦਆਂ 
1941 ਿਵੱਚ ਸੱਿਤਆ ਗ� ਿਹ, 1942 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ 
ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਿਡਫ਼ੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ 

�ਹੱਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ।

ਕੁਦੰਨ ਲਾਲ ਪੱੁਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਫ਼ਰਜ਼ੋਪੁਰ

ਅਮਰ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲਂੋ ਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫ਼ੌਜ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾ 

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

ਅਮਰ ਨਾਥ ਪੱੁਤਰ ਬੂਆ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ  ਚੌਤਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

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

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

ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸੇਰ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ  ਬੱਲ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

 ਪ� ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲਂੋ ਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫ਼ੌਜ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ 

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

ਪ�ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਮਾਧੋ ਿਸੰਘ
ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ)

ਅਰਜਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਸੰਤੋਖ਼ ਿਸੰਘ ਿਪੰਡ ਕੌਰਵਾਲਾ ਵੱਲਂੋ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ 

ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਅਰਜਨ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਸੰਤਖ਼ੋ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਕਰੌਵਾਲਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮਾਨਸਾ

ਕੰੁਢਾ ਿਸੰਘ ਿਪੰਡ ਰੰਘਿੜਆਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 
ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦਾ �ਹੱਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨ 
ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ । ਇਨ� ਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ) 

ਿਵਖੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ। ਇਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ 
ਿਗਆ।

ਕੁਢੰਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਕਹੇਰ ਿਸੰਘ 
ਿਪੰਡ ਰਘੰਿੜਆਲ , ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮਾਨਸਾ

ਸ� ੀ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਹਜਾਰਾ ਿਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਸੰਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ 
ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਨ� ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ 

ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ� ਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਿਨਊ ਗੁਨੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰ 
ਿਵੱਚ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। 1972 ਿਵੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ� ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ 
ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਿਗਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਿਸੰਘ ਵੱਲਂੋ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ। 2011 ਿਵੱਚ ਇਨ� ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਹਜਾਰਾ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਧਨ�ਰੀ, ਤਿਹ-ਮੋਿਰਡੰਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਰਪੂਨਗਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਿਲਆ ।   
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ 

ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ
ਿਪੰਡ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਢ�ਗੀ, ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਿਟਆਲਾ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 
ਅੰਿਮ� ਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ
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