
Please be Advised that a number of Satsang Programs have changed since the last Update

2022 India Satsang Schedule (Updated 10 September 2022)
NOTE: Everyone coming into Dera above the age of 18 must be fully vaccinated, even if they are not staying in
Dera. Those seeking accommodations must provide details of vaccination status of each family member and
present vaccination certificates on arrival.

India Satsang Tour Programmes & Designated Sunday Satsangs (DSS) in Dera
Naam Daan Registration in Dera

Month Date Day Place Time

MARCH 4, 5 & 6 Fri, Sat & Sun Mumbai 09.30
12 & 13 Sat & Sun Jammu 10.00
20 , 27 & 3 April Sunday, Sunday, Sunday Beas 09.00
For Indians & NRIs – No Naam Daan is scheduled

APRIL 9 & 10 Sat & Sun Paror 10.00
MAY 7 & 8 Sat & Sun Solan 10:00

15, 22 & 29 Sunday, Sunday, Sunday Beas 08.30
For Indians – Naam Daan Registration is before the first DSS–Check dates at your local
Centre
For NRIs – No Naam Daan is scheduled

JULY 3 Sunday Beas 08.30

Cancelled For Indians & NRIs – No Naam Daan is scheduled

SEPTEMBER 11, 18 & 25 Sunday, Sunday, Sunday Beas 08.30

Cancelled

27 & 28 Tue & Wed Rudrapur 09.30
30 & 1 , 2 October Fri, Sat & Sun Delhi 09.00
For Indians – Naam Daan Registration is before the first DSS–Check dates at your local
Centre
For NRIs –Naam Daan registration is scheduled on Friday before the first DSS.

OCTOBER 8 & 9 Sat & Sun Nagpur 09.30

Cancelled

15 & 16 Sat & Sun Bengaluru 09.30
18 & 19 Tue & Wed Kolkata 09.30
22 & 23 Sat & Sun Lucknow 09.30
29 & 30 Sat & Sun Sikanderpur 10.00

NOVEMBER 6, 13 & 20 Sunday, Sunday, Sunday Beas 09.30
Reinstated 25, 26 & 27 Fri, Sat & Sun Delhi 09.30

Cancelled
For Indians – Naam Daan Registration is before the first DSS–Check dates at your local
Centre
For NRIs – Naam Daan registration is scheduled on Friday before the first DSS.

DECEMBER 4, 11 & 18 Sunday, Sunday, Sunday Beas 10.00
24 & 25 Sat & Sun Ahmedabad 10.00
27 & 28 Tue & Wed Jaipur 10.00
31 & 1 January 2023 Sat & Sun Hyderabad 09.30
For Indians – Naam Daan Registration is before the first DSS–Check dates at your local
Centre
For NRIs – Naam Daan registration is scheduled on Friday before the first DSS.



स�संग �ो�ाम म� �पछले संशोधन के बाद आई तबद�ल� क� सचूना
भारत म� 2022 का स�संग �ो�ाम (10/9/2022 को संशो�धत)

नोट: डरेे म� आनेवाले 18 साल से बड़े सगंत के हर सद�य को परू� व�ैसीनेशन लगी होनी चा�हए, बेशक वे डरेे म� न भी रह�। जो लोग
ऑकोमोडशेन के �लए अज� भेज�गे, वे कृपया अपने प�रवार के हर सद�य के व�ैसीनेशन का परूा �योरा भेज�, उ�ह� डरेा आने पर व�ैसीनेशन
स�ट��फकेट �दखाना ज़�र� है।

भारत म� स�सगं �ो�ाम और डरेे म� �नधा��रत स�सगं का काय��म
डरेे म� नामदान क� रिज��ेशन

मह�ना �दनांक �दन �थान समय

माच� 2022 4, 5 और 6 श�ुवार, श�नवार और र�ववार म�ुबई 09.30
12 और 13 श�नवार और र�ववार ज�मू 10.00
20, 27 और 3 अ�लै र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 09.00
भारतवा�सय� और एन. आर. आईज़ (N.R.Is) के �लए नामदान का कोई काय��म नह�ं।

अ�लै 9 और 10 श�नवार और र�ववार परौर 10.00

मई 7 और 8 श�नवार और र�ववार सोलन 10:00

15, 22 और 29 र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 09.00
भारतवा�सय� के �लए — नामदान क� रिज��ेशन �नधा��रत स�संग काय��म के �थम स�संग के श�ु होने से पहले क� जाएगी।
इसक� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) के �लए नामदान का कोई काय��म नह�ं।

जलुाई 3 र�ववार �यास 08.30

र�द भारतवा�सय� और एन. आर. आईज़ (N.R.Is) के �लए नामदान का कोई काय��म नह�ं।

�सतबंर 11, 18 और 25 र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 08.30

र�द

27 और 28 मगंलवार और बधुवार ��परु 09.30

30 और 1, 2 अ�तबूर श�ुवार, श�नवार और र�ववार �द�ल� 09.00
भारतवा�सय� के �लए — नामदान क� रिज��ेशन �नधा��रत स�संग काय��म के �थम स�संग के श�ु होने से पहले क� जाएगी।
इसक� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) — नामदान क� रिज��ेशन �थम �नधा��रत स�संग के पहले श�ुवार को होगी।

अ�तबूर 8 और 9 श�नवार और र�ववार नागपरु 09.30

र�द

15 और 16 श�नवार और र�ववार ब�गल�ु 09.30

18 और 19 मगंलवार और बधुवार कोलकता 09.30

22 और 23 श�नवार और र�ववार लखनऊ 09.30

29 और 30 श�नवार और र�ववार �सकंदरपरु 10.00

नवबंर 6, 13 और 20 र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 09.30

�फर से बहाल 25, 26 और 27 श�ुवार, श�नवार और र�ववार �द�ल� 09.30

र�द
भारतवा�सय� के �लए — नामदान क� रिज��ेशन �नधा��रत स�संग काय��म के �थम स�संग के श�ु होने से पहले क� जाएगी।
इसक� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) — नामदान क� रिज��ेशन �थम �नधा��रत स�संग के पहले श�ुवार को होगी।

�दसबंर 4, 11 और 18 र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 10.00

24 और 25 श�नवार और र�ववार अहमदाबाद 10.00

27 और 28 मगंलवार और बधुवार जयपरु 10.00

31 और 1 जनवर� 2023 श�नवार और र�ववार हैदराबाद 09.30
भारतवा�सय� के �लए — नामदान क� रिज��ेशन �नधा��रत स�संग काय��म के �थम स�संग के श�ु होने से पहले क� जाएगी।
इसक� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) — नामदान क� रिज��ेशन �थम �नधा��रत स�संग के पहले श�ुवार को होगी।



ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਿਦਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੀ ਅੱਪਡੇਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿਤਸੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ

2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਿਤਸੰਗ� ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਅੱਪਡੇਟ 10/9/2022)
ਨ� ਟ: ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਆ ਰਹੇ ੧੮ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾ-ਕਰਣ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵ� ਉਨ� � ਨ�  ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਨਾ
ਠਿਹਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਜਨ� � ਨ�  ਿਰਹਾਇ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਟੀਕਾ-ਕਰਣ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਿਬਓਰਾ ਭੇਜਣ। ਡੇਰੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ� �ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਿਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਿਤਸੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਿਤਸੰਗ� ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (DSS)
ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਨਾਮਦਾਨ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ

ਮਹੀਨਾ ਿਮਤੀ ਿਦਨ ਸਥਾਨ ਸਮ�

ਮਾਰਚ 4, 5 ਅਤੇ 6 �ੱੁਕਰਵਾਰ, �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮੰੁਬਈ 09.30

12 ਅਤੇ 13 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜੰਮੂ 10.00

20, 27 ਅਤੇ 3 ਅਪਰੈਲ ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 09.00
ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (N.R.Is) ਲਈ— ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਹ�।

ਅਪਰੈਲ 9 ਅਤੇ 10 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪਰੌਰ 10:00
ਮਈ 7 ਅਤੇ 8 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਲਨ 10:00

15, 22 ਅਤੇ 29 ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 08.30

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਿਤਸੰਗ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਿਤਸੰਗ ਦੇ �ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਦੀ
ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (N.R.Is) ਲਈ — ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਹ�।

ਜੁਲਾਈ 3 ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 08.30

ਰੱਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (N.R.Is) ਲਈ— ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਹ�।

ਿਸਤੰਬਰ 11, 18 ਅਤੇ 25 ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 08.30

ਰੱਦ

27 ਅਤੇ 28 ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਰੁੱ ਦ�ਪੁਰ 09.30

30 ਅਤੇ 1, 2 ਅਕਤੂਬਰ �ੱੁਕਰਵਾਰ, �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਿਦੱਲੀ 09.00

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਿਤਸੰਗ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਿਤਸੰਗ ਦੇ �ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਦੀ
ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (N.R.Is) ਲਈ — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਪਿਹਲੇ DSS ਤ� ਪਿਹਲ� �ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 8 ਅਤੇ 9 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਾਗਪੁਰ 09.30

ਰੱਦ

15 ਅਤੇ 16 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਬ�ਗਲੂਰੂ 09.30

18 ਅਤੇ 19 ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ 09.30

22 ਅਤੇ 23 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਲਖਨਊ 09.30

29 ਅਤੇ 30 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਿਸਕੰਦਰਪੁਰ 10.00

ਨਵੰਬਰ 6, 13 ਅਤੇ 20 ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 09.30

ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ 25, 26 ਅਤੇ 27 �ੱੁਕਰਵਾਰ, �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਿਦੱਲੀ 09.30

ਰੱਦ

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਿਤਸੰਗ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਿਤਸੰਗ ਦੇ �ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਦੀ
ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (N.R.Is) ਲਈ — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਪਿਹਲੇ DSS ਤ� ਪਿਹਲ� �ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਦਸੰਬਰ 4, 11 ਅਤੇ 18 ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 10.00

24 ਅਤੇ 25 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ 10.00

27 ਅਤੇ 28 ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਜੈਪੁਰ 10.00

31 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 09.30

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਿਤਸੰਗ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਿਤਸੰਗ ਦੇ �ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਦੀ
ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (N.R.Is) ਲਈ — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ ਪਿਹਲੇ DSS ਤ� ਪਿਹਲ� �ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।


