
2023 India Satsang Schedule (Updated 22 November 2022)
India Satsang Tour Programmes & Designated Sunday Satsangs (DSS) in Dera

Naam Daan Registration in Dera

Month Date Day Place Time

DECEMBER 2022 31, 1 January 2023 Sat & Sun Hyderabad 09.30
JANUARY  2023 3 & 4 Tue & Wed Jamshedpur 09.30

6,7 & 8 Fri, Sat & Sun Mumbai 09:30
28 & 29 Sat & Sun Raipur 09.30
31 & 1 February Tue & Wed Biaora 09.30

FEBRUARY 4 & 5 Sat & Sun Indore 09.30
7 & 8 Tue & Wed Suratgarh 10.00
12, 19 & 26 Sunday, Sunday, Sunday Beas 10.00
For NRIs – Naam Daan registration is scheduled on Friday, 10th February
For Indians – Check dates at your local Centre.

MARCH 4 & 5 Sat & Sun Mumbai 09.30
7 & 8 Tue & Wed Jammu 10.00
10, 11 & 12 Fri, Sat & Sun Delhi 09.30
15 & 16 Wed & Thurs Saharanpur 10.00
19, 26 & 2 April Sunday, Sunday, Sunday Beas 09.00
For NRIs – Naam Daan registration is scheduled on Friday, 17th March
For Indians – Check dates at your local Centre.

APRIL 8 & 9 Sat & Sun Paror 10.00
MAY 6 & 7 Sat & Sun Solan 10:00

14, 21 & 28 Sunday, Sunday, Sunday Beas 08.30
For NRIs – Naam Daan registration is scheduled on Friday, 12th May
For Indians – Check dates at your local Centre.

JULY 2 Sunday Beas 08.30
AUGUST 26 & 27 Sat & Sun Bengaluru 09.30
SEPTEMBER 3, 10 & 17 Sunday, Sunday, Sunday Beas 08.30

For NRIs –Naam Daan registration is scheduled on Friday, 1st September
For Indians – Check dates at your local Centre.
22, 23 & 24 Fri, Sat & Sun Delhi 09.00
30 & 1 Oct Sat & Sun Nagpur 09.30

OCTOBER 3 & 4 Tue & Wed Rudrapur 09.30
7 & 8 Sat & Sun Lucknow 09.30
28 & 29 Sat & Sun Sikanderpur 10.00
31 & 1 Nov Tue & Wed Kolkata 09.30

NOVEMBER 5, 12 & 19 Sunday, Sunday, Sunday Beas 09.30
For NRIs – Naam Daan registration is scheduled on Friday, 3rd November
For Indians – Check dates at your local Centre.
24, 25 & 26 Fri, Sat & Sun Delhi 09.30

DECEMBER 3, 10 & 17 Sunday, Sunday, Sunday Beas 10.00
For NRIs – Naam Daan registration is scheduled on Friday, 1st December
For Indians – Check dates at your local Centre.
23 & 24 Sat & Sun Jaipur 10.00
26 & 27 Tue & Wed Ahmedabad 10.00
30 & 31 Sat & Sun Hyderabad 09.30



भारत म� 2023 का स�सगं �ो�ाम (22 नवंबर 2022 को संशो�धत)

भारत म� स�सगं �ो�ाम, डरेे म� �नधा��रत स�सगं का काय��म और डरेे म� नामदान क� रिज��ेशन
मह�ना �दनांक �दन �थान समय

�दसंबर 2022 31 और 1 जनवर� श�नवार और र�ववार हैदराबाद 09.30

जनवर� 2023 3 और 4 मंगलवार और बधुवार जमशदेपरु 09.30
6, 7 और 8 श�ुवार, श�नवार और र�ववार म�ुबई 09.30
28 और 29 श�नवार और र�ववार रायपरु 09.30
31 और 1 फ़रवर� मंगलवार और बधुवार �यावरा 09.30

फ़रवर� 4 और 5 श�नवार और र�ववार इंदौर 09.30
7 और 8 मंगलवार और बधुवार सरूतगढ़ 10.00

12, 19 और 26 र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 10.00
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) क� नामदान क� रिज��ेशन श�ुवार,10 फ़रवर� को होगी।
भारतवासी नामदान क� रिज��ेशन क� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।

माच� 4 और 5 श�नवार और र�ववार म�ुबई 09.30
7 और 8 मंगलवार और बधुवार ज�मू 10.00
10, 11 और 12 श�ुवार, श�नवार और र�ववार �द�ल� 09.30
15 और 16 बधुवार और गु�वार सहारनपरु 10.00

19, 26 और 2 अ�लै र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 09.00
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) क� नामदान क� रिज��ेशन श�ुवार,17 माच� को होगी।
भारतवासी नामदान क� रिज��ेशन क� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।

अ�लै 8 और 9 श�नवार और र�ववार परौर 10.00

मई 6 और 7 श�नवार और र�ववार सोलन 10:00

14, 21 और 28 र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 08.30
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) क� नामदान क� रिज��ेशन श�ुवार,12 मई को होगी।
भारतवासी नामदान क� रिज��ेशन क� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।

जलुाई 2 र�ववार �यास 08.30

अग�त 26 और 27 श�नवार और र�ववार ब�गल�ु 09.30

�सतंबर 3, 10 और 17 र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 08.30
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) क� नामदान क� रिज��ेशन श�ुवार,1 �सतबंर को होगी।
भारतवासी नामदान क� रिज��ेशन क� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।
22, 23 और 24 श�ुवार, श�नवार और र�ववार �द�ल� 09.00

30 और 1 अ�तबूर श�नवार और र�ववार नागपरु 09.30

अ�तबूर 3 और 4 मंगलवार और बधुवार ��परु 09.30

7 और 8 श�नवार और र�ववार लखनऊ 09.30

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

31 और 1 नवंबर मंगलवार और बधुवार कोलकाता 09.30

नवंबर 5, 12 और 19 र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 09.30
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) क� नामदान क� रिज��ेशन श�ुवार, 3 नवबंर को होगी।
भारतवासी नामदान क� रिज��ेशन क� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।
24, 25 और 26 श�ुवार, श�नवार और र�ववार �द�ल� 09.30

�दसंबर 3, 10 और 17 र�ववार, र�ववार, र�ववार �यास 10.00
एन. आर. आईज़ (N.R.Is) क� नामदान क� रिज��ेशन श�ुवार, 1 �दसबंर को होगी।
भारतवासी नामदान क� रिज��ेशन क� तार�ख़ के बारे म� अपने लोकल स�टर से जानकार� हा�सल कर�।
23 और 24 श�नवार और र�ववार जयपरु 10.00
26 और 27 मंगलवार और बधुवार अहमदाबाद 10.00
30 और 31 श�नवार और र�ववार हैदराबाद 09.30



2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਿਤਸੰਗ� ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਅੱਪਡੇਟ 22 ਨਵੰਬਰ 2022)

ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਿਤਸੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਿਤਸੰਗ� ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਨਾਮਦਾਨ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ
ਮਹੀਨਾ ਿਮਤੀ ਿਦਨ ਸਥਾਨ ਸਮ�

ਿਦਸੰਬਰ 2022 31 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 09.30
ਜਨਵਰੀ 2023 3 ਅਤੇ 4 ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਜਮ�ੇਦਪੁਰ 09.30

6, 7 ਅਤੇ 8 �ੁੱ ਕਰਵਾਰ, �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮੁੰ ਬਈ 09.30

28 ਅਤੇ 29 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਏਪੁਰ 09.30
31 ਅਤੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਿਬਆਵਰਾ 09.30

ਫ਼ਰਵਰੀ 4 ਅਤੇ 5 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਇੰਦੌਰ 09.30

7 ਅਤੇ 8 ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਸੂਰਤਗੜ� 10.00

12, 19 ਅਤੇ 26 ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 10.00

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (N.R.Is) — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 10, ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਇਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮਾਰਚ 4 ਅਤੇ 5 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮੁੰ ਬਈ 09.30

7 ਅਤੇ 8 ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਜੰਮੂ 10.00

10, 11 ਅਤੇ 12 �ੁੱ ਕਰਵਾਰ, �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਿਦੱਲੀ 09.30

15 ਅਤੇ 16 ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 10.00

19, 26 ਅਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 09.00

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (N.R.Is) — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 17, ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਇਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅਪਰੈਲ 8 ਅਤੇ 9 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪਰੌਰ 10:00

ਮਈ 6 ਅਤੇ 7 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਲਨ 10:00
14, 21 ਅਤੇ 28 ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 08.30

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (N.R.Is) — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 12, ਮਈ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਇਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਜੁਲਾਈ 2 ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 08.30

ਅਗਸਤ 26 ਅਤੇ 27 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਬ�ਗਲੂਰੂ 09.30

ਿਸਤੰਬਰ 3, 10 ਅਤੇ 17 ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 08.30

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (N.R.Is) — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 1, ਿਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਇਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

22, 23 ਅਤੇ 24 �ੁੱ ਕਰਵਾਰ, �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਿਦੱਲੀ 09.00

30 ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਾਗਪੁਰ 09.30
ਅਕਤੂਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਰੁੱ ਦ�ਪੁਰ 09.30

7 ਅਤੇ 8 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਲਖਨਊ 09.30

28 ਅਤੇ 29 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਿਸਕੰਦਰਪੁਰ 10.00

31 ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ 09.30
ਨਵੰਬਰ 5, 12 ਅਤੇ 19 ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 09.30

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (N.R.Is) — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3, ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਇਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

24, 25 ਅਤੇ 26 �ੁੱ ਕਰਵਾਰ, �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਿਦੱਲੀ 09.30

ਿਦਸੰਬਰ 3, 10 ਅਤੇ 17 ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਿਬਆਸ 10.00

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (N.R.Is) — ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇ�ਨ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 1, ਿਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ — ਇਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

23 ਅਤੇ 24 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜੈਪੁਰ 10.00

26 ਅਤੇ 27 ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ 10.00

30 ਅਤੇ 31 �ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 09.30


