
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਮਾਰਚ ਚੇਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਸੰਗਰਾਂਦ – 14 ਮਾਰਚ    ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 28 ਮਾਰਚ    ● ਮੱਿਸਆ – 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 

ਅਰੰਭ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ੫੫੩ ੧ ਚੇਤ 14 ਮਾਰਚ 
ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਇ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੧ ਚੇਤ 14 ਮਾਰਚ 
ਿਦੱਲੀ ਫ਼ਤਹ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ੨ ਚੇਤ 15 ਮਾਰਚ 
ਜੋਤੀ-ਜੋਿਤ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੬ ਚੇਤ 19 ਮਾਰਚ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਿਸੰਘ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਿਸਘੰ ਜੀ ੧੨ ਚੇਤ 25 ਮਾਰਚ 
ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 29 ਮਾਰਚ 2021 
ਜਨਮ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ੨੭ ਚੇਤ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਵੈਸਾਖੀ ੧੯੭੮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ (ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ) ੩੧ ਚੇਤ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 

 
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੈਸਾਖ ਮਈ 
ਸੰਗਰਾਂਦ – 14 ਅਪ੍ਰੈਲ    ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 27 ਅਪ੍ਰੈਲ    ● ਮੱਿਸਆ – 11 ਮਈ 

ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਿਦਵਸ (ਵੈਸਾਖੀ) ੧ ਵੈਸਾਖ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ੩ ਵੈਸਾਖ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਜੋਤੀ-ਜੋਿਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ੩ ਵੈਸਾਖ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੩ ਵੈਸਾਖ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਜੋਤੀ-ਜੋਿਤ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੩ ਵੈਸਾਖ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ੫ ਵੈਸਾਖ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ (400 ਸਾਲਾਂ) ੫ ਵੈਸਾਖ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਜਨਮ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ੮ ਵੈਸਾਖ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ੧੯ ਵੈਸਾਖ 2 ਮਈ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ (ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ) ੨੧ ਵੈਸਾਖ 4 ਮਈ 

 
ਮਈ ਜੇਠ ਜੂਨ 

ਸੰਗਰਾਂਦ – 15 ਮਈ    ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 26 ਮਈ    ● ਮੱਿਸਆ – 10 ਜੂਨ 

ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ (ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ) ੩ ਜੇਠ 17 ਮਈ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ੯ ਜੇਠ 23 ਮਈ 
ਸਰਿਹੰਦ ਫ਼ਤਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ੧੫ ਜੇਠ 29 ਮਈ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਮਿਹੰਗਾ ਿਸੰਘ ਬੱਬਰ ੧੮ ਜੇਠ 1 ਜੂਨ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ੨੧ ਜੇਠ 4 ਜੂਨ 
ਜਨਮ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ੨੨ ਜੇਠ 5 ਜੂਨ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਿਭੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ੨੩ ਜੇਠ 6 ਜੂਨ 
ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੨੮ ਜੇਠ 11 ਜੂਨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਜੂਨ ਹਾੜ ਜੁਲਾਈ 
ਸੰਗਰਾਂਦ – 15 ਜੂਨ    ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 24 ਜੂਨ    ● ਮੱਿਸਆ – 9 ਜੁਲਾਈ 

ਸ਼ਹੀਦੀ ਿਦਵਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ੨ ਹਾੜ 16 ਜੂਨ 
ਜਨਮ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ੪ ਹਾੜ 18 ਜੂਨ 
ਜਨਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ 24 ਜੂਨ 2021 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ੧੧ ਹਾੜ 25 ਜੂਨ 
ਬਰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ੧੫ ਹਾੜ 29 ਜੂਨ 
ਿਸਰਜਣਾ ਿਦਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ੧੮ ਹਾੜ 2 ਜੁਲਾਈ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੨੧ ਹਾੜ 5 ਜੁਲਾਈ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ੨੫ ਹਾੜ 9 ਜੁਲਾਈ 

 

ਜੁਲਾਈ ਸਾਵਣ ਅਗਸਤ 
ਸੰਗਰਾਂਦ – 16 ਜੁਲਾਈ  ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 24 ਜੁਲਾਈ  ● ਮੱਿਸਆ – 8 ਅਗਸਤ 

ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ੧ ਸਾਵਣ 16 ਜੁਲਾਈ 
ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਿਦਵਸ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੬ ਸਾਵਣ 21 ਜੁਲਾਈ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੮ ਸਾਵਣ 23 ਜੁਲਾਈ 
ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ੨੪ ਸਾਵਣ 8 ਅਗਸਤ 

 

ਅਗਸਤ ਭਾਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 
ਸੰਗਰਾਂਦ – 16 ਅਗਸਤ  ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 22 ਅਗਸਤ  ● ਮੱਿਸਆ – 7 ਸਤੰਬਰ 

ਜਨਮ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਦਯਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ੧੨ ਭਾਦੋਂ 27 ਅਗਸਤ 
ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਿਦਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੧੫ ਭਾਦੋਂ 30 ਅਗਸਤ 
ਿਵਆਹ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ੧੫ ਭਾਦੋਂ 30 ਅਗਸਤ 
ਪਿਹਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੧੭ ਭਾਦੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 

 

ਸਤੰਬਰ ਅੱਸੂ ਅਕਤੂਬਰ 
ਸੰਗਰਾਂਦ – 15 ਸਤੰਬਰ  ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 20 ਸਤੰਬਰ  ● ਮੱਿਸਆ – 6 ਅਕਤੂਬਰ 

ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ੨ ਅੱਸੂ 16 ਸਤੰਬਰ 
ਜੋਤੀ-ਜੋਿਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ੨ ਅੱਸੂ 16 ਸਤੰਬਰ 
ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ੨ ਅੱਸੂ 16 ਸਤੰਬਰ 
ਜੋਤੀ-ਜੋਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ੨ ਅੱਸੂ 16 ਸਤੰਬਰ 
ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ੪ ਅੱਸੂ 18 ਸਤੰਬਰ 
ਜੋਤੀ-ਜੋਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ੮ ਅੱਸੂ 22 ਸਤੰਬਰ 
ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ (ਠੱਠਾ) ੨੧ ਅੱਸੂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ੨੫ ਅੱਸੂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ੴ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥ 
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ਅਕਤੂਬਰ ਕੱਤਕ ਨਵੰਬਰ 
ਸਗੰਰਾਂਦ – 15 ਅਕਤਬੂਰ  ○ ਪਰੂਨਮਾਸ਼ੀ – 20 ਅਕਤਬੂਰ  ● ਮਿੱਸਆ – 4 ਨਵਬੰਰ 

ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੬ ਕੱਤਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ 
ਜੋਤੀ-ਜੋਿਤ ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਇ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੬ ਕੱਤਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ 
ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੬ ਕੱਤਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ 
ਜੋਤੀ-ਜੋਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ੭ ਕੱਤਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ 
ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ (ਕੱਥੂਨੰਗਲ) ੭ ਕੱਤਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ 
ਜਨਮ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ੭ ਕੱਤਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ 
ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਿਹਬ ੧੪ ਕੱਤਕ 28 ਅਕਤੂਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਿਸੰਘ ੧੭ ਕੱਤਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ 
ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਜੀ ੧੮ ਕੱਤਕ 1 ਨਵੰਬਰ 
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਿਦਵਸ (ਦੀਵਾਲੀ) 4 ਨਵੰਬਰ 2021 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ ੩੦ ਕੱਤਕ 13 ਨਵੰਬਰ 

 
 

ਨਵੰਬਰ ਮੱਘਰ ਦਸੰਬਰ 
ਸੰਗਰਾਂਦ – 14 ਨਵੰਬਰ  ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 19 ਨਵੰਬਰ  ● ਮੱਿਸਆ – 4 ਦਸੰਬਰ 

ਜਨਮ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2021 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 
ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ੧੧ ਮੱਘਰ 24 ਨਵੰਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੧੧ ਮੱਘਰ 24 ਨਵੰਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਅਤ ੇਿਦਆਲਾ ਜੀ ੧੧ ਮੱਘਰ 24 ਨਵੰਬਰ 
ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ (ਰਮਦਾਸ) ੧੪ ਮੱਘਰ 27 ਨਵੰਬਰ 
ਜਨਮ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ੧੫ ਮੱਘਰ 28 ਨਵੰਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਜੀ ੧੯ ਮੱਘਰ 2 ਦਸੰਬਰ 
ਜਨਮ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹ ਿਸੰਘ ਜੀ ੨੯ ਮੱਘਰ 12 ਦਸੰਬਰ 

 

ਦਸੰਬਰ ਪੋਹ ਜਨਵਰੀ 
ਸੰਗਰਾਂਦ – 14 ਦਸੰਬਰ  ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 18 ਦਸੰਬਰ  ● ਮੱਿਸਆ – 2 ਜਨਵਰੀ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਡੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ ੮ ਪੋਹ 21 ਦਸੰਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ ਜੀ (ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ) ੮ ਪੋਹ 21 ਦਸੰਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ ੮ ਪੋਹ 21 ਦਸੰਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ੯ ਪੋਹ 22 ਦਸੰਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ ੧੩ ਪੋਹ 26 ਦਸੰਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ੧੩ ਪੋਹ 26 ਦਸੰਬਰ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਫਿਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਿਹਬ ੧੩ ਪੋਹ 26 ਦਸੰਬਰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ੨੩ ਪੋਹ 5 ਜਨਵਰੀ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਿਸੰਘ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ੨੪ ਪੋਹ 6 ਜਨਵਰੀ 

 

ਜਨਵਰੀ ਮਾਘ ਫ਼ਰਵਰੀ 
ਸਗੰਰਾਂਦ – 13 ਜਨਵਰੀ  ○ ਪਰੂਨਮਾਸ਼ੀ – 17 ਜਨਵਰੀ  ● ਮਿੱਸਆ – 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 
ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ੧ ਮਾਘ 13 ਜਨਵਰੀ 
ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ੧ ਮਾਘ 13 ਜਨਵਰੀ 
ਜਨਮ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਿਹੰਮਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ੫ ਮਾਘ 17 ਜਨਵਰੀ 
ਚਾਬੀਅਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ੭ ਮਾਘ 19 ਜਨਵਰੀ 
ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ ੧੪ ਮਾਘ 26 ਜਨਵਰੀ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਇ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ੧੯ ਮਾਘ 31 ਜਨਵਰੀ 
ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕੋਠਾ ਸਾਿਹਬ (ਵੱਲਾ) ੨੫ ਮਾਘ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 
ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ (ਕੁੱਪ-ਰੋਹੀੜਾ) ੨੭ ਮਾਘ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 
ਜਨਮ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ੩੦ ਮਾਘ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 

 

 

ਫ਼ਰਵਰੀ ਫੱਗਣ ਮਾਰਚ 
ਸੰਗਰਾਂਦ – 12 ਫ਼ਰਵਰੀ  ○ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ – 16 ਫ਼ਰਵਰੀ  ● ਮੱਿਸਆ – 2 ਮਾਰਚ 

ਜਨਮ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 
ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਿਹਬ ੧੦ ਫੱਗਣ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 
ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ੧੦ ਫੱਗਣ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 

 

ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਰੁੱਤ ਮਹੀਨੇ 

����� ਬਸੰਤ ਚੇਤ - ਵੈਸਾਖ 

��� ਗਰਮੀ (ਗ੍ਰੀਖਮ) ਜੇਠ - ਹਾੜ 

��� ਵਰਖਾ (ਬਰਸ) ਸਾਵਣ - ਭਾਦੋਂ 

����� ਪੱਤਝੜ (ਸਰਦ) ਅੱਸੂ - ਕੱਤਕ 

�� ਿਸਆਲ (ਿਸਸੀਅਰ) ਮੱਘਰ - ਪੋਹ 

��� ਬਰਫ਼ਾਨੀ (ਿਹਮਕਰ) ਮਾਘ – ਫੱਗਣ 
 

ਸੰਮਤ ਅਰੰਭ ਇਸ ਸਾਲ 

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ੧ ਚੇਤ ੫੫੩ 

ਖ਼ਾਲਸਾ ੧ ਵੈਸਾਖ ੩੨੨-੩੨੩ 

ਿਬਕ੍ਰਮੀ ੧ ਵੈਸਾਖ ੨੦੭੭-੨੦੭੮ 
 

             Nanakshahi.net 

KhalsaSpirit.com 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ:- 

Use the following QR Code to add this 
calendar to your mobile device. 

https://nanakshahi.net/nanakshahi.ics 


