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Translation: 

 

Nanakshahi Calendar – Need of the era – Sandesh 
 

Next year the whole of the Sikh world will be celebrating the 300th 

Anniversary of the Birth of the Khalsa with of the traditional practices and 

Khalsa Pomp and Show. Every race has its own separate personal identity. 

Every race celebrates its important days at international level in order to 

proclaim their identity. In order to celebrate their important days, every race 

has its own calendars but the Sikhs did not have a separate calendar of their 

own. The Bikrami Year has been used as Nanakshahi year but since Bikrami 

Calendar is not seasonal year, the difference of dates/months has been 

experienced over the years which is not in line with “Bara Mah” Bani. The 

Sikhs had a long time wish to come up with a Solar Calendar that would suit 

the Bara Mah of Gurbani. Sardar Pal Singh of Canada slogged day and night 

for years produce such a Calendar. In this Calendar, the Indian months has 

been given the fixed days/dates. Now the Gurpurabs will be celebrated of 

the fixed dates. The learned intellectuals of the Sikh Studies Institute of 

Chandigrah gathered and after deep discussions agreed to this present form 

of Nanakshahi Calendar and Jantri. With great pleasure I am now offering 

this Nanakshahi Calendar and Jantri for the year 531 to the Sikh World. 

 

The Servant of Guru Panth 

18.3.1998 

Gurcharan Singh Tohra   
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SGPC General House Resolution 
May 1998 re: Nanakshahi Calendar by S. Pal Singh Purewal 
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Special Resolutions Passed During the Budget Session of the Committee: 

————————————— 
(2) 
Today’s General Session of the Shiromani Gurdwara Parbandhak 
Committee (SGPC) 97 and the Interim Committee has already approved 
Resolution No. 178, dated 15-1-98, in its original form. 
According to the draft, the Jantri and Calendar under the supervision of 
Mr. Pal Singh were approved by the Dharam Prachar Committee to be 
published at the expense of the 300th Sajna Diwas item. 
All the sangats are urged to observe Gurpurab and other days at Gurdwaras 
from today onwards according to the Nanakshahi Jantri and the sangats 
should conduct their family and social affairs according to this Jantri. 
 
Today’s function of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee 
commends the tireless efforts of Mr. Pal Singh to create a unique 
Nanakshahi calendar for the Sikh community. 

(Gurmat Prakash, May, 1998, p. 88) 

ਸ਼੍ਰੋ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼੍ਸੇ਼੍ ਮਤ ੇ: 

…………………………………………………….. 
(2) 

“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬਧੰਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ: ਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ 

(ਪ੍ੁਰੇਿਾਲ) ਵਪ੍ੰਡ ਤੇ ਡਾਕਘਰ ਸ਼੍ੰਕਰ (ਜਲੰਧਰ) ਹਾਲ ਕਨੇਡਾ ਵਨਿਾਸੀ ਿਲੋਂ  ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਨਾਨਕਸ਼੍ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਖਰੜਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 698, ਵਮਤੀ 10-12-

97 ਅਤੇ ਅੰਵਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 178, ਵਮਤੀ 15-1-98 ਰਾਹੀ ੀਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਾਨ 

ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨ ੰ  ਮ ਲ ਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਸੁ਼੍ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਖਰੜ ੇਮਤੁਾਵਬਕ ਜੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਰ: ਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ 

ਿਲੋਂ  ਵਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸਾਜਣਾ ਵਦਿਸ ਿਾਲੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਛਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ 

। 

ਸਮ ਹ ਸੰਗਤਾੀਂ ਨ ੰ  ਅਪ੍ੀਲ ਹੈ ਵਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਨਕਸ਼੍ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਵਹਬਾਨ 

ਵਿਖੇ ਗੁਰਪ੍ੁਰਬ ਤੇ ਹਰੋ ਵਦਨ-ਵਦਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ 

ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਿੀ ਇਸ ਜੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ । 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਸੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਿੱਖਰਾ ਨਾਨਕਸ਼੍ਾਹੀ 

ਕੈਲੰਡਰ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ: ਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਅਣਥੱਕ ਵਮਹਨਤ ਦੀ ਭਰਪ੍ ਰ ਸ਼੍ਲਾਘਾ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈ।“ 

(ਗੁਰਮਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍, ਮਈ, 1998, ਪ੍:ੰ88) 
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