
 
ஆனி மாதம், pலவ வrடம் (2021) cபtனங்கள் 

 
கணபதி ேஹாமம் ெசய்ய உகந்த நாட்கள் 
 
தன்   16.6.2021  
ஞாயி   20.6.2021 சுபநாள், கரிநாள் 
திங்கள்  21.6.2021 
தன்   23.6.2021 “அமிர்தாதிசித்த ேயாகதினம்” 
வியாழன்  24.6.2021 கு  ெபௗர்ணமி 
ஞாயி   27.6.2021 இர  சங்கடஹர ச ர்த்தி 
திங்கள்  28.6.2021 
வியாழன்  01.7.2021 
ஞாயி   04.7.2021 
தன்   06.7.2021 
ஞாயி   11.7.2021 
ெசவ்வாய்  13.7.2021 அங்காரக ச ர்த்தி  
தன்   14.7.2021 
வியாழன்  15.7.2021 
ெவள்ளி  16.7.2021 

 
ஆனி மாத சுபநாள் விளக்கம் 
 
02 தன் 16.6.2021   
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்  
 மகம் 
 
06 ஞாயி  20.6.2021 சுபநாள், கரிநாள் 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்  
 சித்திைர 18:19 வைர பின் சுவாதி 
 
07 திங்கள் 21.6.2021 
 அதிகாைல தல் மாைல 4:30 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்  
 சுவாதி 16:45 வைர 
 
08 ெசவ்வாய் 22.6.2021 
 ைமத்ரய கூர்த்தம் ெசவ்வாய் அ ஷம் ேசர்ைக பிற்பகல் 2:22 மணி ேமல் 
 
09  தன் 23.6.2021 “அமிர்தாதிசித்த ேயாகதினம்” 
 அதிகாைல தல் பகல் 11:30 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்  
 த டன் அ ஷம் ேசர்ந்த சுபதினம் 
 அ ஷம் 11:48வைர 
 
10 வியாழன் 24.6.2021 ெபௗர்ணமி (கு வார ெபௗர்ணமி) 
 
12 சனி 26.6.2021 சனி விதிைய 
 
13 ஞாயி  27.6.2021 இர  சங்கடஹர ச ர்த்தி 
 நாள் வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்  
 தி ேவாணம் நாள் வ ம் 
 
14 திங்கள் 28.6.2021 
 நாள் வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்  
 அவிட்டம் நாள் வ ம் 
 

மாைல ேநர சுபநாட்கள் 
(நிச்சயம் மஞ்சள் நீராட் விழா) 
 
தன் 16.6.2021  
ஞாயி  20.6.2021 சுபநாள், கரிநாள் 
ஞாயி  27.6.2021  
திங்கள் 28.6.2021 
தன் 06.7.2021 
ஞாயி  11.7.2021 
 



 
15 ெசவ்வாய் 29.6.2021 மங்கள சஷ்டி (மாைலயில்) 
 
17 வியாழன் 01.7.2021 
 அதிகாைல தல் பிற்பகல் 1:30 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்  
 உத்திரட்டாதி 
 
18 ெவள்ளி 02.7.2021 “அமிர்தாதிசித்த ேயாகதினம்” 
 ெவள்ளிக்கிழைம டன் ேரவதி இைணந்த சுபதினம் 
 
20 ஞாயி  04.7.2021 
 அதிகாைல தல் காைல 9:05 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்  
 அஸ்வினி, வாக்கியபஞ்சாங்கப்படி பகல் 12 மணி வைர அஸ்வினி 
 
22 ெசவ்வாய் 05.7.2021 மங்கள கி த்திைக (கி த்திைக உதயவியாப்தி) 
 
23 தன் 06.7.2021 
 அதிகாைல தல் நாள் வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்  
 ேராகினி மாைல 6:18 வைர பின்னர் மி கசீ ஷம் 
 
25 ெவள்ளி 09.7.2021 அமாவாைச 
 
27 ஞாயி  11.7.2021 
 காைல 7:30 மணிக்கு தல் நாள் வ ம் சுபம் ெசய்ய நன்  
 சம் நாள் வ ம் 
 
29 ெசவ்வாய் 13.7.2021 அங்காரக ச ர்த்தி  
 காைல 8:24 மணி ேமல் கணபதி ேஹாமம் நன்  
 மகம் 
 
30 தன் 14.7.2021 
 அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் நன்  (சுக்ல ச ர்த்தி உஷா காலம்) 
 ரம்  
 
31 வியாழன் 15.7.2021 
 அதிகாைல கணபதி ேஹாமம் நன்  
 உத்திரம் 
 
32 ெவள்ளி 16.7.2021 
 பிற்பகல் 1 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்  
 ஹஸ்தம் 

 
சுக்ல சஷ்டி: 16.6.2021 தன், 15.7.2021 வியாழன்,  ஏகாதசி: 21.6.2021 திங்கள், 5.7.2021 திங்கள் 

சங்கடஹர ச ர்த்தி: 28.6.2021     அங்காரக ச ர்த்தி: 13.7.2021  

பிரேதாஷம்: 22.6.2021 ெசவ்வாய், 7.7.2021 தன்  சிவராத்திரி: 8.7.2021 வியாழன் 

சிரவணம்: 27.6.2021 ஞாயி      கி த்திைக: 5.7.2021 திங்கள் 

ேஜஷ்டாபிேஷகம்: 23.6.2021 தன்    ஆனி தி மஞ்சனம்: 15.7.2021 வியாழன் 

ப ர்ணமி: 24.6.2021வியாழன்      அமாவாைச: 9.7.2021 ெவள்ளி 

 
பா  சரவண சர்மா 

ேராகிதர், ேஜாதிடர், பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர் 
9840369677, prohithar@gmail.com   www.prohithar.com  


