ஆவணி மாதம், pலவ வrடம் (2021) cபtனங்கள்
ஆவணி மாதம் கிரஹப்பிரேவசம், கணபதி ேஹாமம் நாட்கள்
20.8.2021 ெவள்ளி (வரலட்சுமி விரதம்)
22.8.2021 ஞாயி (ஆவணி அவிட்டம்)
25.8.2021 தன்(காைல 6 மணிக்கு ேமல் கரிநாள்)
26.8.2021 வியாழன்
27.8.2021 ெவள்ளி
01.9.2021 தன்
03.9.2021 ெவள்ளி
08.9.2021 தன்
09.9.2021 வியாழன்
10.9.2021 ெவள்ளி
13.9.2021 திங்கள் (காைல 6 மணிக்கு ேமல் கரிநாள்)
16.9.2021 வியாழன்

மாைல ேநரம் - நிச்சய தாம் லம் ேததிகள்
மாைல 6 மணிக்கு ேமல் 8 மணி வைர
20.8.2021 ெவள்ளி
23.8.2021 திங்கள்
26.8.2021 வியாழன்
27.8.2021 ெவள்ளி
02.9.2021 வியாழன்
09.9.2021 வியாழன்
10.9.2021 ெவள்ளி

2 தன் 18.8.2021 சுக்ல ஏகாதசி
4 ெவள்ளி 20.8.2021 வரலட்சுமி விரதம், பிரேதாஷம்
அதிகாைல தல் இர 9:20 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்

uத்tராடம்

5 சனி 21.8.2021 ப ர்நமி (ப ர்நமி ைஜ )
6 ஞாயி 22.8.2021 ஆவணி அவிட்டம்
வாஸ் நாள் பிற்பகல் 2:25 மணிக்கு ேமல் மாைல 3:55மணிக்கு

avட்டம்

ன்னர் மி ைஜ ெசய்தல் நன்

07 திங்கள் 23.8.2021
மாைல 4:30 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன்

சதயம் iரv 7:26 மணி வைர

09 தன் 25.8.2021 சுபதினம் / கரிநாள்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்
கரிநாள் சூரிய உதயம் தல் வங்கும், கரிநா க்கும் சுபவிேசஷங்க
அன் ெசய்யலாம்

uத்tரட்டாt iரv 8:48 மணி வைர

10 வியாழன் 26.8.2021 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

11 ெவள்ளி 27.8.2021 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

ேரவt iரv 10:29 மணி வைர

aஸ்vனி நாள் m வtம்

12 சனி 28.8.2021 சுக்ல சஷ்டி
13 ஞாயி 29.8.2021 பா சப்தமி, கி த்திைக
நவக்கிரக சாந்தி ைஜ, நவக்கிரக ேஹாமம் ெசய்ய மிக ம் உகந்த நாள்
14 திங்கள் 30.8.2021 ேகாகுலாஷ்டமி

க்கும் எந்த ஒ

ெதாடர் ம் இல்ைல. அைனத்

சுபங்க

ம்

16 தன் 01.9.2021 சுபதினம்
அதிகாைல தல் பகல் 12 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்

mrகcrஷம் நண்பகல் 12:34 மணி வைர

17 வியாழன் 02.9.2021
மாைல 6 மணிக்கு ேமல் சுபம் ெசய்ய நன்

pனர்pசம்

18 ெவள்ளி 03.9.2021
அதிகாைல பிரம்ம் கூர்த்தகால கிரஹப்பிரேவசம் நன்

pனர்pசம்

19 சனி 04.9.2021 சனிப்பிரேதாஷம்
20 ஞாயி

05.9.2021 சிம்ம பா

மகம் சந்திரன் (மாைலயில்), மாத சிவராத்திரி

21 திங்கள் 06.9.2021 ேசாமவார அமாவாைச
23 தன் 08.9.2021 சுபதினம்
அதிகாைல தல் மாைல 3:30 மணி வைர சுபம் ெசய்ய நன்

uத்tரம்

24 வியாழன் 09.9.2021
அதிகாைல தல் நாள்

வ ம் அைனத்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

aஸ்தம் pற்பகல் 2:30 மணி வைர pன்னர் cத்tைர

25 ெவள்ளி 10.9.2021 சுபதினம், விநாயகர் ச ர்த்தி
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத் சுபங்கள் ெசய்ய நன்

cத்tைர நண்பகல் 12:57 மணி வைர pன்னர் cவாt

28 திங்கள் 13.9.2021 சுபதினம் / கரிநாள்
அதிகாைல பிரம்மமகூர்த்த காலத்தில் கிரஹப்பிரேவசம் நன்
கரிநாள் சூரிய உதயம் தல் வங்கும், கரிநா க்கும் சுபவிேசஷங்க
அன் ெசய்யலாம்

a

ஷம்

31 வியாழன் 16.9.2021 சுபதினம்
அதிகாைல தல் நாள்
வ ம் அைனத்

uத்ராடம்

சுபங்கள் ெசய்ய நன்

க்கும் எந்த ஒ

ெதாடர் ம் இல்ைல. அைனத்

சுபங்க

ம்

