
பிலவ வருஷம் உத்தராயணம்,   க்ரீஷ்ம ருது  மிதுன மீ (ஆனி) மாத பஞ்சாங்க ஸங்க்ரஹம்

தமிழ் தததி ஆங்கில தததி கிழமம
ஸ்ராத் 

திதி
சிறப்புக் குறிப்பு

ஆனி

1

ஜூன் 15 செவ் பஞ் 35:58 ஆயி 34:01 சூன்ய மிதுன ரவி 8:35, ஷடசீதி புண்ய காலம், மாதப்பிறப்பு தர்ப்பணம்

2 16 புதன் ெஷ் 34:01 மக 33:57 சூன்ய

3 17 வியாழன் ஸப் 30:58 பூரம் 32:48 ஸப் மிதுன சுக்ல ஸப்தமி

4 18 செள்ளி அஷ் 27:00 உத்ரம் 30:44 அஷ்ட

5 19 ெனி நெ 22:16 ஹஸ் 27:54 நெமி

தெமி

திதி த்வயம்

6 20 ஞாயிறு தெ 16:54 சித் 24:28 ஏகா சுதர்ஸன ஜயந்தி

7 21 திங்க ஏகா 11:06 ஸ்ொ 20:36 த்ொ ஸர்ெ ஏகாதசி, சபரியாழ்ொர் திருநக்ஷத்ரம்

8 22 செவ் த்ொ

த்ர

05:03

53:51

விொ 16:32 த்ர

9 23 புதன் ெதுர் 52:54 அனு 12:27 ெதுர் ஸ்ரீமன் நாதமுனிகள் திருநக்ஷத்ரம்

10 24 வியாழன் சபௌர் 47:20 ககட் 08:33 சபௌர்

11 25 செள்ளி ப்ர 42;15 மூல 05:06 ப்ர

12 26 ெனி த்வி 37:50 பூரா

உத்ரா

02:10

57:45

த்வி

13 27 ஞாயிறு த்ரு 34:18 திருகொ 58:43 த்ருதி ஸ்ரவண வ்ரதம்

14 28 திங்க சது 31:49 அவி 58:35 ெதுர்

15 29 செவ் பஞ் 30:29 ெத 59:39 பஞ்,

16 30 புதன் ஷஷ் 30:25 பூரட் 60:00 ஷஷ்டி

17 ஜூலல 1 வியாழன் ஸப் 31:37 பூரட் 02:02 ஸப்,

18 2 செள்ளி அஷ் 34:02 உத்ரட் 05:39 அஷ்ட ப்ருகு தரவதி

19 3 ெனி நவ 37;29 கரெ 10:20 நெ

20 4 ஞாயிறு தச 41:49 அச் 15:56 தெ

21 5 திங்க ஏகா 46:37 பர 22:09 ஏகா ஸர்வ ஏகாதசி,

22 6 செவ் த்வா 51:30 கார் 28:33 த்ொ ஹரிவாசரம் - 2:50

23 7 புதன் த்ர 56:06 கராகி 34:48 த்ர  மஹாப்ரததாஷம்

24 8 வியாழன் சசி 60:00 ம்ரு 40:34 ெதுர் உபநிஷத் பாஷ்யகாரர் திருநக்ஷத்ரம்

25 9 செள்ளி சசி 0:07 திருொ 45:34 அமா ஸர்வ அமாவாமஸ

26 10 ெனி அமா 03:11 புன 49:27 ப்ர

நக்ஷத்ரம்திதி
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தமிழ் தததி ஆங்கில தததி கிழமம
ஸ்ராத் 

திதி
சிறப்புக் குறிப்புநக்ஷத்ரம்திதி

27 11 ஞாயிறு ப்ர 05:03 பூெம் 52:12 த்வி சந்த்ர தர்சனம்

28 12 திங்க த்வி 05:44 ஆயி 53:38 த்ருதி

29 13 செவ் த்ருதி 05:06 மக 53:48 ெதுர்

30 14 புதன் ெது 03:14 பூரம் 52:56 பஞ்ெ மிதுன சுக்ல பஞ்சமி

31 15 வியாழன் பஞ்

ஷஷ்

0:21

56:01

உத்ரம் 51:00 ஷஷ்டி மிதுன சுக்ல ஷஷ்டி

32 16 செள்ளி ஸப் 51:39 ஹஸ் 48;19 சூன்ய கடக ரவி, 45:13, தக்ஷிணாயன புண்யகாலம், ஆடி மாதப் பிறப்பு தர்ப்பணம், 

ஆடிப் பண்டிமக

ஆடி

1

17 ெனி அஷ் 46:13 சித் 44:55 சூன்ய

2 18 ஞாயிறு நெ 40:25 ஸ்ொ 41:08 சூன்ய

3 19 திங்க தெ 34:23 விொ 37:05 தெ

4 20 செவ் ஏகா 28;17 அனு 33:00 ஏகா ஸர்ெ ஏகாதசி

5 21 புதன் த்ொ 22;18 ககட் 29:03 த்ொ

த்ர

 மஹாப்ரததாஷம், திதி த்வயம்

6 22 வியாழன் த்ர 16:37 மூல 25:26 ெதுர்

7 23 செள்ளி ெதுர் 11:28 பூரா 22:24 சபௌர்  

8 24 ெனி சபௌர் 06:59 உத்ரா 20:03 ப்ர ஸ்ரீ ஆளவந்தார் திருநக்ஷத்ரம், ஸ்ரவண வ்ரதம்,  ஸ்ரீமதாண்டவன்  ஸ்ரீ 

வராஹ மஹாததசிகன் த்ருதீய சாதுர் மாஸ்ய சங்கல்பம்,

9 25 ஞாயிறு ப்ர 03:19 திருகொ 18:36 த்வி

10 26 ஞாயிறு த்வி

த்ரு

0:44

58:33

அவி 18:14 த்ருதி

பிலவ ஆனி மீ  32 (16-07-2021), வவள்ளிக் கிழமம ஆடி மாதப்பிறப்பு

தக்ஷிணாயன  புண்ய காலம் - 25:13  முதல்

பிலெ நாம ஸம்ெத்ஸகர , உத்தராயகே க்ரீஷ்ம ருசதௌ, மிதுன மாகஸ சுக்ல பகக்ஷ,ஸப்தம்யாம்   புண்ய திசதௌ ப்ருகு ொஸர,  ஹஸ்த நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்,  பரிக (7:54 முதல் சிெ) 

கயாக,  கரஜ  கரே … தக்ஷிோயன புண்ய காகல, கடக ஸங்க்ரமே ஸ்ராத்தம், தில தர்ப்பே ரூகபே

பிலவ மிதுன  மாஸ தர்ப்பண சங்கல்பங்கள்

பிலவ வரு ஆனி மீ 25(09.07.2021) வவள்ளிக் கிழமம -   அமாவாமஸ புண்ய காலம்

பிலெ நாம ஸம்ெத்ஸகர , உத்தராயகே க்ரீஷ்ம ருசதௌ, மிதுன மாகஸ க்ருஷ்ே பகக்ஷ, அமாொஸ்யாயம் புண்ய திசதௌ, ப்ருகு ொஸர,  ஆர்த்ரா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்,  துருெ 

கயாக, ெதுஷ்பாத  கரே , தர்ஸ ஸ்ராத்தம், தில தர்ப்பே ரூகபே
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