
க ைஜ பரம் உபயம்
1-1-2021 ஆங் லப் வ டம் . ேமாகன் ம்பம்
2-1-2021 சங்கடஹரச ரத்்

10-1-2021 ரேதாஷம்
14-1-2021 ைதப்ெபாங்கல்
16-1-2021 ச ரத்்
28-1-2020 ச ரத்்
26-1-2021 ரேதாஷம்
28-1-2021 ைதப் சம்
31-1-2021 சங்கடஹரச ரத்்

9-2-2021 ரேதாஷம்
15-2-2021 ச ரத்்
24-2-2021 ரேதாஷம்

2-3-2021 சங்கடஹரச ரத்்
10-3-2021 ரேதாஷம்
11-3-2021 மஹா வராத் ரி
26-3-2021 ரேதாஷம்
31-3-2021 சங்கடஹரச ரத்்

9-4-2021 ரேதாஷம்
14-4-2021 லவ வ டப் றப் . மணிகண்டன் ம்பம்
15-4-2021 ச ரத்்
24-4-2021 சனிப் ரேதாஷம் . ர ந் ரன் ம்பம்
26-4-2021 த் ைரப் ப வம் ெபா  உபயம்
29-4-2021 சங்கடஹரச ரத்்

8-5-2021 சனிப் ரேதாஷம் . ண ங்கம் ம்பம்
15-5-2021 ச ரத்்
23-5-2021 ரேதாஷம்
29-5-2021 சங்கடஹரச ரத்்

7-6-2021 ரேதாஷம்
14-6-2021 ச ரத்்
22-6-2021 ரேதாஷம்
27-6-2021 சங்கடஹரச ரத்்

7-7-2021 ரேதாஷம்
13-7-2021 ச ரத்்
15-7-2021 ஆனி உத்தரம்

ழா நாட்க ம் ேசட நாட்க ம் 2021



21-7-2021 ரேதாஷம்
23-7-2021 ராமசாந்  வாஸ் சாந் . லவன் ம்பம் Amsterdam

24-7-2021 ெகா ேயற்றம்
பன் ம்பம், ேஜந் ரா, 

பாரத்் பன் ம்பம்
24-7-2021 1ம் ழா-  மாைல ர சச்ந் ரன் ம்பம் + நிலானி 

25-7-2021 2ம் ழா-  காைல
த் வான். . கண்ணதாசன் 

ம்பம்
25-7-2021 2ம் ழா-  மாைல சரவணன் ம்பம்(இந் யா)
26-7-2021 3ம் ழா-  காைல ேஜான் ம்பம்

26-7-2021 3ம் ழா-  மாைல தன் ம்பம் (hoofdorp)
27-7-2021 4ம் ழா-  காைல hoofdorp அ யாரக்ள்
27-7-2021 4ம் ழா-  மாைல+ சங்கடஹரச ரத்் ரேமஷ் ம்பம் (Amsterdam)
28-7-2021 5ம் ழா-  காைல
28-7-2021 மஞ்சத் ழா ச த்தா ம்பம் Amsterdam (India)
29-7-2021 6ம் ழா-  காைல

29-7-2021 மாம்பழத் ழா
ேபவரை்வக், ெஹய்ம்ஸ்ெகரக்் 
அ யாரக்ள்

30-7-2021 7ம் ழா-  காைல
சண் க ங்கம் ம்பம் + ரிதரன் 

ம்பம்
30-7-2021 ேவட்ைடத் ழா அம்ஸ்ரர்டாம் அ யாரக்ள்

31-7-2021 8ம் ழா-  காைல
உமா ம்பம் +காயத்ரி ம்பம் 
(Denhauge)

31-7-2021 சப்பறத் ழா . தம்பரப் ள்ைள ம்பம்
1-8-2021 ேதரத்் ழா ெபா  உபயம்
1-8-2021 9ம் ழா-  மாைல த ழ்நா  அ யாரக்ள்-Leiden
2-8-2021 ரத்்தத் ழா அம்ஸ்ரர்டாம் அ யாரக்ள்
2-8-2021 ெகா றக்கம் Hooren அ யாரக்ள்
3-8-2021 ங்காவனம் தம்  ம்பம்
4-8-2021 ைவரவசாந் இந் யா அ யாரக்ள் Amsterdam
5-8-2021 ரேதாஷம்
8-8-2021 ஆ  அமாவாைச

10-8-2021 ஆ ப் ரம்
11-8-2021 நாகச ரத்்  ரதம்
19-8-2021 ரேதாஷம்
20-8-2021 வரலட்  ரதம் தாரணி ம்பம் France
25-8-2021 சங்கடஹரச ரத்்



4-9-2021 சனிப் ரேதாஷம்
10-9-2021 ள்ைளயார் ச ரத்்  ரதம்  க்  ெகௗரி ம்பம்
18-9-2021 சனிப் ரேதாஷம்+ 1ம் ரட்டா சச்னி . ெஜயக் மார் ம்பம்
21-9-2021 மஹாளயபட்ச ஆரம்பம்
24-9-2021 சங்கடஹரச ரத்்

25-9-2021 2ம் ரட்டா சச்னி ேயாேகஸ்வரி ம்பம் Amsterdam Bemar
2-10-2021 3ம் ரட்டா சச்னி ணபாலன் ம்பம் hoofdorp/India
3-10-2021 ரேதாஷம்
5-10-2021 மஹாளயபட்ச 
7-10-2021 நவராத் ரி ைஜ . ெஜயக் மார் ம்பம்
8-10-2021 நவராத் ரி ைஜ . ேகாபால ங்கம் ம்பம்

9-10-2021 நவராத் ரி ைஜ+4 ம் ரட்டா சச்னி
. தயா பன் ம்பம்+ ச  
ம்பம் Lelystad

10-10-2021 நவராத் ரி ைஜ . சண் க ங்கம் ம்பம்
11-10-2021 நவராத் ரி ைஜ . பாஸ்கரன் ம்பம்
12-10-2021 நவராத் ரி ைஜ . ம ந்தன் ம்பம்
13-10-2021 நவராத் ரி ைஜ னிதா ம்பம்
14-10-2021 ஜயதச . பாலசச்ந் ரன் ம்பம்
15-10-2021 ேகதாரெகௗரி ரதாரம்பம்
16-10-2021 5ம் ரட்டா சச்னி
17-10-2021 ரேதாஷம்
20-10-2021 அன்னா ேஷகம் ெபா  உபயம்
24-10-2021 சங்கடஹரச ரத்்

2-11-2021 ரேதாஷம்+நாகச ரத்்
3-11-2021 பாவளி
4-11-2021 ேகதாரெகௗரி ரத ரத்்
5-11-2021 கந்தசஷ்  ரதம் ெசவ்வந்  ம்பம்
6-11-2021 கந்தசஷ்  ரதம் .பவா ம்பம்
7-11-2021 கந்தசஷ்  ரதம் .கேணச ரத்்  ம்பம்
8-11-2021 கந்தசஷ்  ரதம் . ஜயன் ம்பம்
9-11-2021 கந்தசஷ்  ரதம் .அ ேநசர் ம்பம்

10-11-2021 ரன்ேபார் .சத் ய மார்
16-11-2021 ரேதாஷம்
18-11-2021 காரத்் ைக ளக் . டர் ம்பம்
20-11-2021 ள்ைளயார் ெப ங்கைத ெதாடக்கம் .ம ந்தன் ம்பம்



22-11-2021 சங்கடஹரச ரத்்
1-12-2021 ரேதாஷம்
7-12-2021 ச ரத்்

9-12-2021 ள்ைளயார் ெப ங்கைதப் ரத்்
.கந்தேவல் ம்பம்+ . ேலாகன் 
ம்பம்+ ம . ெஜயந்  ம்பம்

11-12-2021 ெவம்பாைவ ஆரம்பம்
16-12-2021 ரேதாஷம்
20-12-2021 ஆ த்ரா தரிசனம் . ேரசன் ம்பம்
22-12-2021 சங்கடஹரச ரத்்
31-12-2021 ரேதாஷம்


