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கீழ்மின்னல் ஊராட்சி                           நாட்டு நலப்பணித் திட்ட மாணவர் 

D. லட்சுமி தததவந்திரன்(தலைவர்)       G .உதயகுமார்(வரலாற்று துறை)          

K. நவமணி-கார்த்திதகயன்(துனண தலைவர்)      

M. மாலா மகாலிங்கம்(கவுன்சிைர்) 

பூட்டுத்தாக்கு ஊராட்சி                         

M. அருண் (தலைவர்)                               

K. சசிகைா கன்னியப்பன் (துனண தலைவர்) 

E. தீபிகா இளவழகன் (கவுன்சிைர்) 

S.B. லட்சுமணன்      N.S.B. அணி கன்னிகாபுரம் 

நந்தியாலம்  ஊராட்சி        தமலக்குப்பம் ஊராட்சி                                                 
K.ததவி-பூபாலன்(தலைவர்)           S.R.T. பாஸ்கர் (தலைவர்) 

S. சத்யபிரியா- சத்தியமூர்த்தி              P. சண்முகம் (துனண தலைவர்) 

(துனண தலைவர்)                                     G.K. தகாபால  

S. மகாஸ்ரீதர் (கவுன்சிைர்)                       கிருஷ்ணமூர்த்தி(கவுன்சிைர்) 

                                   மற்றும் ஊர் பபாதுமக்கள் 
               
 களப்பணிகள் : 

• இைவச மருத்துவம் முகாம்.  

• பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு. இல்ைம் ததடி 

மருத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வு.  

• எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு.  

• கண் மற்றும் இரத்ததான தசலவ விளக்கம்.  

• மரம் நடுதல் மற்றும் குறுங்காடு வளர்ப்பு திட்டம். 

கலைகள் மற்றும் விலளயாட்டுத் திறலமகலள வளர்த்தல்.  

• மருத்துவ மலனயில் பிரசவம் என்பலத       

வைியுறுத்துதல். வழிபாட்டுத்தைங்கள் தூய்லமச் சசய்தல்.  

• கழிப்பலற பயன்படுத்தும் அவசியத்லத வைியுறுததல்.  

•  சுற்றுச்சூழலைப் தபணிக்காத்தல் பற்றி விழிப்புணர்வு.  

• கல்வி மற்றும் தவலை வாய்ப்புகளில் வழிகாட்டுதல்.  

• ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் தூய்லமச் சசய்தல்.  

• மலழநீர் தசகரிப்பு ஏற்படுத்துதல்.  

• சாலை பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு. 

•  சுடுகாடு  மற்றும்  இடுகாடு  பகுதிகலள  

புனரலமப்புச்சசய்தல்.   

• பள்ளி மாணவர்களுக்கு தபாட்டிகலள நடத்துதல்.  

 

 

        

தமல்விஷாரம்-632509. இராணிப்தபட்லட மாவட்டம். 

               நாட்டு நைப்பணித் திட்ட சிறப்பு முகாம்  

                             அலழப்பிதழ் 2022 -  2023 
  
 
 
 

அன்புலடயரீ் வணக்கம் !   

             எங்கள் கல்லூரி நாட்டு நைப்பணித் திட்டத்தின் 

சார்பாக அருள்மிகு பாைமுருகன் திருக்தகாவில், 

இரத்தனகிரியில் சிறப்பு முகாம் நலடசபற உள்ளது. 

ஒவ்சவாரு நாளும் களப்பணிகளும் மக்களுக்கும் 

பயன்தரும் வலகயில் பை சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளும் 

நலடசபறும் அலனவரும் வருலக தந்து முகாம்லம 

சிறப்பிக்க அன்புடன் அலழக்கிதறாம்.  

தங்கள் வரலவ இனிதத நாடும்: 

முதல்வர் Dr.S.A.சாஜித், Ph.D., 

(சி.அப்துல் ஹக்கிம் கல்லூரி, தமல்விஷாரம்) 

தவத்திரு பாலமுருகனடிறம சுவாமிகள் 

(பரம்பலர அறங்காவைர்) 

அருள்மிகு பாைமுருகன் திருக்தகாவில், இரத்தினகிரி 

V. சங்கர் Msc, BEd  (சசயல் அலுவைர்) 

அருள்மிகு பாைமுருகன் திருக்தகாவில், இரத்தினகிரி 

Dr.A.முபாரக் அைி, Ph.D., UNIT - I கீழ்மின்னல் 

Dr.A.அப்துல் ஜமீல், Ph.D., UNT -II பூட்டுத்தாக்கு 

Prof.R.சுகுமார், M.Sc.,M.Phil., UNIT -III நந்தியாலம் 

Dr.K.காதர்ஷா, PhD. UNIT-IV தமைக்குப்பம் 

திட்ட அலுவைர்கள் மற்றும் 

நாட்டு நைப்பணித் திட்ட சதாண்டர்கள் 

  

 

 

 

சி.அப்துல் ஹக்கீம் கல்லூரி 

                     (தன்னாட்சி)          

 

    நாள்  :    16.02.2023   முதல்     22.02.2023   வலர   

    இடம்  : அருள்மிகு பாைமுருகன் திருக்தகாவில், இரத்தனகிரி 

.                        திருமுருகன் திருமண மண்டபம் 
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முகாம் துவக்க விழா 

16.02.2023 வியாழக்கிழலம மாலை 4.30 மணி 
தறலறம : 

M. முகமது     ஷர்புதின்    சாபஹப், 

ஆலி ஜனாப் அல்ஹாஜ்    

தலைவர், தமல்விஷாரம் முஸ்ைிம் கல்விச் சங்கம். 

முன்னிறல :  Dr.S.A.சாஜித், Ph.D., 

முதல்வர், சி.அப்துல் ஹக்கிம் கல்லூரி, தமல்விஷாரம். 

சிறப்பு அலழப்பாளர் :  திரு. Dr. K. ரவிச்சந்திரன்,  Ph.D., 

ஒருங்கிலணப்பாளர், நாட்டு நைப்பணித்திட்டம், திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம். 

 

17.02.2023  சவள்ளிக்கிழலம காலை  9.00  மணி 
களப்பணி  மற்றும் பள்ளிப் படிப்றப இறடயிதல விட்ட 

மாணவர்கறளப் பற்ைி கணக்பகடுத்தல் 

மாலை 4.30மணி 
சிறப்புலர :    Dr. M. அஜாஸ் ஹாஜாறமதனீ், Ph.D., 

                  உதவிப் தபராசிரியர், சி.அப்துல் ஹக்கிம் கல்லூரி, தமல்விஷாரம்,               
விைங்கியல் துலற. 

தறலப்பு : 

தன்னம்பிக்றகயும் மாணவர்களும் 

மாலை    6.00 மணி - ஆதராகியமான இந்தியா ( கலை  நிகழ்ச்சிகள்) 

 

18.02.2023 சனிக்கிழலம காலை 9.00 மணி 
தூய்றம   இந்தியா   திட்டம்  பற்ைி  விழிப்புணர்வு 

மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு 

காலை: 11.00 மணி 

சிறப்புலர :   Dr.A. கபிலன், 
தமனாள் தலைலம அறுலவ சிகிச்லச நிபுணர், 

தலைப்பு: இன்ையக் காலகட்டத்தில் மனநலத்தின் முக்கியத்துவம் 

மாலை 4.30 மணி 
சிறப்புலர :    Prof.B.முகமது கவுஸ், 

 
உதவிப் தபராசிரியர், சி.அப்துல் ஹக்கிம் கல்லூரி, தமல்விஷாரம் 

தலைப்பு:  தபாட்டி நிறைந்த உலகில் தபாட்டித் ததர்வுகள் 

மாலை 6:00 மணி - குழுமனப்பான்றம(கறல நிகழ்ச்சிகள்) 

 
19.02.2023 ஞாயிற்றுக்கிழலம காலை   9.00  மணி 

திருமறல மிஷன் மருத்துவமறன மற்றும் சி.அப்துல் ஹக்கீம் 
கல்லூரி இறணந்து நடத்தும் மாபபரும் இலவச சிைப்பு பபாது 

மருத்துவமுகாம் 

மாலை 4.30 மணி 
சிறப்புலர : Dr. s.  ஜகீர் அகமது 

 

 

 

இலணதபராசிரியர்,  சி.அப்துல் ஹக்கிம் கல்லூரி, தவதியல் துலற 

தலைப்பு : மனிதம் வளர்ப்தபாம் 

மாலை 6.00 மணி - ததசிய ஒருறமப்பாட்டுணர்வு(கறல நிகழ்ச்சிகள் ) 
 

20.02.2023 திங்கட்கிழலம காலை 9.00 மணி 
களப்பணி மற்றும் விறளயாட்டில் சிைந்தவர்கறளப் 

பற்ைி கணக்பகடுத்தல் 

மாலை 4.30 மணி 
சிறப்புலர : Dr. M.முகமது அலி ஜின்னா, 

உதவிப் தபராசிரியர், தமிழ்துலற முத்துரங்கம் அரசு கலை 

மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, தவலூர் 

பட்டிமன்றம்: இன்றைய மாணவர்களின்  தன்னம்பிக்றக 

வளர்கிைதா! ததய்கிதா 

மாலை 6:00 மணி-சிலம்பு பயிற்சி(கறல நிகழ்ச்சிகள்) 

 

21.02.2023 சசவ்வாய்க்கிழலம காலை 9.00 மணி 
களப்பணி, மரம் நடுதல் மற்றும் குறுங்காடு வளர்ப்பு 

ஆற்காடு தராட்டரி. சங்கம் கிழக்கு 

Rtn. N. தணிலகமலை, தலைவர்           Rtn.S. ஸ்ரீதர்,சசயைாளர் 

Rtn. M. சஜயதகாபி, சபாருளாளர் 

காலை: 11.00 மணி 

D. விநாயகமூர்த்தி                              G. மகராஜன் 
ஆய்வாளர் ஆற்காடு நகர காவல் நிறலயம்                        துறண ஆய்வாளர்  ஆற்காடு நகர 

காவல் நிறலயம் 

தலைப்பு : தபாறதப்பபாருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் 

மாலை 4.30 மணி 
சிறப்புலர : Prof.A.நதரஷ் குமார் 

உதவிப் தபராசிரியர், சி.அப்துல் ஹக்கிம் கல்லூரி, ஆங்கிைத்துலற 

தலைப்பு : சமூக முன்தனற்ைத்தில் மாணவர்களின் பங்கு 

மாலை 6.00 மணி - நடனம் நாடகம்(கறல நிகழ்ச்சிகள்) 

                                                
முகாம் நிறைவு விழா: 

22.02.022 புதன்க்கிழலம காலை 11.00 மணி 
தறலறம : 

ஆலி ஜனாப் அல்ஹஜ் S.Z.அப்ரார் அஹமத் சாபஹப், B.A.C.S., 

தாளாளர் மற்றும் சசயைாளர், சி.அப்துல் ஹக்கிம் கல்லூரி, தமல்விஷாரம் 

முன்னிறல : 
Dr.S.A.சாஜித், Ph.D., 

முதல்வர் சி.அப்துல் ஹக்கிம் கல்லூரி தமல்விஷாரம். 
சிறப்பு அலழப்பாளர் : 

திரு.Dr.K.ரவிச்சந்திரன், Ph.D., 

ஒருங்கிலணப்பாளர், நாட்டு நைப்பணித்திட்டம், திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் 

 
             
 


