
ANDRHA PRADESH STATE HAJ COMMITTEE, 
VIJAYAWADA 

Date: 22/12/2021 

ప్రెస్ నోట్: 

“హజ్-2022 కోసం ఆన్ల ైన దరఖాసతు  చేయడానికి గరిష్ట  వయోపరిమితిలో సడలంపు”కొరకు  
హజ్ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియా, మ ంబ  ై  సర్యులర్– 4, తేదీ:14-12-2021, వృదతు లు  
యాత్రికులు దరఖాస్తు  సతలభతరం చేయడానిక ిగరషి్ట  వయోపరిమితి యొక్య పరిమితి రదతు  

చేయబడ ంది. 

65 సంవతసరాల క్ంటే ఎక్ుయవ వయసతస ఉన్న యాతిిక్ులు హజ్ 1443 (H) — 2022 కోసం 

70+ ఏళ్లు  ప ైబడ న్ వారితో సహా ఆన్ల ైన దరఖాసతు న్త సమరిపంచడానిక ి అరు్ లు. 70+ 

వయస్తు గల యాతికి్ుల దరఖాసతు (లు) హజ్-2018-22 కోసం హజ్ పాలసీగా రజిరవడ్ 

కేటగిర ీకింద న్మోదత చేయబడతాయని  తెలయజయేబడ ంది. హజ్ క్మిట ీఆఫ్ ఇండ యా 
లేదా ప ైవైేట్ టూర్ ఆపరటేర్ దాారా వారి మొతుం జీవితకాలంలో హజ్ చేయని అభయర్ు లు 
మాతిమే రిజర్ా చేయబడ న్ కేటగిరీకి అరు్ లు. 

రిజర్ా చేయబడ న్ కేటగరిీ దరఖాస్తు దారులు సలె్ఫ్ డికలరషేన్ (Solemn Decleration) 
స్మరిపంచాలి. 31-05-2022 నాటికి 70 సంవతసరాలు లేదా అంతక్ంట ేఎక్ుయవ సంవతసరాలు 
పూరిు చేసతక్ున్న దరఖాసతు దార్, ( 31-05-1952 లో లేదా అంతక్ంటే మ ందత జనిమంచిన్ 

దరఖాసతు దార్లు)  స్హచరుడు (Companion) తపపనిసరిగా ఉండాలి, స్హచరుడు 
(Companion) లేని పక్షంలో ఈ దరఖాస్తు  దారులు జనరల్ఫ కేటగరిీలో 
పరిగణ ంచబడతారు.ఒకే క్వర్్లో ఇదుర్ 70+ యాతిిక్ుల కోసం, ఇదుర్ సహచర్లు 
అన్తమతించబడతార్. సహచర్డు భరు/భారయ/సో దర్డు/సో దరి/కొడుక్ు/క్ూతుర్ లేదా 
మన్వడు/మన్వరాలు లేదా అలుు డు/కోడలు లేదా మేన్లుు డు/మేనకోడలు, బంధతవు అయి 

ఉండాల. ఏ ఇతర బంధతవు తోడుగా పియాణ ంచడానికి అన్తమతించబడదత. 70+ 

యాతిిక్ులు లేదా అతని / ఆమె సహచర్డు ఒంటరిగా పియాణ ంచడానిక ి



అన్తమతించబడర్. ఏ కారణం చేతన నైా 70+ యాతిిక్ుల దరఖాసతు  రదతు  చేయబడ తే, 
సహచర్డ  దరఖాసతు  కూడా రదతు  చేయబడుత ంది. 

ఆస్కతుగల యాత్రికులు www.hajcommittee.gov.in/www.apstatehajcommittee.com 

లో ఆన్ల ైన దరఖాసతు న్త సమరిపంచాలని ఆంధిపదిశే్ రాష్ట ర హజ్ క్మిట ీ   దరఖాసతు దార్లక్ు 
తెలయజేసతు ంది. GO.Ms.No. 75, తేద ి19.11.2019, మ ైనారటిీ స్ంక్షేమ శాఖ (IDM) విభాగం 

జార ీ చేసని జీవో పికారం ఆంధ్ ి పిదేశ్ పిభుతవం హజ్ యాతికు వెళ్లల  యాత్రికులకు ఆరిిక 
స్హాయం వారిిక ఆదాయం రూ.3,00,000/- (మూడు లక్షల రూపాయలు)    వరకు ఉంట ే
రూ.60,000/- (అరవెై వేల రూపాయలు)  వారిిక ఆదాయం రూ. 3,00,000/-(మూడు లక్షల 
రూపాయలు) పెై బడ ి ఉంట ే రూ.30,000/- (ముపెైప వేల రూపాయలు) ఆరిిక స్హాయం 
ఇస్తు ందని డిపయూటీ సీఎం శ్ర ీఅంజాద్ బాషా తెలియజేశారు.   దరఖాసతు దార్లు O/o A.P. 

రాష్ట ర హజ్ క్మిటీ సహాయానిన వయకిుగతంగా లేదా టోల్ ఫ్ీ ిన ం. 1800-4257873, 0866-

2471786 లేదా మెయిల్: aphajcommittee@gmail.com దాారా ప ందవచతు.  

Executive Officer 


