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ഹജ്ജ് -2022
കഔരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി.
ഹജ്ജ് ഔയാമ്പ്. നനഞ്ഞൃമ്പാകേരി.
പ്രസ്സ് റിലീസ്.
നനഞ്ഞൃമ്പാകേരി.
നഔാവിഡ് മഹാമാരിയുനെ പശ്ചാതലത്തിർ രണ്ടു വൾഷനത്ത ഇെകവളക്കു കശഷം, ഇന്ത്യയിർ
നിന്നുള്ള ആദയ ഹജ്ജ് തീൾത്ഥാെഔ സംഗനത്ത വഹിച്ചുള്ള (377 കപൾ)സഊദി അകറബയൻ
എയൾലലൻസിനെ എസ് വി 5747 നമ്പൾ വിമാനം നാനള (4.6.2022 ശനി)രാവിനല 8.30 ന്
നനഞ്ഞൃമ്പാകേരിയിർ നിന്നും മദീനയികലക്ക് പുറനെുഞ്ഞൃം. സഊദി സമയം രാവിനല 11.30 ന്
മദീനയിനലത്തം.
2019 നെ അവസാനകത്താനെ ആകഖാള തലത്തിർ വയാപിച്ച നഔാവിഡിനെ പശ്ചാതലത്തിർ
2020, 21 വൾഷങ്ങളിർ ഹജ്ജ് തീൾത്ഥാെനത്തിനുള്ള അവസരം ആഭയന്ത്ര തീൾത്ഥാെഔൾക്കു
മാത്രമായി സഊദി ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയം പരിമിതനെഞ്ഞൃത്തിയിരുന്നു. നഔാവിഡ് സാഹചരയങ്ങൽ
അനുലമായി
തുെങ്ങിയകതാനെ
ഇന്ത്യയിർ
നിന്നെക്കമുളള്ള
തീൾത്ഥാെഔൾ
വലിയ
പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. വികദശ തീൾത്ഥാെഔൾക്കു ഹജ്ജിനുള്ള അവസരം ലഭയമാൿനമന്ന
നിഖമനത്തിർ കഔന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റിഔൽ ഹജ്ജ് അകപക്ഷാ സംബന്ധമായ രുക്കങ്ങൽ
കനരനത്ത ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കലാഔത്തിനെ എല്ലാ ദിക്കുഔളിർ നിന്നുമുളള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനു
തീൾത്ഥാെഔൾ സംബന്ധിക്കുന്നതിനാർ ആകഖാളാെിസ്ഥാനത്തിലുളള നഔാവിഡ് സാഹചരയം
പരികശാധിച്ച കശഷമായിരുന്നു നിബന്ധനഔകളാനെ വികദശ തീൾത്ഥാെഔരുനെ ഹജ്ജിനുള്ള അവസരം
സംബന്ധിച്ച് സഊദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം ഓകദയാഖിഔ അറിയിെ് നർഔിയത്.
സഊദി അറിയിെ് ലഭയമായകതാനെ ഈ വൾഷനത്ത ഹജ്ജിനുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുമുളള്ള
രുക്കങ്ങൽ കഔന്ദ്ര ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റിയുനെ നിൾകേശങ്ങൽ പ്രഔാരം സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി
സമയബന്ധിതമായി പൂൾത്തീഔരിച്ചു.
ഹജ്ജിനു അകപക്ഷിക്കാനുള്ള ഉയൾന്ന പ്രായ പരിധി ആദയ ഗട്ടത്തിർ 65 വയസ്സായി
പരിമിതനെഞ്ഞൃത്തിയിരുനന്നങ്കിലും കശഷം പ്രായ പരിധി സഊദി അധിඁതൾ ഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇത്
പ്രഔാരം കഔരളത്തിർ നിന്നെക്കം 65 വയസ്സിനു മുളഔളിലുള്ള നിരവധികപൾ ഹജ്ജിനു അകപക്ഷ
സമൾെിച്ചിരുന്നു. എന്നാർ ആകരാഖയ സുരക്ഷാ പരിഖണിച്ച് ഉയൾന്ന പ്രായ പരിധി വീണ്ടും 65
വയസ്സായി പരിമിതനെഞ്ഞൃത്തഔയായിരുന്നു.
ഇത് പ്രഔാരം കഔരളത്തിർ നിന്നും സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി മുളകകന 10565 കപൾ അകപക്ഷ
സമൾെിച്ചു. ഇതിർ 1694 കപൾ സ്ത്രീഔൽ മാത്രമുളള്ള പ്രകതയഔ ഔാറ്റഖറിയിലുളളവരും കശഷിക്കുന്ന 8871
കപൾ ജനറർ ഔാറ്റഖറിയിലുമുളള്ളവരാണ്
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ഇന്ത്യയുനെ ഔവാട്ട ലഭിച്ചതു പ്രഔാരം കഔന്ദ്ര ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി സവീറ്റുഔൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൽക്കു
വീതം നവച്ചതു പ്രഔാരം കഔരളത്തിനു ആദയ ഗട്ടത്തിർ 5274 സീറ്റുഔൽ ലഭിക്കുഔയുണ്ടായി.
ആനഔ ലഭിച്ച അകപക്ഷഔളിർ നിന്നും സ്ത്രീ വിഭാഖത്തിലുളള 1691 കപൾക്ക് കനരിട്ട് അവസരം
നർൿഔയും
കശഷിക്കുന്ന
8871
കപരിർ
നിന്നും
3583
കപനര
നറുനക്കഞ്ഞൃെിലൂനെ
നതരനെഞ്ഞൃക്കനെഞ്ഞൃഔയും നചയ്തു.
നതരനെഞ്ഞൃക്കനെൊത്തവൾക്ക് നവയ്റ്റിങ്ങ് ലിസ്റ്റ് ക്രമ നമ്പൾ അനുവദിക്കുഔയും നചയ്തു. തുെൾന്ന്
വിവിധ ഔാരണങ്ങളാർ യാത്ര ഔയാൻസർ നചയ്ത സീറ്റികലക്ക് നവയ്റ്റിങ്ങ് ലിസ്റ്റിലുള്ള 484 കപൾക്ക്
അവസരം ലഭിക്കുഔയും നചയ്തു.
ഇതു പ്രഔാരം നിലവിർ കഔരളത്തിർ നിന്നും അവസരം ലഭിച്ചവൾ 5758 കപരാണ്. ഇതിർ 2056
കപൾ പുരുഷന്മാരും 3702 കപര് സ്ത്രീഔളുമാണ്.
മുളൻ വൾഷങ്ങളിർ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഹജ്ജ് യാത്രക്കുള്ള രുക്കങ്ങൽക്കു വളനര പരിമിതമായ
സമയമാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹജ്ജ് ഔവാട്ട ലഭയമാവുന്നതിനു താമസം കനരിട്ടതിനാർ
നറുനക്കഞ്ഞൃെും അനുബന്ധ ഔാരയങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീഔരിക്കുഔയായിരുന്നു. ഏപ്രിർ 30
ശനിയാഴ്ചയാണ് കഔരളത്തിർ ഹജ്ജ് നറുനക്കഞ്ഞൃെ് നെത്തിയത്. തുൾന്നുള്ള രു മാസക്കാലയളവിർ
ഹജ്ജ് ലൈനൾമാനര നതരനെഞ്ഞൃക്കർ, സംസ്ഥാനത്തെനീളം 36 കഔന്ദ്രങ്ങളിർ സാകങ്കതിഔ പഠന
ക്ലാസ്സുഔൽ സംഗെിെിക്കർ, പണം അെക്കലും പാകപാൾട്ട് അനുബന്ധ കരകഔൽ സമൾെിക്കർ,
കാദിമുളർ ഹുജ്ജാജ് ഇെൾവൂ, പരിശീലനം, നവയ്റ്റിങ്ങ് ലിസ്റ്റ് റിലീസിങ്ങ്, ഔയാമ്പ് ഒൾഖലനസിങ്ങ്
ഔമ്മിറ്റി
രൂപീഔരണം
തുെങ്ങി
വിവിധ
തലങ്ങളിലുള്ള
പ്രവൾത്തനങ്ങൽ
ചുരുങ്ങിയ
സമയത്തിനുള്ളിലാനണങ്കിലും സംസ്ഥാന സൾക്കാറിനെയും , ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റിയുകെയും, ഹജ്ജ്
ലൈനൾമാരുകെയും ഏകഔാപിച്ചുള്ള പ്രവൾത്തനം നഔാണ്ട് ഭംഖിയായി പൂൾത്തീഔരിക്കാൻ സാധിച്ചു.
ഹാജിമാരുനെ സൗഔരയം പരിഖണിച്ച് ഹജ്ജ് എംബാൾകക്കഷൻ കപായിെ് ഈ വൾഷം ഔരിപ്പൂരിർ
അനുവദിച്ച് ഔിട്ടുന്നതിനു സംസ്ഥാന സൾക്കാറും, ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റിയും, ജനപ്രതിനിധിഔളും സാധയമായ
എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നെത്തിയിരുന്നു. സാകങ്കതിഔ തെസ്സങ്ങൽ ഔാരണം എംകബാൾകക്കഷൻ കപായിെ്
ഔരിപ്പൂരിർ അനുവദിച്ചുഔിട്ടാത്ത സാഹചരയം വന്നകൊൽ ഹാജിമാൾക്ക് നനഞ്ഞൃമ്പാകേരിയിർ മിഔച്ച
സൗഔരയം രുക്കന്നതിനു സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി വളനര കനരനത്ത തനന്ന സിയാർ
അധിඁതരുമായി വിവിധ സമയങ്ങളിർ ചൾച്ച നെത്തഔയും അതനുസരിച്ച് സിയാലിനെ
കനതൃതവത്തിർ മിഔച്ച സൗഔരയങ്ങളാണ് ഹജ്ജ് ഔയാമ്പിർ രുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കര സമയം
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂൾ കപൾക്ക് പ്രാൾത്ഥന നിൾവ്വഹിക്കാനും താമസം, ഭക്ഷണം, പ്രാഥമിഔ
ആവശയങ്ങൽക്കുള്ള വിപുലമായ സൗഔരയവും ഹജ്ജ് ഔയാമ്പിർ രുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹജ്ജ് ഔയാമ്പിനെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പ്രവൾത്തനങ്ങൽക്ക് കനതൃതവം നർൿന്നതിനു ഔമ്മിറ്റി
അംഖങ്ങൽ നചയൾമാന്മാരായിനക്കാണ്ടുള്ള വിവിധ സമിതിഔൽ രൂപീഔരിച്ച് പ്രവൾത്തനം
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാജിമാൾ ഔയാമ്പിർ റികൊൾട്ട് നചയ്യുന്നത് മുളതർ വിമാനം ഔയറുന്നത് വനരയുള്ള
എല്ലാ കസവനങ്ങളും നചയ്തു നർൿന്നതിനു 350 അംഖ കവാളണ്ടിയൾ സംഗം ഹജ്ജ് ഔയാമ്പിർ
കസവനത്തിനുണ്ട്.
വനിതാ
തീൾത്ഥാെഔൾക്കു
കസവനം
നചയ്യുന്നതിനായി
വനിതാ
കവാകളാണ്ടിയൾമാനരയും പ്രകതയഔം നികയാഖിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാജിമാരുനെ ആകരാഖയ സംബന്ധമായ
ആവശയങ്ങൽക്കായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവൾത്തിക്കുന്ന കഡാക്ടൾമാൾ, അവശയ മരുന്നുഔൽ,
ആംബുലൻസ് കസവനം തുെങ്ങിയ സൗഔരയങ്ങളുള്ള പ്രകതയഔ നമഡിക്കർ
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സംഗനത്ത (അകലാെതി, കഹാമികയാ) ഔയാമ്പിർ സജ്ജീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രപുറനെഞ്ഞൃന്നതിനു മുളമ്പ്
ഹാജിമാൾക്ക് നർൿന്ന ൿത്തിനവെ് നർൿന്നത് ഈ നമഡിക്കർ സംഗമാണ്.
സൗദി അകറബയൻ എയൾലലൻസിനെ 377 കപൾക്ക് സചരിരിക്കാവുന്ന 20
വിമാനങ്ങളിലായി ജൂൺ പതിനാറ് വനരയാണ് നിലവിനല യാത്രാ നഷഡൂൽ. കഔരളത്തിനു പുറനമ
തമിഴ്നാെ്, കപാണ്ടികച്ചരി, ലക്ഷദവീപ്, അന്ത്മാൻ തുെങ്ങിയ സംസ്ഥാന/ കഔന്ദ്രഭരണ പ്രകദശങ്ങളിർ
നിന്നുള്ള 1966 കപരും നനഞ്ഞൃമ്പാകേരി വഴിയാണ് യാത്രയാവുന്നത്. ആദയ വിമാനത്തിനെ ഫ്ലാഖ് ഒഫ്
ഔൾമ്മം നാനള (4.6.2022 ശനി) രാവിനല 8.30 ബഹു സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് ഔാരയ വൿെ് മന്ത്രി വി അബ്ദു
റഹ്മാൻ നിൾവ്വഹിക്കും. ചെങ്ങിർ ബഹു സംസ്ഥാന വയവസായ വൿെ് മന്ത്രി പി രാജീവ്, തുറമുളക വൿെ്
മന്ത്രി അഹ്മദ് കദവൾകഔാവിർ, കഔന്ദ്ര ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി നചയൾമാൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, സംസ്ഥാന
ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി നചയൾമാൻ
സി മുളഹമ്മദ് ലഫസി, പി. െി എ റഹീം എം. എർ.എ, അൻവൾ
സാദത്ത് എം. എർ. എ, കഔന്ദ്ര ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി ലവസ് നചയൾമാൻ, ജില്ലാ ഔലക്ടൾ ജാഫൾ മാലിഔ്,
മലെുറം ജില്ലാ ഔലക്ടറും ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി എക്സിഔൂട്ടീവ് ഒഫീസറുമായ വി ആൾ കപ്രം ൿമാൾ, ഹജ്ജ്
ഔമ്മിറ്റി അംഖങ്ങൽ തുെങ്ങിയവൾ സംബന്ധിക്കും.
നാനള (4.6.2022 ശനി) ലവൿന്നരം നാല് മണിക്ക് ഹജ്ജ് ഔയാമ്പിർ പ്രകതയഔം സജ്ജമാക്കി
കവദിയിർ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി മുളകകന യാത്രയാവുന്ന തീൾത്ഥാെൾക്കുള്ള യാത്രയയെ് സംഖമം
നെക്കും. ബഹു സംസ്ഥാന വയവസായ വൿെ് മന്ത്രി പി രാജീവ് ചെങ്ങ് ഉദ്ഗാെനം നചയ്യും. ഹജ്ജ്
ഔമ്മിറ്റി നചയൾമാൻ സി മുളഹമ്മദ് ലഫസി അധയക്ഷത വഹിക്കും.
ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി അംഖം പി വി അബ്ദുർ വഹാബ് എം. പി, നബന്നി ബഹനാൻ എം. പി, എ എം ആരിഫ്
എം. പി, കഡാ. നഔ െി ജലീർ എം. എർ എ. പി െി എ റഹീം എം. എർ എ, മുളഹമ്മദ് മുളഹ്സിൻ എം. എർ
എ, അൻവൾ സാദത്ത് എം എർ എ, കറാജി കജാൺ എം. എർ എ, െി. വി ഇബ്റാഹീം എം. എർ.എ,
മുളൻ മന്ത്രി വി നഔ ഇബ്റാഹീം ൿെ്, ജില്ലാ ഔലക്ടൾ ജാഫൾ മാലിഔ്, പാണക്കാെ് സാദിക് അലി
ശിഹാബ് തങ്ങൽ, ഔാന്ത്പുരം എ. പി അബൂബക്കൾ മുളസ്ലിയാൾ, സയ്യിദ് ജിഫ് രി മുളത്തകക്കായ തങ്ങൽ,
സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീം കലീലുർ ബുകാരി, സംസ്ഥാന വകഫ് കബാൾഡ് നചയൾമാൻ അഡവ. െി നഔ
ഹംസ, മദ്റസ അധയാപഔ കക്ഷമനിധി കബാൾഡ് നചയൾമാൻ സൂരയ അബ്ദുർ ഖഫൂൾ, എ എം യൂസുഫ്
(മുളൻ എം. എർ എ), സിയാർ മാകനജിങ്ങ് ഡയറക്ടൾ എസ് സുഹാസ് ഐ എ എസ്, മുളൻ ജി സി
ഡി എ നചയൾമാൻ വി സലീം, ലക്ഷദവീപ് എം. പി. പി പി ലഫസർ, ഉമൾ ലഫസി മുളക്കം, ഔെക്കർ
അബ്ദുർ അസീസ് മൗലവി, നതാെിയൂൾ മുളഹമ്മദ് ൿെ് മൗലവി, നപ്രാഫ. എ നഔ അബ്ദുർ ഹമീദ്, വി
സലീം, കഡാ. ഫസർ ഖഫൂൾ, അലി ദാരിമി വി. എഛ്, സി പി ഉമൾ സുല്ലമി, പി നഔ അഹ്മദ്, കഡാ.
ഹുലസൻ മെവൂൾ, സി പി ൿഞ്ഞു മുളഹമ്മദ്, വകഫ് കബാൾഡ് സി ഇ  സക്കീൾ ഹുലസൻ, അഡവ.
മുളഹമ്മദ് ഷിയാസ്, മലെുറം ജില്ലാ ഔലക്ടറും ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി എക്സിഔൂട്ടീവ് ഒഫീസറുമായ വി. ആൾ കപ്രം
ൿമാൾ, ഹജ്ജ് ഔയാമ്പ് ഒൾഖലനസിങ്ങ് ഔമ്മിറ്റി ജനറർ ഔൺവീനൾ അഡവ. നമായ്തീൻൿട്ടി, ഹജ്ജ്
ഔമ്മിറ്റി അംഖങ്ങൽ തുെങ്ങിയവൾ സംബന്ധിക്കും.
വാൾത്ത സകമ്മളനത്തിർ ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി നചയൾമാൻ സി മുളഹമ്മദ് ലഫസി, ഒൾഖലനസിങ്ങ്
ഔമ്മിറ്റി ജനറർ ഔൺവീനൾ അഡവ. നമായ്തീൻ ൿട്ടി, മീഡിയ സമിതി നചയൾമാൻ മുളഹമ്മദ് റാഫി. പി. പി
ഹജ്ജ് ഔമ്മിറ്റി അംഖങ്ങളായ കഡാ. ഐ പി അബ്ദു സലാം, സഫൾ ഔയാർ, ഉമൾ ലഫസി മുളക്കം,
മുളഹമ്മദ് കാസിം കഔായ, പി െി അക്ബൾ എന്നിവരും നതാെിയൂൾ മുളഹമ്മദ് ൿെ് മൗലവി, അസി
നസക്രട്ടറി എൻ മുളഹമ്മദലി, മീഡിയ സമിതി ഔൺവീനൾ ഷബീൾ മണക്കാെൻ തുെങ്ങിയവൾ പനങ്കഞ്ഞൃത്ത.

Sd/സി മുളഹമ്മദ് ലഫസി.
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