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ઝકાત ફાઉ1ડ�શન ઓફ ઇ01ડયા® 5ારા �થાિપત અને સચંા8લત 

ઝકાત હાઉસ, D-2, ઓખલા િવહાર, <િમયા નગર, નવી >દ@હA 110025 (ભારત) 

hajfundofindia@zakatindia.org ● www.zakatindia.org/HajFund.html 

નીિતિવષયક િનવેદન 

1. હજ ફંડ ઓફ ઇ01ડયામા ંકોઇ પણ ભારતીય JKુ�લમને તેના/તણેીના નામે અથવા અ1ય કોઇ પણ ભારતીય 

JKુ�લમના નામે હજ એકાઉ1ટ, એટલે ક� હજ ખાL ં ુખોલવવા આમMંણ છે, તમેા ંNમર અથવા <િત અથવા આવી 

કોઇ પણ OયKPતની અ1ય ઓળખનો કોઇ બાધ નથી. 

�પ�ટતાઃ આ લેખમા,ં શTદ 'ભારતીય'મા ંભારતીય સામા1ય કાયદામા ંસમUયા Jજુબ, 8બન-િનવાસી ભારતીયનો 

સમાવેશ થાય છે. 

2. � OયKPતના નામે હજ એકાઉ1ટ ખોલવામા ંઆવે છે તેને હજ એકાઉ1ટ હો@ડર (HAH) એટલે ક� હજ ખાતાધારક 

તરAક� ઓળખવામા ંઆવશ ે

3. OયKPત (HAH િસવાયની અ1ય OયKPત) ક� � હજ એકાઉ1ટમા ંનાણા જમા કરાવ ેછે તે હજ એકાઉ1ટ >ડપો8ઝટર 

(HAD) એટલે ક� હજ ખાતા થાપણદાર તરAક� ઓળખવામા ંઆવશ ે

4. HAH અથવા HAD 5ારા X. 1,000/ (Xિપયા એક હ<ર) અથવા વZનુી રકમ જમા કરાવીન ેએકાઉ1ટ 

ખોલાવી શકાય છે. 

5. હજ એકાઉ1ટમા,ં HAH અથવા HADની પસદંગી Jજુબ 1,000/-, 2,000/- 3,000/-, 4,000, 5,000/- અથવા X. 

1,000/-ના [ણુાકંમા ંઅ1ય કોઇ પણ રકમ િનયિમત રAતે (દર મ>હને વZ ુપસદંનીય) જમા કરાવી શકાય છે 

6. હજ એકાઉ1ટમા ંX. 1,01,000 (આ રકમ ZFIના બોડ� ઓફ \�ટA 5ારા �વત�માન ભાવ ]ચૂકાકં, HAHને હજ કરવા 

માટ� જXરA લ_તુમ રકમ �વા પ>રબળોને આધાર� 

તેની મન]ફૂA Jજુબ બદલાઇ શક� છે) અથવા વZ ુરકમ જમા થયા બાદ, HAH, હજ પર જવાના ઉ`ેશ માટ� તનેા 

અથવા તેણીના હજ એકાઉ1ટમાથંી X. 1,00,000/- (Xિપયા એક લાખ અથવા એક સો હ<ર) ]ધુીની અથવા વZ ુ

રકમ (� તે >ક�સાને આધાર�) ઉપાડવા JPુત હશે અને તેના અથવા તેણીના હજ એકાઉ1ટમા ંX. 1,000/-ની લ_તુમ 

રકમ અકબધં રાખશ.ે 
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*'હજ ફંડ ઓફ ઇ01ડયા' ઝકાત ફાઉ1ડ�શન ઓફ ઇ01ડયા 5ારા a�ડમાPડ� કરાયbે ં ુછે. 
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7. તે વખતે, જો HAH 5ારા યોdય HFI કાય�વાહA મારફતે તેમ ઇeછા OયPત કરવામા ંઆવે તો, HFI િવનતંી 

કરાયલેી રકમ HAH અથવા સે1\લ હજ કિમટA ઓફ ઇ01ડયા અથવા ભારતીય રાUયની હજ કિમટA, વગેર� �વી 

સ�ંથાને તા�કા8લક fકુવવા બધંાયેb ં ુરહ�શે. 

8. જોક�, હજ એકાઉ1ટ ચાb ુરાખવા માટ� ખાતામા ંલ_તુમ X. 1,000/-ની રકમ રાખવી આવhયક છે. 

9. HAH હજ કરAન ેઆવે �યાર બાદ પણ, તે& ં ુઅથવા તેણી& ં ુહજ એકાઉ1ટ, HAH અથવા HADની પસદંગી 

Jજુબ થાપણો મળેવવા& ં ુચાbં ુરાખી શક� છે. 

10. હજ એકાઉ1ટમા ંHAH&ં ુj�>ડટ બેલે1સ નીચે દશા�વલેી રકમ કરતા વધી <ય �યાર બાદ 

(a) X. 1,21,000/-, એવા HAHના >ક�સામા ંક� �ણે હkુ ]ધુી હજ કરવાની બાકA છે અને HFIમા ંત&ે ં/ુતેણી& ં ુj�>ડટ 

બેલે1સ વાપર� છે અથવા 

(b) X. 21,000/-, એવા HAHના >ક�સામા ંક� �ણે HFIમા ંતેના/તણેીના j�>ડટ બેલે1સનો ઉપયોગ કરAન ેહજ કરA 

છે, તો HAH તેના અથવા તેણીના શ>રયત ]સુગંત lગત ઉ`ેશો માટ� X. 20,000/-ની મહmમ રકમ 

ઉપાડવા હકદાર રહ�શે. 

ZFIના બોડ� ઓફ \�ટA 5ારા �વત�માન ભાવ ]ચૂકાકં, વગેર� �વા પ>રબળોને આધાર� તેની મન]ફૂAને આધાર� આ 

લેખમા ંઉ@લેખ કરાયલેી રકમમા ંફ�રફાર થઇ શક� છે તે શરતને આિધન. 

11. ઉપરોPત કલમ 6,7 અથવા 10મા ંઉ@લેખ કરાયેલા કોઇ પણ સજંોગોમા ંહજ ફંડ વપરાયા બાદ જો HAH અથવા 

HAD HFIમા ંઆવી રકમના "ણૂ� અથવા nિશક >હ�સામા ંફરAથી નાણા જમા કરાવવા ઇeછે તો તે/તેણી કોઇ પણ 

વખતે એક અથવા વZ ુહપતામા ંઆમ કરવા આમિંMત છે. 

12. (a)  ZFI કોઇ પણ વખતે, HFIમા&ં ં ુoોસ j�>ડટ બેલ1ેસ (આવા બેલે1સના પચાસ ટકાથી વZ ુનહpની હદ ]ધુી) 

નીચેના ઉ`ેશો માટ� વાપરવા JPુત હશ ે

(i) ગરAબ અથવા જX>રયાતમદં લોકના ક@યાણ માટ�- ZFIના મેમોર�1ડમ ઓફ એસોિસયેશન Jજુબ, અથવા 

(ii) શ>રયત ]સુગંત રોકાણના ઉ`ેશ માટ�, ઉલેમા/Jqુrત સાથે પરામશ� કયા� બાદ. 



(bb) આવા રોકાણમાથંી મેળવલેા અથવા એકM થયેલા કોઇ પણ નાણાકAય લાભનો ગરAબ અથવા જX>રયાતદં 

લોકોના ક@યાણ માટ� ઉપયોગ થશ-ે ZFIના મમેોર�1ડમ ઓફ એસોિસયેશન Jજુબ. 

(c) આવા રોકાણમાથંી થતા કોઇ પણ ગેરલાભને ZFI 5ારા શોષવામા/ંઉઠાવવામા ંઆવશે અને કોઇ પણ HAH 

પર આવા સભંિવત કોઇ પણ ગેરલાભની અસર નહp થવા દ�વાય, િસવાય ક� HAH િવપ>રત િવક@પ પસદં કર�. 

હજ ફંડ ઓફ ઇ01ડયા™ 

13. દર�ક HAH સલામતી અન ેlગતતાની યોdય �>jયા અ&સુયા� બાદ કોઇ પણ વખતે તેના અથવા તેણીના હજ 

એકાઉ1ટનો ઓનલાઇન અથવા આ ઉ`ેશ માટ� ZFIને કર�લી અરu મારફત ેઉપયોગ કરવા હકદાર હશે. 

14. IHFની Oયાપક Xપર�ખા ZFIની વેબસાઇટ પર �દિશwત કરવામા ંઆવશ.ે 

15. આ સેવામા ં]ધુારો કરAન ેતનેે વZ ુ)ઝુર x�1ડલી અને શ>રયત ]સુગંત બનાવવા માટ� ]ચૂનો આવકાય� છે. 

[સમાyત] 


