
અ�લાહના નામ પર, � સૌથી વ� ુપરોપકાર� છે, સૌથી વ� ુદયા� છે 

તે એ છે ક� �ણે  ે!ઠ આચરણ માટ� તમારામા ંસહ 'પધા)ને *ો+સાહન આપવા ઝ-ત અને .0ૃવી1 ં ુસ2ન ક34 ુછે 

હજ ફંડ ઓફ ઇ:;ડયા™ 

(ઝકાત ફાઉ;ડ�શન ઓફ ઇ:;ડયા- ર?જ'ટડ) @'ટ1 ં ુએકમ) 

Aુિનયાના ક�ટલાક CDુ'લમો Eાર�ય હાF નથી બની શકતા. હમંેશા એI ં ુબને છે ક�, માJ પસદંગીના ક�ટલાક લોકો જ 

હજ કર� શક� છે. તે અ�લાહના કાયદા Cજુબ છે. તમે પણ 'પસદંગીના ક�ટલાક લોકો'મા ં'થાન પામવા સ2ના+મક ર�તે 

મહ�Lછા રાખી શકો છો. 
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હજના ખચા)ઓ વષO-વષO વધી રPા ંછે. સર�રાશ, એક CDુ'લમને હજ માટ�ના ખચ) �ટલી બચત કરવા માટ� સાતથી 

આઠ વષ)નો સમય લાગે છે. આ સમયગાળા દરિમયાન આપણે ભારતીય CDુ'લમો ઘણીવાર TબનપUિતસર અને 

*ણાલીગત ર�તે નાણા બચાવીએ છ�એ. આપણામાથંી ઘણા લોકો માને છે ક�, Tબ'તર ક� તક�યા હ�ઠળ Cકૂ�લા ક� Wંૂડામા ં

Cકૂ�લા અથવા બે;ક લોકરમા ંCકૂ�લા નાણા સલામત છે અને બચતની આવી પUિતઓ Xરબા CYુત પણ છે. 

આપણામાથંી મોટા ભાગના લોકોન ેતે Zિુનિ[ત કરવા આ બચતોને પરંપરાગત બે:;ક\ગ િસ'ટમમા ંCકૂવી નથી ગમતી 

ક�, આપણી ધમ)િન!ઠ બચતોનો શXરયામા ં*િતબિંધત છે તવેી ]યાજ આધાXરત વાTણ^_યક *Iિૃ`મા ંઉપયોગ ના થાય. 

તેમ છતા,ં આ�િુનક સમયમા ંતમાર� બચતની સલામતી બ;ેક િસવાય અ;ય કોઇ પણ 'થળે સ.ંણૂ)પણે ખાતર�બU 

નથી. આ એક િવરોધાભાસ છે. 
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જો આપણે હજ માટ� ]યDYતગત ર�તે બચત કરતા રહ�એ તો આપણન ેજણાશે ક� એક જગંી રકમ 'થTગત રહ� છે અને 

તે કોઇ આિથaક *Iિૃ` પેદા કરતી નથી. આ બાબત ઇ'લાિમક ભાવનાની િવbુUમા ંછે. હજ માટ� ભડંોળ ઊd ં ુકરવા માટ� 

લોકો જમીન અને િમલકત વેચતા પણ જોવા મળે છે. તે પણ ]યDYત અથવા િમ�લતની આિથaક IeૃUમા ંકોઇ યોગદાન 

આપf ં ુનથી. 
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!��0? ���� шк) +). તે ધમ)િન!ઠ ઉgેશ માટ� તમાર� બચતને સલામત રાખવા માટ� સિવaસ એજ;સી તર�ક� કામ 

કર� છે. આ સેવાએ કા1નૂી મા;યતા *ાhત કર�લી છે. 
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કોઇ પણ ભારતીય CDુ'લમ HFIમા ંતે1 ં ુઅથવા તેણી1 ં ુહજ એકાઉ;ટ ખોલાવી શક� છે. આ હજ એકાઉ;ટમા ંહiરના 

jણુાકંમા ંકોઇ પણ સમય ેથાપણ Cકૂ� શકાય છે. �મક�, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, વગેર� ... અથવાવ�.ુ 

તેમા ંકોઇ સવkLચ મયા)દા નથી. તમે ઇLછો તેટલા હપતા જમા કરાવી શકો છો અને તમે આ તમાર� સા1Wુૂળતાએ 

કર� શકો છો. 

�� 1 2 31 4562(���  ��?� ��� к��� 

તમાર� "હજ ફંડ ઓફ ઇ:;ડયા એકાઉ;ટ નબંર 603020110000239, બ;ેક ઓફ ઇ:;ડયા"ની તરફ�ણમા ંતમારા નાણાનો 

બ;ેક lાmટ મેળવવો પડ� છે અથવા “A/C Payee”ચેક લખવો પડ� છે. તમે તનેે દ�શમા ંEાયં પણ બે;ક ઓફ ઇ:;ડયાની 

કોઇ પણ શાખામા ંજમા કરાવી શકો છો. 

તમાર� lાmટ/ચેક પાછળ તમાbું આoં ુનામ, સરનાC ં ુઅને ફોન નબંર, જો કોઇ હોય તો, લખIં ુજ જોઇએ. Wૃપા કર�ન ે

lાmટ/ચેકની બે નકલ બનાવો. આમ કયા) બાદ, Wૃપા કર�ન ેએકાઉ;ટ ખોલવા માટ�1 ં ુફોમ) (HFI-A) ભરો અને તેને 

તમારા lાmટ અથવા ચેકની સાથે 'પીડ પો'ટ અથવા ર?જ'ટડ) પો'ટ મારફતે નીચેના સરનામે મોકલોઃ CEO, �� 1 2 

31 4562(�,CISRS��.!, BC �  DE��� B, �F��� �)2, �� �GH�� 110014. 
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તમારા એકાઉ;ટમાથંી નાણા ઉપાડવા બાબતે, તમે _યાર� હજ પર જઇ રPા ંહો +યાર� તે oબુ જ સરળ છે. 

તમાર� ફોમ) HFI-Bમા ંએક અરFઅમને ટપાલથી મોકલવાની હોય છે અથવા હાથો હાથ આપવાની હોય છે. અમે 

તમારા નામે અથવા હજ કિમટ�ના નામે અથવા તમારા @ાવલે એજ;ટના નામે તમન ેચેક અથવા પે ઓડ)ર આપીsં.ુ 

તે તમાર� પસદંગી છે. તે તમન ે'પીડ પો'ટ અથવા ર?જ'ટડ) પો'ટ tારા મોકલવામા ંઆવશે અથવા તમે uબu પણ 

મેળવી શકો છો. 
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HFI ш��(� 92�4K�� к�.L6!" ���� +�(see complete list ) � તેને નાણાક�ય બાબતોમા ંતેને સલાહ આપે છે 

અને તેના પર દ�ખર�ખ રાખે છે. તે શXરયાની માગ)દિશaકાને Zસુગંત બvCુખુી રોકાણ *ો�Yટોને લwય બનાવે છે. 

હજ ફંડ ઓફ ઇ:;ડયાના ક�ટલાક ભાગનો ગર�બ CDુ'લમોને xંકૂા ગાળાની માઇyોફાઇના;સ લોન આપવા માટ� ઉપયોગ 

થાય છે. દાખલા તર�ક�, એક Xરzાચાલક (તેના માTલકન ેXરzા1 ં ુદરરોજ ભા{ંુ  |કુવવાના 'થાને) એક Xરzા ખર�દ� છે. 

આ બચતમાથંી તે હજ ફંડ ઓફ ઇ:;ડયાને છ મXહનાના સમયગાળામા ં(]યાજ વગર) લોન .નુઃ ભરપાઇ કર� છે. 

આમ, છ મXહનાની }દર લોનની રકમ Xરzાચાલકને આિથaક ર�તે સzમ બના]યા બાદ પાછ� આવે છે. 



થાપણ પર પણ, HFI થાપણદારો વતી ઝકાત ફાઉ;ડ�શન ઓફ ઇ:;ડયા નામની તેની C~ુય સ'ંથાને ઝકાતની |કૂવણી 

કર� છે. 

ખાતાધારક તે વાતનો વધારાનો સતંોષ માની શક� છે ક�, HFI થાપણદારોના એકાઉ;ટમાથંી એકJ થયેલી ઝકાત 

મારફતે ન�ધપાJ સમાજ સેવા કર� છે. આ રકમનો ઝકાત ફાઉ;ડ�શન ઓફ ઇ:;ડયા મારફતે Wુરાનમા ંવણ)વેલી ચો�સ 

 ેણીઓ Cજુબ જuXરયાતમદંોને મદદ કરવા માટ� ઉપયોગ થાય છે. 

આમ, તમાર� હજ બચતની પિવJતા વધે છે અને તમે હજ કરવા માટ� ઇ;સાઅ�લાહ વ� ુસવાબ મેળવો છો. 

કોઇ પણ Xક'સામા ંહજનો ]યાપક ઉgેશ- "]યDYત કરતા કોમ વ� ુમહ++વની છે"- યો�ય ર�તે સતંોષાય છે અને તમારા 

માટ� Fવનમા ંભિવ!યમા ંઊLચ 'થાન અનામત રાખો છો. 

HFI ભારતીય CDુ'લમોને નાની �મરથી બચત શu કરવા પણ *ો+સાXહત કર� છે �થી તેઓ _યાર� મોટા થાય +યાર� 

યાJા પર જઇ શક�. ભારતીય CDુ'લમ સમાજના તમામ ભાગ ગૌરવ અ1ભુવે છે _યાર� તઓે યાJાના ઇરાદા ('આઝમ-

એ-હજ) તર�ક� HFIમા ંએકાઉ;ટ ધરાવે છે. 

સમ� ઇિતહાસમા ં'હજ અથ)તJં' સCeૃUનો �ોત ર�ં ુછે. આજના વૈિ�ક અથ)તJંમા ંહજ સાથે જોડાયેલી Wુશળતા- જો 

]3હૂા+મક ર�તે *ો+સાXહત કરવામા ંઆવે તો- સાCદુાિયક ઉ-િતનો �ોત પણ બની શક� છે. 

HFI એ ઇ'લાિમક ઉપદ�શોનો આજની આ�િુનક Aુિનયામા ંક�વી ર�તે અમલ કર� શકાય છે અને અમલ કયા) બાદ તે 

લોકો અને ઉ�માહ માટ� ક�વી ર�તે ઉપયોગી અને લાભકારક રહ� શક� છે 

તેના ઉદાહરણો પૈક�1 ં ુએક ઉદાહરણ છે. 
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.N� I�  હજ ફંડની નીિતઓ click here > 

MO�PI હજ ફંડની નીિતઓ click here > 

�� 1 2 31 4562(�Q � 9к�.6� к�� ��
� х)"�S �: 

Wૃપા કર�ને here >પર ઉપલ�ધ અમાbું 'એકાઉ;ટ ખોલવા માટ�1 ં ુફોમ)' ડાઉનલોડ કરો અને ભરો. ફોમ) ભરો અને તેને 

'પીડ પો'ટ અથવા ર?જ'ટડ) પો'ટ મારફતે યાદ�મા ંઆપલેા સરનામા પર મોકલો. તમારો ચેક અથવા બે;ક lાmટ બ;ેક 

ઓફ ઇ:;ડયાની કોઇ પણ શાખામા ંજમા કરાવેલો હોવો જોઇએ. 
��� ш�х�3�� (�G�clicking here >પરથી મેળવી 

શકાય છે. 

*'હજ ફંડ ઓફ ઇ:;ડયા' ભારતીય @�ડમાક)  એYટ હ�ઠળ T�2��к�  ધરાવે છે. 



કોઇ સવાલ છે? Wૃપા કર�ને આ સરનામે ઇમેઇલ કરો hajfundofindia@zakatindia.org 

(અપડ�ટ�ડ 4/10) 

 

"�� к���� 31 4562(�સCદુાયના લાભ અને યાJા ઇL�કોની બચતની ધમ)િન!ઠ ર�તે Xરબા-CYુત Zરુzાની 

સલામતી માટ� �� 1 2 31 4562(�ના નામે અલગ એકમ રચવાના િવચારની ચો�સ કદર કર� છે..." 

"આ યોજનાનો *ેસ અને ઇલેY@ોિનક િમXડયા મારફતે ]યાપક *ચાર કરવો જોઇએ." 

હજ કિમટ� ઓફ ઇ:;ડયા 

(પJ GEN/2010/1055,તાર�ખ 22 એિ*લ, 2010) 


