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നയ പ്രസ്താവന
1.

ഹജ്ജ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയി
മറ്റൊരു ഇന്ത്യ

ഏതൊരു ഇന്ത്യ

മുസ്ലീമിനും, സ്വന്തം പേരിലോ

മുസ്ലീമിന്റെ പേരിലോ, വ്യക്തിയുടെ പ്രായമോ ലിംഗഭേദമോ

മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യമോ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ട്
തുറക്കാവുന്നതാണ്.
വിശദീകരണം: ഈ ലേഖനത്തി
അനുസരിച്ച്, 'ഇന്ത്യ

, ഇന്ത്യയിലെ പൊതുനിയമത്തി

' എന്ന വാക്കിന്റെ അ ത്ഥത്തി

പറയുന്നത്

പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരും

ഉ

പ്പെടുന്നു.

2.

ഏത് വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണോ ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ
ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ട് ഹോ

3. ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ടി

ഡ

(HAH) എന്ന് വിളിക്കും

പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ (HAH അല്ലാത്ത

വ്യക്തിയെ) ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ

(HAD) എന്ന് വിളിക്കുന്നു

4. രൂപ 1,000-മോ (ആയിരം രൂപ) അതിലധികമോ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് HAH-ക്ക്
അല്ലെങ്കി

HAD-ക്ക് ഒരു ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാവുന്നതാണ്.

5. പതിവായി (ഓരോ മാസവും നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് അഭിലഷണീയം) 1,000/-, 2,000/- 3,000/-,
4,000/-, 5,000/- എന്നിങ്ങനെയുള്ള തുകകളുടെ നിക്ഷേപമോ അല്ലെങ്കി
HAD-യുടെ താ

HAH-യുടെ

പ്പര്യം അനുസരിച്ച് 1,000/- രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായ ഏത് തുകയുമോ

ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ടി

നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്

6. 101,000 രൂപയോ അതിലധികമോ (പ്രസക്തമായ വില സൂചിക, HAH-ക്ക് ഹജ്ജ്
നി വഹിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ തുക എന്നീ ഘടകങ്ങളെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി, ZFI-യുടെ ബോ ഡ് ട്രസ്റ്റിമാ ക്ക്, സ്വന്തം വിവേചനാധികാര
പ്രകാരം, ഈ തുക വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്) ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ടി
നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാ
തന്റെ അക്കൗണ്ടി

, HAH-ന് ഹജ്ജ് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി

നിന്ന് 100,000/- രൂപയോ (ഒരു ലക്ഷം രൂപാ അല്ലെങ്കി

ആയിരം രൂപ) അതിലധികമോ (സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്) പി
എന്നാ

അക്കൗണ്ടി

* സക്കാത്ത് ഫൗണ്ടേഷ

നൂറ്

വലിക്കാവുന്നതാണ്,

1000 രൂപ അവശേഷിക്കണമെന്ന് മാത്രം.
ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ്റ്റ

ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യാപാരമുദ്രയാണ് ‘ഹജ്ജ്

ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ’.
ഹജ്ജ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ™
7.

ചില സാഹചര്യങ്ങളി

, സംഗതമായ HFI നടപടിക്രമത്തിലൂടെ HAH

അപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കി

, അഭ്യ ത്ഥിച്ച തുക ഉടനടി HAH-നോ സെ

കമ്മറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കി
പോലുള്ള സംഘടനക

ക്കോ ന

ഇന്ത്യ

ട്ര

ഹജ്ജ്

സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മറ്റി എന്നിവ

കുന്നതിന് HFI-ന് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും.

8. എന്നിരുന്നാലും, ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ടി

1,000 രൂപയുടെ മിനിമം ബാല

സ്

പരിപാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

9. HAH ഹജ്ജ് നി വഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, HAH അല്ലെങ്കി
ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കി

HAD

, പഴയ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുട ന്നും നിക്ഷേപം

നടത്താവുന്നതാണ്.

10. ഒരു ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് ബാല സ് ഇനിപ്പറയുന്ന തുക മറികടക്കുന്ന
സാഹചര്യങ്ങ

ഉണ്ടാകാം

(എ) HAH ഇനിയും ഹജ്ജ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ
ബാല

HFI-യിലുള്ള തന്റെ ക്രെഡിറ്റ്

സ് 121,000 രൂപയാകുന്നു അല്ലെങ്കി

(ബി) HFI-യിലെ തന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാല

സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് HAH ഹജ്ജ്

നി വഹിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നാ

ഇപ്പോ

ബാക്കിയുള്ള തുക 21,000 രൂപ

ആയിരിക്കുന്നു; ഈ സാഹചര്യത്തി
പരമാവധി 20,000 രൂപാ പി

ശരിയത്ത് നിയമപ്രകാരമുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങ

ക്കായി

വലിക്കുന്നതിന് HAH-ന് അ ഹത ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഹജ്ജ് നി വഹിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ തുക എന്നീ ഘടകങ്ങളെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി, ZFI-യുടെ ബോ ഡ് ട്രസ്റ്റിമാ ക്ക്, സ്വന്തം വിവേചനാധികാര പ്രകാരം,
ഈ ഖണ്ഡികയി

പറയുന്ന തുകകളുടെ മൊത്തം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താ

11. മുകളിലെ 6, 7 അല്ലെങ്കി

10 എന്നീ ഖണ്ഡികകളി

എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളി
പോവുകയാണെങ്കി
നിക്ഷേപിക്കാ

ഹജ്ജ് ഫണ്ടി

കഴിയുന്നതാണ്.

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തുക പുറത്ത്

, അത്തരം തുക മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ തിരികെ

HAH അല്ലെങ്കി

HAD ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കി

, ഒന്നോ

അതിലധികമോ തവണകളായി ഏത് സമയത്തും അവ ക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

12. (എ) HFI-യിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബാല സ് വിനിയോഗിക്കാ
സമയത്തും ZFI-ക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും (എന്നാ
അമ്പത് ശതമാനത്തിലും കൂടുത

അത്തരം ബാല

ഏത്
സിന്റെ

ചെലവഴിക്കരുത്).

(i) ZFI-യുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷ

പറയുന്ന പ്രകാരം - പാവങ്ങളുടെയോ

അത്യാവശ്യക്കാരുടെയോ ക്ഷേമത്തിന് അല്ലെങ്കി

(ii) ഉലിമയുടെ/മുഫ്തിമാരുടെ ഉപദേശത്തിന് കീഴി

ശരിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്.
(b) അത്തരം നിക്ഷേപത്തി

നിന്നുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടം പാവങ്ങളുടെയോ

അത്യാവശ്യക്കാരുടെയോ ക്ഷേമത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടും - ZFI-യുടെ മെമ്മോറാണ്ടം
ഓഫ് അസോസിയേഷ

പറയുന്ന പ്രകാരം.

(c) അത്തരം നിക്ഷേപത്തി

നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടമാണെങ്കി

അതിന്റെ നഷ്ടം ZFI

നികത്തുന്നതാണ്, ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം HAH-ന് കൈമാറുന്നതല്ല, അത്തരം
നഷ്ടം ഏറ്റെടുക്കാ

HAH തയ്യാറാണെങ്കി

അതിന് അനുവദിക്കും.

ഹജ്ജ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ™
13. ഏത് സമയത്തും തന്റെ ഹജ്ജ് അക്കൗണ്ട് ഓ

ലൈനായോ ZFI-ക്ക് ന

വഴിയോ കാണുന്നതിന് HAH-ന് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാ

കുന്ന അപേക്ഷ
സുരക്ഷയുടെയും

സ്വകാര്യതയുടെയും ഒരു നടപടിക്രമം നടന്ന് മാത്രമേ അക്കൗണ്ട് കാണാ

14. IHF-ന്റെ ബോ ഡ് രൂപരേഖ ZFI വെബ്സൈറ്റി

കഴിയുകയുള്ളൂ.

പ്രദ ശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.

15. ഈ സേവനത്തെ കൂടുത
അഭിപ്രായനി ദ്ദേശങ്ങ
[അവസാനിച്ചു]

ഉപയോഗലളിതവും ശരിയത്ത് സൗഹൃദപരവും ആക്കുന്നതിന്
ക്ഷണിക്കുന്നു.

