तो याने वगआ णधरतीचा नमाणकेला
आप यालापर परांशीसव तमअचारासाठ पध!स"ो साहनदे %यासाठ
हजफंडऑफइं+डया™
®

जकातफ,डेशनऑफइं+डया -वारा था/पतआ ण0यव था/पत
जकातहाउस, डी-2, ओखला/वहार, जा4मयानगर, नवी5द ल6 110025 (भारत).
hajfundofindia@zakatindia.org ● www.zakatindia.org/HajFund.html
धोरण/वधान
1. हजफंडऑफइं+डयाम8ये,
कुठ याह6भारतीयमुसलमानाने या:या;कं वा त:यानावाने;कं वाइतरको याह6भारतीयमुसलमाना:यानावाने,
यांचव
े य;कं वा4लंग;कं वाइतरकुठ याह6ओळखीचा/वचारनकरता, एकहजखातेउघडणे वागतीयआहे
प?ट6करण: Aयाआलेखात, "भार य" हाशBदात "गैर- नवासीभारतीय" समा/व?टआहे त ,
जसेभारतीयसामाDयकाय-यानेसमजलेजाते.
2.

या0यEती:यानावानेहजखातेउघडलेजाईल यालाहजखातेधारक (HAH) Gहणूनजाणलेजाईल

3. एक0यEती ( HAH 0य तIरEत), जीहजखा यातरEकमजमाकरतेहजखातेठेवीदार (HAD) Gहणूनजाणल6जाईल.
4. हजखातेएक HAH ;कं वाएक HAD J.1000 (Jपयेएकहजार);कं वाअKधकभLनउघडूशकतात
5. एकाहजखा यात, HAH ;कं वा HAD :याइ:छे नस
ु ार, (अKधकपसंतीनेदरम5हDयाला) 1,000/-, 2,000/- 3,000/-,
4,000, 5,000/- ;कं वाइतरकुठ याJ. 1000/-:यापट6नेकोणतीह6रEकमेचाएक नय4मतभरणाकरतायेईल.
6. एकदाकाहजखा यातJ. 101,000 (जीरEकम ZFI:याN ट6मंडळां:यामजOनस
ु ार,
"च4लत;कं मतइंडE
े स,HAHलाहजकर%यासाठ आवPयक नयु तमरEकमअशाघटकांवरआधाIरतबदलश
ू कतात)
;कं वाअKधक, एक HAH, या:या;कं वा त:याहजखा यातून, हजकर%यासाठ , J. 100,000 (Jपयेएकलाख)
पयRत;कं वाअKधककाढ%यासमE
ु तहै (जशीआवPयकताअसेलतसे),J.1000/ची नयु तम;कं मत या:या;कं वा त:याहजखा यातठे वून
* 'हजफंडऑफइं+डया' Nे डमाककेलेलंआहे भारतीयNे डमाकअKध नयमाअंतगत.
हजफंडऑफइं+डया™

7.

यावेळेला, जर HAHचीतशीइ:छाअस यास HFI:या"च4लत"णाल6-वारा, HFI ला वIरतअिजतरEकम ,
HAHला, ;कं वाभारतीयकUV6यहजस4मती;कं वाभारतीयरा यहजस4मती, इ.
सारWयासं थेलामE
ु तकर%यासबंधना मकआहे .

8. तथा/प, हजखातेखल
ु ेराख%यासाठ J. 1000/- ची नयु तमXे+डट4श लकराखणेआवPयकआहे .
9. HAHनीहजके यानंतरसुYा याचे;कं वा तचेहजखातेभरणा वीकाLशकते, जर HAH ;कं वा
HADचीतशीइ:छाअसेलतर.
10. एक Haj खा यात HAHचीXे+डट4श लकमयादाओलांड यानंतर
(अ) (अ) 121,000/- जर HAH नी अजन
ू HFI मधील याची / तची Xेडीट 4श लक वापLन हज केला नसेल
;कं वा
(ब) J. 21,000/- जर HAH नी याची / तचीXेडीट4श लकवापLनहजकेलाअसेलतर
HAHला या:याखा यातन
ू अKधकतमJ. 20000/- काढ%याचाअKधकारआहे शर6यतअनक
ु ूल
वयिEतकखचाRसाठ .
जरAयाआलेखातनमूदरEकमसम या ZFI :या/वPव तमंडळा-वारा"च4लत;कं मतइंडेEस, इ.
वरआधाLन यां:यामजOनस
ु ार,बदलकरतनाह6त.
11. जर, हजफंडमधूनकुठ याह6पIरि थतीत, वर 6, 7, ;कं वा 10 म8येनमूदके या"माणे, एखाद6रEकमबाहे रगेल6असेल,
आ ण HAH ;कं वा HAD तीपरत HFI म8येपण
ू तः;कं वाअं4शकJपाततीरEकमभLइ:छ तअसेल,
तर यांचत
े सेकधीकर%यास वागतआहे , एक;कं वाअKधक
हc यांम8ये.
12. (अ) कोण याह6वेळी, ZFI HFI मधील न0वळXेडीट4श लकवापर%यासमE
ु तआहे
(अशा4श लाकd:यापDनासटEकेरEकमेपयRतआ ण याहूनअKधकनाह6)
(i) गर6बआ णगरजंू:याउYारासाठ ZFI :याअKधसंघसं थापनालेखानस
ु ार , ;कं वा
(ii) शर6यतअनुकूलगंुतवणुकd:याहे तूने , उलेमा/ मc
ु तीं:यास

यानंतर.

(ब) अशागंत
ु वणक
ू dतन
ू होणार6;कं वाउeावणाराकोणताह6आKथकलाभगरजआ
ू णगIरबां:याक याणासाठ - ZFI
:याअKधसंघसं थापनालेखानस
ु ार
(क) अशाकोण याह6गंत
ु वणक
ु dतूनउeवणारे नक
ु सान ZFI शोषन
ू /
अंतगतकLनघेईलआ ण यासंभा0यनक
ु सानाचाकुठलाह6पIरणाम HAHलासहनकरावालागणारनाह6, जर HAHनी

या/वपर6त नवडलेनसेलतर.
हजफंडऑफइं+डया™
13. " येक HAHलाकोण याह6वेळी, या:या;कं वात:याहजखा यातऑनलाईन;कं वा ZFI
ला याहे तच
ू ाअजकLनआ णयोgयसुरhणआ णगोपा नयतेची"णाल6पण
ू कLन, "वेशकर%याचाअKधकारआहे .
14. IHFची/व तत
ृ Lपरे षा ZFI:यावेबसाईटवर"द4शतकेल6जाईल.
15. Aयासेवेलासुधार%यासाठ आ ण तलाअKधकसोयी करआ णशर6यतअनुकुलकारणासाठ सूचनांचे वागतआहे ..
[समाjत]

