ਅਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਭ ਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਸਭ ਤ ਿਮਹਰਬਾਨ
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਬਹਤਰੀਨ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਬਣਾਏ।
ਹਜ ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ (ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਫੰ ਡ) ™
(ਜਾਕਤ ਫਾ+ਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ- ਪੰ ਜੀਿਕ.ਤ ਟਰਸਟ)
ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ0 ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਿਲਮ ਹਜ ਤੇ ਨਹ1 ਗਏ। ਹਜ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋ ਕ4 ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਅਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਲਾਹ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ‘ਚੁਿਣੰ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋ ਕ4’ ਦਾ ਿਹਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਛਾ ਹੋਵ।ੇ
HFI ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਿਲਕ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਪਿਵਤਰ
ਿਰਬਾ-ਮੁਕਤ ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਚ ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਜ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਇਕ ਮੁਸਿਲਮ ਸਤ ਤ ਅਠ ਸਾਲ
ਲਗਾ9ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ0 ਦੌਰਾਨ, ਅਸ1 ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਿਲਮ ਅਕਸਰ ਅਿਨਯਿਮਤ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹ4।
ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕਈ ਲੋ ਕ ਤ4 ਇਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਧਨ
ਿਬਸਤਰ, ਿਸਰਹਾਣੇ, ਘੜੇ ਦੇ ਹੇਠ4 ਿਵਚ ਜ4 ਇਥ ਤਕ ਿਕ ਬ?ਕ ਦੇ ਲਾਕਰ ਿਵਚ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਰਿਖਅਤ ਹੈ ਸਗ ਬਚਤ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਿਵਧੀਆਂ ਿਰਬਾ ਤ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤ4 ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਬ?ਿਕੰ ਗ ਪ.ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਰਖਣਾ ਪਸੰ ਦ ਨਹ1
ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਾਡੀ ਪਿਵਤਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਿਵਚ ਪਾਬੰ ਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਿਰਕ ਿਕਿਰਆ ਿਵਆਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ4ਿਕ
ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ0 ਿਵਚ ਬ?ਕ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਚਤ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹ1 ਿਮਲਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।
ਸਮਾਿਜਕ &ਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹਜ ਬਚਤ
ਜੇਕਰ ਅਸ1 ਹਜ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਚਤ4 ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ ਹ4, ਤ4 ਅਸ1 ਦੇਖਦੇ ਹ4 ਿਕ ਧਨ ਦੀ ਵਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਆਰਿਥਕ ਿਕਿਰਆ ਨਹ1 ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਸਲਾਿਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਹੈ। ਹਜ ਲਈ ਧਨ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ.ੋਪਰਟੀ
ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਪ.ਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਫਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ4 ਿਮਲਤ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਵਾਧੇ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹ1 ਿਦੰ ਦਾ।
ਹਜ ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਮਿਸਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਉਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਜ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਾਬ ਵਧਾ-ਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਿਵਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚਤ4 ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈ/ਭੈਣ ਮੁਸਿਲਮ HFI ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਹਜ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਜ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸਮ0 ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ
ਗੁਣਜ ਿਜਵ0 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ਆਿਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮC4 ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨਹ1 ਹੈ।
ਹਜ ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਮ/ ਕਰਵਾਉਣਾ
“ ਹਜ ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਖਾਤਾ ਨੰ. 603020110000239, ਬ?ਕ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ” ਦੇ ਪਖ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ4 ਤ4 ਆਪਣੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ
ਇਕ ਬ?ਕ ਡ.ਾਫ਼ਟ ਲੈ ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ4 “ਖਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ” ਚੈਕ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਬ?ਕ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਰ4ਚ ਿਵਚ ਜਮC4 ਕਰਵਾਉਣਾ
ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡ.ਾਫ਼ਟ/ਚੈਕ ਹੈ, ਤ4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਿਪਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿਲਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਡ.ਾਫ਼ਟ/ਚੈਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲCਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ (HFI-A) ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਡ.ਾਫ਼ਟ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਜ4 ਚੈਕ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜ4 ਰਿਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ4 ਿਦਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ: CEO, ਹਜ
ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ,CISRSਹਾਊਸ, 14 ਜਗਨਪੁਰਾ B, ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ, ਨਵ3 ਿਦਲੀ 110014
ਹਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤ4 ਧਨ ਕਢਵਾਉਣਾ:
ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਣ ਸਮ0 ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਫਾਰਮ HFI-B ਿਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸ1 ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੋਗੇ ਜ4 ਖੁਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੋਗ।ੇ ਅਸ1 ਤੁਹਾਡੇ ਜ4 ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਜ4 ਤੁਹਾਡੇ ਟ.ੈਵਲ ਏਜੰ ਟ
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਚੈਕ ਜ4 ਭੁਗਤਾਨ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ4ਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜ4 ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ
ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ4 ਤੁਸ1 ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਮੁਦਾਇਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹਜ ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ:
HFI ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਲਾਹ ਕ6 ਿਸਲ ਹੈ (ਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ ) ਜੋ ਿਵਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ4 ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੀ
ਹੈ।
ਹਜ ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ4 ਨੂੰ ਥੋੜCੇ ਸਮ0 ਲਈ ਮਾਈਕ.ੋਫਾਇਨ4ਸ ਲੋ ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਇਕ ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਇਕ ਿਰਕਸ਼ਾ (ਆਪਣੇ ਮਾਿਲਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ) ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੇ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਸਮ0 ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤ4 ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ (ਿਬਨ4 ਿਵਆਜ਼) ਵਾਿਪਸ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰC4, ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਅੰ ਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜ4ਦੀ ਹੈ।
ਜਮC4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ HFI ਜਮCਾਕਰਤਾਵ4 ਵਲ ਇਸਦੇ ਮੁਖ ਸੰ ਗਠਨ, ਜਾਕਤ ਫਾ+ਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਤਾਧਾਰਕ4 ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜ4ਦੀ ਹੈ ਿਕ HFI ਜਮC4ਕਰਤਾਵ4 ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਤ ਜਾਕਤ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਿਜਕ
ਸੇਵਾਵ4 ਪ.ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਕਤ ਫਾ+ਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸ਼.ੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਰੂਰਤਮੰ ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ।
ਂ ਾ ਅਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ (ਪੁੰ ਨ) ਵਧ ਜਾਵੇ। ਅਿਜਹਾ
ਇਸ ਤਰC4, ਹਜ ਦੀ ਬਚਤ4 ਦੀ ਪਿਵਤਰਤਾ ਵਧ ਜ4ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸ਼
ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹਜ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵਡਾ ਉਦੇਸ਼- “ਸਮੁਦਾਇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ”- ਜੀਵਨ ਿਵਚ
ਤੁਹਾਡਾJਚੇ ਸਥਾਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
HFI ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਿਲਮ4 ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤ ਹੀ ਬਚਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ.ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ4 ਿਕ ਉਹ ਵਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਿਲਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾ ਨੂੰ ਉਦ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹਨ4 ਦਾ ਖਾਤਾ ਇਕ ਚਾਹਵਾਨ ਧਾਰਿਮਕ
ਯਾਤਰੀ (‘ਆਜ਼ਮ-ਏ-ਹਜ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ HFI ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ, ‘ਹਜ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ’ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ, ਹਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌ ਸ਼ਲ4
ਦਾ – ਜੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤ4 ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ Jਥਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵ4 ਨੂੰ ਿਕਵ0 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ
ਬਾਅਦ, ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ ਉਮਾਹ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਕਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, HFI, ਇਹਨ4 ਜਤਨ4 ਦੀਆਂ
ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾ ਿਵਚ ਇਕ ਹੈ।
ਹਜ ਦੇ ਫੰ ਡ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ:
ਉਰਦੂ: ਹਜ ਦੇ ਫੰ ਡ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ>
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ: ਹਜ ਦੇ ਫੰ ਡ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ>
ਹਜ ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਖਾਤਾ ਿਕਵ8 ਖੁਲਵ
/ ਾਇਆ ਜਾਵੇ:
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਥੇ> ਉਪਲਬਧ ਆਪਣਾ ‘ਖਾਤਾ ਖੁਲCਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ’ ਭਰੋ। ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ

ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜ4 ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਿਦਓ। ਤੁਸ1 ਆਪਣੇ ਚੈਕ ਜ4 ਡ.ਾਫ਼ਟ ਬ?ਕ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਰ4ਚ ਿਵਚ ਜਮC4 ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰ4ਚ4 ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਸ1 ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰਕੇ >ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
*‘ਹਜ ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ’ ਭਾਰਤੀ ਟ.ੇਡਮਾਰਕ ਐਕਟ ਤਿਹਤ ਟ:ੇਡਮਾਰਕ ਹੈ
ਪ.ਸ਼ਨ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ hajfundofindia@zakatindia.org ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ
(4/10 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

“ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਨ ਪਿਵਤਰ ਿਰਬਾ-ਮੁਕਤ ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਧਾਰਿਮਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤ4
ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਹਜ ਫੰ ਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਵਖਰੀ ਇਕਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ...।”
“ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ.ੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ.ੋਿਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ.ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਕਮੇਟੀ
(ਪਤਰ GEN/2010/1055, ਤਾਰੀਖ. 22 ਅਪ.ੈਲ, 2010)

