
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਨ
  ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਬਹਤਰੀਨ ਵਰਤਾਅ ਦੇ  ਪਰਸਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 

ਬਣਾਏ। 

ਹ"ਜ ਫੰਡ ਆ" ਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤੀ ਹ" ਜ ਫੰਡ) ™ 

ਜਾਕਤ ਫਾ)ਡੇਸ਼ਨ ਆ" ਫ਼ ਇੰਡੀਆ® ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਅਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ 

ਜਾਕਤ ਹਾਊਸ, ਡੀ-2, ਓਖਲਾ ਿਵਹਾਰ, ਜਾਮੀਆ ਿਵਹਾਰ, ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ, ਨਵ1 ਿਦ" ਲੀ 110025 (ਭਾਰਤ) 

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

ਪਾਿਲਸੀ ਸਟੇਟਮ3ਟ 

1. ਉਮਰ ਜ4 ਿਲੰਗ ਜ4 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ4, ਹ"ਜ ਫਾ)ਡੇਸ਼ਨ ਆ" ਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਿਵ" ਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਭਾਰਤੀ 

ਮੁਸਿਲਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ4 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹ"ਜ ਖਾਤਾ ਖੁਲ6ਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ   

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਇਸ ਲੇਖ ਿਵ" ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਭਾਰਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਿਵ" ਚ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

2. ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹ"ਜ ਖਾਤਾ ਖੋਿਲ6ਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਹ"ਜ ਖਾਤਾਧਾਰਕ (HAH) ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

3. ਇ"ਕ ਆਦਮੀ (HAH ਤ8 ਇਲਾਵਾ) ਜੋ ਹ"ਜ ਖਾਤੇ ਿਵ" ਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ64 ਕਰਵਾ9ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਹ"ਜ ਖਾਤਾ ਜਮ64ਕਰਤਾ (HAD) 

ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4. ਇ"ਕ ਹ"ਜ ਖਾਤਾ HAH ਜ4 ਰੁ.1,000/ (ਇ" ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਜ4 ਇਸ ਤ8 ਵ" ਧ ਦੀ ਜਮ64 ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ HAD ਦੁਆਰਾ ਖੁਲ6ਵਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

5. HAH ਜ4 HAD ਦੀ ਇ" ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹ"ਜ ਖਾਤੇ ਿਵ" ਚ 1,000/-, 2,000/- 3,000/-, 4,000, 5,000/- ਜ4 ਰੁ. 1,000/ ਦੀ 

ਗੁਣਜ ਰਾਸ਼ੀ ਿਨਯਿਮਤ (ਹਰੇਕ ਮਹੀਨ
  ਨੰੂ ਤਰਜ਼ੀਹ ) ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ64 ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

6. ਹ"ਜ ਖਾਤੇ ਿਵ" ਚ ਰੁ.101,000 (ਿਜਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ  ZFI  ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰ"ਸਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇ" ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤ" ਥ4 ਿਜਵ@ 

ਪAਚਿਲਤ ਕੀਮਤ ਇੰਡੈਕਸ, HAH ਦੁਆਰਾ ਹ"ਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ  ਿਨਊਨਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ  ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

ਜ4 ਇਸ ਤ8 ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਮ64 ਰਾਸ਼ੀ,  HAH  ਦੇ ਹ"ਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ,  ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵ" ਚ  ਰੁ.1,000/- ਦੀ ਜਮ64 ਰਾਸ਼ੀ ਛ" ਡਦੇ 

ਹੋਏ,  ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਤ8 ਰੁ.100,000/- (ਇ" ਕ ਲ" ਖ ਜ4 ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ) ਜ4 ਇਸ ਤ8 ਵ" ਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤ"ਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣਾ 

ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

*ਹ"ਜ ਫੰਡ ਆ" ਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਾਕਤ ਫਾ)ਡੇਸ਼ਨ ਆ" ਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ। 
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7. ਉਸ ਸਮ@, ਜੇਕਰ HAH ਇਹ ਪAਿਕਿਰਆ ਿਸ" ਧਾ HFI ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ4 HAH  ਦੁਆਰਾ ਿਦ" ਤੀ ਗਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਕ@ਦਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹ"ਜ ਕਮੇਟੀ ਜ4 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹ"ਜ ਕਮੇਟੀ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵ" ਚ 

ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣਾ HFI ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

8. ਹਾਲ4ਿਕ, ਹ"ਜ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰ" ਖਣ ਲਈ ਰੁ. 1,000/- ਦੀ ਿਨਊਨਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ64 ਰ" ਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

9. HAH ਜ4 HAD ਆਪਣੀ ਇ" ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, HAH ਦੇ ਹ"ਜ ਕਰਨ ਤ8 ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮ64 ਰਾਸ਼ੀ ਪAਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ 

ਹ"ਜ ਖਾਤਾ ਜਾਰੀ ਰ" ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

10. ਹ"ਜ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜਮ64 ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 

(a) ਰੁ. 121,000/- ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ8 ਬਾਅਦ,  ਜੇਕਰ HAH HFI ਿਵ" ਚ ਜਮ64 ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹ"ਜ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ4 

(b) ਰੁ. 121,000/- ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ8 ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ HAH ਨ
  HFI ਿਵ" ਚ ਜਮ64 ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ8  ਕਰਕੇ ਹ"ਜ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਤ4 HAH ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਿਨੱਜੀ ਉਦੇਸ਼4 ਲਈ ਅਿਧਕਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਰੁ. 20,000/- ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਹ"ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਿਵ" ਚ ਿਦ" ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁ" ਲ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ  ZFI  ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰ"ਸਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ 

ਇ" ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤ" ਥ ਿਜਵ@ ਪAਚਿਲਤ ਕੀਮਤ ਇੰਡੈਕਸ ਆਿਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ  ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

11. ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 6, 7 ਜ4 10 ਤ8 Fਪਰ ਿਦ" ਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ" ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹ"ਜ ਫੰਡ ਿਵ" ਚ ਜਾਣ ਤ8 ਬਾਅਦ, HAH ਜ4 

HAD ਦੇ HFI ਤ8 ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ4 ਅਿਜਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹ"ਸਾ ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇ" ਛੁਕ ਹੋਣ ਤੇ,  ਉਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@, ਇ" ਕ ਜ4 

ਇਸ ਤ8 ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕਸ਼ਤ4 ਿਵ" ਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। 

12. (a) ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ , ZFI,  HFI ਦੇ ਜਮ64 ਕੁ" ਲ ਬੈਲ@ਸ (ਅਿਜਹੇ ਬੈਲ@ਸ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਪAਤੀਸ਼ਤ ਤ8 ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ1)ਵਰਤਣ ਲਈ 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 

(i) ZFI ਦੇ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰ3ਡਮ ਅਨੁਸਾਰ- ਗਰੀਬ4 ਜ4 ਜਰੂਰਤਮੰਦ4 ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਜ4 

(ii) ਉਲੇਮਾ/ਮੁਫਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤ8 ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਿਹਤੈਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ । 

(b) ਅਿਜਹੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਪAਾਪਤ ਜ4 ਿਮਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵ" ਤੀ ਲਾਭ ਨੰੂ ZFI ਦੇ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰ3ਡਮ ਅਨੁਸਾਰ- ਗਰੀਬ4 ਜ4 ਜਰੂਰਤਮੰਦ4 ਦੀ 

ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(c) ਅਿਜਹੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ8 ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਨੰੂ ZFI ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਣ/ਵਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਦ8 ਤ" ਕ HAH 

ਤੇ ਕੋਈ ਪAਭਾਵ ਨਹ1 ਪਵੇਗਾ ਜਦ8 ਤ" ਕ HAH ਇਸਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਪAਿਕਿਰਆ ਨਹ1 ਚੁਣਦਾ। 
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13. ਸੁਰ" ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀਤਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪAਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤ8 ਬਾਅਦ ,ਹਰ HAH ਆ" ਨਲਾਈਨ ਜ4 ZFI ਨੰੂ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ@ ਆਪਣੇ ਹ"ਜ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹ"ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

14. IHF ਦੀ ਬੋਰਡ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੰੂ ZFI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

15. ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। 

[ਸਮਾਪਤ] 


