
 

જી જે ઈ પી સી દ્વારા સીએસઆર બકુ માટેની પ્રશ્નાવલી 
 

અંદાજિત ૨૫૦૦ થી ૩૦૦૦ શબ્દો ની અંદર તમારા દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવેલ csr in cities વવશે આઠ 

થી દસ ફોટોગ્રાફ્સ (jpeg, high resolution) ની સાથ ેનીચે િણાવેલ હડે ની અંદર િણાવો.  

 

● સ્ટેટમેન્ટ - સીઈઓ અથવા csr head ન ાં સીએસઆર ન ાં વવઝન સ્ટેટમેન્ટ સારી રીતે ક્રાફ્ટ કરેલ 

ફોટોગ્રાફની સાથ.ે 

● સ્ટોરી - ફોટોગ્રાફ્સ વાતાા અન ેસામાન્ય લોકોના જીવનમાાં લાવેલ ખબૂ િ મોટા બદલાવ વવશે થોડી 
માહહતી અન ેતેના વવશે ન ાં કવમટમેન્ટ. 

● માઈલસ્ટોન - છે તે વ્યક્તત અથવા ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા સીએસઆર એક્તટવવટીઝ ની અંદર 

મેળવવામાાં આવલે milestones વવશે.  

● પ્રશસંાપત્રો - અન ેસર પ્રોગ્રામની કારણે જે કમાચારીઓ લાભ દારો અથવા પાહટિવસપન્ટ અન ેતેમના 
પ્રશાંસાપત્રો ઓછામાાં ઓછા 2.  

● અનન્ય પહલે જો કોઈ હોય તો - અલર્ગ અન ેઅન્ય કરવામાાં આવેલ સી.એસ.આર એતસપહરમેન્ટ વવશે 

પણ િણાવવ ાં જેથી આ બ ક અન ેકાંપનીઓને અન ેવસવવલ સોસાયટીઓન ેઘણો બધો ફાયદો થશે.  

   
 
 

જી જે ઇ પી સી - સીએસઆર પ્રશ્નાવલી 
 
1.  કંપનીનુ ંનામ 

 
 
 

2. જી જે ઇ પી સી મેમ્બરશીપ નબંર 

 
 
 

3. તમારી કંપની દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ સી.એસ.આર પહલે 



 
 

 

4. તમારી કંપની દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ સી.એસ.આર ની પહલેની શરૂઆત ની તારીખ 

 
 
 

 
 

5. તમારા ઓરે્ગનાઇઝેશન નો csr નુ ંઓબ્જજેક્ટીવ 

 
 
 

 

6. નીચે જણાવેલ સચૂચમાથંી તમારી સસં્થા દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ સી.એસ.આર પહલે ને પસદં 

કરો 

સ્વાસ્્ય 

પયાાવરણ 

એગ્રીકલ્ચર 

માઇક્રોફાઇનાન્સ 

પાણી 

સ્વચ્છતા 

એચઆઇવી એઇડ્સ 

ચાઈલ્ડ કેર ડેવલોપમેન્ટ 

વશક્ષણ 

હરહબેબબલટેશન અને રીસેટલમને્ટ 

સ્લમ ઇમ્પ્રવૂમેન્ટ 

હડઝાસ્ટર મેનેિમેન્ટ 

લાઈવલીહ ડ પ્રોમોશન 

વ મન એમ્પ્પાવરમેન્ટ 

ચેરીટી ઇવેન્ટ 

બીજ ાં કાંઈ ( તેના વવશ ેિણાવો ) 

 

 



7.  તમારી સસં્થા દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ સીએસઆર એક્ક્ટવવટી ના પ્લાવનિંર્ગ અને તેની પ્રક્રિયા 
વવશે ટૂંકમા ંજણાવો? 

 
 
 
 
 

8. મખુ્યત્વે તમારી સસં્થાની અંદર સી.એસ.આર ની પ્રવવૃિને કોના દ્વારા સપુરવાઇઝર કરવામા ં
આવ્ુ ંહત ુ?ં 

સીએસઆર મેનિેર/ ડાયરેતટર 

નક્કી ન હત  ાં પરાંત   એન્ય અલ િનરલ વમહટિંર્ગ ની અંદર નક્કી કરવામાાં આવ્ય ાં 

એડવમવનસ્રેશન 

એચ આર ડીપાટામેન્ટ 

જાત ે

બીજ ાં કોઈ (તેના વવશ ેિણાવો) 

 

 
 

9. તમારી સીએસઆર એક્ક્ટવવટીઝ ને તમે કઈ રીતે અમલમા ંમકૂી? 

અમારા ખ દના સીએસઆર પ્રોજેતટ મેનિેમેન્ટ દ્વારા 

કોઈપણ કમ્પ્ય વનટી ને સીધ ાં નાણાકીય મદદ દ્વારા 

દર વરે્ષ ચેરીટી ઇવેન્ટ ન ાં આયોિન કરીને 

સરકાર દ્વારા ફક્ન્ડિંર્ગ ની મદદથી 

કમ્પ્ય વનટી આધાહરત સાંસ્થાઓને નાણાકીય મદદ દ્વારા 

વોલન્ટરી સાંસ્થાઓ દ્વારા 

બીજી કોઈ રીત ે(તેના વવશ ેિણાવો) 

 

 
 
 

10. તમારી સીએસઆર એક્ક્ટવવટીઝ ની અંદર કયા ગ્રપુને ટારે્ગટ કરી અને કવર કરવામા ંઆવી 
હતી? 

તમારી ઇન્ડસ્રીની નજીકમાાં રહતેા લોકો 



એનજીઓ ની સાથે કોન્સોબલડશેન દ્વારા પસાંદ કરીને 

કોઈ પણ વવસ્તાર અથવા કમ્પ્ય વનટી ને રેન્ડમ પસાંદ કરીને 

આખા દેશની અંદર કોઈપણ િગ્યાએ રાયબલ લોકો 

ર્ગામડાઓમાાં રહતેા ર્ગરીબ લોકો 

કે બીજ ાં કોઈ ગ્ર પ (તનેા વવશ ેિણાવો) 

 

 
 

11. કેટલા લોકોના જીવનની અંદર તમારા દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ સીએસઆર એક્ક્ટવવટીને 

કારણે ફાયદો જોવા મળ્યો હતો? 

 
 
 
 

12. તમારી સસં્થા દ્વારા જે સી.એસ.આર એક્ક્ટવવટીને હાથ ધરવામા ંઆવી હતી તેની પાછળ શુ ં
તકકસરં્ગત હત ુ?ં 

જે તે કમ્પ્ય વનટી ની માાંર્ગ હતી 

તે સમસ્યા અત્યારની હતી 

સાંસ્થાના મેન્ડેટ અન સાર 

કે બીજ ાં કોઈ કારણ (તનેા વવશ ેિણાવો) 

 

 

13. પાછલા ત્રણ વર્કની અંદર તમારા સીએસઆર ની પાછળ તમારા એન્્અુલ બજેટ મા ંથી કેટલ ુ

ફંડ લોકેટ કરવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ?ં 

 

<5%  

5-10% 

10-20% 

20-30% 

તેના કરતાાં વધ  

બોડાના વનણાય પર આધાહરત 

 



14. આ એક્ક્ટવવટી દ્વારા લોકલ ઇકોનોમીને કઈ રીતે અને કયા સ્વરૂપની અંદર ફાયદો થયો હતો? 

વસિંચાઈ 

માઇક્રોફાઇનાન્સ 

જાગતૃતા 

વશક્ષણ 

પાણી બચાવો અથવા શ દ્ધિકરણ 

ઉપર િણાવલે વવકલ્પ કરતાાં અલર્ગ 

 

15. શુ ંતમને આ એક્ક્ટવવટી ની અંદર સરકાર અથવા કોઈ ટે્રડ અથવા કોઈ લોકલ બોડી દ્વારા મદદ 

કરવામા ંઆવી હતી જો હા તો તેનુ ંનામ જણાવો.  

હા 

ના 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

16. તમારી સી.એસ.આર એક્ક્ટવવટી નો અમલ કરતી વખતે તમને કઈ કઈ સમસ્યાઓનો સામનો 
કરવો પડયો હતો? 

 

 

 

17. શુ ંતમે જે એક્ક્ટવવટીને હાથ ધરી હતી તે લાબંા સમય સધુી ચાલી શકશે જો તમારો જવાબ હા 
હોય તો તેના વવશે ટૂંકમા ંજણાવો. 

હા 

ના 
……………………………………………………………………………………….. 

 

18. શુ ંતમને એવુ ંલારે્ગ છે કે તમારા દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ સી.એસ.આર પ્રોગ્રામ ને કારણે 

ર્ગરીબી ની અંદર થોડો ઘણો ઘટાડો થયો છે જો તમારો જવાબ હા હોય તો તેના વવશે ટૂંકમા ંજણાવો. 



હા 

ના 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

19. શુ ંતમારા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ સીએસઆર એક્ક્ટવવટીને કારણે કોઈપણ કમ્્વુનટી ને કોઈ નવી 
સ્કીલ શીખવા અથવા ડેવલોપ કરવા મળી છે જો તમારો જવાબ હા હોય તો કઈ રીતે તેના વવશે 

ટૂંકમા ંજણાવો? 

હા 

ના 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

20. સીએસઆર ને લઈને કોઈપણ સમસ્યા અંતર્ગકત વાતચીત કરવા માટે તમારો વસિંર્ગલ પોઇન્ટ 

કોન્ટેક્ટ અમને જરૂરથી જણાવો.  

નામ:………………………………………………………………… 

મોબાઈલ નબંર: ………………………………………………………………… 

ઇમેઇલ:  ………………………………………………………………… 

 

 

 ઉપર જણાવેલ ફોમક અને જરૂરી 
ડોક્યમેુન્ટ ની સાથે 

csr@gjepcindia.com પર 

ઇમેઇલ કરો અને જો આ 

સદંર્કમા ંકોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો 
અમને 022-26544600 / 

7045795199 આ નબંર પર 

કોલ કરો.  


