
സിഎസ്ആർ പുസ്തകത്തിനായി  ജിജജഇപിസി തയ്യാറാക്കിയ 
ച ാദ്യാവലി 

നിങ്ങളുടെ സിഎസ്ആർ സംരംഭങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ ംശങ്ങൾ 
ത ടെപറയുന്ന തലടക്കട്ടുകൾക്ക് കീെില യി ഏകദദശം 2500 മുതൽ 3000 
വ ക്കുകളിൽ, 8 മുതൽ 10 ചിത്തങ്ങദള ടെ പ്പം  (ഉയർന്ന ടറടസ ലയൂഷനിൽ 
jpeg ദ  ർമ റ്റിൽ) നൽകുക– 

 

• പ്പസ്താവന – സിഇഓ അടലെങ്കിൽ സിഎസ്ആർ 
ദമധ വിയിൽനിന്നുള്ള സിഎസ്ആർ ത്പസ്ത വന (ദ  ദട്ട യ്ടക്ക പ്പം) 

• കഥകൾ അജലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങൾ - ത്പധ ന സിഎസ്ആർ ഇെടപെലുകൾ 
വെി സ ധ രണക്ക രുടെ ജീവിതത്തിൽ അസ ധ രണമ യ മ റ്റങ്ങൾ 
വരുത്തിയ സംഭവങ്ങടളപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്തങ്ങൾ, കഥകൾ, മറ്റു 
ദലഖനങ്ങൾ 

• നാഴികക്കലെുകൾ - ഉപജീവനം, സംരംഭകതവം, വിദയ ഭയ സം, ആദര ഗ്യം, 

പരിസ്ഥിതി, സമൂഹത്തിന്ടറ ക രയസക്ഷമത പരിദപ ഷണം 
തുെങ്ങിയ ദമഖലകളിടല കമ്പനിയുടെ സിഎസ്ആർ 
ന െികക്കലെുകൾ (ത്പധ ന ദനട്ടങ്ങൾ) 

• സാക്ഷ്യജപടുത്തലുകൾ - സിഎസ്ആർ ദത്പ ത്ഗ് മിടല 
ജീവനക്ക രുടെദയ , ഗ്ുണദഭ ക്ത ക്കളുടെദയ , പങ്ക ളികളുടെദയ  
സ ക്ഷയപത്തങ്ങൾ (രണ്ടിൽ കുറയരുത്) 

• അസാധാരണമായ ഇടജപടലുകൾ (എടെങ്കിലുമുടണ്ടങ്കിൽ) - 

കമ്പനികൾക്കും, സിഎസ്ആർ ത്പവർത്തകർക്കും, ടപ തു 
സമൂഹത്തിനും, വിദയ ർത്ഥികൾക്കും, വയക്തികൾക്കും 
അനുകരിക്കത്തക്കവിധം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾടക്ക ള്ളിദക്കണ്ട 
ത്പതിപ ദയർഹമ യ സ ധ രണയിൽ കവിഞ്ഞു കമ്പനി 
നെത്തിയിട്ടുള്ള സിഎസ്ആർ ക രയങ്ങൾ 

 
ജിജജഇപിസി - സിഎസ്ആർ ച ാദ്യാവലി 
 
1. കമ്പനിയുജട ചപര്: 

 
 
 

2. ജിജജഇപിസി അംഗതവ സംഖ്യ: 
 
 
 
3. നിങ്ങളുജട കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുള്ള സിഎസ്ആർ സംരംഭങ്ങൾ 



 
 

 

4. നിങ്ങളുജട കമ്പനി സിഎസ്ആർ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച തിയതി 
 

 
 

5. നിങ്ങളുജട സ്ഥാപനത്തിന്ജറ  സിഎസ്ആർ വീക്ഷ്ണം, ലക്ഷ്യം 
 
 

 
6.  ുവജട ജകാടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ  നിന്നും നിങ്ങളുജട സ്ഥാപനം 
നടത്തിയിട്ടുള്ള സിഎസ്ആർ ചസവനങ്ങൾ ചമഖ്ലകൾ തിരജെടുക്കുക 

 

ആദര ഗ്യം 

പരിസ്ഥിതി 

കൃഷി 

മമദത്ക   ിന ൻസ് 

ടവള്ളം 

ശുചീകരണം 

എച്ച്ഐവി, എയ്സസ് 

ശിശു സംരക്ഷണം 

വിദയ ഭയ സം 

പുനരധിവ സം, പുനഃസ്ഥ പനം 

ദചരികളുടെ ടമച്ചടപ്പെുത്തൽ 

ദുരെ നിവ രണം 

ഉപജീവനം ടമച്ചടപ്പെുത്തൽ 

സ്ത്തീ ശ ക്തീകരണം 

ദ നധർമങ്ങൾക്ക യി നെത്തിയ പരിപ െികൾ 

മറ്റുള്ളവ - വയക്തമ ക്കുക 

 

 
7. നിങ്ങളുജട സ്ഥാപനത്തിജല  സിഎസ്ആർ പ്പവർത്തനത്തിന്ജറ ആസൂപ്തണ 
പ്പപ്കിയജയക്കുറിച്ച്  പ്രസവമായി വിശദ്ീകരിക്കുക? 

 
 
 



 
 

8. ആർക്കാണ് നിങ്ങളുജട സ്ഥാപനത്തിൽ സിഎസ്ആർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നടത്തുന്നതിനും, നയിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്പധാന  ുമതല? 

 

സിഎസ്ആർ ഡയറക്െർ അടലെങ്കിൽ മ ദനജർ 

നിശ്ചയിച്ചിട്ടിലെ, വ ർഷിക ദയ ഗ്ത്തിൽ തീരുമ നിക്കും 

അസമിനിസ്ദത്െഷൻ 

മ നവദശഷി വകുപ്പ് 

സവയം 

മറ്റുള്ളവ - വയക്തമ ക്കുക 

 

 
 
8. നിങ്ങളുജട സിഎസ്ആർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നജതങ്ങജന?  

 

സവെം സിഎസ്ആർ ദത്പ ജക്റ്റ് മ ദനജുടമന്റിലൂടെ 

ഓദര  വിഭ ഗ്ത്തിനും ദനരിട്ട് സ മ്പത്തിക സഹ യം നൽകുന്നതിലൂടെ 

എലെ  വർഷവും ദ നധർമങ്ങൾക്ക യിനെത്തുന്ന പരിപ െികൾ വെി 

സർക്ക രിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹ യം 

ത്പദതയക വിഭ ഗ്ങ്ങളിൽ ത്പവർത്തിക്കുന്ന സംഘെനകൾക്ക് സ മ്പത്തിക  

സഹ യം നൽകുന്നതിലൂടെ 

സന്നദ്ധ സംഘെനകളിലൂടെ 

മറ്റുള്ളവ - വയക്തമ ക്കുക 

 

 
 

9. നിങ്ങളുജട സിഎസ്ആർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യംജവക്കുന്ന 
ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ്? 

 

സ്ഥ പനത്തിന്  സമീപം ത മസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ 

എൻജിഒകളുമ യി കൂെിയ ദല ചിച്ച് തിരടഞ്ഞെുക്കുന്നു 

മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്ക ടത ഒരു സ്ഥലം, വിഭ ഗ്ം ജനങ്ങൾ 

ര ജയത്തിന്ടറ ഏത് ഭ ഗ്ത്തുമുള്ള ദഗ് ത്തവർഗ്ക്ക ർ 

ഉൾന െുകളിൽ ത മസിക്കുന്ന പ വടപ്പട്ടവർ 



മറ്റുള്ളവ - വയക്തമ ക്കുക 

 

 
 
11. നിങ്ങളുജട സിഎസ്ആർ സംരംഭത്തിൽ നിന്നും എപ്തചപർക്ക് പ്പചയാജനം 
ലഭിച്ചു? എണ്ണത്തിൽ പ്പതിപാദ്ിക്കുക . 
 
 
 
 

12. സിഎസ്സ്ആറിന്ജറ ഭാഗമായി ചമല്പറെ കാരയങ്ങളിൽ, 
പ്പശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങളുജട സ്ഥാപനം ഇടജപടുന്നതു എന്ത് യുക്തിയുജട  
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? 

 

ജനവിഭ ഗ്ങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആവശയം 

ത്പശ്നത്തിന്ടറ നിലവിടല ത്പസക്തി 

സ്ഥ പനത്തിന്ടറ വയവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ചു 

 മറ്റുള്ളവ - വയക്തമ ക്കുക 

 

 

13. കഴിെ 3 വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുജട വാർഷ്ിക ബജറ്റിന്ജറ ശരാശരി 
എപ്ത ശതമാനമാണ് സിഎസ്ആറിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്? 
 

< 5% 

5-10% 

10-20% 

20-30% 

ദമല്പറഞ്ഞതിദനക്ക ൾ  കൂെുതൽ 

ദ  ർഡിന്ടറ തീരുമ നത്തിനനുസരിച്ചു 

 

14. പ്പാചദ്ശിക സമ്പദ്വയവസ്ഥജയ സവാധീനിച്ച ഈ സംരംഭത്തിന് കീഴിലുള്ള 
പ്പവർത്തങ്ങൾ ഏതാണ്? ഏത് വിധത്തിൽ സവാധീനിച്ചു? 

ജലദസചനം 

മമദത്ക   ിന ൻസ് 

ദ  ധവൽക്കരണം 



വിദയ ഭയ സം 

ജല സംരക്ഷണം, ശുദ്ധീകരണം 

മറ്റുള്ളവ 

 

15. ഏജതങ്കിലും സർക്കാർ, വയാപാര, തചേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് 
നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുചടാ? ഉജടങ്കിൽ, 

സ്ഥാപനത്തിന്ജറ  ചപര് നൽകുക. 

ഉണ്ട് 

ഇലെ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

16. സിഎസ്ആർ പ്പവർത്തനങ്ങളുജട സമയത്ത് എജന്താജക്ക പ്പശ്നങ്ങളാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖ്ീകരിചക്കടിവന്നത്? 

 

 

 

17. നിങ്ങളുജട സിഎസ്സ്ആർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ കാലാകാലം ഉപകരിക്കുന്ന 
വിധത്തിലാചണാ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ആജണങ്കിൽ, വിശദ്ീകരിക്കുക 

അടത 

അലെ 
……………………………………………………………………………………….. 

 

18. നിങ്ങളുജട സിഎസ്ആർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ സമൂരത്തിജല ദ്ാരിപ്ദ്യം 
കുറയ്ക്ക്കാൻ സരായകരമാജയന്നു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുചടാ? 

ഉജടങ്കിൽ, വിശദ്ാംശങ്ങൾ നൽകുക 

ഉണ്ട് 

ഇലെ 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 



19. നിങ്ങളുജട സിഎസ്ആർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ പുതിയ കഴിവുകൾ 
കജടത്താൻ, നനപുണയ വികസനത്തിന് ജനങ്ങജള 
പ്പാപ്തരാക്കുന്നുചടാ? ഉജടങ്കിൽ, ഏതു വിധത്തിൽ? 

ഉണ്ട് 

ഇലെ 
 

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

 

 

20. കൂടുതൽ സിഎസ്സ്ആർ അചനവഷ്ണങ്ങൾക്കായി ബന്ധജപ്പടാവുന്ന ഒരു 
വയക്തിയുജട ചപരുവിവരം 

 

ചപര് ………………………………………………………………… 

ജമാനബൽ ………………………………………………………………… 

ഇജമയിൽ ………………………………………………………………… 

 

 

ദയവ യി പൂരിപ്പിച്ച ദ  മും അനു ന്ധ ദരഖകളും 
CSR@GJEPCINDIA.COM- ദലക്ക്  ഇടമയിൽ ടചയ്യുക. കൂെുതൽ 

അദനവഷണങ്ങൾക്ക് 022-2654 4600 / 7045795199  എന്ന നമ്പറിൽ 
 ന്ധടപ്പെ ം. 


