
ரத்தினம் மற்றும் நகை ஏற்றுமதி மமம்பாட்டுக் ைவுன்சில் 
உருவாக்ைிய சி எஸ் ஆர் புத்தைத்திற்ைான வினாத்தாள்  

 

கீழ்க்கண்ட தலைப்பில் கார்ப்பரேட் சமூக பபாறுப்புணர்ச்சி(சி எஸ் ஆர்) 
குறித்த உங்களுலடய துவக்க முயற்சிலயப் பற்றி விவேங்கலைத் தேவும் 
(ரதாோயமாக 2500-3000 பசாற்கள்) மற்றும் 8 – 10 படங்கள் ((jpeg, உயர் பதைிவு 
(high resolution)) 
 

● அறிக்கை - தலைலம நிர்வாக அதிகாரி / சிஎஸ்ஆர் தலைவரின் நன்கு 
வடிவலமக்கப்பட்ட சிஎஸ்ஆர் குறித்த அறிக்லக (புலகப்படத்துடன்). 

 

● ைகதைள் - சாதாேண மக்கைின் வாழ்வில் அசாதாேண மாற்றத்லத 
நீங்கள் பசய்தலத விைக்கும் புலகப்படங்கள், கலதகள் மற்றும் 
வரிவடிவங்கள் (சி எஸ் ஆரின் முக்கிய ஈடுபாடுகள்) 

 

● கமல்ைற்ைள் - வாழ்வாதாேம் மற்றும் பதாழில், கல்வி, சுகாதாேம், 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகங்கைின் திறலை வைர்ப்பது ரபான்ற 
துலறகைில் நிறுவைத்தின் பங்கு. (முக்கிய சாதலைகள் / தாக்கம்) 

 

● நற்சான்றிதழ் - சி எஸ் ஆர் திட்டத்தின் ஊழியர்கள் / பயைாைிகள் / 
பங்ரகற்பாைர்கைின் சான்றுகள். (குலறந்தபட்சம் இேண்டு) 

 

● தனித்துவமான முயற்சிைள் (ஏரதனும் இருந்தால்) - நிறுவைங்கள், 
சி.எஸ்.ஆர் பயிற்சியாைர்கள், உரிலமயியல் சமூகம், கல்விச்சாலைகள் 
மற்றும் தைிநபர்களுக்காை முக்கியமாை வழிகாட்டிப் புத்தகமாக இந்தப் 
புத்தகத்லத உருவாக்க உதவும் நிறுவைத்தின் தைித்துவமாை 
சி.எஸ்.ஆர் ரசாதலைகள். 

 

ரத்தினம் மற்றும் நகை ஏற்றுமதி மமம்பாட்டுக் ைவுன்சில் - 
சி எஸ் ஆர் வினாத்தாள்  

 

1. நிறுவனத்தின் பபயர்: 



 

2. ரத்தினம் மற்றும் நகை ஏற்றுமதி மமம்பாட்டுக் ைவுன்சில் உறுப்பினர் 
எண்: 
 

3. தங்ைளின் சமூை பபாறுப்புணர்ச்சி(சி எஸ் ஆர்) சார்ந்த பசயற்பாடுைள்: 
 

4. தங்ைள் நிறுவனத்தின் சமூை பபாறுப்புணர்ச்சி(சி எஸ் ஆர்) 
பசயற்பாடுைள் பதாடங்ைிய மததி: 
 

5. தங்ைள் நிறுவனத்தின் சமூை பபாறுப்புணர்ச்சி(சி எஸ் ஆர்) 
பசயற்பாடுைளின் மநாக்ைங்ைள்/குறிக்மைாள்ைள்பற்றி விவரிக்ைவும்: 
 

6. ைீமேயுள்ள பட்டியலிலிருந்து தங்ைள் நிறுவனத்தால் 
மமற்பைாள்ளப்படும் சமூை பபாறுப்புணர்வு முயற்சிகயத் 
மதர்ந்பதடுக்ைவும்: 

❏ உடல் நைம் 

❏ சுற்றுச்சூழல் 

❏ விவசாயம் 

❏ குறு நிதி 
❏ தண்ணரீ் 

❏ சுகாதாேம் 

❏ லைச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் - பால்விலை ரநாயால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காை உதவிகள்  

❏ குழந்லதகள் நைம் மற்றும் வைர்ச்சி 
❏ கல்வி 
❏ புணர்வாழ்வு மற்றும் மீள்குடிரயற்றம் 

❏ ஆரோக்கியமற்ற குடிலசப் பகுதிகைின் ரமம்பாடு 

❏ ரபரிடர் ரமைாண்லம 

❏ வாழ்வாதாே ஊக்குவிப்பு 

❏ பபண்களுக்கு அதிகாேம்  

❏ பதாண்டு நிகழ்வுகள் 

❏ மற்றலவ (தயவுபசய்து குறிப்பிடவும்) 



 

 

 

7. தங்ைளின் நிறுவனத்தில் சமூை பபாறுப்புணர்வு பசயல்பாட்டின் 
திட்டமிடல் பசயல்முகறகயச் சுருக்ைமாை விளக்ைவும்: 
 

8. தங்ைளின் நிறுவனத்தில் சி.எஸ்.ஆகர மமற்பார்கவயிடுபவர் / 
வேிநடத்துபவர் ? 

❏ சி.எஸ்.ஆர் இயக்குநர் / ரமைாைர் 

❏ நியமிக்கப்படவில்லை, ஆைால் ஆண்டு பபாதுக் கூட்டத்தில் முடிவு 
பசய்யப்படும். 

❏ நிர்வாகத் துலற  

❏ மைிதவைத் துலற 

❏ நாரை  

❏ மற்றலவ (தயவுபசய்து குறிப்பிடவும்) 

 

 

9. தங்ைளின் சமூை பபாறுப்புணர்வு முயற்சிைள் எவ்வாறு 
பசயல்படுத்தப்படுைிறது ? 

❏ எங்கள் பசாந்த சி எஸ் ஆர் திட்ட ரமைாண்லம மூைம் 

❏ சமூகத்திற்கு ரநேடியாக நிதி உதவிலய வழங்குவதன் மூைம் 

❏ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பதாண்டு நிகழ்வுகலை ஏற்பாடு பசய்வதன் 
மூைம் 

❏ அேசாங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் 

❏ சமூக அடிப்பலடயிைாை நிறுவைங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதன் 
மூைம் 

❏ தன்ைார்வ அலமப்புகள்மூைம் 

❏ மற்றலவ (தயவுபசய்து குறிப்பிடவும்) 

 

 

 



10. தங்ைளின் சமூை பபாறுப்புணர்வு முயற்சிைளில் உள்ளடக்ைப்பட்ட 
இலக்குக் குழுக்ைள் யாகவ? 

❏ தங்கைின் பதாழிற்சாலைக்கு அருகில் வசிக்கும் மக்கள் 

❏ தன்ைார்வ பதாண்டு நிறுவைங்களுடன் கைந்தாரைாசித்துத் 
ரதர்ந்பதடுக்கப்படுபவர் 

❏ பகுதி அல்ைது சமூகத்திைிருந்து குறிப்பிடப்படாத ரதர்வு முலறயில் 
ரதர்ந்பதடுக்கப்படுபவர் 

❏ நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும் வாழும் பழங்குடியிைர் 

❏ கிோமப்புறங்கைில் வாழும் ஏலழ மக்கள் 

❏ மற்றலவ (தயவுபசய்து குறிப்பிடவும்) 

 

 

 

11. தங்ைளின் சமூை பபாறுப்புணர்வு முயற்சிமூலம் பயனகடந்துள்மளாரின் 
எண்ணிக்கை ? 

 

12. தங்ைளின் நிறுவன சி.எஸ்.ஆர் ைீழ் குறிப்பிடப்பட்ட எந்தச் 
சவால்ைகளப் பின்னணியாைக் பைாண்டது? 

❏ சமூகத்தின் ரகாரிக்லக  

❏ சிக்கைின் தற்ரபாலதய தீர்வு  

❏ அலமப்பு ஆலணப்படி 

❏ மற்றலவ (தயவுபசய்து குறிப்பிடவும்) 

 

 

13. ைடந்த 3 ஆண்டுைளில் தங்ைளின் வருடாந்த வரவு பசலவுத் திட்டத்தில் 
சமூை பபாறுப்புணர்வுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட சராசரி சதவதீம் ? 

❏ < 5% 

❏ 5-10% 

❏ 10-20% 

❏ 20-30% 

❏ இலதவிட அதிகம் 

❏ குழுவின் முடிலவப் பபாறுத்தது 



 

14. உள்ளூர் பபாருளாதாரத்தில் தாக்ைத்கத ஏற்படுத்திய இந்த 
முயற்சியின் ைீழ் உள்ள பிரிவுைள் யாகவ? எந்த வடிவத்தில்? 

❏ நீர்ப்பாசைம் 

❏ குறு நிதி 
❏ விழிப்புணர்வு 

❏ கல்வி 
❏ நீர் பாதுகாப்பு / சுத்திகரிப்பு 

❏ மற்றலவ 

 

15. தாங்ைள், அரசு, வர்த்தைம் அல்லது உள்ளாட்சி அகமப்பு ஆைிய 
ஏமதனும் ஒன்றின் ஆதரகவப் பபற்றிருக்ைிறரீ்ைளா? ஆம் எனில், 
அந்நிறுவனத்தின் பபயகர இங்மை பதிவிடுங்ைள் 

❏ ஆம் 

❏ இல்லை 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

16. தங்ைளின் சமூை பபாறுப்புணர்வு முயற்சிைகளச் பசயல்படுத்துவதில் 
நீங்ைள் என்ன வகையான பிரச்சிகனைள் அல்லது தகடைகள 
எதிர்பைாண்டீர்ைள்? 

 

 

17. தங்ைளின் சமூை பபாறுப்புணர்வு முயற்சி ைாலப்மபாக்ைில் 
நிகலயானதா? ஆம் எனில், விரிவாைக் கூறுங்ைள் 

❏ ஆம் 

❏ இல்லை 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

18. தங்ைளின் சமூை பபாறுப்புணர்வு திட்டம் வறுகமகயக் குகறக்ை ஒரு 
உதவியாை இருக்ைிறது என்று நிகனக்ைிறரீ்ைளா? ஆம் எனில், 
விவரங்ைகளக் பைாடுங்ைள் 

❏ ஆம் 



❏ இல்லை 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

19. தங்ைளின் சமூை பபாறுப்புணர்வு முயற்சி நமது சமூைத்திற்கு புதிய 
திறன்ைகளக் ைற்றுக்பைாள்ள / வளர்க்ை உதவுைிறதா? ஆம் என்றால், எந்த 
வேியில்? 

❏ ஆம் 

❏ இல்லை 

 

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

 

20. தங்ைளின் சி எஸ் ஆர் பதாடர்பான மைள்விைளுக்குத் தங்ைகள அணுை 
தங்ைளின் பதாடர்பு விவரங்ைகளத் தயவுபசய்து பைிர்ந்து பைாள்ளுங்ைள் 

பபயர் ........................................................................... 
அகலமபசி எண் ........................................................................... 
மின்னஞ்சல் ........................................................................... 
 

 

 

தயவுபசய்து பூர்த்தி பசய்யப்பட்ட 
படிவத்துடன் பதாடர்புகடய 
துகண ஆவணங்ைகள 
இகணத்து CSR@GJEPCINDIA.COM 

என்ைிற மின்னஞ்சல் முைவரிக்கு 
அனுப்புங்ைள். ஏமதனும் 
மைள்விைள் இருந்தால் 022-2654 
4600 / 7045795199 என்ைிற 
எண்ணிற்கு அகேக்ைவும் 

 


