
జిజెఇపిసి ప్రచుర ించబో యే సిఎస్ ఆర్ ప్ుస్తకానికి స్ింబింధ ించిన 
ప్రశ్ాావళి 

 

మీ సఎీస్ఆర్ (కార్పొర్టే్ సామాజిక బాధ్యత) కార్యకలాపాలకి సంబంధ ంచిన వివర్ాలను (దాదాపు 2500-
3000 పదాలలో) మర్ియు 8-10 ఫో టోలను (జపెఇిజి ఫార్ాాట్ లో, అధ క ర్ిజలయయషన్ కలిగినవి), ఈ కింద  
శీర్ిికలను ఉపయోగించి తెలియచయేండి. 

 

• ప్రతిపాదన – సిఇవో/ సఎిస్ఆర్ అధ పతి (ఫో టోతో సహా) యొకక సఎిస్ ఆర్ లక్ష్య వివర్ణ . 

• ప్రస్ాా నిం - సాధార్ణ పరజల జీవితాలలో అసాధార్ణ మార్పొలక ికార్ణమయిన సంసథ  దృష్ిి మర్లని 
నిబదధతని తెలిపే ఫో టోలు, కథలు. (కలీకమ నై సిఎస్ఆర్ కార్యకలాపాలు) 

• మ ైలురాళ్ళు - జీవనోపాధ  మర్యిు జీవనపరమాణాలు, విదయ, ఆర్ోగ్యం, పర్ాయవర్ణం మర్ియు 
సముదాయాల సామర్థయ ప ంపు, లేదా మర్ేదెనైా వాటలిో సంసథ అధ గ్మంచిన సిఎస్ ఆర్ మ లైుర్ాళ్ళు ( 
కీలక విజయాలు/ పరభావం) 

• యోగ్యతలు -  సంసథలో పనిచేసవేార్ప/లబ్ధధ  ప ంద నవార్ప/ సఎిస్ఆర్ కార్యకరమాలలో పాలగొ ననవార్ ి 
అభిపరా యాలు (కనీసం ర్ెండు) 

•  పరతేయక కార్యకలాపాలు (ఏవ నైా ఉంటే) - వివిధ్ సంసథలకి, సఎిస్ఆర్ కార్యకలాపాలు చపేటేివార్ికి, సాధార్ణ 
నాగ్ర్ిక సమాజానికి, విదాయవతేతలక ిమర్యిు పౌర్పలకి ఈ పుసతకం ముఖ్యవనర్పలా మార్ ేసంసథ  యొకక 
పరతయేక సిఎస్ఆర్ పరయోగాతాక కార్యకరమాలు ఏవ నైా జర్గిి ఉంటే తెలపండి. 

 
 

జిజెఇపిస ి–సిఎస్ ఆర్ ప్రశ్ాావళి 
 
1. స్ింసా్ పేరు: 

 
 
 

2. జిజెఇపిస ిస్భ్యతవ స్ింఖ్య: 
 



 
 

3. మీ స్ింసా్ చేప్ట్టిన సిఎస్ ఆర్ కారయకలాప్ిం (కారపొరేట్ స్ామాజిక బాధ్యత) ఏదో  తెలప్ిండి : 
 
 

 

4. మీ స్ింసా్ యొకక సిఎస్ ఆర్ కారయకలాప్ిం మొదల ైన తేద : 
 
 
 

 
 

5. మీ స్ింసా్ యొకక సిఎస్ ఆర్ కారయకలాప్ిం లక్ష్యిం ఏింట్ో తెలప్ిండి 
 
 

 
 

6. మీ స్ింసా్ చేప్ట్టిన సిఎస్ ఆర్ కారయకలాప్ిం దేనిక ిస్ింబింధ ించినదో  ఈ కిింద  లిస్ుి  నుిండ ిసెలకి్ట చేయిండ ి

ఆర్ోగ్యం 

పర్ాయవర్ణం 

వయవసాయం 

సూక్ష్ార్పణాలు 

నీర్ప 

పారి్శుధ్యం 

హెచ్ ఐవి/ఎయిడ్స్ 

పిలలల సంర్క్ష్ణ/అభివృద ధ 

విదయ 

 పునర్ావాసం 

 మురి్కివాడల అభివృద ధ 

విపతతత  నిర్వహణ 

జీవనోపాధ  అభివృద ధ 

మహిళా సాధ కార్త 

సవఛ్చంద కార్యకరమాలు 



ఇతర్ాలు (ఏదో దయచేస ిసొషింగా తలెపండ)ి 

 

 

7.  మీ స్ింసా్ చేప్ట్టిన సిఎస్ ఆర్ కారయకలాప్ిం  (కారపొరేట్ స్ామాజిక బాధ్యత) యొకక కారయ ప్రణాళిక 
ఏమిట్ో కుు ప్త ింగా వివర ించిండి? 

 
 
 
 
 

8.  మీ స్ింసా్లో సిఎస్ ఆర్ కి ఎవరు ముఖ్యింగా నాయకతవిం బాధ్యత వహిస్ుత నాారు / ప్రయవేక్షిస్ుత నాారు? 

సిఎస్ ఆర్ డెైర్కిర్/మానజేర్ 

నిర్ణయం అవలేదు, కానీ వారిి్క జనర్ల్ మీటింగ్ లో నిర్ణయమవుతతంద  

నిర్వహణ విభాగ్ం 

హెచ్ ఆర్ విభాగ్ం 

నేన ే

 ఇతర్పలు (దయచసేి సొషింగా తెలపండ)ి 

 

 
 

9. మీ సిఎస్ ఆర్ కారయకలాపాలు ఎలా అమలు చేస్ాత రు? 

మా స ంత సిఎస్ఆర్ పరా జెకుి  నిర్వహణ దావర్ా  

 అవసర్మ నై సముదాయానికి నేర్పగా ఆర్ిథక సాయం చయేటం దావర్ా 

పరతి సంవత్ర్ం సవఛ్చంద కార్యకరమాలు నిర్వహించడం దావర్ా 

పరభుతవ నిధ్ుల దావర్ా 

అవసర్మ నై వారి్ సముదాయాలకి సంబంధ ంచిన సంసథలకి ఆర్ిథక సాయం చేయటం దావర్ా 

సవఛ్చంద సవేా సంసథల దావర్ా 

ఇతర్ాలు (దయచసే ిసొషింగా తెలపండ)ి 

 

 
 
 



10. వీట్టలోు  మీ సిఎస్ ఆర్ కారయకలాపాలతో లబి్ధ ప ిందే స్ముదాయాలు ఏవేవి? 

మీ పరి్శ్రమక ిదగొ్ర్లో నివసించ ేపరజలు 

ఎనీీవోలతో సంపరద ంచి ఎంపిక కాబడనివార్ప 

ఒక పరదేశ్ం లేదా సముదాయంలో యాదృచిచకంగా ఎంపిక కాబడినవార్ప 

దేశ్ంలో ఏదో ఒక పరా ంతానికి చెంద న గిరి్జన పరజలు 

గరా మీణ పరా ంతాలోల  నివసించ ేపదేపరజలు 

ఇతర్పలు (దయచేస ిసొషింగా తెలపండ)ి 

 

 
 

11. మీ సిఎస్ ఆర్ కారయకలాప్ిం వలన ఎింతమింద  /ఎనిా జీవితాలు స్ానుకూలింగా ప్రభావితమయాయయ? 
 
 
 
 

12. మీ స్ింసా్లో పెైన తెలిపిన స్మస్యలనే సిఎస్ఆర్ గా ఎించుకుని స్వచఛిందింగా ప్నిచేయట్ిం వెనుక 
ఆలోచన ఏమిట్ట? 

సముదాయం నుంచి దానికోసమే వినతి ర్ావటం 

పరసుత త పరి్సిథతతలకి ఆ సమసయ అనుగ్ుణంగా ఉండటం 

సంసథ విధ్ులలో అద  కయడా భాగ్ం కావటం 

ఇతర్ాలు(దయచేస ిసొషింగా తలెపండి) 

 

 

13. గ్త 3 స్ింవతసరాలలో సిఎస్ఆర్ కి స్ింబింధ ించి మీ వార ిక బడెెట్ లో ఎింత శ్ాతానిా స్గ్ట్ుగా 
కేట్ాయించారు? 

 

< 5% 

5-10% 

10-20% 

20-30% 

వీటికనాన ఎకుకవ 



బో ర్పు  నిర్ణయంప ై ఆధార్పడుతతంద  

 

14. మీ కారయకలాప్ిం ప్రింగా ఈ కిింద  వాట్టలోు  ఏద  స్ాా నిక ఆర ాక వయవసా్పెై ప్రభావిం చూపిింద ? ఏ రకింగా? 

నీటిపార్పదల 

సూక్ష్ార్పణాలు 

అవగాహన 

విదయ 

నీటి ప దుపు/ శుద ధచేయటం 

ఇతర్ాలు 

 

15. మీకు ప్రభ్ుతవిం నుిండి కానీ, వాణిజయ ప్రింగా లేదా స్ాా నిక స్ింసా్ల ప్రింగా ఏదెైనా స్ాయిం అింద ిందా? 
అవునైెత,ే ఆ స్ింసా్ పేరు తెలప్ిండి. 

అవును 

లేదు 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

16. మీ సిఎస్ఆర్ కారయకలాపాలు అమలు చేయట్ింలో మీరు ఏ రకమ ైన స్మస్యలు లేదా అడ్డ ింకులు 
ఎదురపకనాారు? 

 

 

 

17. ఈ స్ామాజిక కారయకలాప్ిం కాలింతో పాట్ు సిారింగా నిలవగ్లదా? అవునైెతే, దయచేస ిమర ింత 
వివర ించిండ.ి 

అవును 

కాదు 
……………………………………………………………………………………….. 



 

18. మీ సిఎస్ఆర్ కారయకరమిం పేదర కిం తగ గించట్ింలో అిండ్గా ఉింట్ూ వచిచిందని అనుకుింట్ునాారా? 
అయతే,దయచేస ిఆ వివరాలు తెలప్ిండి. 

అవును 

కాదు 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

19. మీ సిఎస్ఆర్ కారయకలాప్ిం స్ముదాయింలో వార క ివివిధ్ నైెప్ుణాయలు నేరుచకోవడ్ిం/అభివృద ి  
చేస్ుకోట్ింలో స్ాయప్డ్ుత ిందా? అవునైెత,ే ఏ విధ్ింగా? 

అవును 

కాదు 
 

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

 

 

20. దయచేస ిసిఎస్ఆర్ కి స్ింబింధ ించిన అనిా స్ిందేహాలకి స్ింప్రద ించవలసిన ఏకెైక వయకిత వివరాలు 
తెలప్ిండి. 

పేరు ………………………………………………………………… 

మొబ ైల్ ………………………………………………………………… 

ఈమ యల్ ………………………………………………………………… 

 

 

 

దయచేస ిఈ ప్ూర తచేసని ప్రశ్ాావళి ప్తార నిా, స్రెనై ఆధార ప్తార లతో జతచసేి CSR@GJEPCINDIA.COM క ి
పంపండి. ఏవ నైా సందహేాలుంటే దయచసేి 022-2654 4600 / 7045795199 కి కాల్ చయేిండి. 
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