
 

ಜಿಜೆಇಪಿಸಿ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಬುಕ್ ಸಲುವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಶ್ನಾ ವಳಿ 

ತಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪಕ್ರ ಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ (ಅೊಂದಾಜು 2500 ರೊಂದ  3000 

ಶಬದ ಗಳಲಿ್ಲ ) ಹಾಗೂ ಅದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎೊಂಟರೊಂದ ಹತ್ತು  ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  (jpeg ಫಾಮಾಯ ಾಟ್, ಹೈ 

ರೆಸಲ್ಯಯ ಶನ್ ಇರುವ)  ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಅೊಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ವಿವರಸಿ.   

• ಘೋಷಣೆ - ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಓ ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರ 

ಉತ್ು ಮವಾಗಿನಿರೂಪಿಸಲಾದ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ದೃಷಿ್ಟ ಕೋನದ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ . 

• (ಭಾವಚಿತ್ರ ದೊಂದಿಗೆ)   

• ವರದಿಗಳು - ಸಾಮಾನಯ  ಜನತೆಯ ಜೋವನಮಟಿ  ಸುಧಾರಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ 

ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ರ ಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚಿತ್ರ ಗಳು, ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರೊಂಶ. (ಪರ ಮುಖ್ 

ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪಕ್ರ ಮಗಳು) 

• ಸಾಧನೆಗಳು - ಜೋವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು  ನವೋದಯ ಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗಯ , ಪರಸರ ಹಾಗೂ 

ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಲವರ್ಾನೆಯ ಕ್ಷೇ ತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಇನ್ನು ವುದೇ ರೋತಿಯ ಕಂಪನಿಯ 

ಸಾರ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ. (ಮಹತ್ು ರ ಸಾರ್ನೆಗಳು/ ಪರಣಾಮ) 

• ಪ್ರ ಶಂಸಾ ಪ್ತ್ರ ಗಳು - ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾಯಾಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಉದಯ ೋಗಿಗಳು/ 

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು/ ಭಾಗಿೋದಾರರು ನಿೋಡಿದ ಪರ ಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಗಳು. (ಕ್ನಿಷಠ  ಎರಡು) 

• ವಿಶಿಷಟ  ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ಲಿ್ಲ ) - ತ್ಮಮ  ಕಂಪನಿಯು ಕೈಗೊಂಡ 

ವಿಶಿಷಿ  ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪಕ್ರ ಮಗಳಿೊಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ವೃತಿು ಪರರು, ನ್ನಗರಕ್ 

ಸಮಾಜ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಸು ಕ್ವು ಮಹತ್ವ ದ ಮಾಹಿತಿ 

ಕೋಶವಾಗುವ ಬಗೆೆ  ವಿವರಣೆ  

 
 
 

ಜಿಜೆಇಪಿಸಿ-ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪ್ರ ಶ್ನಾ ವಳಿ 

 
1. ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು: 

 

2. ಜಿಜೆಇಪಿಸಿ ಸದಸಯ ತ್ವ  ಸಂಖ್ಯಯ : 
 

3. ತ್ಮಮ  ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ 
 

4. ತ್ಮಮ  ಕಂಪ್ನಿಯು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನಾ  ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ್ 
 
 
 



 
 

5. ತ್ಮಮ  ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದ ದೃಷ್ಟಟ ಕೋನ/ ಗುರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕಳಿಿ  
 

6. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ಷೇ ತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ಕಂಪ್ನಿಯು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನಾ  ತಿಳಿಸಿ. 
 

ಆರೋಗಯ  

ಪರಸರ 

ಕೃಷ್ಟ 

ಮೈಕರ  ಫೈನ್ನನ್್  

ನಿೋರು 

ನೈಮಾಲಯ  

ಎಚ್ಐವಿ/ ಏಡ್್ಸ  

ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಿ / ರಕ್ಷಣೆ 

ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪುನವಾಸತಿ ಮತ್ತು  ಸಥ ಳೊಂತ್ರ 

ಕಳಗೇರಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 

ವಿಪತ್ತು  ನಿವಾಹಣೆ 

ಜೋವನೋಪಾಯ ಸುಧಾರಣೆ 

ಮಹಿಳ ಸಬಲ್ಲೋಕ್ರಣ 

ದಾನ ನಿೋಡುವ ಕಾಯಾಕ್ರ ಮಗಳು 

ಇತ್ರೆ (ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ) 

 

 

7. ದಯವಿಟ್ಟಟ  ತ್ಮಮ  ಕಂಪ್ನಿಯಲಿ್ಲ  ಕೈಗಾಂಡ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳ ಬಗ್ಗಗಿನ 

ಯೋಜನ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಸಂಕ್ರೇ ಪ್ತ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವಿರಾ? 
 
 
 

8. ತ್ಮಮ  ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನಾ  ನೋಡಿಕಳಿು ತಿತ ರುವ ಅಥವಾ 

ಆ ಕೆಲಸದ ಮಾಂದಾಳತ್ವ  ವಹಿಸಿರುವವರು ಯಾರು? 
 

ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿದೇಾಶಕ್/ ಮಾಯ ನೇಜರ್ 

ನಿದಿಾಷಿ ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಲಿ , ಆದರೆ ವಾಷ್ಟಾಕ್ ಜಎೊಂ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಾರಸಲಾಗಿದೆ 

ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ 

ಎಚ್ಆರ್ ವಿಭಾಗ 



ನ್ನನೇ ನೋಡಿಕಳುು ವುದು 

ಇತ್ರೆ (ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ) 

 

 
 

9. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನಾ  ಕಂಪ್ನಿಯು ಜಾರಿಗಳಿಗಳಿಸುತಿತ ರುವ ವಿಧಾನ 

ಹೇಗ್ಗ?  

ನಮಮ ದೇ ಆದ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪ್ರರ ಜೆಕಿ್ಟ  ಮಾಯ ನೇಜಮೊಂಟ್ 

ಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ  ನೇರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ್ 

ಪರ ತಿವಷಾ ದೇಣಿಗೆ ಕಾಯಾಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು  ಆಯೋಜಸುವ ಮೂಲಕ್ 

ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕಳುು ವಿಕ್ಕ 

ಸಮುದಾಯ ಆರ್ರತ್ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ್ 

ಸವ ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ್ 

ಇತ್ರೆ (ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ) 

 

 
 
 

10. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಾಂಪುಗಳನ್ನಾ  ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳ ಜಾರಿಗ್ಗ ತಾವು 

ಆಯುದ ಕಾಂಡಿರುವಿರಿ? 

ತ್ಮಮ  ಕಂಪನಿಯ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲು ವಾಸಿಸುವ ಜನತೆ 

ಎನ್್ಜಓ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ 

ವಿಭಿನು  ಪರ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ರ್ಯ ೊಂಡಮ್ ಆಯೆ್ಕ  

ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಬುಡಕ್ಟಿ್ಟ  ಜನತೆ 

ಗ್ರರ ಮೋಣ ಪರ ದೇಶದ ಬಡ ಜನತೆ 

ಇತ್ರೆ (ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ) 

 

 
 

11. ತ್ಮಮ  ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜನಜಿೋವನದ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರಿವೆ? 
 
 
 

12. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳು 

ಪ್ರ ಭಾವಿತ್ವಾಗಿವೆ? 

 ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕ್ಕ 



ಪರ ಸುು ತ್ ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು 

ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರ ಕಾರ 

ಇತ್ರೆ (ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ) 

 

 

13. ಕ್ಳೆದ 3 ವಷಯಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಷ್ಟಯಕ್ವಾಗಿ ಅಾಂದಾಜು ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ತಿಶತ್ 

ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನಾ  ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಗಾಗಿ ಮೋಸಲ್ಲಡಲಾಗುತಿತ ದೆ? 
 

< 5% 

5-10% 

10-20% 

20-30% 

ಇದಕೆ್ಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಧಾಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ 

 

14. ತ್ಮಮ  ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳಿಾಂದ ಸೆ ಳಿೋಯ ಆರ್ಥಯಕ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಿಟ್ಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ಕ್ಷೇ ತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ಮ ಪ್ರಿಣಾಮ ಉಾಂಟಾಗಿದೆ? ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ ? 

ನಿೋರವರ 

ಮೈಕರ  ಫೈನ್ನನ್್  

ಜಾಗೃತಿ 

ಶಿಕ್ಷಣ 

ನಿೋರನ ಸದಬ ಳಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಶುದಿಿ ೋಕ್ರಣ 

ಇತ್ರೆ 

 

15. ಸರಕಾರ, ವಾಯ ಪಾರ ಸಂಸೆ್ಥ  ಅಥವಾ ಸೆ ಳಿೋಯಾಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಾಂದ ತಾವು 

ನೆರವು ಪ್ಡೆದುಕಳಿು ತಿತ ರುವಿರಾ? ಹೌದು ಎಾಂದಾದಲಿ್ಲ  ಸಂಸೆ್ಥ / ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರು 

ನಮೂದಿಸಿ. 

ಹೌದು 

ಇಲಿ  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 



16. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನಾ  ಜಾರಿಗಳಿಸುವಾಗ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಸಮಸ್ಥಯ  

ಹಾಗೂ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನಾ  ತಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು? 

 

 

 

17. ತ್ಮಮ  ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳು ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಸೆಿ ರವಾಗಿ ಇರಬಲಿವೇ? ಹೌದು 

ಎಾಂದಾದಲಿ್ಲ  ವಿವರಣೆ ನಿೋಡಿ. 

ಹೌದು 

ಇಲಿ  

……………………………………………………………………………………….. 

 

18. ನಿಮಮ  ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳಿಾಂದ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ ಬಡತ್ನ ಕ್ಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ನಿಮಗನಿಸುತ್ತ ದೆಯೇ? ಹೌದು ಎಾಂದಾದಲಿ್ಲ  

ವಿವರಣೆ ನಿೋಡಿ 

ಹೌದು 

ಇಲಿ  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

19. ನಿಮಮ  ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳಿಾಂದ ಸಮದಾಯದ ಜನತೆ ಹೊಸ ಕೌಶಲ 

ಕ್ಲ್ಲಯಲು ಅಥವಾ ಜನರ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಗ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು 

ಎಾಂದಾದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಎಾಂಬುದನ್ನಾ  ತಿಳಿಸಿ 

ಹೌದು 

ಇಲಿ  
 

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

 

 

20. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ  ಪ್ರ ಶ್ನಾ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪ್ಕ್ರಯಸಬಹುದಾದ ನೇರ 

ಸಂಪ್ಕ್ಯ ಕಾಂಡಿಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ. 

ಹೆಸರು           ………………………………………………………………… 

ಮೊಬೈಲ್ ………………………………………………………………… 

ಇಮೇಲ್ ………………………………………………………………… 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಸೂಕ್ತ ವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಂದಿಗ್ಗ ಈ ಫಾಮಯ ಅನ್ನಾ  ಭತಿಯ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅವಶಯ ಕ್ 
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