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1.

ಪರಿಚಯ
ಸಾಂಸಿಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಎಸ್ಆರ) ಎಂಬತದತ ನೆೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನತು ಆದರಿಸತವ,
ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಉದೆೆೇಶಿಸತವ ಹಾಗೂ ಕಾಯಯಪಡೆ ಮತ್ುವರ ಕತಟತಂಬದ ಹಾಗೂ ಸಿಳೇಯ
ಸಮತದಾಯದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಾಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಗತಣಮಟಾವನತು ಸತಧಾರಿಸತತಿುರತವಂತೆಯ್ದೇ ಆರ್ಥಯಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡತಗೆಯನತು ನಿೇಡತವ ರಿೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಾಯತ್ಮಕ ಯಶಸಸನತು ಸಾಧಿಸತವ, ವಯವಹಾರದ
ನಿರಂತ್ರ ಬದಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸಿಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯತ ವಯವಹಾರ ಜಗತಿುಗೆ
ಹೊಸದೆೇನಲ್ಿ.
ಸಾಂಸಿಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯತ ಸಪಷ್ಾವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥಯಯ ನಿಮಾಯಣ, ಸಮತದಾಯಗಳ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ,
ಸೆೇಪಯಡೆಯತಕು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹಸಿರತ ಮತ್ತು ವಿದತಯತ್ ಸಕ್ಷಮ
ತಾಂತಿರಕತೆಗಳ ಉತೆುೇಜನ, ಹಂದತಳದ ಪರದೆೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಡ ಹಾಗೂ
ಸೌಕಯಯವಂಚಿತ್ ವಿಭಾಗದ ಉತಾಿನ ಮತಂತಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆೇಂದ್ಧರೇಕರಿಸತತ್ುದೆ. ಸಾಂಸಿಿಕ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಹೊರಹೊಮತಮತಿುರತವ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯತ ಔದಾಯಯತೆಯಾಚೆಗೆ ಸಾಗತತಾು,
ಸಂಸೆಿಯತ ತ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಬಾಧಯತೆಗಳಾಚೆಗೆ ಕ್ರರಯಾಶಿೇಲ್ವಾಗತವುದನತು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ,
ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ

ಹಾಗೂ

ನೆೈತಿಕ

ಕಳಕಳಗಳನತು

ಸಂಸೆಿಯ

ವಯವಹಾರ

ಪರಕ್ರರಯ್ದಯೊಳಗಡೆ

ಏಕ್ರೇಕರಿಸಿಗೊಳುುವುದನತು ಬೆೇಡತತ್ುದೆ.
ಇತಿುೇಚಿನ ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಿಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯತ ಜ್ಾಗತಿಕ ಮಟಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದತ ಪರಮತಖ
ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಸಿಿಕ

ಸಾಮಾಜಿಕ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ

ಈ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯತ,

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ

ಬಾಧಯಸಿರಾಗಿರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಯಚರಿಸತವ, ಸಂಸೆಿಯೊಂದರ ಬದಿತೆಯನತು ಗತರತತಿಸತತ್ುದೆ. ಸಾಂಸಿಿಕ
ಆರ್ಥಯಕ ನಿಧಾಯರಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಇಂಗಿತಾರ್ಥಯಗಳನತು ಇದತ ಪರಿಗಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದತಕೊಳುುತ್ುದೆ. ಸಾಂಸಿಿಕ ಆಡಳತ್ ಹಾಗೂ ನೆೈತಿಕ ವಯವಹಾರ ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳೆ ಂದ್ಧಗೂ ಸಹ ಇದತ
ಸಹಯೊೇಗವನತು ಹೊಂದ್ಧದೆ.

2.

ಹಿನ್ನೆಲನ:
ಭಾರತಿೇಯ

ಸಂಸೆಿಗಳು

ವಯವಹಾರವನತು

ನಡೆಸತವ

ವಿಧಾನವನತು

ಬದಲಾಯಿಸತವ

ಹಲ್ವಾರತ

ಉಪಬಂಧಗಳನತು 2013 ರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯತ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಿಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಎಸ್ಆರ) ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಯಯಿಸತವಿಕೆಯತ ಇಂರ್ಥ ಒಂದತ ಉಪಬಂಧವಾಗಿದೆ.
ಸಂಸೆಿಗಳಂದ

ಒಟ್ಾಾರೆಯಾಗಿ

ಸವ-ಇಚಾಾಪೂವಯಕ

ಕೊಡತಗೆಯಾಗಿದೆಂರ್ಥ

ಸಾಂಸಿಿಕ

ಸಾಮಾಜಿಕ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನತು ಈಗ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಾಾಯಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸಿಿಕ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯವು (ಎಮ್ಸಿಎ) 27ನೆೇ ಫೆಬತರವರಿ, 2014 ರ ದ್ಧನಾಂಕದ ತ್ನು
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಹಾಗೂ 2013 ರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಚೆಾೇದ 1(3) ರ ಮೂಲ್ಕ ಪರದತ್ುವಾದ
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚೆಾೇದ 135 ರ ಉಪಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಅನತಸೂಚಿ VII (ಈ ಪರಿಚೆಾೇದದ

ಉದೆೆೇಶಕಾಾಗಿ ಈ ಉಪಬಂಧವನತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅನತಸರಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ಕಂಪನಿಗಳನತು ಮತ್ತು ಸಾಂಸಿಿಕ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಾ

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು

ಎಂಬತದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹತದಾದ

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು

ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸತತ್ುದೆ) ಇವುಗಳು ಜ್ಾರಿಗೆ ಬರತವ ದ್ಧನಾಂಕವಾಗಿ 1ನೆೇ ಏಪಿರಲ್, 2014 ನತು ಸೂಚಿತ್ಗೊಳಸಿದೆ.

3.

2013 ರ ಕಂಪನಗಳ ಕ ಯ್ದೆಯ ಪರಿಚೆಛೀದ 135 ರ ಉಪಬಂಧಗಳು, ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ
ರೊಪಿಸಲ ದ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಸ್ಥಎಸ್ಆರ್್ಮೀಲ್ಲನ ಅನುಸೊಚಿ VII:
2013 ರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಚೆಾೇದ 135(1) ತಿಳಸತವಂತೆ:
➢ ರೂ.500 ಕೊೇಟಿ ಅರ್ಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟಾ ನೆಟ್ವರ್್ಯ, ಅರ್ಥವಾ
➢ ರೂ.1000 ಕೊೇಟಿ ಅರ್ಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟಾ ವಹವಾಟತ ನಡೆಸತವ, ಅರ್ಥವಾ
➢ ಯಾವುದೆೇ ಆರ್ಥಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂ.5 ಕೊೇಟಿ ಅರ್ಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟಾ ನಿವವಳ ಲಾಭವನತು
ಹೊಂದ್ಧರತವ ಪರತಿ ಕಂಪನಿಯತ ಮೂವರತ ಅರ್ಥವಾ ಹೆಚತು ನಿದೆೇಯಶಕರನತು ಒಳಗೊಂಡಿರತವ, ಅವರ ಪೆೈಕ್ರ
ಕನಿಷ್ಾ ಒಬಬರತ ಸವತ್ಂತ್ರಯನಿದೆೇಯಶಕರಾಗಿರತವಂರ್ಥ ಮಂಡಳಯನತು ಹೊಂದ್ಧರತವ ಸಾಂಸಿಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿಯೊಂದನತು ರಚಿಸತ್ಕಾದತೆ.
ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ 135(5) ಪರಿಚೆಾೇದವು ಹೆೇಳುವಂತೆ, ಉಪ-ಪರಿಚೆಾೇದ (1) ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲ್ಪಟಿಾರತವ ಪರತಿ
ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಯತ, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪಾಲ್ಲಸಿಗೆ ಅನತಸಾರವಾಗಿ, ಪರತಿ ಆರ್ಥಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಹಂದ್ಧನ
ಮೂರತ ಆರ್ಥಯಕ ವಷ್ಯಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಸರಾಸರಿ ನಿವವಳ ಲಾಭಗಳ ಕನಿಷ್ಾ ಎರಡತ
ಪರತಿಶತ್ವನತು ಆ ಕಂಪನಿಯತ ವಯಯಿಸತವುದನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುತ್ಕಾದತೆ:
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಗಾಗಿ ಗತರತತಿಸಲ್ಪಟಾಂರ್ಥ ಈ ಮೊತ್ುವನತು ವಯಯಿಸತವುದಕಾಾಗಿ ಆ ಕಂಪನಿಯತ
ತಾನತ ಕಾಯಾಯಚರಿಸತವ ಸಿಳೇಯ ಪರದೆೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಸತತ್ುಲ್ಲನ ಪರದೆೇಶಕೆಾ ಆದಯತೆಯನತು ನಿೇಡತ್ಕಾದತೆ
ಎಂಬ ಷ್ರತಿುಗೆ ಇದತ ಒಳಪಟಿಾರತತ್ುದೆ:
ಮತಂದತವರೆದತ, ಇಂರ್ಥ ಮೊತ್ುವನತು ವಯಯಿಸಲ್ತ ಆ ಕಂಪನಿಯತ ವಿಫಲ್ವಾದಲ್ಲಿ, ಪರಿಚೆಾೇದ 134 ರ ಉಪಪರಿಚೆಾೇದ (3) ರ ಖಂಡ (o) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಜ್ೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೊಳುಲಾದ
ಸಿಎಸ್ಆರ್ಉಪಕರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಪಟತಾ, ಅನತಷ್ಾಾನಗೊಳಸಲ್ಪಟಾ ನಿೇತಿಯ
ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳನತು ಒದಗಿಸತ್ಕಾಂರ್ಥ ನಿದೆೇಯಶಕರ ವರದ್ಧಯನತು ಸಾಮಾನಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮತಂದೆ
ಇರಿಸತವ ಹೆೇಳಕೆಗೆ ಲ್ಗತಿುಸತವ ಉಪಬಂಧ) ಮಾಡಲಾಗತವ ತ್ನು ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮೊತ್ುವನತು
ವಯಯಿಸದ್ಧರತವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನತು ಆ ಮಂಡಳಯತ ನಿದ್ಧಯಷ್ಾಪಡಿಸತ್ಕಾದತೆ ಎಂಬ ಷ್ರತಿುಗೆ ಇದತ
ಒಳಪಟಿಾರತತ್ುದೆ.
ಮತಂದತವರೆದತ, ತ್ಮಮ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪಾಲ್ಲಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಂದ ಒಳಗೊಳುಬಹತದಾದ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು
2013 ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನತಸೂಚಿ Vll ನಿದ್ಧಯಷ್ಾಪಡಿಸತತ್ುದೆ. ಅದಕಾನತಗತಣವಾಗಿ, ಈ ಪಾಲ್ಲಸಿಯತ ಈ
ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ನಿದ್ಧಯಷ್ಾಪಡಿಸತತ್ುದೆ.

4.

ಸಿಎಸ್ಆರ್್ಪಾಲಿಸಿಯಡಿಯಲಿಿ್ಒಳಗನೊಳಳುವ್ಚಟುವಟಿಕನಗಳಳ:
ಈ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳನತು ಒಳಗೊಳುುತ್ುವೆ:
i.

ತಿೇವರ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಡತ್ನವನತು ನಿಮೂಯಲ್ನ ಮಾಡತವುದತ

ii.

ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಪ್ರೇತಾಸಹ ನಿೇಡತವುದತ

iii.

ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನತೆಯನತು ಪ್ರೇತಾಸಹಸತವುದತ ಹಾಗೂ ಮಹಳೆಯರನತು ಸಬಲ್ಲೇಕರಿಸತವುದತ

iv.

ಶಿಶತ ಮರಣಪರಮಾಣವನತು ಕಡಿಮ ಮಾಡತವುದತ ಹಾಗೂ ಮಾತ್ೃ ಆರೊೇಗಯವನತು ಸತಧಾರಿಸತವುದತ

v.

ಹೂಯಮನ್ ಇಮತಯನೊಡೆಫಿಶಿಯನಿಸ ವೆೈರಸ್, ಅಕೆವೈರ್್ಯ ಇಮೂಯನ್ ಡೆಫಿಶಿಯನಿಸ ಸಿಂಡೊರಮ್,
ಮಲೆೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರತದಿ ಹೊೇರಾಡತವುದತ

vi.

ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಸತಸಿಿರತೆಯನತು ಕಾಯತೆಕೊಳುುವುದತ

vii.

ವೃತಿು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನತು ವಧಿಯಸತವ ಉದೊಯೇಗ ನಿೇಡತವುದತ

viii.

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಹಾರ ಯೊೇಜನೆಗಳು

ix.

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕಾಾಗಿ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಯರ ಅರ್ಥವಾ ರಾಜಯ
ಸಕಾಯರದ್ಧಂದ ಸಾಿಪಿಸಲ್ಪಟಾ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ
ಯಾವುದೆೇ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜ್ಾತಿಗಳು, ಅನತಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳು, ಇತ್ರ ಹಂದತಳದ
ವಗಯಗಳು, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಾಯತ್ರತ ಮತ್ತು ಮಹಳಾ ಕಲಾಯಣ ನಿಧಿಗಳಗೆ ಕೊಡತಗೆಗಳನತು ನಿೇಡತವುದತ.

x.

5.

ಅನತಮತಿಸಬಹತದಾದಂರ್ಥ ಇತ್ರ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು.

ಸಿಎಸ್ಆರ್್ಪಾಲಿಸಿಯ್ಉದನದೇಶ:
ಈ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಪರಮತಖ ಉದೆೆೇಶಗಳು:
➢ 2013 ರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಚೆಾೇದ 135 ರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನತು ಹಾಗೂ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ
ನಿಯಮಗಳನತು ಅನತಸರಣೆ ಮಾಡತವುದತ.

➢ ನಿಧಯರಿಸಲ್ಪಟಾ ಮಟಿಾಗೆ ಕೊಡತಗೆಯನತು ನಿೇಡತವುದಕಾಾಗಿ, ಅನತಸೂಚಿ Vll ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಯಷ್ಾಪಡಿಸಿದ
ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ

ಚಟತವಟಿಕೆಯನತು/ಗಳನತು

ಗತರತತಿಸತವ

ಸೂಕು

ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳನತು

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸತವುದತ.

➢ ಈ ನಿೇತಿಯನತು ಅನತಷ್ಾಾನಗೊಳಸತವುದಕಾಾಗಿ ಮಂಡಳಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ಸಮಿತಿಯನತು ಸೂತಿರೇಕರಿಸತವುದತ
ಹಾಗೂ ಈ ಮತಂದ್ಧನ ವಿಷ್ಯಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ, ಮಂಡಳಗೆ ಶಿಫಾರಸತಸ ಮಾಡತವುದತ:

❖ ಅನತಸೂಚಿ Vll ರಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಯಷ್ಾಪಡಿಸಿದ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗತರತತಿಸಬೆೇಕ್ರರತವ ಚಟತವಟಿಕೆ/ಗಳು
❖ ಹೇಗೆ ಗತರತತಿಸಿದ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಬೆೇಕ್ರರತವ ಖಚಿಯನ ಮೊತ್ು.
➢ ವಿನಿಯಾಮಕ

ಅಗತ್ಯತೆಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕಂಪನಿಯ

ಅನತಸರಣೆಯನತು

ತ್ೃಪಿುಕರವಾಗಿ

ಪೂರೆೈಸಲಾಗಿರತವುದನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ತ ಅನತವಾಗತವಂತೆ ಅನತಸರಣೆಯ ಮಟಾವನತು ಆಗಾಗೆೆ
ಅವಲೊೇಕ್ರಸತವುದತ.

6.

ಸ್ಥಎಸ್ಆರ್್ಸಮಿತಿಯ ಪ ತ್ರ:
ಸಿಎಸ್ಆರ್ಸಮಿತಿಯ ಪಾತ್ರವು ಇವುಗಳನತು ಒಳಗೊಳುುತ್ುದೆ:

• ಮಂಡಳಗೆ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪಾಲ್ಲಸಿಯೊಂದನತು ಶಿಫಾರಸತಸ ಮಾಡತವುದತ, ಅವಶಯವಾದಲ್ಲಿ, ಆಗಾಗೆೆ ಅದರ
ಪುನರಾವಲೊೇಕನ / ಪರಿಷ್ಾರಣೆಯನೂು ಸಹ ಮಾಡತವುದತ,

• ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಖಂಡ 4 ರಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಯಷ್ಾಪಡಿಸಿರತವ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಟತವಟಿಕೆಯನತು/ಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ,
ಮಂಡಳಗೆ ಶಿಫಾರಸತಸ ಮಾಡತವುದತ.

• ಗತರತತಿಸಿದ ಚಟತವಟಿಕೆಯ/ಗಳ ಮೇಲೆ ವಯಯಿಸಬೆೇಕ್ರರತವ / ಕೊಡತಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ರರತವ ಮೊತ್ುವನತು
ಮಂಡಳಗೆ ಶಿಫಾರಸತಸ ಮಾಡತವುದತ.

7.

ನಿದನೇೇಶಕ್ಮಂಡಳಿ್ಮತ್ುು್ಹಿರಿಯ್ಆಡಳಿತ್ವಗೇದ್ಪಾತ್ರ:
ಕಂಪನಿಯ ನಿದೆೇಯಶಕ ಮಂಡಳಯತ ಈ ಮತಂದ್ಧನ ಕಾಯಯಗಳನತು ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕ್ರರತತ್ುದೆ,
•

ಅನತಮೊೇದನೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆಗೂ ಮೊದಲ್ತ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸತಸ ಮಾಡಲಾಗತವ
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನತು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತವುದತ, ಅನತಮೊೇದ್ಧಸತವುದತ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುುವುದತ.
ಮತಂದತವರೆದತ, ತ್ನು ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಇಂರ್ಥ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ವಿಷ್ಯಸಾಮಗಿರಗಳನತು ಬಹರಂಗಪಡಿಸತವುದತ
ಹಾಗೂ ಅದನತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಾಗಿಸತವುದತ.

•

ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಎಸ್ಆರ್ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ಕೆೈಗೊಳುಲ್ಪಡತವಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುವುದತ

•

ಸಿಎಸ್ಆರ್ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡತ ಪರತಿಶತ್ವನತು ವಯಯಿಸತವಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುವುದತ

•

ನಿದೆೇಯಶಕರ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ವರದ್ಧ ಮಾಡತವುದತ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಆರ್
ಉಪಬಂಧಗಳ

ಅನನತಸರಣೆಯನತು

(ಯಾವುದಾದರೂ

ಇದೆಲ್ಲಿ)

ಅದರ

ಕಾರಣಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ

ಬಹರಂಗಪಡಿಸತವುದತ.
•

ಒಳಗೊಂಡಿರತವ ಪರಯೊೇಜನಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚುಗಳನತು ತಿಳಸತತಾು, ಅನತಸೂಚಿ Vll ರಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಿದ್ಧಯಷ್ಾಪಡಿಸಿದ

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಂದ

ಗತರತತಿಸಬೆೇಕ್ರರತವ

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು

ಒಳಗೊಂಡಿರತವ

ಸೂಚನೆಯನತು ಕಂಪನಿಯತ ಮಂಡಳಯ ಮತಂದೆ ಇರಿಸತ್ಕಾದತೆ. ಈ ಚಟತವಟಿಕೆಯನತು ಗತರತತಿಸಲ್ತ
ಅವಶಯಕವಾಗತವಂರ್ಥ ಎಲ್ಿ ಕಾಯಯಗಳನತು ನಡೆಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ ಕೊಡತಗೆ ನಿೇಡಲ್ತ ಆ ಕಂಪನಿಯ
ವಯವಸಾಿಪಕ ನಿದೆೇಯಶಕರಿಗೆ ಮಂಡಳಯತ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಬಹತದತ.
•

ಅನತಸೂಚಿ Vll ರ ವಾಯಪಿುಯೊಳಗಡೆ ಬರದ್ಧರತವ ಚಟತವಟಿಕೆಯೊಂದನತು ಪರಿಗಣಿಸತ್ಕಾದೆಲ್ಿ.

•

ವಷ್ಯಕೆಾ ಒಮಮ ಅರ್ಥವಾ ಸೂಕುವಾಗತವಂರ್ಥ ಮಧಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಯ ಮತಂದೆ ಸಿಎಸ್ಆರ್
ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಪುನರಾವಲೊೇಕನವನತು ಇರಿಸತ್ಕಾದತೆ. ಈ ಪುನರಾವಲೊೇಕನವು, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನತು
ನಡೆಸತವದಕಾಾಗಿ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಗತರತತಿಸತವುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆೈಗೊಂಡ

ನಿಧಾಯರಗಳು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪಾಲ್ಲಸಿಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಇರತವುದನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆಯಂರ್ಥ
ಅಂಶಗಳನತು ಒಳಗೊಳುುತ್ುದೆ.
➢ ಕಂಪನಿಯ ಹರಿಯ ಆಡಳತ್ವಗಯವು ಈ ಮತಂದ್ಧನವುಗಳ ಜವಾಬಾೆರಿಯನತು ಹೊಂದ್ಧರತತ್ುದೆ:
o ಮಂಡಳಯಿಂದ ಅನತಮೊೇದ್ಧಸಲ್ಪಡತವ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿತ್ವಾಗಿ, ಗತರತತಿಸಲ್ಪಟಾ ಸಿಎಸ್ಆರ್
ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹಾಗೂ ಖಚತಯ ಪರಯೊೇಜನಗಳನತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡತವುದತ.
o ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟತವಟಿಕೆಯನತು ಗತರತತಿಸತವುದಕಾಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುುವ ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳ
ಪರಿಣಾಮಕತೆಯನತು ಆಗಾಗೆೆ ಪುನರಾವಲೊೇಕ್ರಸತವುದತ.

8.

ಸಿಎಸ್ಆರ್್ಪಾಲಿಸಿಯ್ಅನುಷ್ಾಾನಗನೊಳಿಸುವಿಕನ:
ಕಂಪನಿಯತ

ತ್ನು

ಸಿಎಸ್ಆರ್

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು

ಈ

ಮತಂದ್ಧನ

ವಿಧಾನಗಳ

ಮೂಲ್ಕ

ಅನತಷ್ಾಾನಗೊಳಸಬಹತದತ:
•

ನೆೇರವಾಗಿ ಸವತ್ಃ ತಾನೆೇ.

•

ಈ ಉಪಕರಮವನತು ಸತಗಮಗೊಳಸಲ್ತ ಅನತವಾಗತವಂತೆ ಸಾಿಪಿಸಲ್ಪಟಾ ತ್ನು ಸವಂತ್ದ ಲಾಭ-ರಹತ್
ಪರತಿಷ್ಾಾನದ ಮತಖ್ಾಂತ್ರ.

•

ಇಂರ್ಥಹದೆೆೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಾ ಪಕ್ಷ ಮೂರತ ವಷ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆಯನತು ಹೊಂದ್ಧರತವ,
ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ನೊೇಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟಿಾರತವ ಲಾಭ-ರಹತ್ ಸಂಸೆಿಗಳ ಮತಖ್ಾಂತ್ರ.

•

ತ್ಮಮ ಸಂಪನೂಮಲ್ಗಳನತು ಬೆೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಹಯೊೇಗ ಅರ್ಥವಾ ಒಗೂೆಡಿಸತವ ಮೂಲ್ಕ.

•

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೊಂಡ ಸಿಎಸ್ಆರ್ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಳುುವುದತ.

•

ಉದೊಯೇಗಿಗಳು

ಮತ್ುವರ

ಕತಟತಂಬದವರಿಗಾಗಿ

ವಿಶಿಷ್ಾವಾಗಿ

ಉದೆೆೇಶಿಸಲಾದ

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು

ಸಿಎಸ್ಆರ್ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ ಅಹಯತೆಯನತು ಪಡೆಯತವುದ್ಧಲ್ಿ.

9.

ವರದಿ್ಮಾಡುವಿಕನ:
ಸಿಎಸ್ಆರ್ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡತವ ಶಿಫಾರಸತಸಗಳನತು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ಕಂಪನಿಯ
ಮಂಡಳಯತ ಆ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನತು ಅನತಮೊೇದ್ಧಸತವುದತ ಹಾಗೂ ತ್ಮಮ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ
ಅದರ

ಅಂಶಗಳನತು

ಬಹರಂಗಪಡಿಸತವುದತ

ಹಾಗೂ

ಕಂಪನಿಯ

ಅಧಿೇಕೃತ್

ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನಲ್ಲಿ

ವಿವರಗಳೆೇನಾದರೂ ಇದೆಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನೂು ಸಹ, ಶಿಫಾರಸತಸ ಮಾಡಬಹತದಾದಂರ್ಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸತವುದತ
ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸತಸ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ುವನತು ವಯಯಿಸಲ್ತ ಕಂಪನಿಯತ ವಿಫಲ್ವಾದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಳಯತ ತ್ನು
ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರಣಗಳನತು ನಿದ್ಧಯಷ್ಾಪಡಿಸತವುದತ 2013 ರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅವಶಯವಾಗಿರತತ್ುದೆ.

10.

ಅವಲನೊೇಕಿಸುವಿಕನ್ಮತ್ುು್ಪುನರಾವಲನೊೇಕನ
➢ ಅನತಸರಣಾ ವಿಭಾಗದ್ಧಂದ ಅನತಸರಣೆಯ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಲಕ ಅವಲೊೇಕನವು ಮಾಡಲ್ಪಡತ್ಕಾದತೆ. ಆಯಾ
ಆರ್ಥಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗತವ ಕೊಡತಗೆ
ಹಾಗೂ ತೆೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗತವ ಕೊಡತಗೆಗಳ ವಿವರವಾದ
ವರದ್ಧಯನತು ನಿವಯಹಸಿ, ಮಂಡಳಗೆ ತಿಳಯಪಡಿಸತ್ಕಾದತೆ.
➢ ಪರತಿ ಆರ್ಥಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ತ್ನು ಸಿಎಸ್ಆರ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಅನತಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೊತ್ುವನತು ಕಂಪನಿಯತ
ವಯಯಿಸತವಂತೆ ಅನತಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯತ ನೊೇಡಿಕೊಳುತ್ಕಾದತೆ.
➢ ಕೆೈಗೊಳುಲಾಗತವ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ನಿದೆೇಯಶಕರ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ವರದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಡತವಂತೆ
ಹಾಗೂ

ಮತ್ತು

ಅನನತಸರಣೆಯನತು

(ಯಾವುದಾದರೂ

ಇದೆಲ್ಲಿ)

ನಿದ್ಧಯಷ್ಾಪಡಿಸತವಂತೆ ಅನತಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯತ ನೊೇಡಿಕೊಳುತ್ಕಾದತೆ.

**************

ಅದರ

ಕಾರಣಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ

