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૧.પ્રસ્તાવના:-  

કેન્દ્ર સરકાર ેનવી આર્થિક નીતત અનુસાર જુનો કપંનીધારો (૧૯૫૬) રદ કરી તનેી જગ્યાએ નવો કપંનીધારો (૨૦૧૩) અમલમા ંમુક્યો છે 

જેમા ંસી.એસ.આર ન ેવષિ ૨૦૧૪ થી કાયદાકીય જોગવાઈ હેઠળ લાવી સમગ્ર તવશ્વમા ંભારત આ પ્રકારનો સવિપ્રથમ દેશ બની ગયો છે. કંપની 

એક્ટ,૨૦૧૩ મા ંકપંની સામાતજક જવાબદારી ન ેકોપોરેટ સામાતજક જવાબદારી તરીક ેપણ ઓળખવામાં આવ ેછે જે સામાતજક,આર્થિક,પયાિવરણ, 

ઉપભોગતા, કમિચારી, કમ્યનુીટી ,શેરહોલ્ડર વગેરે જાહેર ક્ષતે્ર તેમજ પ્રત્યેક પ્રતતતનતધઓની પ્રવુતત પર અસર કર ેછે. કોપોરેટ સામાતજક જવાબદારી 

ઉદ્યોગ પર ધ્યાન કેતન્દ્રત કરીને કમ્યનુીટી તવકાસને પ્રોત્સાતહત કરી પ્રજાકીય તહતનું સવંધિન કરે છે અને પ્રજાના તહતને કેન્દ્રમાં રાખી અવરોધનારી પ્રવુતત 

ઘટાડ ેછે અથવા દુર કરી કાયમી ઉકેલ લવાવવામાં મદદ રૂપ બન ેછે. આ કાયદાનો મુખ્ય ઉદ્દશે્ય જનસમુદાય, કુદરતી સંશાધનો અન ેનફાનાં તહતન ે

સરખાપણ ેસાંકળી દેશના ંપયાિવરણ, સામાતજક અને આર્થિક તવકાસમાં બહુમલુ્ય યોગદાન આપવાનો રહેલ છે.    

કંપની કાયદા,૨૦૧૩ ની કલમ ૧૩૫ની પેટા કલમ ૧ હેઠળ ત્રણ શે્રણી હેઠળ આવતી દરેક કંપનીઓએ સી.એસ.આર જોગવાઈઓનુ ં

ફરતજયાતપણે પાલન કરવાનુ ંરહેતંુ હોય છે. જેમાં શે્રણી (૧) મજુબ જે કંપનીનુ ંચોખ્ખંુ મલુ્ય રૂ ૫૦૦ કરોડ ક ેતેનાથી વધારે હોય અથવા શે્રણી (૨) 

મુજબ જે કંપનીનો વાર્ષિક વકરો રૂ ૧૦૦૦ કરોડ ક ેતનેાથી વધાર ેહોય અથવા શે્રણી (૩) મુજબ જે કંપનીનો ચોખ્ખો નફો રૂ.૫ કરોડ ક ેતનેાથી વધાર ે

હોય તેવી દરેક કપંનીઓ તનેા પાછલા ત્રણ વષિના સરેરાશ નફાના ઓછામાં ઓછા ૨ ટકા રકમ આગામી નાણાંકીય વષિમા ંસામાતજક જવાબદારીના 

હેતુથી ઉપયોગમા ંલેવી ફરજીયાત છે. આ બ ેટકા રકમના ંઅમલીકરણ માટે કાયદા હેઠળ આવતી દરેક કપંની કલમ ૧૩૫  મજુબ એક સ્વતતં્ર ડડરેક્ટરની 

સાથે વધ ુત્રણ ડડરેક્ટરનો સમાવેશ કરી સી.એસ.આર.સતમતતની રચના કરવામા ંઆવતી હોય છે. આ કતમટીની સી.એસ.આર કાયદાની અનુસૂચી ૭ 

માં દશાિવામા ંઆવેલ તવષયો/મદુ્દાઓ ન ેઆધારે પ્રવુતતઓ અન ેનીતતઓનુ ંગઠન કરવામા ંતનયિણાત્મક ભૂતમકા રહેતી હોય છે.(૪) 

આ કતમટી ટકાઉ અન ેકાયમી તવકાસ,આસપાસનાં સમુદાયો અન ેભાવી પેઢીનો તવચાર કરીન ેતેમજ કુદરતી સંપતત અન ેપયાિવરણનું જતન 

અને સંતુલન જાળવીને ઉદ્યોગની વૃતધધ અને તવકાસને કને્દ્ર સ્થાન ેરાખી કોપોરટે સામાતજક જવાબદારી તનભાવતી હોય છે. આજ ટકાઉ અને તનરંતર 

તવકાસની કામગીરીનુ ંઆયોજન અન ેઅમલીકરણ વૈતશ્વક સ્તરે પણ નક્કી કરવામાં આવ ેછે જેનુ ંસભ્ય દેશો પાલન કરતાં હોય છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની 

ટુકંસાર:- વતૈશ્વકરણ અને આર્થિક ઉદારીકરણના યુગમા ંમોટા પાયા પર ઔધોતગક કરણમાં ખુબ વધ ુપ્રમાણમાં કદુરતી સંશાધનો અન ે

સામુદાતયક તહતોનો  ભરપુર  ઉપયોગ કરી ઔધોતગક તવકાસની સાથે આર્થિક પ્રગતી થઈ છે. કોપોરેટ તવશ્વ તવજ્ઞાન અન ેટકેનોલોજીનાં 

બોહોળાં ઉપયોગની સાથે હવા,પાણી,વ્રુક્ષો,જમીન વગેર ેનો ઉપયોગ કરી ખાણ,ખનીજ,કદુરતી ગેસ,કોલસો ઉજાિ સતહતના ંક્ષતે્રોમાથંી 

ખુબ મોટા પ્રમાણમા ંઆર્થિક વૃતધધ અન ેતવકાસના લાભ મેળવી રહ્યા છે. કંપનીઓએ મેળવેલ ફાયદાઓમા ંસ્થાતનક સમુદાય અને કુદરતી 

સ્ત્રોતોનું યોગદાન પણ ખુબજ મહત્વનુ ંછે જેનાં વગર ઔધોતગક તવકાસ શકાય નથી. આથી જ કંપની કાયદા,૨૦૧૩ માં સી.એસ.આર 

પ્રવુતતને કાયદાકીય સ્વરૂપ આપવામાં આવેલ છે,જેથી જે તે ઔધોતગક વસાહતો હેઠળ પ્રસ્થાતપત કપંનીઓ પોતાનાં આસપાસનાં તવસ્તારો 

કે પછી પ્રાદેતશક,રાજ્ય અન ેરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કુદરતી સંશાધનો અને સામુદાતયક તહતોની જાણવણી અને જતન કરી તનરંતર તવકાસ સાંધી 

શકે. પ્રસ્તુત પેપરમાં કપંની કાયદાની કલમ ૧૩૫ હેઠળ અનસુૂચી ૭ હેઠળ તનધાિડરત પ્રવુતિઓમા ં કોપોરટે તવશ્વ ધવ્રારા સામાતજક 

જવાબદારી હેઠળ નોંધાવેલ છ વષિનાં ખચિનું તવશ્લેષણ કરેલ છે જેના આધાર ેસી.એસ.આર કાયદાની અસરકારકતાનો ખ્યાલ આવી શક ે

તેમજ  તનધાિડરત વૈતશ્વક ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો સાથ ેજોડાણ કરી આ કાયદો આવનાર સમયમા ંવધુન ેવધ ુસારી રીતે અમલીકરણ થઈ શક.ે 

આ સંશોધન થકી જાણવા મળેલ છે કે પતલલક અન ે જુજ પ્રાઈવેટ કપંનીઓ સી.એસ.આર ખચિ કાયદા મુજબ કરી રહી છે પરંતુ હજુ પણ 

કંપની દીઠ સરેરાશ સી.એસ.આર ખચિ નફાની સરખામણીમા ંઓછો હોય તવેુ ંલાગી રહ્યુ ંછે. આથી વધમુા ંવધ ુકંપનીઓ કાયદામા ંતનધાિડરત 

ચોખ્ખા નફાનાં ૨% ખચિનું યોગ્ય આયોજન અમલીકરણ કરે ત ેખુબજ જરૂરી છે તમેજ કાયદામા ંતનધાિડરત અનસુૂચી ૭ હેઠળની પ્રવુતતઓ 

તશક્ષણ,આરોગ્યની સાથ ેઅન્દ્ય પ્રવુતતઓને પ્રાધાન્દ્ય આપી તવસ્તાર ની જરૂડરયાત મજુબ પોતના ંસી.એસ.આર બજેટમાં સાકંળી લે ત ે

ખુબજ મહત્વનું છે, જેનાં માટ ેજરૂર જણાય તો સરકારશ્રીના ંતવભાગો,કોપોરેટ સી.એસ.આર.કતમટી તનષ્ણાતો અન ેડફલ્ડ પર કામ કરતાં 

તજજ્ઞો તમેજ સ્વૈતછછક અન ેશકૈ્ષતણક સંસ્થાઓ સાથ ેમળી કાયદાની જોગવાઈઓ, પ્રવુતતઓ અન ેટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો ન ેસાંકળી 

અનભુવોના આધાર ેસવિમંથન ધવ્રારા તવકાસલક્ષી આ કાયદાન ેહજુ વધ ુઅસરકારક કવેી રીતે બનાવી શકાય ત ેડદશમાં વધુ ન ેવધ ુકાયિરત 

રહે તો કાયદો સમાજ કલ્યાણ માટ ેખુબજ ઉપયોગી બની રહેશે.  
 

ચાવી રૂપ શલદો:-  કંપની ધારો, સી.એસ.આર, કોપોરેટ, ટકાઉ વિકાસ, લક્ષ્ાંકો, સામાવિક  ઉત્તરદા્ીત્િ. 
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સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૫ મા ં૧૯૩ સભ્યની મહાસભામાં ટ્રાન્દ્સફોર્મિંન્દ્ગ અવર વલ્ડિ: ધ ૨૦૩૦ એજન્દ્ડા ફોર સસ્ટેનબેલ ડેવલોપમને્દ્ટ કરાર હેઠળ મુખ્ય ૧૭ 

મુદ્દાઓન ેસાંકળી ૧૬૯ લક્ષયાંકો નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે જેન ેવષિ ૨૦૩૦ સધુીમા ંપૂણિ કરવાનુ ંનક્કી થયેલ છે. ભારતની નવી ઔધોતગક નીતત હેઠળ 

કોપોરેટ સામાતજક જવાબદારીની મદદથી વૈતશ્વક સ્તર ેનક્કી થયેલ ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકોમા ંભારત મહતમ યોગદાન કરવામા ંસક્ષમ બની રહેશે.(૩) 

કંપની સામાતજક જવાબદારી અન ેટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો અંતગિત વષિ ૨૦૧૪ બાદ સરકારશ્રીના ંતવભાગો, તવતવધ શકૈ્ષતણક અન ેસ્વૈતછછક સંસ્થાઓ 

તેમજ સ્વતંત્ર અજેન્દ્સીઓ ધવ્રારા ચચાિ તવચારણા, સશોધન અને મૂલ્યાંકન ના ંઆધાર ેજુદા જુદા મંચો પરથી ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકોમાં કપંનીની 

સામાતજક જવાબદારી કાયદાને મહિમ કેવી રીતે સાંકળી શકાય એ અંગનેી કામગીરી શરુ કરી દેવામાં આવી છે જે પૈકી કેટલાક અભ્યાસોને પ્રસ્તુત 

અભ્યાસ સાથ ેસાંકળી લેવામા ંઆવેલ છે. 

 

૨.સાતહત્ય સતમક્ષા:- 

ફેડરેશન ઓફ ઇતન્દ્ડયન ચેમ્બરસ ઓફ કોમસિ એન્દ્ડ ઇન્દ્ડસ્ટ્રી ધવ્રારા વષિ ૨૦૧૬ મા ંસી.એસ.આર કાયદાનાં અમલીકરણનો એક અભ્યાસ 

હાથ ધરવામા ંઆવેલ હતો.જેનો મુખ્ય ઉદેશ કંપનીઓ ધવ્રારા સી.એસ.આર.કાયદાનાં અમલીકરણ તવષે જાણવાનો હતો સાથે સાથે ઉદ્યોગની તવતવધ 

એડતમતનસ્ટ્રેશન પ્રડિયામાં સી.એસ.આર કાયદાની સમન્દ્વય પ્રડિયા સમજવી. આ સવે થકી કંપનીઓનુ ં સી.એસ.આર. મેનજમને્દ્ટ, 

સી.એસ.આર.નીતત, લોકઉપયોગી પ્રોજેકની ઓળખ,આયોજન અન ેઅમલીકરણ તમેજ કાયદા હેઠળ નક્કી થયેલ સી.એસ.આર. નાણાકંીય ફાળવણી 

તવષ ેખ્યાલ મેળવી શકાય. આ સવમેાં ૧૫૦ કપંનીઓએ ભાગ લીધો હતો જે પૈકી ૭૪% કપંનીઓએ સી.એસ.આર. કતમટીનુ ંગઠન કરેલ હતું, ૭૭% 

કંપનીઓના ંજણાવ્યાનુસાર કાયદાના ંઅમલીકરણ બાદ તેઓના ંવષિ ૨૦૧૪_૧૫ના ંસી.એસ.આર બજેટમા ંવધારો થયો છે. જે આગામી વષોમા ંપણ 

હજુ વધારો થશે તવેું તેઓનું માનવુ ંહતું. ૯૫% કંપનીઓનાં સી.એસ.આર પ્રોજેક્ટ સરકારશ્રી ની તવકાસ યોજનાઓને અનુરૂપ કામગીરી અમલીકરણ 

કરવામા ંઆવેલ છે જે પૈકી મુખ્ય ત્રણ યોજનાઓ સ્વછછ ભારત તમશીન, સ્કીલ ઇતન્દ્ડયા અને રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય તમશીન હેઠળ સી.એસ.આર કામગીરી 

કરવામા ંઆવ ેછે. ૨૧ % કંપનીઓના ંજણાવ્યા મજુબ તેઓ તેમના ંસી.એસ.આર.આયોજનમા ંતશક્ષણ અન ેવોકેશનલ ટ્રનેીગને પ્રાથતમકતા આપવામા ં

આવે છે. સી.એસ.આર પ્રોજેક્ટના ના ંલાભાથીઓ માં ૩૧% બાળકો, ૨૨% મતહલા, ૧૭% પયાિવરણ, ૧૦% ડદવ્યાંગ, ૨૦% અન્દ્ય લાભાથીઓ 

(વૃધધ, સ્પોર્ટસિ મેન, સૈતનકો અને અન્દ્ય ) ને ધ્યાન ેરાખી સી.એસ.આર બજેટ વાપરવામાં આવેલ હતુ.ં જયારે નોંધનીય બાબતમાં  ૪૬% કપંનીઓએ  

સી.એસ.આર કામગીરીનું થડિ પાટી મલૂ્યાંકન કરવામા ંઆવ્યંુ નથી.(૨) 

યુતનવસીટી ઓફ તચકાગો લો સ્કુલ ધવ્રારા વષિ ૨૦૧૬ મા ંકપંની સી.એસ.આર કાયદાની અસરો પર એક અભ્યાસ કરવામા ંઆવ્યો હતો.આ 

અભ્યાસ મજુબ આ કાયદાના ંઅમલીકરણ બાદ કપંનીની સામાતજક પ્રવુતતઓમા ંવધારો થયો છે તમેજ કાયદાના ંઅમલીકરણ પહેલા જે કંપનીઓ 

સામાતજક પ્રવુતતઓમા ં૨ % કરતા ંવધાર ેરકમ ખચિ કરતી હતી તવેી કંપનીઓએ પોતાનુ ંસી.એસ.આર બજેટ ઓછંુ કરીન ે કાયદાન ેઆતધન  ૨% 

કરવામાં આવેલ છે તવેી જ રીતે જે કંપનીઓનું સી.એસ.આર બજેટ ૨ % કરતાં ઓછંુ અથવા નહીવત હતુ ંતવેી કપંનીઓ એ પોતાનુ ંસામાતજક 

તવકાસનું બજેટ કાયદાન ેઅનુરૂપ આયોજન કરતાં થયા હોવાનું માલુમ પડેલ છે. કટેલીક કપંનીઓ સામાતજક ઉિરદાતયત્વનાં આધારે પોતની કંપનીઓની 

જાહેરાત કરતાં હોવાનુ ં પણ જાણવા મળેલ છે જે ખરેખર સામાતજક પ્રવુતતઓનો ભાગ નથી તમેજ કાયદાકીય રીતે આવી પ્રવુતતઓના ં ખચિને 

સી.એસ.આર બજેટ હેઠળ આવરી લેવાઈ છે. આ કાયદાના અમલીકરણ બાદ કપંની તબઝનેસમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો ન હોવાનુ ંપણ આ અભ્યાસ 

હેઠળ જોવા મળયંુ હતુ.ં(૧) 

ગુજરાત સી.એસ.આર.આઉટલુક રીપોટિ.૨૦૧૭ મા ંગજુરતમા ંકાયિરત ઉદ્યોગ એકમો અને જેનો વષિ ૨૦૧૫_૨૦૧૬ના ંનાણાંકીય વષિમા ં

સી.એસ.આર ખચિ ૧ કરોડ થી વધુ હોય તવેી ૧૬૦ કપંનીઓનો અભ્યાસ હાથ ધરવામા ંઆવેલ હતો. આ અભ્યાસમા ં૧૬૦ પૈકી ૧૭ પતલલક 

કંપનીઓ ધવ્રારા રૂ. ૬૩.૮૬ કરોડ (સરેરાશ રૂ. ૩.૭૫ કરોડ) અન ે૧૪૩ પ્રાઈવેટ કપંનીઓ ધવ્રારા રૂ.૩૧૨ કરોડ (સરેરાશ રૂ.૨.૧૧ કરોડ) નો ખચિ  

૬૯૬ પ્રોજેક્ટ હેઠળ કરવામા ંઆવ્યો હતો. જે કુલ રૂ. ૩૭૬ કરોડનો (સરેરાશ રૂ.૨.૩૫ કરોડ) જાણવા મળેલ હતો.આ ૧૬૦ કપંનીઓના ંકુલ ૬૯૬ 

સી.એસ.આર પ્રોજેક્ટ પૈકી ૧૮૮ પ્રોજેક્ટ (૨૭%) કપંની પોતે જાતે અમલીકરણ કરતી હોવાનું જાણવા મળેલ છે. જયાર ે૧૫૮ પ્રોજેક્ટ (૨૩%) 

કંપની પોતાના ંટ્રસ્ટ, ફાઉન્દ્ડેશન ક ેપછી સકે્શન ૮ હેઠળ નોધાયેલ કંપની ધવ્રારા તમેજ ૩૯૬ પ્રોજકટે (૫૦%) ડોનેશન ક ેઅન્દ્ય એજન્દ્સી મારફત 

સી.એસ.આર પ્રોજેક્ટ અમલીકૃત કરતાં હોવાનું જણાઈ આવેલ હતું. કુલ ૧૬૦ કપંનીઓ પૈકી ૧૨૨ કપંની (૭૬%)  તશક્ષણ અને સ્કીલ ડેવલોપમેન્દ્ટ 

(રૂ.૧૩૯ કરોડ), ૧૦૨ કપંની (૬૪%) ગરીબી,આરોગ્ય અને સ્વછછતા (રૂ.૧૪૬ કરોડ), ૪૫ કપંની (૨૮%) પયાિવરણ સુરક્ષા (રૂ.૨૦ કરોડ),૪૨ 

કંપની (૨૬%) ગ્રામીણ તવકાસના ંપ્રોજેક્ટ (રૂ.૪૭ કરોડ) પર સૌથી વધ ુકામગીરી કરતી હોવાનુ ંજણવા મળેલ છે.જયાર ેમતહલા સશતક્તકરણ (રૂ.૭ 

કરોડ), ખેલ પ્રવુતત અન ેસાંસ્કૃતત અન ેકલા જાળવણી (રૂ.૩ કરોડ), તેમજ અન્દ્ય સી.એસ.આર. અનસુતૂચમાં તનધાિડરત બાકી રહેતા તવષયો પર ઓછા 

પ્રમાણમા ંસી.એસ.આર.ખચિ કરતી હોવાનુ ંજાણવા મળેલ હતું. જેમાં સ્લમ તવસ્તાર તવકાસ (રૂ.૦.૬૦ કરોડ) તમેજ ટકેનોલોજી અન ેસ્ટાટિ અપ પર 

કામ કરતી ઇન્દ્સ્ટીટયટુ (રૂ.૦.૫૦ કરોડ)  પર નહીવત  ખચિ સી.એસ.આર હેઠળ થતો હોવાનુ ંજોવા મળેલ.(૭) 

કોપોરેટ અફેસિ તવભાગન ેવષિ ૨૦૧૯ મા ંતમેના ધવ્રારા ગઠન થયેલ સી.એસ.આર કતમટી પાસેથી સી.એસ.આર કાયદા અંગનેો ઉછચ સ્તરીય 

અહેવાલ મળયો હતો. ભારત સરકાર ધવ્રારા વષિ ૨૦૧૫ માં નવો કંપની ધારા,૨૦૧૩ હેઠળ વષિ ૨૦૧૪ થી અમલીકૃત કરાયેલ સી.એસ.આર.કાયદાની 

જોગવાઇઓનાં અભ્યાસ અથે આ ઉછચતર કતમટીનું ગઠન કરવામા ંઆવેલ હતુ ંકારણ કે  સી.એસ.આર. અમલીકૃત કપંનીઓ ધવ્રારા ઘણા બધા મદુાઓ 

પર વારંવાર ખુલાસો કે પૂછ પરછ કરવામા ંઆવતી હતી તમેજ નવો કાયદો હોવાથી જે ત ેઅમલીકરણ સંસ્થાયે કાયદાને અનુરૂપ અમલીકરણ પ્રડિયા 

અપનાવ્યા બાદ ધ્યાન ેઆવેલ કાયદા યુક્ત ગુંચવણ સમજવી અથવા તો અમલીકૃત સંસ્થાઓ અન ેકમિચારીઓ સાથે તવગતે ચચાિ – તવચારણા કરીન ે

સમજણ આપવી ખુબ જ જરૂરી હતું. આ ઉપરાંત કાયદાનાં અમલીકરણ બાદ અનુસૂચી ૭ હેઠળ નક્કી થયેલ તવષયો પર કંપનીઓ દવ્રારા અમલીકૃત 

કરાયેલ પ્રોજેક્ટ,એક્ટીવીટી તમેજ પ્રોગ્રામ નુ ંનાણાંકીય, સામાતજક અન ેપયાિવરણની અસરોનુ ંઓડીટ થઈ શક ેઅને આગામી સમયમા ંઆ કાયદાન ે
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વધ ુસરળ અને વ્યાપક રૂપે કઈ રીતે  અમલીકરણ કરવામા ંઆવે તેમજ જરૂરી જણાય ત્યાં કાયદાની માગિદર્શિકામા ંસધુારો લાવી શકાય. આ અભ્યાસ 

માટે કતમટીએ કાયદાકીય રજીસ્ટર થયેલ કંપનીઓ એ માચિ,૨૦૧૯ સુધીમાં કોપોરેટ અફેસિ ડીપાટિમેન્દ્ટ હેઠળ નોંધાવેલ  સી.એસ.આર. ખચિની તવગતો 

ધ્યાને લઈ અભ્યાસ કરેલ હતો. આ ઉપરાંત તવતવધ સેતમનાર અન ેજૂથ ચચાિ થકી માતહતી એકત્રીત કરવામાં આવેલ હતી જે માતહતીના ંપથૃક્કરણ અન ે

દસ્તાવેજીકરણ માટ ેતનમણંક પામલે  કતમટી વષિ ૨૦૧૮ મા ં એક વખત અન ેવષિ ૨૦૧૯ મા ંબે વખત મળી સી.એસ.આર કાયદાની માગિદર્શિકા 

અંગનેો અહવેાલ ભારત સરકારશ્રીન ેસુપ્રત કરવામા ંઆવેલ હતો. આ રીપોટિમા ં કંપની સી.એસ.આર.કતમટી, આયોજન બાદ પણ ન  વપરાયેલ 

સી.એસ.આર.ફંડ, કેતપટલ અસ્ક્યામત, સ્થાતનક તવસ્તાર  ને પ્રાથતમકતા, અનુસૂચી ૭ હેઠળ નક્કી થયેલ તવષયો અને ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો_૨૦૩૦ 

સાથે નું જોડાણ તેમજ આ લક્ષયાંકો પરીપણૂિ કરવામાં સી.એસ.આર. કાયદાની ભૂતમકા, કામગીરીનો વાર્ષિક એહવાલ તેમજ અમલીકૃત થયેલ 

કામગીરીઓનુ ંથડિ પાટી મૂલ્યાંકન જેવા ૨૫ મદુાઓ પર તવગતે ચચાિ કરી ભલામણો કરવામાં આવેલ છે. (૫) 

 

૩.સશંોધન ઉદશે્ય:-  

પ્રસ્તુત સંશોધનનો મુખ્ય ઉદશે્ય (૧) કોપોરટે સામાતજક જવાબદારી ને સમજવી તમેજ અનુસૂચી ૭ માં નક્કી થયેલ મુખ્ય તવષયોની માતહતી 

મેળવી ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો સાથ ેસાંકળી લેવી જેથી (૨) કપંની સી.એસ.આર સતમતત તેમજ સામાતજક જવાબદારીની કામગીરી સાથ ેસંકળાયેલ 

સ્વૈતછછક અન ેશૈક્ષતણક સંસ્થાઓ, તવધાથીઓ અન ેકમિચારીઓને ઉપયોગી બની રહ ેતમેજ સી.એસ.આર ભંડોળનો વપરાશ કઈ કઈ કામગીરી હેઠળ 

કરવામા ં આવી રહેલ છે તનેો ખ્યાલ મેળવી શકાય. (૩) સી.એસ.આર કાયદાના ં અમલીકરણ બાદ પતલલક અન ે પ્રાઈવટે કપંનીનીઓનુ ં 

સામાતજક,આર્થિક અન ેપયાિવરણ જાણવણી માટે નું યોગદાન સમજવું. 

 

૪.સશંોધન પધધતત:-  

પ્રસ્તુત પપેરમા ંગૌણ માતહતના ંઆધાર ેસી.એસ.આર કાયદાના ંઅમલીકરણ બાદ નાણાંકીય વષિ ૨૦૧૪_૨૦૧૫ થી વષિ ૨૦૧૯_૨૦૨૦ 

ના ંકુલ છ વષિમાં પતલલક અન ેપ્રાઈવેટ કંપનીઓએ અનુસૂચી ૭ હઠેળ તનધાિડરત પ્રવુતતઓમા ંથયેલ  કુલ ખચિનુ ં તવશ્લેષણ સરેરાશ અને ટકાવારી 

પધ્ધતતનો ઉપયોગ કરી હેતુઓની ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે તેમજ કંપનીઓ ધવ્રારા કુલ ૨૭ કામગીરીઓ હેઠળ છ વષિમાં નોધાયેલ ખચિને ૧૭ 

ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો સાથ ેસાંકળી લેવામાં આવેલ છે. જેથી કપંનીઓ સામાતજક જવાબદારી હેઠળ ક્યા ંટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો પર વધ ુઆયોજન 

અન ેઅમલીકરણ કરી રહી છે તનેા ંતવશ્લેષણ ધવ્રારા સંશોધનનો હેતુ પડરપણૂિ કરવામાં આવેલ છે.       

 

૫. કોપોરટે સામાતજક જવાબદારી હઠેળ પ્રવતુતઓ:- 

કંપની કાયદો,૨૦૧૩ માં અનસુચૂી ૭  હેઠળ સી.એસ.આર કામગીરી  માટે  ચોક્કસ તવષયો  અતંગિત જે તે કપંની પોતાના ંએકમની 

આસપાસના ંગામો,તાલુકા અન ેજીલ્લા કક્ષાએ તમેજ જરૂડરયાત મજુબ રાષ્ટ્રીય અન ેરાજ્ય કક્ષાએ ઓછા તવકસીત તવસ્તારોમા ંકાયદામાં નક્કી થયેલ 

ચોક્કસ તવષયોને અનુરૂપ નીચે મજુબની પ્રવુતતઓનુ ંહેઠળ જે તે કાયિરત નાણાંકીય વષિની સી.એસ.આર. કામગીરી માટે ત ેજ  વષિના ં પાછલા ત્રણ 

વષિના ચોખ્ખા નફાની સરેરાશ ના ંબે ટકા રકમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવતુ ંહોય છે. 

(૧) ભૂખ,ગરીબી અન ેકુપોષણ ઘટાડવામા ંમદદ રૂપ થઈ શકે ત ેપ્રકારનુ ંલાંબા ગાળાની કામગીરીનું આયોજન તમેજ સ્વસ્છ પીવાના પાણીની 

સુતવધા સાથ ેઆરોગ્ય જાણવણી અન ેસેતનટેશન સુતવધાની કામગીરીની સાથ ે સ્વછછતા કોષ અન ેગંગા સફાઈ અતભયાન જેવી રાષ્ટ્રીય સ્તેર નક્કી થયેલ 

કામગીરીઓમા ંસીધુ ંયોગદાન આપી શક ેછે. 

(૨) ગુણવિા યુક્ત તશક્ષણન ેતવસ્તારવાની સાથ ેડદવ્યાંગ બાળકો માટનેું ખાસ તશક્ષણ અને તાલીમ વ્યવસ્થાની પ્રવુતતઓ તેમજ યુવાનો અન ે

મતહલાઓ આજીતવકા મેળવી શક ેતે મજુબનાં વોકેશનલ ટ્રેનીગ અન ેકૌશલ્ય અન ેમલુ્ય વૃતધધની પ્રવુતતઓને પણ ધ્યાને લેવામા ંઆવતી હોય છે. 

(૩) જાતીય સમાનતા, મતહલા સશતક્તકરણ, મતહલાઓ અન ેતવધાથીઓ માટ ેરહેણાક/હોસ્ટલ સુતવધા,અનાથ આશ્રમ, વૃધધાલ્યો, ડે કેર 

સેન્દ્ટર જેવી કામગીરી થકી સમાજનાં વંતચત અન ેગરીબ લોકોની સખુાકારી વધારવા માટનેી કામગીરી કરી શકાય છે. 

(૪) પયાિવરણની જાણવણી,સુરક્ષા,દેખરેખની સાથ ેસાથ ેટકાઉપણં જાણવામાં મદદ રૂપ બનતી કામગરીઓ જેવી ક ેઔષતધય વનસ્પતત અન ે

પયાિવરણ શુતધધકરણ વૃક્ષોનુ ંવાવતેર અન ેતવસ્તાર તવકાસ, વન્દ્ય જીવોનાં રહેણાંક તવસ્તારની જાણવણી, સામાતજક વનીકરણ, કુદરતી સંશાધનોની 

જાણવણીની સાથ ેજળ અન ેજમીન સુરક્ષા કામગીરી કરી શકાય છે તમેજ રાષ્ટ્રીય સ્તર ેનક્કી થયેલ ઇકો સીસ્ટમ જાણવણી હેઠળ યોગદાન આપી શકાય 

છે.  

(૫) રાષ્ટ્રીય સ્તર ેનક્કી થયેલ હેરીટજે જગ્યાઓની જાણવણી,સમારકામ તેમજ કલા અન ેસાંસ્કૃતતક વારસાઈનુ ંજતન થઈ શક ેત ેમજુબની 

કામગીરી થઈ શક ેછે તેમજ પરંપરાગત હસ્તકલાના ંઉધોગોન ેપ્રોત્સાહન આપી તેનો ફેલાવો કરી શકાય છે. જાહેર પતલલક લાઈબ્રેરીનુ ંતનમાિણ થકી લોક 

સુખાકારીમા ંવધારો કરી શકાય છે.  

(૬) સૈતનકોના ંપડરવાર નાં કલ્યાણ, દેખરખે અન ેપનુહવસવાટ હેઠળની કામગીરીઓમા ંકંપનીઓ મદદ રૂપ  બની શક.ે 

(૭) બાળકો અને યુવાનોન ેરમત ગમત ની ટ્રેનીગ અન ેસ્પધાિનું આયોજન કરી ગ્રામ્ય કક્ષાએ ખેલ પ્રવુતતને  વગે આપવો તમેજ રાષ્ટ્રીય તમેજ 

ઓલતમ્પક અને પેરા ઓલતમ્પક રમતોન ેપ્રોત્સાહન પરુુ પાડી શકાય છે. 
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(૮) દરેક કંપનીઓ રાષ્ટ્રીય ક ેરાજ્ય સ્તર ેઆવેલ લાંબા ક ેટુંકાગાળાની આપતિઓમાં ભાગીદાર બની શક ેછે તમેજ રાષ્ટ્રીય અન ેરાજય કક્ષાએ 

કાયિરત સવેાકીય ફંડ કોષમા ંસીધો ફાળો આપી શકાય છે. વંતચત વગિના ંસમદુાયો માટ ેરાષ્ટ્રીય ક્ક્ષાએ કાયિરત તવતવધ ડીપાટિમેન્દ્ટ હેઠળ ચાલતી સામાતજક 

આર્થિક સરુક્ષા યોજનાઓમા ંયોગદાન આપી શકે છે. 

(૯) રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાએ માન્દ્યતાઓ મેળવેલ હોય તેવા ઇન્દ્સ્ટીટયુટો ધવ્રારા લોક ઉપયોગી અન ે સૃતિ જાળવણી માટે તવજ્ઞાન, 

ટેકનોલોજી, એન્દ્જીનીયરગ  તમેજ મેડીકલ ક્ષેત્રોમાં થતાં ઇનોવેટીવ સંશોધન અને જરૂરી કામગીરીઓમા ંતમેજ વૈતશ્વક તનધાિડરત ટકાઉ તવકાસના ં

લક્ષયાંક પરીપૂણિ કરવામા ંસી.એસ.આર હેઠળ કપંનીઓ સહભાગી થઈ શકે છે. 

(૧૦)  ગ્રામીણ તવસ્તાર તમેજ સ્લમ તવસ્તારો અન ેસમદુાયનાં સવાિંગી તવકાસ માટેના ંપ્રોજેક્ટ કે પ્રોગ્રામનું મધ્યમ કે લાંબાગાળા માટે નું 

આયોજન કંપનીઓ કરી શક ેછે અથવા સામાતજક,આર્થિક અને પયાિવરણી ક્ષેત્રોમાં તવકાસ માટનેો બહોળો અનુભવ ધરાવતી સ્વેતછછક સંસ્થાઓ, 

રજીસ્ટરડ સોસાયટીઓ ક ેસેક્શન ૮ હેઠળ નોધાયેલ કપંનીઓન ેઅનદુાન આપવાની જોગવાઇઓ કંપની એકટમા ંસામેલ કરવામા ંઆવેલ છે. (૪) 

 

કોિક િમાકં:- ૧ 

પતલલક અન ેપ્રાઈવટે કપંનીઓ ધવારા સામાતજક ઉિરદાયીત્વ હઠેળ થયલે ખચિ (કરોડ) 

વષિ 

પતલલક  

કપંની 

પ્રાઈવટે  

કપંની 
કલુ 

સરરેાશ  

ખચિ  

 

સખં્યા 
ખચિ   સખં્યા ખચિ   સખં્યા ખચિ  

પતલલક  

કપંની 

પ્રાઈવટે 

કપંની 
કલુ 

૨૦૧૪ -૨૦૧૫ ૪૯૩ ૨૮૧૭ ૧૬૦૫૫ ૭૨૪૯ ૧૬૫૪૮ ૧૦૦૬૬ ૫.૭૧ ૦.૪૫ ૦.૬૧ 

૨૦૧૫ - ૨૦૧૬ ૫૩૩ ૪૨૧૫ ૧૭૭૫૯ ૧૦૩૦૩ ૧૮૨૯૨ ૧૪૫૧૮ ૭.૯૧ ૦.૫૮ ૦.૭૯ 

૨૦૧૬- ૨૦૧૭ ૫૫૦ ૩૨૯૬ ૧૮૯૯૯ ૧૧૦૪૬ ૧૯૫૪૯ ૧૪૩૪૨ ૫.૯૯ ૦.૫૮ ૦.૭૩ 

૨૦૧૭ - ૨૦૧૮ ૫૩૫ ૨૭૦૪ ૨૦૯૧૫ ૧૧૧૮૬ ૨૧૪૫૦ ૧૩૮૯૦ ૫.૦૫ ૦.૫૩ ૦.૬૫ 

૨૦૧૮ - ૨૦૧૯ ૬૦૯ ૩૮૩૬ ૨૪૩૨૩ ૧૪૮૧૯ ૨૪૯૩૨ ૧૮૬૫૫ ૬.૩ ૦.૬૧ ૦.૭૫ 

૨૦૧૯ - ૨૦૨૦ ૧૪ ૪૩૮ ૧૦૬૧ ૭૩૮૪ ૧૦૭૫ ૭૮૨૨ ૩૧.૨૯ ૬.૯૬ ૭.૨૮ 

સરરેાશ ૪૫૬ ૧૭૩૦૬ ૧૬૫૧૯ ૬૧૯૮૭ ૧૬૯૭૪ ૭૯૨૯૩    

સ્ત્રોત:- https://www.csr.gov.in/static_report.php (૬)  (સંશોધકની ગણતરી આધાડરત) 

 

ઉપરોકત કોિક િમાંક ૧ પરથી જણાય આવ ેછે ક ેવષિ ૨૦૧૪ _૨૦૧૫ થી વષિ ૨૦૧૯_૨૦૨૦ ના ંકુલ છ વષિના ં સમયગાળામા ંવાર્ષિક 

સરેરાશ ૧૬૯૭૪ પતલલક અને પ્રાઈવેટ કંપનીઓએ કુલ રૂતપયા ૭૯૨૯૩ કરોડ  સામાતજક અને આર્થિક તવકાસની કામગીરી પાછળ ખચિ કરવામા ં

આવેલ છે. જેથી કહી શકાય કે સી.એસ.આર કાયદાનાં અમલીકરણ બાદ પતલલક અને પ્રાઈવટે કપંનીઓ ધવ્રારા વાર્ષિક સરેરાશ પાંચ કરોડ રૂતપયા 

તવકાસની કામગીરી પાછળ ખચિ કરવામા ંઆવ ેછે. આ છ વષિમા ંથયલે કુલ ખચિ મા ંસરેરાશ ૪૫૬ પતલલક કપંનીઓ ધવ્રારા કુલ રૂતપયા ૧૭૩૦૬ કરોડ 

અન ેસરેરાશ ૧૬,૫૧૯ પ્રાઈવટે કપંનીઓ ધવારા કુલ રૂતપયા ૬૧૯૮૭ કરોડ ખચિની નોધણી સામાતજક ઉિરદાયત્વ હેઠળ નોધાવેલ હતી. 

કંપની કાયદો_૨૦૧૩ મા ંસામાતજક ઉિરદાયીત્વની કામગીરી ફરતજયાતપણે એતપ્રલ_૨૦૧૪ થી અમલીકરણ કરવામાં આવેલ છે. વષિ 

૨૦૧૪_૨૦૧૫ મા ંકુલ ૧૬૫૪૮ પતલલક અન ેપ્રાઈવટે કપંનીઓએ આ કાયદા હેઠળ રૂ. ૧૦૦૬૬ કરોડ તવકાસના ંકામો પાછળ  કયાિ હતા જેથી 

કુલ કંપની દીઠ થયેલ ખચિ જોવામાં આવે તો ફક્ત રૂ.૦.૬૧ લાખ જાણવા મળેલ છે. જેમાં પતલલક કંપનીએ રૂ. ૫.૭૧ કરોડ અને પ્રાઈવેટ કંપનીએ રૂ. 

૦.૪૫ લાખ ખચિ કયાિ હતા જયારે વષિ ૨૦૧૫_૨૦૧૬, ૨૦૧૬_૨૦૧૭, ૨૦૧૭_૨૦૧૮, ૨૦૧૮_૨૦૧૯ અન ે૨૦૧૯_૨૦૨૦માં પતલલક 

કંપની દીઠ ખચિ અનુિમે રૂ. ૭.૯૧, રૂ. ૫.૯૯, રૂ. ૫.૦૫, રૂ ૬.૩ અને રૂ. ૩૧.૨૯ કરોડ અન ેપ્રાઈવેટ કંપની દીઠ ખચિ અનુિમે રૂ. ૦.૫૮, રૂ. ૦.૫૮, 

રૂ. ૦.૫૩, રૂ ૦.૬૧ લાખ અને રૂ. ૬.૯૬ કરોડ સામાતજક ઉિરદાયીત્વની કામગીરી પાછળ થયેલ હોવાનું જાણવા મળેલ છે. અહી વષિ 

૨૦૧૯_૨૦૨૦ મા ંસરેરાશ ખચિની રકમ ખુબજ વધુ હોવાનું માલુમ પડેલ છે કારણ કે પાછળના ંવષોની સરખામણી ઓછી કપંનીઓનાં ખચિની 

તવગતો જાણવા મળેલ છે.    

અહી પ્રસ્તુત નોધાયેલ આકંડા મજુબ સરેરાશ ૪૫૬ પતલલક કપંનીઓ દીઠ વાર્ષિક સરેરાશ રૂતપયા ૩૯.૯૭ કરોડ અને સરેરાશ  ૧૬૫૧૯ 

પ્રાઈવટે કપંનીઓ દીઠ વાર્ષિક સરેરાશ રૂતપયા ૩.૫૭ કરોડ ખચિની નોંધણી સામાતજક ઉિરદાયીત્વના ંનજેા હેઠળ કરેલ હોવાનું જાણવા મળેલ છે આથી 

કહી શકાય કે પતલલક કપંનીઓ  ધવ્રારા સમાતજક ઉિરદાયીત્વની જવાબદારી વધુ સારી રીતે તનભાવવામાં આવી રહી છે. જયારે કાયદો લાગુ થયાના ં

છ વષિ બાદ પણ જુજ પ્રાઈવટે કપંનીઓન ેબાદ કરતા સરેરાશ પ્રાઈવેટ કંપનીઓનું સમાતજક ઉિરદાયીત્વમા ંયોગદાન ઓછુ હોવાનું જાણવા મળેલ 

છે. કપંની એકટ_૨૦૧૩ મજુબ પાછલા ત્રણ વષિના ંચોખ્ખાં નફાની બ ેટકા રકમ સામાતજક ઉિરદાયીત્વ પાછળ ખચિ કરવાની જોગવાઈ હોવાથી 

કદાચ બની શક ેક ેસરેરાશ પ્રાઈવેટ કંપનીઓનાં પાછલા છ વષિમા ંચોખ્ખાં નફાની રકમ ઓછી હોય કે પછી કાયદાનુ ંઅમલીકરણ અન ે જોગવાઈનુ ં

પાલન કરવા માટ ેહજુ સુધી યોગ્ય માળખુ ંક ેલાંબાગાળાના તવકાસના ંકામોનુ ંઆયોજન ન કયુિં ક ેપછી યોગ્ય પ્રોજેક્ટ ન હોવાથી પ્રાઈવટે કંપનીઓનો 

સામાતજક અને આર્થિક તવકાસની કામગીરી પાછળ નો ખચિ ઓછો હોઈ શકે જે વધુ સંશોધન અને ચચાિનો મદુો જણાય છે જેનાં તનષ્કષિ રૂપ ેવધુમા ં

વધ ુપ્રાઈવેટ કપંનીઓ સામાતજક ઉિરદાયીત્વમા ંયોગદાન આપી શકે.  
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૬. અનસુચૂી ૭ હઠેળ તનધાિડરત પ્રવતુતઓ અન ેટકાઉ તવકાસ લક્ષયાકંો_૨૦૩૦:-  

એકજ સમયગાળામાં અમલીકરણ થયેલ વૈતશ્વક ટકાઉ તવકાસ  લક્ષયાંકો અન ેભારતનો સી.એસ.આર કાયદો વૈતશ્વક,રાષ્ટ્રીય અન ેસ્થાતનક 

તવકાસની કામગીરી માટેનુ ંગુણવિા યુક્ત અન ેમાપી શકાય તવેુ ંમોડલે ભારત સરકારશ્રી ધવ્રારા અપનાવામા ંઆવેલ છે. આ બન્દ્ન ેમોડેલ મા ંચોક્કસ 

તવષયો ન ેઆધાડરત પ્રવુતત નક્કી કરવામા ંઆવેલ છે જે લગભગ બન્દ્નમેાં એક સરખી જોવા મળે છે ફક્ત સી.એસ.આર કાયદા હેઠળ અનુસૂચી ૭મા ં

તનધાડરત પ્રવુતતઓ ઉદ્યોગ એકમની આસપાસના ં તવસ્તાર,સમદુાય આધાડરત અન ેજરૂડરયાત મુજબ અમલીકરણ કરવામા ંઆવતી હોય છે જયાર ે 

આજ તવષયો પર આધાડરત પ્રવુતતઓ સભ્ય સમૂહના દેશોએ સાથે મળી સામુતહક રીતે માપી શકાય ત ેરીતે  ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો નક્કી કરેલ છે જેના ં

પડરણામોનુ ંમલૂ્યાંકન આંકડાકીય તવશ્લેષણ થકી વૈતશ્વક સ્તર ેવષિ ૨૦૩૦ ના ંઅંત ેજોઈ શકાશ.ે જયારે ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકોનુ ંમૂલ્યાંકન વષિ ૨૦૩૦ 

દરમ્યાન જોવામાં આવશ ેત્યારે આ લક્ષયાંકોમા ંભારતનુ ંયોગદાન પણ જાણવા મળશ ેજેથી ભારતની ઉદ્યોગ તનતી હેઠળ મુકવામા ંઆવેલ સી.એસ.આર 

કાયદાની અસરકારકતા,ઉપયોગીતા અન ેસફળતા ક ેપછી તનષ્ફળતાનો ખ્યાલ જાણવા મળશે. અહી કોિક િમાંક ૨ મા ંકાયદાના ંઅમલીકરણ બાદ 

ઉપરોક્ત નક્કી થયેલ કામગરીઓમા ંપતલલક અન ેપ્રાઈવટે કપંનીઓએ સી.એસ.આર હેઠળ નાણાંકીય વષિ ૨૦૧૪_૨૦૧૫ થી વષિ ૨૦૧૯_૨૦૨૦ 

ના ંછ વષિના ંસમયગાળા દરમ્યાન તવષય આધારતી તવતવધ પ્રવુતતઓમાં કરેલ કુલ ખચિની તવગત જાણી શકાય છે. 

કોિક િમાકં:- ૨. 

ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાકંોમા ંસામાતજક ઉિરદાયીત્વ હઠેળ થયલે કામગીરી અન ેખચિ (કરોડ)  

િમ 
સી.એસ.આર. કાયદા હઠેળ 

તનધાિડરત કામગીરી 

ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાકંો 

વષિ_૨૦૧૫ થી ૨૦૩૦ 

ખચિ 

(૨૦૧૪ થી 

૨૦૨૦) 

૧ 

 પયાિવરણ જાણવણી 

 કુદરતી સંશાધનોની 

જાણવણી 

 પશુપાલન 

 સામાતજક વનીકરણ 

 ગંગા સફાઈ અતભયાન 

૬.સ્વછછ પાણી અન ેસ્વછછતા 

૭. પોષાય તવેી અને સ્વછછ ઉજાિ 

૧૧.તનરંતર શહરેો અન ેસમદુાયો 

૧૩.કલાઈમને્દ્ટ પડરવતિન  લગતા પગલા 

૧૪.સમુરો અને દડરયાઈ જીવોનુ ંસરંક્ષણ 

૧૫.જળ અન ેજમીન ઇકોસીસ્ટમનુ ંરક્ષણ અન ેપનુહ પ્રસ્થાપન 

૬૬૩૮ 

(૮.૩૭%) 

૨ 

 તશક્ષણ 

 આજીતવકા પ્રોજેક્ટ 

 કૌશલ્ય તવકાસ 

 સ્પેસીફીક તશક્ષણ 

૧. તમામ પ્રકારની ગરીબી નાબદુી 

૨.ભૂખમરાની નાબુદી 

૪.ગુણવિા યુકત તશક્ષણ 

૮.સવિગ્રાહી અન ેતનરંતર આર્થિક વૃતધધની સાથે ઉત્પાદકીય 

રોજગારને પ્રોત્સાહન 

૩૦૭૧૩ 

(૩૮.73%) 

૩ 

 આરોગ્ય 

 ગરીબી, ખાદ્ય સુરક્ષા અન ે

કુપોષણ 

 સ્વસ્છ ભારત કોષ 

 સ્વછછ પીવાનાનુ ંપાણી 

૧. તમામ પ્રકારની ગરીબી નાબદુી 

૨.ભૂખમરાની નાબુદી 

૩.સારુ ંઅન ેસુખાકારી આરોગ્ય 

૬.સ્વછછ પાણી અન ેસ્વછછતા 

૧૦. અસમાનતામાં ધટાડો 

૧૯૫૨૪ 

(૨૪.૬૨%) 

૪  રમત ગમત પ્રોત્સાહન 

૮.સવિગ્રાહી અન ેતનરંતર આર્થિક વૃતધધની સાથે ઉત્પાદકીય 

રોજગારને પ્રોત્સાહન 

૧૦. અસમાનતામાં ધટાડો 

૧૦૦૦ 

(૧.૨૬%) 

૫  સંસ્કૃતત અન ેકલા જાણવણી 
૯.ઉદ્યોગ,નવનીકરણ અને તસ્થતતસ્થપાક આંતરમાળખુ ં

૧૧.તનરંતર શહરેો અન ેસમદુાયો 

૧૦૬૪ 

(૧.૩૪%) 

૬ 

 મતહલા સશતક્તકરણ. 

 સામાતજક,આર્થિક અન ે

સમાનતા,  

 મતહલા હોસ્ટેલ,  

 વૃધાલય અન ેઅનાથાિલય 

સેવા 

૧. તમામ પ્રકારની ગરીબી નાબદુી 

૫.જાતતય સમાનતાની સાથ ેમતહલા સશતક્તકરણ 

૧૦. અસમાનતામાં ધટાડો 

 

૨૧૯૭ 

(૨.૭૭%) 

૭ 

 ગ્રામીણ તવકાસ પ્રોજેક્ટ 

  કેન્દ્રીય તવભાગન ેમદદ, 

  શોચાલય 

૧. તમામ પ્રકારની ગરીબી નાબદુી 

૨.ભૂખમરાની નાબુદી  

૩.સારુ ંઅન ેસુખાકારી આરોગ્ય 

૪.ગુણવિા યુકત તશક્ષણ 

૯.ઉદ્યોગ,નવનીકરણ અને તસ્થતતસ્થપાક આંતરમાળખુ ં

૧૩૫૦૧ 

(૧૭.૦૩%) 
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૮  સ્લમ તવસ્તાર તવકાસ 

૧. તમામ પ્રકારની ગરીબી નાબદુી 

૨.ભૂખમરાની નાબુદી 

૩.સારુ ંઅન ેસુખાકારી આરોગ્ય 

૬.સ્વછછ પાણી અન ેસ્વછછતા 

૭. પોષાય તવેી અને સ્વછછ ઉજાિ 

૯.ઉદ્યોગ,નવનીકરણ અને તસ્થતતસ્થપાક આંતરમાળખુ ં

૨૫૩ 

(૦.૩૨%) 

૯ 
 પ્રધાનમતં્રી રાષ્ટ્રીય ફંડ કોષ,  

 અન્દ્ય તવકાસની કામગીરી 

૧. તમામ પ્રકારની ગરીબી નાબદુી 

૨.ભૂખમરાની નાબુદી 

૩.સારુ ંઅન ેસુખાકારી આરોગ્ય 

૪.ગુણવિા યુકત તશક્ષણ 

૬.સ્વછછ પાણી અન ેસ્વછછતા 

૧૫.જળ અન ેજમીન ઇકોસીસ્ટમનુ ંરક્ષણ અન ેપનુહ પ્રસ્થાપન 

૪૧૨૧ 

(૫.૨૦%) 

૧૦ 

 સૈતનક કલ્યાણ અને પનુહ 

વસવાટ,  

 ઉદ્યોગ અન ેટકે્નોલોજી 

સ્ટાટિપ 

૩.સારુ ંઅન ેસુખાકારી આરોગ્ય 

૪.ગુણવિા યુકત તશક્ષણ 

૮.સવિગ્રાહી અન ેતનરંતર આર્થિક વૃતધધની સાથે ઉત્પાદકીય 

રોજગારને પ્રોત્સાહન 

૯.ઉદ્યોગ,નવનીકરણ અને તસ્થતતસ્થપાક આંતરમાળખુ ં

૧૨.તનરંતર વપરાશ અન ેઉત્પાદન માળખાની ખાતરી 

૧૩.કલાઈમને્દ્ટ પડરવતિન  લગતા પગલા 

૨૮૭ 

(૦.૩૬%) 

કુલ 
૭૯૨૯૯ 

(૧૦૦%) 

સ્ત્રોત:- https://www.csr.gov.in/static_report.php (૬)    (સંશોધકની ગણતરી આધાડરત) 

 

ઉપરોક્ત કોિક પરથી ખ્યાલ આવે છે ક ેછ વષિમાં  કુલ રૂતપયા ૭૯૨૯૯ કરોડ નો ખચિ પતલલક અને પ્રાઈવેટ કંપનીઓએ સી.એસ.આર હેઠળ 

કરેલ છે. કુલ સી.એસ.આર ખચિની ૮૫ % રકમ મુખ્યત્વ ેચાર ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો ૧. તમામ પ્રકારની ગરીબી નાબુદી ૨.ભૂખમરાની નાબુદી ૩.સારુ ં

અને સખુાકારી આરોગ્ય ૪.ગુણવિા યુકત તશક્ષણ પાછળ ખચિ કરવામાં આવેલ છે જેમાં આંતશક ખચિ અન્દ્ય લક્ષયાંક ૬.સ્વછછ પાણી અને સ્વછછતા 

અન ે૧૦. અસમાનતામા ંધટાડા પાછળ પણ કરવામા ંઆવેલ છે. ઉપરોક્ત લક્ષયાંકોમા ંસૌથી વધ ુખચિ તશક્ષણ, આરોગ્ય અન ેગ્રામીણ તવકાસ પ્રવુતતઓ 

પાછળ ખચિ કરવામાં આવેલ  છે બાકી સી.એસ.આર ખચિની ૧૫ % રકમ તવતવધ અન્દ્ય લક્ષયાંકો હેઠળ કરવામાં આવેલ છે.  

સી.એસ.આર. કાયદાની અનુસૂતચમાં સ્લમ તવસ્તાર તવકાસ ન ેધ્યાન ેરાખવામાં આવેલ છે જે ટકાઉ તવકાસના ં૦૬ લક્ષયાંક સાથ ેસંકળાયેલ 

હોવા છતાં કાયદાના ંઅમલીકરણ બાદ થયેલ કુલ ખચિ પૈકી ફક્ત ૨૫૩ કરોડ રૂતપયા (૦.૩૨%) જેટલી નહીવત રકમ વપરવામાં આવલે છે. અહી 

સ્લમ તવસ્તાર પાછળ થયેલ ઓછો ખચિ એ શહેરીકરણ નો તહસ્સો હોવાનુ ંહોઈ શકે કારણક ેમોટે ભાગે ગ્રામીણ તવસ્તાર ક ે અધિ ગ્રામીણ તવસ્તારોમા ં

ચાલતા ઉદ્યોગો પોતાનાં તવસ્તારમાં ક ેસરકારશ્રી ધવ્રારા નોટીફાઈડ તવસ્તારોમાં કામો કરવાનુ ંવધુ પસંદ કરતાં હોવાથી સી.એસ.આર. કતમટી સ્લમ 

તવસ્તાર પર ઓછંુ આયોજન કરતા ંહોવા જોઈએ. સરકારશ્રી ધવ્રારા માન્દ્યતા પ્રાપ્ત ઇન્દ્સ્ટીટયુટ ઉદ્યોગ અને ટેક્નોલોજી સ્ટાટિપ પર નવનીકરણ ક ે

ઇનોવેશન પર કામ કરવા માંગતી હોય ક ેપછી કામ કરી રહેલ હોય તો આ ઇન્દ્સ્ટીટયુટન ેકપંનીઓ સી.એસ.આર હેઠળ ખચિ કરી શકે છે જે ટકાઉ લક્ષયાકં 

૮,૯,૧૨ અન ે૧૩ ને હાંસલ કરવામા ંમદદરૂપ બની શક ે છે. જયારે કાયદાની અનુસૂતચમાં સામેલ મતહલા સશતક્તકરણ (૨.૭૭%) , કલા અન ે

સાંસ્કૃતતની જાળવણી (૧.૩૪%)તેમજ રમત ગમત પ્રોત્સાહન (૧.૨૬%) તવષયોમા ં કંપનીઓ સી.એસ.આર ખચિ કરી શક ે છે અહી છ વષિના 

સમયગાળામા ં પ્રસ્તુત તવષયોમા ંસૌથી ઓછો ખચિ કપંનીઓ ધવ્રારા કરવામા ંઆવેલ હોવાનુ ંજાણવા મળેલ છે. આ તવષયો ટકાઉ લક્ષયાંક િમાંક 

૧,૫,૮,૯,૧૦ અને ૧૧ માં ઉપયોગી તનવડી શક ેછે. 

કંપનીઓ એ દાખલ કરેલ સી.એસ.આર કામગીરી રીપોટિમા ંહજુ પણ કેટલીક કામગીરી ને શેડ્યુલ્ડ ૭ હેઠળ ક્યાં તવષયમા ંમુકવી તેનો ચોક્કસ 

ખ્યાલ ન હોવાથી ઉપરોક્ત કામગીરીનાં ખચિ નોધણી તવષ ેઅસમજંસ પડરતસ્થતતનુ ંતનમાિણ થતું હોય છે આથી આવી ડપુ્લીકેટ તવષયોની કામગીરીઓ 

માટે ચોક્કસ તવષય હેઠળ આવતી ચોક્કસ પ્રવુતતઓ અને તે પ્રવુતત પાછળ  આયોતજત રકમ અને ખચિની તવગતો અને તવસ્તાર સાથેનો ડટેા બજે 

સોફટવેર સરકારશ્રીનાં મંત્રાલયો, કપંનીઓ, રાજય અને સ્થાતનક કક્ષાએ કાયિરત આયોતજત સ્થાતનક લયુરોિેર્ટસ ધવ્રારા  તનધાિડરત થવો ખબુજ જરૂરી 

છે જેથી જે તે તવસ્તારની સી.એસ.આર. અમલીકરણ અજેન્દ્સીઓ અને કંપનીઓ આયોજન વખતે તવકાસનાં કામોનું ડુતપ્લકેશન ઓછુ અથવા નહીવત 

કરી શકાય. 
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૭. સારાશં:-  

કંપની કાયદાનાં અમલીકરણ બાદ સી.એસ.આર પ્રવુતત હેઠળ મહિમ ખચિ તશક્ષણ અને આરોગ્ય પાછળ કરવામાં આવતો હોવાનું જાણવા 

મળેલ છે જયાર ેમતહલા સશતક્તકરણ, ખેલ પ્રવુતત ક ેસ્લમ તવસ્તાર તવકાસ પાછળ સી.એસ.આર ખચિ ઓછો હોવાનું માલુમ પેડલ  છે. કાયદાની 

અનુસૂતચમાં મા ંતનધાિડરત તવષયો પકૈી કટેલા તવષયો પર હજુ પણ કાયદામાં સ્પિીકરણનો અભાવ હોવાનુ ંજોવા મળે છે જેમકે ગ્રામીણ તવકાસ પ્રોજેક્ટ 

તવષયમાં એક કરતાં વધ ુપ્રવુતતઓ જેમ કે તશક્ષણ,આરોગ્ય,કૌશલ્ય તવકાસ, કુદરતી સંશાધનોનો નો સમાવેશ થાય છે. આ જ તવષયોનો અનુસૂતચ ૭ મા ં

સ્વતંત્ર ઉલ્લેખ કરવામા ં આવેલ છે. જેથી કંપનીઓ ધવ્રારા સી.એસ.આર.કાયદાનાં આયોજન,અમલીકરણ અને ખચિ નોધણી માટે અસમજંસ 

પડરસ્થીતીનું તનમાિણ થતુ ંહોય તમે લાગે છે એટલે જ કદાચ ઉપરોક્ત તવશ્લેષણમાં કટેલીક કામગીરીઓમાં ખચિનું પ્રમાણ ઓછંુ હોઈ શકે જે વધ ુ

તપાસનો તવષય છે. સી.એસ.આર નું સૌથી વધુ બજેટ ડરસચિ અને ડેવલોપમેન્દ્ટ તમેજ ઉદ્યોગ અને ટેકનોલોજી સ્ટાટિઅપ  પ્રવુતતઓમા ંફાળવામાં આવ ે

તો વઘુ જરૂરી છે. જે રીતે ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો ને ૧૬૯ પટેા લક્ષયાંકોમાં તવભાજીત કરવામા ંઆવેલ છે. તેજ રીતે સી.એસ.આર.કાયદાની અનુસૂચી 

૭ મા ંદશાિવેલ ૧૨ તવષયોન ેપણ તવભાજીત કરી તનધાિડરત ૧૬૯ પટેા ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો સાથ ેસાકંળી તવતવધ સામાતજક,આતથક અન ેપયાિવરણ 

પ્રવુતતઓનુ ંલીસ્ટ કોપોરેટ અફેસિ તવભાગ ધવ્રારા દરકે કપંનીઓની સી.એસ.આર. કતમટીને  સપુ્રત કરવામા ંઆવ ેતે અત્યંત જરૂરી છે. જેથી સી.એસ.આર 

કતમટી પોતના ંઉદ્યોગની આસપાસના ંતવસ્તારો, તાલુકા , જીલ્લા ક્ક્ષાએ તનધાિડરત પ્રવુતતઓ પર સ્થાતનક ચચાિ તવચારણા કરી શક ેઅન ેકામગીરીની 

જરૂર જણાઈ તો પોતની સી.એસ.આર.પ્રવુતત સાથે સાંકળી લઈ સોશીયલ ઓડડટ ધવ્રારા સોસાયટી સમક્ષ કપંની સામાતજક  ઉિરદાતયત્વનુ ંમલૂ્યાંકન 

કરાવી શક.ે  

વૈતશ્વક સ્તરે નક્કી થયેલ ૧૭ ટકાઉ લક્ષયાંકોના ં૧૬૯ પટેા લક્ષયાંકોને દરેક રાજ્યો પોતાનાં પ્રાદેતશક તવસ્તારની જરૂડરયાત મજુબ વધ,ુ મધ્યમ 

અન ેઓછી કામગીરી એમ ત્રણ મખુ્ય કેટગેરીમા ંતવભાજીત કરીન ેઆગળ જણાવ્યા મજુબ ૧૬૯ ક ેતેનાથી ઓછા ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાકંોને સાંકળતી 

સી.એસ.આર કામગીરીની નવી અનુસૂચી કોપોરેટ અફેસિ તવભાગ ધવ્રારા રજુ કરવામાં આવે તો દરેક રાજ્યો પોતનાં તવસ્તારમાં કાયિરત ઉદ્યોગ એકમો 

સાથે સહભાતગતા ધવ્રારા કામની જરૂડરયાત વાળા ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકોને પરીપણૂિ કરી શક.ે આજ મોડેલ/કામગીરીનુ ંઅમલીકરણ રાજ્ય સરકાર કાયદા 

હેઠળ રાજ્યની સી.એસ.આર. કતમટીનું ગઠન કરી તાલુકા,જીલ્લા અને પ્રાદેતશક તવસ્તારોમા ંસી.એસ.આર એક્ટ ધવ્રારા ટકાઉ તવકાસ લક્ષયાંકો વહેલી 

તકે પણૂિ કરી શકાય. આમ સમાજ અને પયાિવરણ પ્રત્યેની જવાબદારી તનભાવવા કંપની કાયદો,૨૦૧૩ માં સામાતજક ઉિરદાયીત્વ જોગવાઇઓના ં

લીધે કંપનીઓ આ કાયદો છે એટલે કામગીરી કરવા ખાતર કરવા ન ેબદલે જરૂડરયાત મજુબ  પડરણામ લક્ષી અને લાંબા ગાળા માટ ે અસરકૃત હોય 

તેવી કામગીરીઓનુ ંઆયોજન પોતાના ંસી.એસ..આર બજેટ હેઠળ કર ેત ેઅત્યંત જરૂરી છે.આમ માનવ કલ્યાણ અન ેપયાિવરણ જાણવણીની ઈછછા 

શતક્ત સાથે કોપોરટે જગત સી.એસ.આર કાયદાના ં અમલીકરણ ધવ્રારા વૈતશ્વક પડકારો અન ે સ્થાતનક પ્રશ્નોના તનરાકરણ થકી સંતુતલત સમાજ 

વ્યવસ્થાના ંતનમાિણમાં મહતમ યોગદાન આપી શકશે.  
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