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ભાગ લેવાનું આમં-ણ: તમને એિ$ડ& યા કે િરના ખાન .ારા હાથ ધરવામાં આવેલા ઉપરો: સંશોધન
અ>યાસમાં ભાગ લેવા માટે તમને આમંCણ આપવામાંઆવે છે . આ GોજેIટને આંતરરાJ& ીય િવકાસ
સંશોધન કે $L (આઇડીઆરસી - કે નેિડયન ફે ડરલ Qાઉન કોપRરેશન કે જે િવકાસશીલ દે શોમાં સંશોધન
માટે ભંડોળ પૂVં પાડે છે ), અને ફો$Yસ ડી રેચે ડુ કુ એબેક સોિસએટે એટ ક]ચર (એફઆરએસસી^ુ શૈ`િણક સંશોધન માટે િaબેકની bહેર cાિ$ટં ગ એજ$સીનો Gાંત) .ારા ભંડોળ પૂVં પાડવામાં આવે
છે . આ સંશોધન સંશોધનના નૈિતક આચરણની અપે`ાઓનું પાલન કરે છે . GોજેIટ ફાઇલ # એસ02-21-5106.
ભાગીદારી: જો તમે આ સંશોધન GોજેIટમાં ભાગ લેવા માંગો છો, તો કૃ પા કરીને ઓનલાઇન Glાવલી
પૂણm કરો Glાવલી પૂણm થવા માટે તમને આશરે 10-12 િમિનટનો સમય લાગવો જોઈએ. તમારે એવા
સવાલોના જવાબ આપવાની જoર નથી કે જેનો તમે જવાબ આપવા માંગતા નથી. એકવાર તમે
Glાવલી પૂણm કરી લો, કૃ પા કરીને યાદ રાખો કે તમારે "આગલુ"ં પસંદ કરીને તેને સબિમટ કરવાનું
પસંદ કરવું પડશે.જો અમને તે ઉ: તારીખ સુધીમાં Gાq ન થાય, તો અમે તમને યાદ અપાવવાની
નોિટસ મોકલી શકીએ છીએ.
અ5યાસનો હે તુ: આ સંશોધનપરથી અમે એ શીખવા માંગીએ છીએ કે સમુદાય rતરની સંrથાઓ –
bહેર સંrથાઓ (રાt અને rથાિનક સરકાર) અને ખાનગી uયવસાિયક સંrથાઓ - વૈિvક વwોમૂ]ય
શૃંખલામાં કામ કરતી િકશોરછોકરીઓને કે વી રીતે અસર કરે છે . મૂ]ય શૃંખલાની શoઆત પર xયાન
કે િ$Lત કરવામાં આuયું છે , જેમાં કપાસની ખેતી/zિનંગ, કાંતવું, સૂતરની વણાટ/ગૂંથણથી માંડીને
કાપડના રં ગઅને સમાપન સુધી નું xયાન કે િ$Lત કરવામાં આuયું છે . અમે અનુમાન કરીએ છીએ કે
uયવસાિયક ઉ{ોગો રોજગાર અને કામની પિરિrથિતઓ સાથે સંબંિધત જોખમોનું સંચાલન કરવા
માટે જે નીિતઓ અને પ|િતઓનો ઉપયોગ કરે છે તે કામની પિરિrથિતમાં સુધારો કરી શકે છે અને
િકશોરવયની છોકરીઓમાં નુકસાનમાં ઘટાડાને Gભાિવત કરી શકે છે , અને સરકારી સંrથાઓ તે
સંબંધોની તાકાતને મxયમ કરી શકે છે .

ફાયદા: આ સંશોધનના સંભિવત ફાયદા એ છે કે તે તમને સંશોધન GોજેIટ .ારા તમારી uયવસાિયક

પ|િતઓ, અનુભવ અને અિભGાયોને મા$ય કરવાની તક આપી શકે છે . એવી સંભાવના છે કે આ
સંશોધનમાં ભાગ લેવા માટે તમને કોઈ સીધો લાભ નથી, પરં તુ તમારો Gિતસાદ અમને ~મ અને કામની
પિરિrથિતઓ પર નીિતઓ અને GમાણપC ધોરણોની અસરસુધારવા માટે હrત`ેપ uયૂહરચનાને
સમજવામાં મદદ કરશે, જેમાં સરકારી bહેર નીિતઓની મxયrથ અસર નો સમાવેશ થાય છે . તે
બાળકો અને િકશોરો સિહત વેતન કામદારોના zવનને સુધારવા માટે •ાન અને bગૃિત સુધારવામાં
પણ મદદ કરશે, જેમના ઘરો બાળ મજૂ રીની અસરનો અનુભવ કરે છે .
જોખમો: એ મા$યતા છે કે આ સંશોધન GોજેIટમાં ભાગ લેવા માટે જoરી સમયનો જ€થો કે ટલાક
સહભાગીઓ માટે સંભવત: અસુિવધાજનક હોઈ શકે છે . તેથી, આ સંશોધન ડે]ફી પ|િતઓનો
ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આuયું છે , અને તેનો હેતુ સંશોધન વાતાવરણને Gો‚સાહન આપવાનો છે
જે આંતર-સાંrકૃ િતક સંદભmમાં સહભાગી અિભગમો માટે અનુકૂળ છે . જેમ જેમ સંશોધન હાથ
ધરવામાં આવશે, સંશોધન ટીમ સહભાગી પર સમય-દબાણ G‚યે સંવેદનશીલ રહેશ.ે
•

સંશોધનના Gથમ તબƒા દરિમયાન, uયવસાિયક અને િબન-uયાપારી સહભાગીઓને
ઓનલાઈન સવ„`ણમાં ભાગ લેવા માટે તેમના સમયમાંથી 10-12 િમિનટ આપવાનું
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કહેવામાં આવે છે . વૈકિ]પક ફોલો-અપ ઇ$ટરuયૂ માટે સંrથાના Gકાર પર આધાર રાખીને,
60-90 િમિનટની Gિતબ|તાની જoર પડશે.
ફે †ુઆરી 2022 માં શo થતા સંશોધનના બીb તબƒા દરિમયાન, uયવસાિયક સહભાગીઓને 10 િમિનટથી
ઓછા સમયમાં એક સવ„ પૂણm કરવા માટે કહેવામાં આવશે.
o ટૂં કા અનુવત‡ ઇ$ટરuયુઃ ગુજરાત, તેલંગાણા અથવા આં‰Gદે શમાં rથાનો અથવા કામગીરી ધરાવતા
અંદાજે દસ uયવસાિયક સાહસો બીb ઇ$ટરuયુમાં ભાગ લે છે (તમારા સમયની 20 િમિનટથી ઓછી).
અમારી Gાધા$યતામાં નીચેના Gકારનાં uયવસાિયક સંચાલનોનો સમાવેશ થાય છે , ઉદાહરણ તરીકે :
િrપિનંગ િમલો, ટે Iસટાઇલ િમલો, િજિનંગ કામગીરી, ખેડૂત ઉ‚પાદક સંrથાઓ, ગામ„$ટ ઉ‚પાદકો,
rટા$ડડm સેિટં ગ સંrથાઓ અને ઑિડિટં ગ સંrથાઓ.

સહભાગી કોઈ પણ Glોના જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરવા માટે rવતંC છે જે તેમને લાગે છે કે G‚યાઘાતો, uયિ:ગત
અrવrથતા અથવા અસુિવધામાં પિરણમે છે . આ સંશોધન એટલા માટે બનાવવામાં આuયું છે કે આ સંશોધનમાં ભાગ લઈ
રહેલા સંગઠનાŒક Gિતિનિધઓ અને મેનજ
ે રો તેમની સંrથાની bહેર િrથિતને uય: કરે તેવી અપે`ા છે . અમને એ
સમજવામાં રસ છે કે િકશોરવયની છોકરીઓમાં બાળ મજૂ રીના જોખમો પર uયવસાિયક રોજગાર પ|િતઓની અસરને
કે વી રીતે માપવી જેથી નોકરીદાતાઓ, કામદાર - સરકાર અને િબન-સરકારી સંrથાઓ માટે આ સૌથી અથmપૂણm હોય.
ગોપનીયતા અને અ>ાતતા: તમે જે માિહતી શેર કરશો તે સખત ગુq રહેશે અને તેનો ઉપયોગ ફ: આ સંશોધનના
હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. એકમાC લોકો કે જેમને સંશોધન ડેટાની એIસેસ હશે તે મુŽ ય તપાસકતાm અને બે સંશોધન
સહાયકો છે . Grતુિતઓ અને Gકાશનોમાં તમારા ખુ] લા Glોના જવાબો શ•દશઃ તરીકે વાપરી શકાય છે પરં તુ tાં સુધી
તમે આ સંશોધન સાથે સંકળાયેલા Gકાશનના આઉટપુટમાં તમારી ઓળખ bહેર કરવા માટે rપJપણે સંમિત આપી ન
હોય ‚યાં સુધી તમને (અથવા તમારી સંrથાને) ઓળખવામાં આવશે નહીં. સુર`ા ભંગના જોખમને ઘટાડવા અને તમારી
ગોપનીયતા સુિનિ•ત કરવામાં મદદ કરવા માટે અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે Gમાણભૂત સલામતીનાં પગલાંનો
ઉપયોગ કરો જેમ કે તમારા ખાતામાંથી સાઇન આઉટ કરો, તમાVં †ાઉઝર બંધ કરો અને tારે તમે તેનો ઉપયોગ ન
કરો ‚યારે તમારી rQીન અથવા ઉપકરણને લોક કરો / tારે તમે Glાવલી પૂણm કરી હોય.
ડેટાનું સંરAણ: Glાવલીઓ .ારા એકિCત કરવામાં આવેલા ઇલેIટ& ોિનક ડેટાને પાસવડm સંરિ`ત ફાઇલોમાં અને કોડ
શીટને શારીિરક રીતે અલગ કરીને સંcિહત કરવામાં આવશે, જે પૂણm થયેલી Glાવલીઓ અને ઇ$ટરuયુ ટ& ા$સિQ’“સ અને
અ$ય ગોપનીય દrતાવેજોથી uયિ:ઓ સાથે ડેટા ને જોડે છે . મુŽ ય તપાસકતાm ડેટા કોિડં ગ કીની એIસેસને િનયંિCત
કરવાની જવાબદારી લેશે.
વળતર (અથવા ભરપાઈ): ઓફર કરવામાં આવેલા િખrસા બહારના ખચmનું વળતર અથવા ભરપાઈ નથી.
GવૈિJછક ભાગીદારી: તમારી પાસે ભાગ લેવાની કોઈ જવાબદારી હેઠળ નથી અને જો તમે ભાગ લેવાનું પસંદ કરો છો, તો
તમે એવા Glોના જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરી શકો છો જેનો તમે જવાબ આપવા માંગતા નથી તમારા .ારા Glાવલી
પૂણm અને સબિમશન સંમિત સૂચવે છે .
અ5યાસપિરણામો િવશેની માિહતી: સંશોધનના તારણોનો સારાંશ લખવામાં આવશે. અમે વચગાળાના અહેવાલો
સહભાગીઓ સાથે શેર કરીશું. અ>યાસમાં ભાગ લેનારાઓને જેમણે ઇમેઇલ સરનામું Gદાન કયુ” છે તેમને નકલ મોકલવામાં
આવશે.
જો તમને કોઈ Glો હોય અથવા અ>યાસ િવશે વધુ માિહતીની જoર હોય, તો તમે અહીં ઉ]લેિખત ઇમેઇલ સરનામાં પર
સંશોધકનો સંપકm કરી શકો છો.
જો તમને આ અ>યાસના નૈિતક આચરણના સંદભmમાં કોઈ Glો હોય, તો તમે સંશોધન, યુિનવિસmટી ઓફ ઓટાવા,
તાબારેટ હોલ, 550 ક•બરલે$ડ rટ& ીટ, oમ 154, ઓટાવા, ઓટાવા, ઓન કે 1એન 6એન5, તેલ.: (613) 562-5387 અથવા
ethics@uottawa.ca માટે Gોટોકોલ ઓિફસરનો સંપકm કરી શકો છો.
કૃ પા કરીને તમારા રેકોYસm માટે આ ફોમm રાખો.
તમારા સમય અને િવચારણા માટે આભાર.

Andrea C. Khan
(તારીખ 16 ઓગ,ટ, 2021) (સુધારા સાથે 9 ફે 9ુઆરી 2022)
એિ=ડ? યા સીએિરના ખાન, મુC ય તપાસકતાF
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