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!ોજે%ટનું શીષ.ક: િવકાસશીલ દે શોમાં બાળક અને િકશોરવયની મજૂ રોને ઘટાડવા ના

(યવસાિયક -યાસોનું મૂ3યાંકન: ભારતના કપાસ
ઉ=ોગમાં િકશોરછોકરીઓનો િકAસો

આ સંશોધન )ોજે,ટ એ વધુ સારી રીતે સમજવામાગે છે કે સમુદાય ;તરની સં;થાઓ – ?હેર
સં;થાઓ (રાB અને ;થાિનક સરકાર) અને ખાનગી Gયવસાિયક સં;થાઓ - વૈિJક કપાસ મૂMય
શૃંખલામાં કામ કરતી િકશોરછોકરીઓને કે વી રીતે અસર કરે છે . કપાસની ખેતી અને Qિનંગથી
માંડીને કાપડ/કાપડ બનાવવા માટે યાનUની કાંતણ, વણાટ/ગૂંથણ સુધીની મૂMય શૃંખલાની
શXઆત પર Yયાન કે િZ[ત કરવામાં આGયું છે . અમે અનુમાન કરીએ છીએ કે માનવ સંસાધન
અને રોજગાર સાથે સંબંિધત જોખમોનું સંચાલન કરવા માટે Gયવસાિયક ઉ^ોગો જે નીિતઓ,
પ_િતઓ અને આચારસંિહતાનો ઉપયોગ કરે છે તે કામની પિરિ;થિતમાં સુધારો કરી શકે છે અને
િકશોરવયના મજૂ રોમાં નુકસાનમાં ઘટાડાને )ભાિવત કરી શકે છે , અને સરકારી સં;થાઓ તે
સંબંધની તાકાતને મYયમ કરી શકે છે . આ કારણોસર, અમને એ સમજવામાં રસ ધરાવીએ છીએ
છ કે બાળ મજૂ રી અને િકશોરવયના મજૂ રોના જોખમો પર Gયવસાિયક રોજગાર પ_િતઓની
અસરને કે વી રીતે માપવી, જેમાં િકશોરછોકરીઓ પર િવશેષ Yયાન કે િZ[ત કરવામાં આવે જેથી
કામદારો, કં પનીઓ/સં;થાઓ અને સમુદાય ;તરે આ સૌથી અથUપૂણU હોય. આ સંશોધન
તુલનાeક છે અને ભારતના બે ભાગો (આંf)દે શ/તેલંગાણા અને ગુજરાત)માં સમુદાય ;તરની
સં;થાઓની તપાસ કરે છે . આ સંશોધન નીિત સંબંિધત છે અને સમુદાય ;તરની સં;થાઓને કે વી
રીતે સુધારવી તે અંગે વધુ સારી ?ણકારી તરફ દોરી જશે.
અમે જે Gયવસાિયક ઉ^ોગો પર Yયાન આપીશું તેમાં કં પનીઓ, ઉhપાદક સં;થાઓ, ફે રટi ે ડ
બોડીઝ અને અZય કોટન વેMયુ ચેઇન કલાકારો (એટલે કે , કપાસ ઉhપાદકો, QનસU, વેપારીઓ,
કાપડ ઉhપાદકો) અને ઉ^ોગ ઓિડિટં ગ કં પનીઓ સિહત )માણપl સાથે અથવા િવનાના
Gયવસાિયક ઉ^ોગોનો સમાવેશ થાય છે . આ સંશોધન અZય િહ;સેદારોના [િmકોણને જોડશે,
જેમાં િનરીnક સિહત oમ, રોજગાર અને બાળ સુરnા માટે જવાબદાર સરકારી )િતિનિધઓ
નો સમાવેશ થાય છે ; ટi ે ડ યુિનયનો અને અનૌપચાિરક કામદાર જૂ થો અને અZય સામાિજક
કલાકારો ખાસ કરીને િબન-સરકારી સં;થાઓ સિહતના કામદાર )િતિનિધઓ.
આ સંશોધન ચાર મિહનામાં થાય છે . ઓગ;ટમાં અથવા સqટે r બરની શXઆતમાં, એક નાના
સંદભU જૂ થ સાથે )sાવલીઓ અને ઇZટરGયુ નું સંચાલન કરવામાં આવશે. સંદભU જૂ થના સtયો
બી? રાઉZડની ડેટા સંuહ )િvયામાં પણ ભાગ લેશે. સંશોધનના સમાપન પર, ?Zયુઆરીમાં
સંદભU જૂ થને િનwણાત ફોકસ uુપ ચચાUમાં ભાગ લેવા કહેવામાં આવશે.
પાયલોટ )િvયાને પગલે, આશરે 60 ઉ^ોગ િહ;સેદારો સાથે સંશોધન lણ મિહનામાં થશે:
• સહભાગીઓને )થમ )sાવલી માટે તેમના સમયની 12 િમિનટ )િતબ_ થવા નું
કહેવામાં આવે છે , જે સqટે r બરથી શX થશે.
• સqટે r બરથી િડસેr બરમાં આશરે ૬૦ સહભાગીઓ સાથેઇZટરGયુનું આયોજન કરવામાં
આવશે અને વધુમાં વધુ એક કલાક નો સમય લાગશે.
• અડધા સહભાગીઓ સાથે બીજો ઇZટરGયુ ૨૦ િમિનટથી પણ ઓછા સમય માટે થઈ
શકે છે . જXર પડે તો જ બીQ )sાવલીમાં 10 િમિનટથી પણ ઓછો સમય લાગશે.
આ સંશોધનને આંતરરાmi ીય િવકાસ સંશોધન કે Z[ (આઇડીઆરસી - કે નેિડયન ફે ડરલ vાઉન
કોપ•રેશન કે જે િવકાસશીલ દે શોમાં સંશોધન માટે ભંડોળ પૂ‚ં પાડે છે ), અને ફોZƒસ ડી રેચે ડુ
કુ એબેક સોિસએટે એટ કMચર (એફઆરએસસી„ુ - જે શૈnિણક સંશોધન માટે િ…બેકની
?હેર uાિZટં ગ એજZસીનો )ાંત છે ) †ારા નાણાં પૂરા પાડવામાં આવે છે . આ સંશોધન
સંશોધનના નૈિતક આચરણની અપે*ાઓનું પાલન કરે છે . !ોજે%ટ ફાઇલ # એસ-02-215106.
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આ સંશોધન કે નેડાની ઓટાવા યુિનવિસUટીમાં ;કૂ લ ઓફ ઇZટરનેશનલ ડેવલપમેZટ એZડ ‡લોબલ ;ટડીઝ †ારા
હાથ ધરવામાં આGયું છે . તે ;થાિનક દે ખરેખ હેઠળ ભારતના અમદાવાદ, માં ગુજરાત ઇિZ;ટ‰ૂટ ઓફ ડેવલપમેZટ
િરસચU (Qઆઈડીઆર) અને હૈદરાબાદમાં ‡લોકલ િરસચU સાથે જોડાણમાં હાથ ધરવામાં આવે છે . ગુજરાત
અને આંf)દે શ/તેલંગાણામાં ;થાિનક સંશોધન સહાયકો ડેટા સંuહમાં મદદ કરશે.
આ સંશોધન )ોજે,ટમાં સહભાગી તરીકે , મુŠ ય તપાસકતાU ખાતરી આપે છે :
• કે તમે સંશોધનના કોઈપણ ભાગ િવશે સંશોધનકતાUને કોઈ )s પૂછી શકો છો.
• તમને આ )ોજે,ટમાં ભાગ લેવાનો ઇનકાર કરવાનો અને )sાવલી અથવા ઇZટરGયુમાં કોઈ પણ )sોના
જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરવાનો અિધકાર છે .
• તમારી િટqપણીઓ અનામી રહેશે જેથી Bાં સુધી તમે ;પmપણે ટાંકવા માટે સંમિત ન આપો hયાં સુધી
તમને (અથવા તમારી સં;થા) ઓળખી ન શકાય. બી? શ‹દોમાં કહીએ તો, આ અtયાસના પિરણામે
કોઈ પણ )કાશન તમને નામથી ઓળખશે નહીં અથવા એવી કોઈ માિહતી શામેલ કરશે નહીં કે જેને
તમે ઓળખવાની પરવાનગી આપી શકો, િસવાય કે તમે ઓળખવા માટે સંમત થયા હોવ.
• તમે કોઈપણ સમયે સંશોધન )ોજે,ટ ()sાવલી, ઇZટરGયુ)માં તમારી ભાગીદારી પાછી ખŒચી શકો છો,
અને સંશોધનકતાUને (નીચે સંપકU માિહતીનો ઉપયોગ કરીને) અtયાસના પિરણામો )કાિશત કરતા પહેલા
સંશોધન ()sાવલી, ઇZટરGયુ) દરિમયાન તમારી પાસેથી એકિlત કરેલી તમામ માિહતીનો નાશ કરવાની
સૂચના આપી શકો છો.
જો તમે આ )ોજે,ટ િવશે વધુ ?ણવા માંગો છો, તો કૃ પા કરીને
મુŠ ય તપાસકતાU એિZડi યા ખાનનો સંપકU કરો.
એિZડi યા કે િરના ખાન
;કૂ લ ઓફ ઇZટરનેશનલ ડેવલપમેZટ એZડ ‡લોબલ ;ટડીઝ
ઓટાવા યુિનવિસUટી
ઓટાવા, ચાલુ
કે નેડા કે 1એન 6એન5,
ઇમેઇલ: akhan298@uottawa.ca
વેબ: https://uniweb.uottawa.ca/members/1657
Andrea Carina Khan
School of International Development
and Global Studies
University of Ottawa
Ottawa, ON
Canada K1N 6N5,

આ સંશોધન )ોજે,ટના નૈિતક આચરણ
િવશેની પૂછપરછ પણ િનદ¢ િશત કરી શકાય
છે :
સંશોધનમાં નૈિતકતા માટે )ોટોકોલ
અિધકારી
Xમ 159 ટે બેરટ
ે હોલ, 550 કrબરલેZડ
;ટi ીટ, યુિનવિસUટી ઓફ ઓટાવા,
ઓZટાિરયો કે 1એન 6એન5, કે નેડા
ફોન: +1-613-562-5841
ઇમેઇલ: ethics@uottawa.ca
Protocol Officer for Ethics in
Research
Room 159 Taberet Hall, 550
Cumberland Street, University of
Ottawa, Ontario K1N 6N5, Canada

!ૃપા કર'ને આ દ,તાવેજ તમારા ર1 કો3્5 સ માટ1 રાખો. આ હ,તા:ર કર1 લી મા=હતી નૈિતક સંશોધન CDયેની
અમાર' CિતબHતાI ંુ Cતીક છે .
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