ુ રાત, >?@દ" શ અથવા
1ંુ તમે અને તમાર& સં:થા <જ
તેલગ
ં ાણામાં કપાસ ઉGોગમાં કામ કર& રHા છો?
આ અ#યાસ તમારા માટ+ હોઈ શક+ છે - પછ4 ભલે તમે કોઈ 7યવસાય, ઉ:પાદક
સં=થા, ?માણપA સં=થા, Bજનર, ટ+ Eસટાઇલ ઉ:પાદક, ઓHડHટJગ ફમM, કામદાર
સં=થા અથવા Nબન-સરકાર4 સં=થા સાથે કામ કર4 રPા હોવ
આ સંશોધનને SતરરાTU@ય િવકાસ સંશોધન ક2DV (આઇડ@આરસી) અને ફોDWસ ડ@ ર2 ચે Xુ Yુ એબેક સોિસએટ એટ કZચર (શૈ7[ણક સંશોધન માટ2
CLવબેકની \હ2ર ]ા^Dટ_ગ એજDસીનો Pાંત) Nારા ભંડોળ dૂfું પાડવામાં આવે છે

!હ#ર અને ખાનગી બંને સં0થાઓ કપાસ5 ૂ7ય સાંકળોમાં
રોજગારમાં =કશોર છોકર@ઓને ક#વી ર@તે અસર કર# છે તે
Cગે નો અDયાસ

અમે $યવસાિયક ઉ,ોગો માં 0ટાફ અને મેનેજરોને આ 7ુ9ાઓ િવશે તેમના મંત$યો
મેળવવા માટ> શોધી રAા છCએ.
કપાસ ઉ,ોગના ઘણા $યવસાયોએ સારC કામકરવાની H0થિત JુિનિKત કરવા માટ>
નીિતઓ, િનયમો અથવા MમાણપNધોરણો અપના$યા છે , Oમાં રોજગારમાં બાળકો
અને Qુવા કામદારોનો સમાવેશ થાય છે . અમને એ સમજવામાં રસ છે ક> Tકશોરવયની
છોકરCઓમાં બાળ મUૂરCના જોખમો પર MમાણપN સાથે (અથવા િવના) $યવસાિયક
ઉ,ોગોમાં રોજગાર પZિતઓની અસરને ક>વી રCતે માપવી Oથી નોકરCદાતાઓ,
કામદાર - સરકાર અને \બન-સરકારC સં0થાઓ માટ> આ સૌથી અથ^_ ૂણ^ હોય. આ
સંશોધન એટલા માટ> બનાવવામાં આ$Qું છે ક> આ સંશોધનમાં ભાગ લઈ રહ>લા
સંગઠનાeમક Mિતિનિધઓ અને મેનેજરો તેમની સં0થાની fહ>ર H0થિતને $યgત કર>
તેવી અપેhા છે .

ુ રાત
(થળો: એપી, તેલ ગ
ં ાણા અને 8 જ

અમે શોધી રFા છ@એ:
-

2યવસાયોના 5ટાફ અને સ ચ
ં ાલકો =
>માણપA યોજનાઓ સાથે કામ કરE રFા છે ;

-

કોપHરI ટ સામાJજક જવાબદારE કામ કરતા
2યવસાયોમાં 5ટાફ અને મેન ેજરો;

-

કપાસ સNલાય ચેઇનમાં કામ કરતા
2યવસાયોના સ ચ
ં ાલકો;

-

ુ ાય સ 5ં થાઓ
કામદારોની સ 5ં થાઓ, સQ દ
,Sબન-સરકારE સ 5ં થાઓનો >િતિનિધ; અને
સરકારE િવભાગો.

-

કપાસની ખેત ી/Zિન[ગથી માંડ Eને કપાસના

ુ ી કપાસ Q ૂ^ય
કાપડના રં ગઅને સમાપન ] ધ
_ખ
ંૃ લાની શaઆતમાં 2યવસાયો કાયbરત હોવા
જોઈએ.

અ"યાસના આ તબ+ા દરિમયાન, સહભાગીઓને * ૂછવામાં આવશે:

ü એક jૂંકો સવk. 10 િમિનટથી ઓછા સમયમાં ટૂં કા સવ34ણ પૂણ7 કરો.
ü વૈકmnપક રCતે - એક ટૂં કી મુલાકાત. કે ટલાક સહભાગીઓ સાથે અનુવતD ઇFટરGયુ
લગભગ 20 િમિનટ લેશ.ે

ુ રાત ઇ=>(ટટ@ ૂટ ઓફ
આ સંશોધન (થાિનક દ. ખર. ખ હ.ઠળ અમદાવાદની 8જ
ડ.વલપમે>ટ HરસચJ (LઆઈડNઆર) અને હPદરાબાદમાં Rલોકલ HરસચJ સાથે જોડાણમાં
ુ રાત અને XYZદ. શના સંશોધકો આ અ[યાસમાં મદદ
હાથ ધરવામાં આTU ંુ છે . 8જ
કરશે.

-

સહભાગીઓ ૧૮ વષbથ ી વh ુ હોવા જોઈએ.

આ અ[યાસ િવશે વa ુ માHહતી માટ. , અથવા
(વયંસેવક બનવા માટ. , bcુ ય તપાસકતાJનો
ઇમેઇલ dારા સંપકJ કરો:
એijkયા કIlરના ખાન
5mૂલ ઓફ ઇjટરનેશ નલ ડIવ લપમેjટ
nલોબલ 5ટડEઝ
ઓટાવા, ઓન, કIન ેડ ા કI1એન 6એન5,

એjડ

ઇમેઇ લ: akhan298@uottawa.ca

વેબ : uniweb.uottawa.ca/members/1657

ફ"ક$ટ& ઓફ સોિશયલ સાય/0સસ

Yૃપ ા કર@ને આ સવh d ૂણJ કરો : https://www.surveymonkey.ca/r/VBJBXJN
ુ રાત, SjPદ2 શ અને તેલ ગ
આ સવh7 ણ અમને i જ
ં ાણામાં કપાસ d રુ વઠા m ખ
ંૃ લામાં કામ કરતી
સ oં થાઓની pેણ ી િવશે વq ુ \ણવામાં મદદ કરશે.

socialsciences.uOttawa.ca
આ સંશોધન સંશોધનના નૈિતક આચરણ માટ2 ની અપે7ાઓ9ુ ં પાલન કર2 છે . =ુિનવિસ?ટ@ ઓફ ઓટાવા સોિશયલ સાયCDસસ
એDડ Gુમેિનટ@ઝ IરસચJ એિથLસ બોડJ Nારા તેની સમી7ા કરવામાં આવી હતી. PોQLટ ફાઇલ # એસ-02-21-5106.

