ુ 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 $યવસાિયક ઉ,ોગો માં 0ટાફ અને મેનેજરો અને કામદારોના સંગઠનો,
9બનસરકાર; સં0થાઓ અને સરકાર; િવભાગોના ?િતિનિધઓને આ CુEાઓ િવશે તેમના
મંત$યો મેળવવા માટH શોધી રJા છ;એ

ુ રાત
9થળો: એપી, તેલ ગ
ં ાણા અને B જ

અમે શોધી રFા છ@એ:
-

!યવસાયોના (ટાફ અને સ ચ
ં ાલકો 2
3માણપ7 યોજનાઓ સાથે કામ કર< ર=ા છે ;

-

કોપ@રA ટ સામાBજક જવાબદાર< કામ કરતા
!યવસાયોમાં (ટાફ અને મેન ેજરો;

કપાસ ઉ,ોગના ઘણા $યવસાયોએ સાર; કામકરવાની P0થિત QુિનિRત કરવા માટH
નીિતઓ, િનયમો અથવા ?માણપSધોરણો અપના$યા છે , Tમાં રોજગારમાં બાળકો
અને Uુવા કામદારોનો સમાવેશ થાય છે . અમને એ સમજવામાં રસ છે કH Wકશોરવયની
છોકર;ઓમાં બાળ મXૂર;ના જોખમો પર ?માણપS સાથે (અથવા િવના) $યવસાિયક
ઉ,ોગોમાં રોજગાર પ]િતઓની અસરને કHવી ર;તે માપવી Tથી નોકર;દાતાઓ,
કામદાર - સરકાર અને 9બન-સરકાર; સં0થાઓ માટH આ સૌથી અથ`a ૂણ` હોય. આ
સંશોધન એટલા માટH બનાવવામાં આ$Uું છે કH આ સંશોધનમાં ભાગ લઈ રહHલા
સંગઠનાeમક ?િતિનિધઓ અને મેનેજરો તેમની સં0થાની fહHર P0થિતને $યgત કરH
તેવી અપેhા છે .

-

કપાસ સFલાય ચેઇનમાં કામ કરતા
!યવસાયોના સ ચ
ં ાલકો;

-

ુ ાય સ (ં થાઓ
કામદારોની સ (ં થાઓ, સJ દ
,Lબન-સરકાર< સ (ં થાઓનો 3િતિનિધ; અને
સરકાર< િવભાગો.

-

કપાસની ખેત ી/UિનVગથી માંડ <ને કપાસના

ü એક jૂંકો સવk. ?થમ ?lાવલીમાં ફgત ૧૨ િમિનટ નો સમય લાગે છે . બીo
?lાવલીનો ઉપયોગ જpર પડH તો જ કરવામાં આવશે, અને 10 િમિનટથી પણ
ઓછો સમય લાગશે.
ü વૈકuvપક ર;તે - એક અથવા બે ઇxટર$Uુ. ?થમ ઇxટર$Uુ સyટH zબરમાં ૬૦
સહભાગીઓ સાથે આયો}જત કરવામાં આવશે અને વ~ુમાં વ~ુ એક કલાક લેશ.ે
થોડા સહભાગીઓ સાથે ફોલો-અપ ઇxટર$Uુ ઓgટોબરમાં થશે, અને ૨૦ િમિનટથી
પણ ઓછો સમય લેશ.ે

-

સહભાગીઓને તેમાં ભાગ લેવા 0 ંુ કહ3વામાં આવશે:

ુ રાત ઇEF9ટટH ૂટ ઓફ
આ સંશોધન 9થાિનક દ3 ખર3 ખ હ3ઠળ અમદાવાદની Bજ
ડ3વલપમેFટ MરસચO (QઆઈડSઆર) અને હUદરાબાદમાં Wલોકલ MરસચO સાથે જોડાણમાં
ુ રાત અને ]^_દ3 શના સંશોધકો આ અ`યાસમાં મદદ
હાથ ધરવામાં આYZ ંુ છે . Bજ
કરશે.

ફ"ક$ટ& ઓફ સોિશયલ સાય/0સસ

ુ ી કપાસ J ૂZય
કાપડના રં ગઅને સમાપન X ધ
[ખ
ંૃ લાની શ^આતમાં !યવસાયો કાય`રત હોવા
જોઈએ.
સહભાગીઓ ૧૮ વષ`થ ી વg ુ હોવા જોઈએ.

આ અ`યાસ િવશે વd ુ માMહતી માટ3 , અથવા
9વયંસેવક બનવા માટ3 , efુ ય તપાસકતાOનો
ઇમેઇલ gારા સંપકO કરો:
એhijયા કAkરના ખાન
(lૂલ ઓફ ઇiટરનેશ નલ ડAવ લપમેiટ
mલોબલ (ટડ<ઝ
ઓટાવા, ઓન, કAન ેડ ા કA1એન 6એન5,

એiડ

ઇમેઇ લ: akhan298@uottawa.ca

વેબ : uniweb.uottawa.ca/members/1657

Yૃપ ા કર@ને આ સવh d ૂણJ કરો : https://www.surveymonkey.ca/r/GMHJR36
ુ 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.

