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ભારતમાાં શ્વવકસી રહેલા છૂટક વેચાણ ક્ષેત્રમાાં કામ કરવા માટે 30,000
મહહલાઓને તાલીમ આપવા વોલમાટટ ફાઉન્ડેશન વૈશ્વિક
સમદશ્વશિતા સાહસ (Global Fairness Initiative - GFI) અને સ્વાશ્રયી મહહલા
સેવા સાંઘ (Self-Employed Women’s Association - SEWA) ને ટેકો આપે છે .

GFI/SEWA તેમના કાર્કક્રમો દ્વારા હજારો મહહલાઓને છૂટક વેચાણ
અને સંચાલન ક્ષેત્રે પ ૂણક રોજગારી પ્રાપ્ત કરાવવા માટે તૈર્ાર કરી
ભારતમાં મહહલા રોજગારીમાં પ્રવતકમાન અંતરને ઘટાડવાનું લક્ષ્ર્ રાખે છે .
વોશ્વશિંગ્ટન ડીસી અને અમદાવાદ, ભારત – વોલમાટક ફાઉન્ડેશનના સહકારથી વૈશ્વિક સમદશ્વશિતા
સાહસ (Global Fairness Initiative - GFI) અને સ્વાશ્રર્ી મહહલા સેવા સંઘ (Self-Employed

Women’s Association - SEWA), ભારતમાં 30,000 મહહલાઓને છૂટક વેચાણ તેમજ સંચાલન
ક્ષેત્રે બહુમ ૂલ્ર્વાન તેમજ તકોનુ ં સર્જન કરતી તાલીમ આપવાના એક જબરદસ્ત કાર્કક્રમનો
આરં ભ કર્ો છે . છૂટક વેચાણ ક્ષેત્રે રોજગારીની તકોનુ ં સર્જન કરવાના લક્ષ્ર્-આધાહરત તેમજ
સ્વાશ્રર્ી મહહલા સેવા સંઘ (SEWA)ની અત્ર્ંત પ્રશ્વતષ્ઠિત એવી જીવન કૌશલ્ર્ તાલીમની પદ્ધશ્વત
ઉપર આધાહરત ‘છૂટક વેચાણ હેત ુ પ્રશ્વશક્ષણ પહેલ (Retail Opportunity Training Initiative –

ROTI)’ એ એક એવો પ્રમાણપત્ર અભ્ર્ાસક્રમ છે જે ભારતમાં મહહલાઓને ઉપલબ્ધ અપ ૂરતી
રોજગારી અને ઝડપથી શ્વવકસી રહેલ આશ્વથિક ક્ષેત્ર વચ્ચેની તકોની ખાઇની પ ૂશ્વતિ અથે ઘડવામાં
આવ્ર્ો છે .

“વોલમાટટ ફાઉન્ડેશનની સહાયથી આમ ૂલ પહરવતટન લાવી શકે તેવા આ સાહસમાાં જોડાઈને
ુ વીએ છીએ” તેમ જણાવતાાં વૈશ્વિક સમદશ્વશિતા સાહસ (GFI) ના
કાયટ કરતા અમે રોમાાંચ અનભ
ુ કારે ન એ. ટ્રે મોન્ટે નોએ કહ્ાં ુ હત ાંુ કે, “મહહલા ઉત્પાદકો અને કાયટકરોને સક્ષમ બનાવતા
પ્રમખ
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તેમજ તેઓ માટે શ્વવશેષ ન્યાયપ ૂણટ અને વ્યાજબી તકોન ાંુ સર્જન કરતા આ કાયટક્રમના માંડાણ
કરવામાાં વોલમાટટ ફાઉન્ડેશનની આગેવાનીને અમે વધાવી લઈએ છીએ.”

‘છૂટક વેચાણ હેત ુ પ્રશ્વશક્ષણ પહેલ (Retail Opportunity Training Initiative – ROTI)’ ના ઉદ્દે શો
નીચે મુજબ છે :

 સાંપ ૂણટ અને સફળ રોજગારી માટે આવશ્યક એવી પ્રૌદ્યોગગક તેમજ જીવન કૌશલ્ય ઉપર
ભાર મ ૂકતા છૂટક વેચાણ અને સાંચાલનને લગતા એક એવા શ્વવિશ્રેષ્ઠ પ્રમાણપત્ર
આધાહરત અભ્યાસક્રમ શ્વવકસાવવો અને તેન ાંુ પ્રશ્વશક્ષણ આપવ.ાંુ

 અત્યાંત પ્રશ્વતષ્ષ્ઠત એવી સેવા મેનેજરની સ્કલ
ૂ માાં છૂટક વેચાણ ક્ષેત્રે આગે વાની અને
રોજગારી અથે એક શ્રેષ્ઠતા કેન્ર (Centre for Excellence) ઊભ ુ કરવ.ાંુ

 છૂટક વેચાણ ક્ષેત્રે કારહકદી બનાવવા માટે પ્રશ્વશગક્ષત અને સક્ષમ કરવામાાં આવેલી
ુ ી પહોંચાડી તેઓને
30,000 થી પણ વધ ુ મહહલાઓને મેહટ્રક તેમજ સ્નાતક કક્ષા સધ
મજબ ૂત રોજગાર શ્વનયક્ુ તત માંચનો આધાર આપીને પ્રમાણપત્ર-ધારક મહહલાઓને
ભારતના

સાંગહઠત વેચાણ ક્ષેત્રમાાં નોકરી અપાવવી અને આ પ્રકારે મહહલાઓને

પ્રોત્સાહહત કરવી.
ુ
વોલમાટટ ફાઉન્ડેશનના પ્રમખ
કેથલીન મેકલાઉઘ્લીને કહ્ાં ુ કે, “વૈશ્વિક સમદશ્વશિતા સાહસ
(Global Fairness Initiative - GFI) અને સ્વાશ્રયી મહહલા સેવા સાંઘ (Self-Employed

Women’s Association - SEWA) વચ્ચેના આ જોડાણને ટેકો આપતા વોલમાટટ ફાઉન્ડેશન ગવટ
ુ વે છે . એકબીજાના પ ૂરક એવા કૌશલ્ય તેમજ આવડતને આધારે એકબીજાની સાથે રહીને
અનભ
કાયટ કરતી આ બાંને સાંસ્થાઓ હજારો મહહલાઓને તેમની સફળ કારહકદી ઘડવામાાં સહાયરૂપ થશે
જે તેઓને વધ ુ આશ્વથિક ગશ્વતશીલતા તેમજ વધ ુ બળવાન સમાજરચના તરફ દોરી જશે.”
સેવા પ્રશ્વશક્ષણ કેન્રો (SEWA Training Centres) માં પ્રમાણપત્ર અભ્ર્ાસક્રમોનુ ં સંચાલન
કરવામાં આવશે અને આ અભ્ર્ાસક્રમમાં, સમગ્ર ભારતના સેવા (SEWA)ના પંદર લાખ સભ્ર્ો
સહહત કોઈ પણ અરજદાર, મહહલા કે પુરુષ, કે જે શ્વનધાક હરત ર્ોગ્ર્તા ધરાવતો હશે, તેને પ્રવેશ
આપવામાં આવશે. પ્રશ્વશક્ષણ અભ્ર્ાસક્રમોનુ ં સંચાલન સેવા મેનેજમેન્ટ ની સ્કૂલમાં (SMS)માં
કરવામાં આવશે જે નેત ૃત્વશક્તતના શ્વવકાસ બાબતે પોતાના કૌશલ્ર્ માટે અસાધારણ ખ્ર્ાશ્વત
ધરાવે છે અને તેના શ્વનઠણાત અધ્ર્ાપકોના અજોડ નેટવકક નો ઉપર્ોગ કરી રહી છે .
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“વૈશ્વિક સમદશ્વશિતા સાહસ (GFI) ખાતેના અમારા શ્વમત્રો સાથે ભાગીદારીમાાં રહીને, વોલમાટટ
ુ વીએ છીએ,” તેમ
ફાઉન્ડેશનના ટેકાથી આ મહત્વના સાહસનો પ્રારાં ભ કરતા અમે આનાંદ અનભ
સ્વાશ્રયી મહહલા સેવા સાંઘ (Self-Employed Women’s Association - SEWA) ના મહા સગચવ
રીમા નાણાવટીએ જણાવ્ય.ાંુ “મહહલાઓને તેમના વ્યક્તતગત અને વેપારી સાહસને સાંબશ્વાં ધત
ધ્યેયોને સાકાર કરવા માટે જરૂરી એવા સાધનો અને જ્ઞાન વડે મહહલાઓને સક્ષમ બનાવવાના
સેવા (SEWA)ના ઉદ્દે શને વધ ુ આગળ ધપાવવાની હદશામાાં આ એક અત્યાંત આવકારદાયક
તેમજ મ ૂલ્યવાન તક છે .”
સેવા (SEWA) શ્વવષે
સ્વાશ્રર્ી મહહલા સેવા સંઘ (Self-Employed Women’s Association - SEWA) એ એક કામદાર
સંઘ સંસ્થા છે કે જેના પંદર લાખથી પણ વધુ સ્વાશ્રર્ી મહહલા કામદારો પોતાની જાતમહેનત
અથવા નાના વ્ર્વસાર્ના માધ્ર્મથી આવક મેળવે છે . પ્રત્ર્ેક કુટુંબને સંપ ૂણક રોજગારી મળે તે
સુશ્વનશ્વિત કરવા માટે મહહલાઓને સંગહિત કરવાનુ ં સેવા (SEWA) નુ ં પ્રાથશ્વમક ધ્ર્ેર્ છે . સેવા
(SEWA) એવી માન્ર્તા ધરાવે છે કે બધી જ મહહલાઓ આશ્વથિક રીતે તેમજ શ્વનણકર્ લેવાની
શક્તતના સંદભકમાં સ્વાર્ત્ત હોવી જોઈએ. ગુજરાત, ભારતમાં આધાહરત એવી આ સેવા (SEWA)
સંસ્થાએ ભારતભરમાં, એશ્વશર્ામાં તેમજ સમગ્ર પ ૃથ્વી ફરતે મહહલા ઉત્પાદકોને સંગહિત કરે લ
છે . મહહલાઓને સંગહિત કરવાના સંદભકમાં સેવા (SEWA)નો અભભગમ પ્રદે શ-આધાહરત અને
માંગ-આધાહરત હોર્ છે અને સ્થાશ્વનક જરૂહરર્ાતો તેમજ પ્રાદે શ્વશક ખાશ્વસર્તોને આધારે આજીશ્વવકા
રળવા માટેની પ્રવ ૃશ્વત્તઓનું આર્ોજન કરવામાં આવે છે . સેવા (SEWA) શ્વવષે વધુ જાણવા માટે ,
તેની વેબસાઇટ www.sewa.org ની મુલાકાત લો.
વૈશ્વિક સમદશ્વશિતા સાહસ (GFI) શ્વવષે
વૈશ્વિક સમદશ્વશિતા સાહસ (GFI) નું ધ્ર્ેર્ જેના વડે નાના ઉત્પાદકો અને કારીગરોને લાભ મળે
તેવી બજાર-આધાહરત પ્રવ ૃશ્વત્તઓના માધ્ર્મથી વૈશ્વિક ગરીબીના ચક્રમાં બદલાવ લાવવાનુ ં છે .
એશ્વશર્ા, આહિકા તેમજ લેહટન અમેહરકામાં જનસમુદાર્-આધાહરત કાર્કક્રમો દ્વારા વૈશ્વિક
સમદશ્વશિતા સાહસ (GFI) ગરીબ કામદારોને સંપ ૂણક રોજગારી તેમજ ન્ર્ાર્પ ૂણક તકો મળી રહે તે
માટે વ્ય ૂહાત્મક ભાગીદારી તેમજ દરમ્ર્ાનગીરીનુ ં આર્ોજન કરે છે . વૈશ્વિક સમદશ્વશિતા સાહસ
(GFI) ના શ્વવશ્વશઠટ કાર્કક્રમો સામાજીક સુરક્ષા તેમજ આશ્વથિક ઉપલબ્ધતા ઉપર ભાર મ ૂકે છે અને
એમ સુશ્વનશ્વિત કરે છે કે જાહેર નીશ્વતઓના ઘડતરમાં દહરર માનવીના અવાજનો પડઘો પડે
તેમજ નાના અને સીમાંત ઉત્પાદકો માટે વધુ ન્ર્ાર્પ ૂણક સામાજજક તેમજ આશ્વથિક સંર્ોગો ઊભા
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થાર્ તે હેત ુથી નીશ્વતના ઘડવૈર્ાઓ તેઓના અવાજને સ્થાન આપે. એકંદરે વેતનવ ૃદ્ધદ્ધ, બજારની
ઉપલબ્બ્ધ, સારું કામ તેમજ આજીશ્વવકા જેવી પાર્ાની બાબતો ઉપર ધ્ર્ાન આપતાં વૈશ્વિક
સમદશ્વશિતા સાહસે (GFI) વૈશ્વિક સ્તરે હજારો કારીગરો અને સમુદાર્ોના જીવનમાં સુધારો
લાવવામાં મદદ કરી છે . વૈશ્વિક સમદશ્વશિતા સાહસ (GFI) શ્વવષે વધુ જાણવા માટે તેઓની
વેબસાઇટ www.globalfairness.org ની મુલાકાત લો.
વોલમાટટ ની માનવ કલ્યાણની પ્રવ ૃશ્વિ શ્વવષે
વોલમાટક તેમજ વોલમાટક ફાઉન્ડેશન જનહહતના પ્રર્ત્નોના માધ્ર્મથી લોકોના જીવનને વધુ
ૂ તા
બહેતર બનાવવા માટે કહટબદ્ધ છે કે જે પ્રર્ત્નો વોલમાટક ની શ્વનવકહનક્ષમતા, આશ્વથિક સાનુકળ
તેમજ જનસમુદાર્ો જેવા ક્ષેત્રોમાં તેની ક્ષમતા ઉપર આધાહરત છે . વૈશ્વિક સ્તરે વધુ ક્સ્થર અને
ટકાઉ પોષણ વ્ર્વસ્થા ઊભી કરવા માટે ની અમારી કહટબદ્ધતાના ભાગરૂપે, વોલમાટક તેમજ
વોલમાટક ફાઉન્ડેશન યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સમાં ભ ૂખમરા સામની લડતને દોરી રહ્યા છે . ભ ૂખમરા
સામની લડતમાં તેઓ તાજેતરમાં તેમના બે ભબભલર્ન ડોલરના લક્ષ્ર્ાંકને સમર્પત્રક કરતાં
એક વષક વહેલા વટાવી ચ ૂક્યા છે અને સમગ્ર દે શમાં જેઓને જરૂર છે તેવા લોકોને દોઢ
ભબભલર્ન કરતાં પણ વધુ પાઉન્ડના આહારનુ ં દાન આપેલ છે . વોલમાટક ની જનહહતની પ્રવ ૃશ્વત્ત
શ્વવષે વધુ જાણવા માટે તેમની વેબસાઇટ www.foundation.walmart.com ની મુલાકાત લો.
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