
તમારી જાતને પુછી જુવો 
કે તમને ખરેખર નવી 
વસ્તુની જરૂરીયાત છે?
કદાચ તમે પહેરવેશ જુદી રીતે ફેરી શકો કે 
નવું લાગે. જો તમે કઈક નવું ખરીદી 
કરવાનો વિચાર કરતા હો તો વિચારો કે તેવું 
શું પહેરો કે નવા અનુષંગીની જરૂર ન પડે.

મર્યાદા સુયોજીત કરવા 
પ્રયત્ન કરો
વર્ષમાં કેટલી વસ્તું ખરીદવી છે  તે પહેલેથી 
જ નક્કી કરો. વિચારો કે મહિનામાં કે વર્ષમાં 
કેટલી વસ્તુઓ ખરીદો છો, તેના ચોથા ભાગની 
ખરીદી ઓછી કરો, બને તો અર્ધી જ કરો, તમે 
વિચારો છો એટલી જરૂરીયાત નથી.

નૈતિક ડિઝાઈનરો માટે 
સંશોધન કરો
( નૈતિક, ઇકો, ટકાવ, લીલું વગેરે શબ્દોનો ઉપયોગ 
નૈતિક ફેશન માટે થાય છે.) ઘણાં બધાં ડિઝાઈનરો  
પાસે તેમની અત્યંત સુંદર ડીઝાઈનથી બનાવેલા 
અને નિર્માણની સીમાને વધારીને ખુબ જ 
આકર્ષક સંગ્રહ સાથે બેઠાં છે. ઓનલાઈન
સામાયિકપત્ર અને ઇકો-ફેશન બ્લોગ વાંચો અને 
નવી માહિતી મેળવો.

સ્થાનિક અને નાના 
ડિઝાઈનરોને સમર્થન 
આપો  
આજના વૈશ્વિક જગતમાં નાનો કલાકાર મોટા 
બઝાર સાથે હરીફાઈ ન કરી શકે, પરંતુ તે જે 
બનાવી શકે તે મૌલિક અને અસાધરણ વસ્તું હશે 
અને ખાસ કરીને તેમાં અલ્પ કાર્બનનું પદચિહ્ન 
હશે.

સેન્દ્રિય ખરીદો
નવા કપડાનાં તંતુઓ સોયાબિન, કૌવચ અને 
દુધના બને છે જેનો ઉપયોગ ધરતી માટે 
ઉપકારક છે. સામાન્ય કપાસના ઉત્પાદન માટે 
ખેડૂતો જંતુનાશક દવાનો અતિશય ઉપયોગ 
કરે છે.

કબાટ સાફ કરો  
અને ઓછી ગમતી વસ્તુઓ સ્થાનિક 
ધર્માદામાં આપો ધર્માદા લેતી સંસ્થા પર 
સંશોધન કરો કેમ કે અમુક સંસ્થા જુના 
અને જર્જરીત કપડાનો પણ ઉપયોગ કરશે 
જયારે બીજી સંસ્થાઓ તેમને ફેકી દેશે.

જયારે નવી ખરીદી કરો 
ત્યારે
દુકાનદાર/ડિઝાઈનરને નામપટ્ટી પર ન હોય 
તેવી માહિતી પૂછો, જેમ કે તે વસ્તું ક્યાં, 
કોણે, શેની મદદથી બનાવ્યું? આ પ્રશ્નો 
ઉભા કરવાથી ઉધોગમાં નવી  જાગૃતિ ઉભી 
થશે.

સીવાના મશીનનો  ઉપયોગ 
કરો 
જુનાં બે ત્રણ કપડામાંથી નવો પોશાક 
બનાવો. સીવવાના મશીનનો ઉપયોગ દુષ્કર 
નથી, સીવણ ક્લાસ શોધો અથવા દાદીમાની 
મદદ લો,

જયારે નવી ખરીદી કરો 
ત્યારે વિચાર કરો 
તે વસ્તું કેટલા સમય સુધી ગમશે? તે 
વસ્તુને વારંવાર વાપરશો કે એક બે વાર 
વાપરીને ભૂલી જશો?  પ્રયત્ન કરો કે એવી 
વસ્તું ખરીદો કે જેનો ઉપયોગ વારંવાર કરી 
શકો.

વ્યાજબી વ્યાપારવાળી 
વસ્તું ખરીદો.
Fairtrade ફેયરટ્રેડના પ્રમાણપત્ર સાથેની 
વસ્તું એ બાયેધરી આપે છે કે તેના 
ઉત્પાદન વખતે યોગ્ય મહેનતાણું ચુકવવામાં 
આવ્યું હતું.  

 ઉછીનું લો અથવા 
ભાડેથી લો. 

નવી વસ્તું ખરીદવાને બદલે તમારા 
કુટુંબીજનો અથવા મિત્ર પાસેથી તેમની 
ચીજ ઉછીની લઈ પહેરો, તેનાથી તેમને પણ 
આનંદ થશે. તમારા યોગ્ય વસ્તું ન મળે તો 
ભાડેથી લઈ વાપરવાનો વિચાર કરો.
 

આનંદો

નૈતિક ફેશન એટલે ફેશન ક્યાંથી ઉદભવી છે 
તે સમજવું, ઉદભાવકોને મદદરૂપ
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રોજના જીવનમાં વસ્ત્રોની ઉપયોગીતા મહત્વની છે, તેમ છતાં ય  આંતરરાષ્ટ્રીય  વૈસ્વીક  ઉદ્યોગમાં પૃથ્વીના છઠ્ઠા ભાગની વસ્તી ગંભીર પરિસ્થિતિથી ખરડાયેલી છે, 
જેમ કે જલ્દી બદલાતી  ફૈશન અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતા અવગુણો, વીષભર રસાયણોનો ઉપયોગ , વેઠ અને બગાડ. કરોડો લોકોની જીવન પરિસ્થિતિ અને પર્યાવરણ બચાવવાની 
શક્તિ આપણીં ખરીદી અને આપણાં પોશાકના વિકલ્પમાં રહેલી છે. નિયમો ભંગ કરવા સર્જાયેલા હોય છે, પણ તેમને અનુસરવાથી આપણે તફાવત ઉભો કરીશું.

અમિષા ઘડિયાળીના 
પહેરવેશના ૧૨ નિયમો
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ટકાવ ડીઝાઈન

ઉતરેલુ

ઉપવરત્ન

સેનદ્ર્િય

ફેયર ટર્ેડ

સ્થાનિક

હાથે બનાવેલું

મજ
બુત

નિયમ તોડક

માર્ગીય

આ પ્રિન્ટ કરો અને એમાં તમારા કબાટની નોંધણી રાખો. આ વર્ષે તમે ખરીદીલા અથવા તમને ભેટ મળેલા બધાં જ કપડાની, અનુષંગીના અને ઝવેરાતની નોંધ લો. દરેક 
કપડાની, દરેક ઝવેરાતની પોતાની વાર્તા છે.

પહેરવેશના ૧૨ નિયમોખરીદી 
અને કબાટનું ચેકલીસ્ટ

નામ      
તારીખ   થી 

વણર્ન

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ઉછીનું:                          કુલ:  

દરેક ચીજ પર નીચે પર્માણે ચિહ્ન મુકો

ભેટ:                          કુલ:  

સહભાગી:                          કુલ:  
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ટકાવ ડીઝાઈન: નૈતિક, ઇકો અથવા લીલી ડિઝાઈનથી, સામગ્રીથી અને મજુરીથી બનાવેલ વસ્તું
ઉતરેલું : ધર્માદા અથવા મિત્ર પાસેથી મળેલું
ઉપવર્તન: ફેકી દેવા લાયક સામગ્રીથી બનાવેલ જે મૂળ સામગ્રીથી કીમતી બનેલ વસ્તું
સેન્દ્રિય: સેન્દ્રિયથી બનેલ, રસાયણ વિમુક્ત તંતુ
ફેયર ટ્રેડ: વ્યાજબી ઉધોગના પ્રમાણપત્ર વાળી સામગ્રી સાથે બનાવેલી વસ્તું
સ્થાનિક: સ્થાનિક બનાવેલું જેથી તેમાં અલ્પ કાર્બનનું પદચિહ્ન હશે.
હાથે બનાવેલું: પ્રેમથી હાથે બનાવેલું
મજબુત: ઉત્તમ ગુણવતાની વસ્તું જેનો વપરાશ વર્ષો સુધી ચાલશે.  
માર્ગીય: વસ્તું પૂર્ણ પડે નૈતિક નથી, પણ થોડા અંશ છે.
નિયમ તોડક : અનૈતિક વસ્તું જે તમારી પાસે આવી ગયેલ છે.
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