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                           ભહશરાઓની યાજહકમ બાગીદાયીના ક્ષેતે્ર તેભની થિતથતી ક લી છે  અને ગાભડાઓભાાં 

ાંચામતી ધાયાએ ફકે્ષરી નલી ભવૂભકાને કાયણે તેભાાં  ાંચામત કામદાએ સ્ત્રીઓને ભાટ  લધાયાની કાભગીયી 

જલાફદાયી અને લધાયાન ુનવુાં કામયકે્ષત્ર ઉભુાં કય લ ુછે. સ્ત્રીઓ ખાવ કયીને ાંચામતોના સ્ત્રી શોદ દાયો ઘયનો 

ઉંફય લોટીને ગાભચોયોના ઓટરે ચડલાન ુછે અને ગાભના વલકાવના સકુાની ફનલાન ુછે. તેભને ગાભના 

વલકાવ મોજનાભાાં ફશાયથી ભદદ ભેલલાની જરૂય જણામ તમાાં તે ભાટ  તાલકુા ાંચામત, જજલ્રા ાંચામત ક  

મોગ્મ અવધકાયીઓને ભીને તેભની વ્મલતથા કયલી ડળે.  

                           ાંચામતી યાજમભાાં થમેરા ૭૩ભાાં સધુાયા અને ૭૪ભાાં સધુાયાભાાં તથાવનક તલયાજમની 

વાંતથાઓભાાં ભહશરાઓ ભાટ  ૩૩% જ્ગગ્માઓ અનાભત યખામ છે. એટરે ક  ભહશરાઓભાાં વતાની વશબાગી 

થલાની તક ભી છે. તદઉયાાંત સ્ત્રીઓને એ લાતનો અશ વાવ થઇ ચકુમો છે ક  ભહશરા વભાનતા સ્ત્રી 

ક્લલ્માણ, સ્ત્રી સયુક્ષા અને વભાન વાભાજજક દયજ્ગા જેલા ભાનલતાલાદી અવધકાયોની પ્રાપ્તત ભાટ  તલફે જ 

રડવ ુ ડળે. સ્ત્રીઓના વ્માજ્ફી અને ન્મામીક અધીકાયો ભાટ  રુુો દ્રાયા આજસધુી ઇયાદલુયક આંખ 

વભિંચાભણા કયામા છે તમાય  સ્ત્રીઓએ જ આ ભાટ  ાગ્રતુ ફની ન્માવમક રડત આલી ડળે.  

                 વભાજ અને યાષ્ટ્રભાાં લરિંગબેદને કાયણે સ્ત્રીઓના વલકાવ રૂાંધામ છે અને અવાભનતા જોલા 

ભે છે. ભાટ  વભાજભાાં ળાાંવતની તથાના ભાટ  સ્ત્રીઓના અવધકાયો અને તેભને વભાન દયજ્ગજો આલો જ 

ડળે. ભહશરાઓ દ્રાયા જ વભાન ગૌયલની તથાના કયી તેભને આતભવનણયમના અવધકાયો આલા ડળે. 

ભાનલીમ મલુ્મો સ્ત્રી અને રુુ ફાંને ભાટ  વાભાજજક , આવથિક , યાજનૈતીક અને વાાંતૂવતક તતય ય વભાન 
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ગૌયલ આવુાં ડળે. સ્ત્રી રુુની વભતોર યાજનૈવતક બાગીદાયી વલના અવધકાયોની પ્રાપ્તત 

ભહશરાની વ્માજફી રડત કાયગત નશીં નીલડ .   
 

 ાંચાતમતી યાજનુાં વલશાંગાલરોકન:  
               ાંચામત એટરે ાાંચ ભાણવો દ્રાયા ચારતો લશીલટ ગ્રાભાંચામતોનો ઇવતશાવ પ્રાચીન  
વભમથી ાણીતો છે. ભનતુરતૂી, યાભામણ, ભશાબાયત, ઋગ્લેદ જેલા ભશાન ગ્રાંથોભાાં ગ્રાભવભાજની 

વ્મલતથાનો ઉલ્રેખ કયામો છે. બાયતીમ ઇવતશાવભાાં વલલબન્ન ાવતઓ, વમદુામો અને ગ્રાભાંચામતની 

યાંયા જોલા ભી શતી. ગ્રાભાંચામતો વાંણુય ગ્રાવભણ વનલનળૈરીન ુઅવલબાજમ ગ ગ ભાનલાભાાં આલ  ુ

શ ુાં.  
 

                    ાંચામતી યાજનો ઉદ ળ ગાભડાભાાં વાચી રોકળાશી તથામ અને ગાભડાના રોકો ોતાનો 

લશીલટ ાતે ચરાલે અને ગાભડાના રોકોની મશુ્ક રીઓને વભવનને વલકાવ વાધલાનો છે. ાંચામતી યાજ 

ગાભડાને તલળાવવત ફનાલે છે. એનો ઉચીત અને વ્મલથિતથત અભર કયામ તો રોકળાશી ાલણીન ુ

અગતમન ુ ગ ગ ફવન યશ . રોડયહયને ૧૯૦૯ભાાં તથાવનક તલયાજમની ચચાય કયી શતી. ભશાતભાાં ગાાંધીવનએ 

ગ્રાભાંચામતોને વનવલત યાખલા ઉય બાય મકુમો શતો. તથાનીક તલયાજમની વાંતથાઓ ભાટ  ૧૮૬૨ભાાં 

નગયારીકાઓની તથાના કયલાભાાં આલી. ૧૮૬૯ ભાાં ફોમ્ફે રોકર પાંડ  ૧૮૮૯ભાાં ગ્રાભ વપાઇ ધાયો 

વાય કયલાભાાં આવ્મો તે છી તથાવનક તલયાજમની વાંતથાઓ તથાઇ. ૧૯૦૭ભાાં ળાશીાંચે વલક ન્દ્રીકયણ 

ફાફતે હદળાસચુન કયુય. ૧૯૧૯ભાાં નવુાં ફાંધાયણ અભર ભાાં આવ્ય ુ તથાવનક તલયાજમની વાંતથાઓની 

જલાફદાયી જે તે પ્રદ ળને વોંલાભાાં આલી. ૧૯૨૦ભાાં મુાંફઇ યાજમનો પ્રથભ ગ્રાભાંચામત ધાયો અભરભાાં 

આવ્મો. ૧૯૩૯ભાાં નલીન ાંચામતધાયાભાાં ભતાવધકાય અને અન્મ વતાની લશેંચણી કયલાભાાં આલી. 

૧૯૫૮ભાાં મુાંફઇ ગ્રાભાંચામતોના નલા અવધવનમભો ફનાવ્મા જેના અભ્માવ ભાટ  ફલાંતયામ ભશ તા 

વવભવતની યચના કયી. આ વવભવતએ અભ્માવ કયીને અનેક બરાભણો કયી. ૧૯૫૯ભાાં ાંચામતી યાજની 

તથાના થઇ. અને કામદ વયની ાંચામતો અથિતતતલભાાં આલી.  
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૭૩ભો ફાંધાયણીમ સધુાયો – ભહશરાઓની યાજનૈવતક બાગીદાયી: 
                ાંચામતી યાજની વાંતથાઓને વપ કયલા ભાટ  ગ્રાભની જનતાની વેલા અને વાચા 

કામોભાાં ગાભના રોકોન ે વતાધાયી ફનાલલા વભાજના ફધા લગો સ્ત્રી-રુુ ફાંનેની વહિમ બાગીદાયીની 

વ્મલતથા તથાવત કયલા ભાટ  કામય કયલાભાાં આવ્ય ુ છે. આ પ્રકાય  ૭૩ભા ફાંધાયણીમ સધુાયાએ તથાવનક 

તલળાવનની વાંતતથાઓને ભશતલ આલાભાાં આવ્યુાં છે. છેલ્રા ધણા લોથી ક ન્દ્ર અને યાજમ વયકાય દ્રાયા 

પ્રમતનો કયલાભાાં આવ્મા છે.  

                     રોકળાશી વ્મલવથાભાાં વત્રતતયીમ ળાવન વ્મલતથા ેક ન્દ્ર, યાજમ અને તથાવનમ તતય)ને 

વપ ફનાલલા ભાટ  ગ્રાવભણ વલતતાયોભાાં ‘ વાભાન્મ રોકોના હશતો ‘ ને ધ્માનભાાં યાખી ૭૩ભો ફાંધાયણીમ 

સધુાયા દ્રાયા ગ્રાવભણ વલકાવની વ્મલતથા કયલાભાાં આલી છે. એના વાથે વાથે ગ્રાવભણ વલતતાયોના વલકાવ 

અને યાજકીમ પ્રહિમાથી લાંલચત રોકો જેલા ક  અનસુલૂચત ાવત, જનાવત, અને ભહશરાઓની ફેઠકોની સયુક્ષા 

આી. એની પ્રહિમાઓભાાં વહિમ બાગીદાયી રઇ ળક  એલી વ્મલતથા કયલાભાાં આલી છે. ક ભ ક  વલકાવ એક 

વાંકુર પ્રહિમા છે. આવથિક વ્રપ્ધ્ધ અને લધવત વરપુ્ધ્ધનો રાબ વભાજ્ના દય ક વભ્મોને પ્રાતત થલો જોઇએ. આ 

પ્રહિમાની અેક્ષા એ યશી છે ક  ફધાને વાયા વનલનની સવુલધાઓ જેલી ક  યોટી, કડા, ભકાન, ભકાન 

તલાતથમ અને વળક્ષણની સવુલધાઓ, ાલી જોઇએ તથા એની વાથે વાથે વનલન જરૂયીમાતો ભાટ  વભાનતા 

ભલી જોઇએ તથા ફધાને વાભાજજક ન્મામ પ્રાતત શોઇ ળક  જેની આજસધુી વભાજભાાં ઉેક્ષા કયલાભાાં 

આલી છે. વાભાજજક- આવથિક સખુ ના રાબ ભાટ  ફધી અડચણો દુય થઇ ામ અને વભાજનો પ્રતમેક નાગયીક 

વભાન અવધકાયોના રૂભાાં ઉરબ્ધ કય . એના ભાટ  વભાજે ક  પ્રતમેક નાગહયકને યાજહિમ પ્રહિમાભાાં 

બાગીદાયીના ભતે વભાન અલવય ભે , જેનાથી વલકાવ પ્રહિમાન ુઆમોજન એન ુ વનભાયણ, વાંચારન દ્રાયા 

એની વ્મલતથા નીચેના તતયથી અથાયત ગ્રાવભણ તતય ેGrass root) થી થામ જેનાથી ગ્રાભનો વલકાવ વાંબલ 

થામ.  

                     ૭૩ભાાં ફાંધાયણીમ સધુાયાભાાં એવપ્રર ૧૯૯૪નો રાબ ભેલીને ાંચામતોભાાં ભહશરા 

વભ્મો અને વયાંચોને વલકાવ ભાટ  અનેક કમો કયલાનો પ્રમાવ કમો છે. ળૈક્ષલણક કે્ષત્રભાાં ળાાઓભાાં ભોટા 

બલનો ફનાલલાની વ્મલતથા પ્રાથવભક ળાાભાાં વળક્ષણ ભાટ  છોકયા-છોકયીઓને વભાનતા રૂથી વળક્ષણ 

આલાભાાં આલે. એના ભાટ  પ્રમતનરૂે વલધારમોભાાં છોકયીઓ અધલચે વળક્ષણ છોડી દ લાની વભતમાઓભાાં 

વનયાકયણ ભે પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મો છે. ગાભડાઓભાાં ાણી ીલાની વ્મલતથા અરગ – અરગ જગ્માએ 
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શ ન્ડ ાં, ાણીના ફોય, ાણીની ટાાંકી ફનાલલાભાાં આલી છે. ગ્રાવભણ જનતા ભાટ  વાભાવનક અને આવથિક 

વલકાવ ભાટ  વલધલા ેન્ળન મોજના, કુાંલયફાઇન ુ ભાભેરુાં, ઇંહદયા આલાવ, ભહશરાફેંકની તથાના, ભહશરા 

ભાંડોની તથાના, યલુાભાંડોની તથાના લગેય  કમો કયલાભાાં આવ્મા છે. માયલયણની દૅષ્ષ્ટ્ટએ વયકાયી 

ગૌચયની જભીન ૨૦ થી ૩૦ એકય જભીનભાાં લનીકયણ કયલાભાાં આવ્મા છે. વભાજક્લલ્માણ વલબાગ દ્રાયા 

‘તલયોજગાયી મોજના’ ની ગ તગયત યલુાનો ભાટ  વાઇકરો આલાભાાં આલી છે.   

                    આભ, વત્રતતયીમ ાંચામતી યાજની વાંતથાઓ દ્રાયા નઇ તથાવનમ ને તૃલની ળથિક્લત 

ભહશરાઓની અેક્ષા ૭૩ભાાં ફાંધાયણીમ સધુાયાના દ્રાયા કયલાભાાં આલી શતી. ણ તેના ય જોઇએ તેટરી 

અભરભાાં નથી આલી જુદા જુદા વલેક્ષણો દ્રાયા આ ાણકાયી પ્રાતત થઇ છે. ૭૩ભાાં ફાંધાયણીમ સધુાયાને 

વત્રતતયીમ ાંચામતીયાજભાાં ભહશરાઓ ભાટ  ૩૩% ફેઠકો સયુલક્ષત દ્રાયા વતાના વલક ન્દ્રીકયણ કયલાન ુ

ભશતલણુય કામય કયુય શ ુાં. યાં  ુઊંડા અધ્મમન દ્રાયા ાણલા ભળ્ય ુક  ભહશરાઓની વહિમ બાગીદાયી વલકાવ 

કામો ક  કે્ષત્રભાાં લધાય  નહશ ક  વતાના કે્ષત્રભાાં અથાયત વલક ન્દ્રીકયણ નશીં થય ુણ ભહશરાઓ ભાટ  ભાત્ર કામય 

કયલાન ુજ બાગભાાં આવ્યુાં છે.  
જે નીચેના મદુા દ્રારા સ્પષ્ટ થાય છે. 

૧.  આ સધુાયાભાાં ૩૩% ફેઠકોની સયુલક્ષત ભહશરાઓને આલાભાાં આવ્ય ુછે. યાં  ુગ્રાભાંચામતોની ફેઠકોના 

કોયભ યુા કયલા ભહશરા    

    વદતમની ઉથિતથતી આલશ્મક શોમ , એલી વ્મલતથા કયલાભાાં નથી આલી. અથાયત ગ્રાભાંચામતોની 

ફેઠકોભાાં ૧/૩ વભ્મો રુુ  

     શોમ તો કોયભ યુા ભાનલાભાાં આલે છે. એનો ભતરફ એલો થમો ક  ભહશરા વભ્મોની ઉથિતથતીભાાં 

ફેઠકોન ુકોઇ ભશતલ નથી.  

૨.  એલી જ યીતે ગ્રાભ વબાની ફેઠક શોમ તમાય  એભાાં ણ વનયકુત કય ર ભહશરા વભ્મો ૧/૪ ભહશરાઓ 

ઉથિતથત શોમ એલી કોઇ     

     વ્મલતથા કયલાભાાં આલી નથી. અથાયત ગ્રાભવબા ગ્રાભાંચામતોના કામો તે વનમાંત્રણભાાં યાખલાન ુકામય 

કયતી શોમ. એભાાં     

     ભહશરાઓની ઉથિતથતી ન ન શોમ તો ણ કામયલાશી કયી ળક  છે. એનો ભતરફ એ થમો ક  

ભહશરાઓની યાજનૈવતક બાગીદાયીની    
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     પ્રહિમાભાાં બાગ રેલાની ષૃ્ટ્ઠભભુી ાણલી જોઇએ. એનાથી લાંચીત યાખલાભાાં આલે છે. આનાથી વનયકુત 

ભહશરાઓને ક ટરીક અન્મ     

     વભતમાઓનો વાભનો કયલો ડતો શોમ છે. જે વાંક્ષેક્ષણ નીચે પ્રભાણે છે. 

 ગ્રાભાંચામતોભાાં વનયકુત ભહશરાઓભાાં અવળલક્ષત શોમ છે. જેના કાયણે તેભને ાંચામતોની જુદી-જુદી 

કામયલાશીઓભાાં અડચણો ઊબી થામ છે.        

 ાંચામતોભાાં વનયકુત ભહશરાઓભાાં યાજનૈવતક ઇચ્છાળથિક્લત ની કભી શોમ છે. જેના કાયણે એભને યાજનૈવતક 

પ્રહિમા વભજલાભાાં લાય રાગે છે. 

 વાભાજજક અને કૌટુાંલફક જલાફદાયીઓ, રૂહઢઓ અને યીત-હયલાજોના કાયણથી ભહશરાઓની યાજનવૈતક 

બાગીદાયીભાાં એભને અનકે વભતમાઓ     

       અને ચનુૌવતઓનો વાભનો કયલો ડ  છે. 

                                     ઉયુયકત ૭૩ભાાં ફાંધાયણીમ સધુાયાની ખાવભઓ અને ભહશરાઓની વલલબન્ન 

વભતમાઓને જોઇને એવુાં ાણલા ભે છે ક  

        ભહશરાઓના વાચા અથયભાાં વતાન ુવલક ન્દ્રીકયણ કયલા ભાટ  યાજનૈવતક કે્ષત્રભાાં એભની વહિમ બાગીદાયી 

લધાયલા ભાટ  વનમ્નલરલખત મદુો ય     

        ઊંડાણલુયક લચિંતન કયી તેનો અભર કયલો ડળે. 

1.  ાંચામતોની ફેઠકોની કોયભ યુી કયલા ભાટ  વનયકુત ભહશરાઓ ભાટ  ૧/૩ ફેઠકો આલશ્મક શોલી જોઇએ.  

2.  ગ્રાભવબાની ફેઠકોભાાં કુર વાંખમાની ૧/૩ બાગની ભહશરાઓ શોલી જોઇએ. અને તમાાં વયાંચ ભહશરા 

શોલી જોઇએ. ગ્રાભવબાની અધ્મક્ષ     

     ણ ભહશરા શોલી જોઇએ.  
 

3.  ગ્રાભાંચામતભાાં આલેર અવધકાયીઓના લેતન ાંચામત જભાાં કયલાભાાં આલે અને ાંચામતો દ્રાયા તભેના 

લેતન આલાભાાં આલે જેથી  

     તેભના ઉય ાંચામતન ુવનમાંત્રણ યશ  અને વલકાવના કામો આવાનીથી થઇ ળક . 

4.  ગાભની કુદયતી વાંવત , જવભનની લશેંચણી ણ વયખી શોલી જોઇએ. તેથી ગ્રાભાંચામત વનલન – 

જરૂયીમાત ફાફતભાાં તલવનબયય ફની  ળક . 
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5.  વળક્ષણન ુ કામય ગ્રાભાંચામતના અવધકાય કે્ષત્રભાાં શોવુાં જોઇએ. વલધમારમોના ભકાનોથી રઇ વળક્ષકોની 

બયતી અને તેભના લેતનન ુકાભ                         

        ાંચામતો દ્રાયા થવુાં જોઇએ. જેથી વળક્ષકોની કામયક્ષભતાની વદૃ્રીભાાં લધાયો કયલાભાાં ાંચામતો બાગ રે. 

6. ભહશરાઓની યાજનૈવતક ઇચ્છાપ્શ્ક્લત ાગતૃ કયલા ભાટ  જુદી-જુદી વળલફયો , વાંભેરનોન ુઆમોજન કયવુાં 

જોઇએ. 

7.   તલૈપ્ચ્છક વાંતથાઓ દ્રાયા તાલરભ લગોન ુઆમોજન કયવુાં જોઇએ. જેના વલળેભાાં નાણાના આમોજન ભાટ  

ભહશરાઓને તારીભ આલી  

        જોઇએ.  

8.      ક ન્દ્ર અને યાજ્મ વયકાયની ગ્રાવભણરક્ષી મોજનાઓની ાણકાયી આલા ભાટ  ભહશરા વયાંચો અને 

વભ્મો ભાટ  વયકાય દ્રાયા વાંણુય    

         ભાહશતી ભેલલાની વ્મલતથા કયલી જોઇએ.  

                         ઉયથી ાણકાયી ભેલીને રોકતાાંવત્રક વ્મલતથાભાાં વતા વલક ન્દ્રીકયણ ય જલા ભાટ  

યજમવનતીના તથાન પ્ર રોકનીતીની તથાના કયલા ભાટ  જેભાાં ભહશરાઓ લધાય ને લધાય  વહિમ થઇ 

યાજનૈવતક બાગીદાયીભાાં કાભ કયી ળક  જેના ભાટ  નીચે પ્રભાણે મદુાઓ ધ્માનભાાં યાખલા જોઇએ. 

1. ાંચામતી યાજની વત્ર-તતયીમ વાંતથાઓને રોકતાંત્રની મુભતુ પયજોની નશીં યાં  ુએભને ભશતલણુય 

તથાન યાજમ અને ક ન્દ્રના પ્રવતવનવધઓ  

          ભાટ  શોવુાં જોઇએ.યાજમ વલધાનવબા અને ક ન્દ્રની પ્રવતવનવધ ચુાંટલાનો અવધકાય ાંચામતીયાજની વત્ર-

તતયીમ વાંતથાઓના વભ્મો વયાંચો અને         

          અધ્મક્ષો શોલા જોઇએ. 
 

2. વલધાનવબા અને વાંવદના પ્રવતવનવધઓને ચુાંટલા ભાટ  જે મોગ્મતા આલાભાાં આલી છે. એભાાં 

ાંચામતીયાજની વત્ર-તતયીમ વાંતથાઓભાાં        

         વભ્મો, વયાંચો ભાટ  ૫-૧૦ લયનો અનબુલ શોલો જોઇએ. જેથી પ્રવતવનવધઓ ભાટ  ગ્રાવભણ તતયની 

વભતમાઓ ય એભને વલકાવ પ્રતમે રુુ      

         જ્ઞાન શોવુાં જોઇએ. જેથી તેભને નીચેથી ઉય સધુીના તતય ટકી યશ . 
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3. વલકાવના કમો કયલા ભાટ  ક ન્દ્ર અને યાજમ વયકાય દ્રાયા જે ગ્રાન્ટ ેવાંવદ અને વલધાનવબા વભ્મોને 

આલાભાાં આલે છે.) વલકાવ વવભવતને        

         આલાભાાં આલે છે. જેનાથી વાંવદ તભ્મ,વલધાનવબા વબમ જેઓ તેભના ક્ષેત્રભાાં વત્ર-તતયીમ ાંચામતી 

યાજની વાંતથાઓના એક પ્રવતવનવધન ુ    

         પ્રવતવનવધતલ શોઇ ળક . જેના કાયણે ગ્રાન્ટને ગ્રાભવલકાવના કામોભાાં જરૂયી ઉમોગ થઇ ળક  અને 

ગાભડાઓની પ્રાથવભક જરૂયીમાતો યુી કયલા    

         ભાટ  કામય કયી ળક . 
 

4. ાંચામતોભાાં ભહશરાઓ ભાટ  ૩૩% ફેઠકોના આયક્ષણ શ ઠ વાંવદ અને વલધાનવબાભાાં ભહશરાઓ ભાટ  

૩૩% ફેઠકો ભાટ  આયક્ષણ ભવુાં   

          જોઇએ. આલી વ્મલતથા શોલાથી ભહશરાઓની યાજનૈવતક વ્મલતથાભાાં વહિમ બાગીદાયી ણુયતા પ્રાતત 

થઇ છે.  
 

                            ાંચામતી યાજ વ્મલતથાને ઘણી રાાંફી વપ કયલાની ફાકી છે. જેના દ્રાયા યજનૈવતક 

અનેય આવથિક અવધકાયોના વલક ન્દ્રીકયણની વલબાલનાને વલકવવત કયલાભાાં વશામતા કય . ભહશરાઓ દ્રાયા 

ાંચામતીયાજના વાંચારન વલકાવના કામો વપ ફનાલલા લધ ુઝડીલ કામય કય  ક ભક  ભહશરાઓ તેભના 

કામયના પ્રતી ાગ્રત અને લપાદાય શોમ છે. એના રીધે ગાભડાઓના તલાતથમ ક ન્દ્રો, પ્રાથવભક, વલધમારમો, 

ાનીની વ્મલતથા, ગ્રાભવપાઇ, અને યોળનીના કામયના લશીલટ વાયી યીતે કયી ળક .  

                                     વયકાય  નફા લગયની સ્ત્રીઓ ભાટ  અનાભતની ળરૂઆત કયી છે તે ખય ખય 

આલકાયદામક છે જેભ-જેભ નફા અન ેછાત લગયની સ્ત્રીઓભાાં ગ દય એભના ાગળે તેભ તેભ વલકાવના 

કામોભાાં તેભની બાગીદાયી લધળે. આના ભાટ  વયકાયી અવધકાયીઓ અને દાવધકાયીનો વશકાય જરૂયી છે. 

વયકાયી તાંત્ર નફા લગયની સ્ત્રીઓને વભમ-વભમ ય રાબાથિન્લ કયીને તેભની વભતમાઓનો ઉક ર 

રાલલાભાાં ભદદરૂ ફને ન્મામવાંગતના ફકે્ષ તો ાંચામતોભાાં આહદલાવી શહયજન અને અન્મ છાતલગયની 

સ્ત્રીઓ જરૂય આગ લધી ળક ળે.  
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